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BAŞYAZI

Koronavirüs ırkçılığı
Koronavirüs tüm dünyayı teh-

Geçtiğimiz yaz aylarında

dit etmeye devam ederken, 2

İskeçe’nin Şahin köyünde ve

milyona yakın da canı ara-

diğer köylerde koronavirüs

mızdan aldı götürdü. Ülkemiz

belirince bu çevreler ilk defa

Yunanistan’da da ölü sayısı

oralarda harekete geçti. İs-

5 bin kişiyi geçmiş durumda.

keçe’deki bir çok köyde daha

Bir çok ülkenin hazırlıksız ya-

virüs vakası açıklanmazken,

kalandığı yüzyılın belası Pan-

üstüne basa basa Şahin köyü

demi karşısında tüm umutlar

hedef gösterildi. Bu insanlara

aşılara bağlanmış durumda.

karşı sanki “Öcü” algılaması
yaratılmaya çalışıldı.

Ancak, Pandemi karşısında,
sağlık çalışanı olup da vaka-

Herkes aklını başına toplama-

ları başka yönlere çekip ırkçı-

lıdır. Azınlık insanımızın milli-

lık yapmaya çalışan ve in-

yeti de bellidir, kökeni de bel-

İbrahim BALTALI

sanlarımızın milliyeti ile ilgili

lidir. Bu insanlar her şartta

e-mail: ibrahimbaltali@hotmail.com

aslı olmayan teorileri ortaya

Pandemi kurallarına sonuna

atanlar ne yazık ki aramızda

kadar uymaktadırlar. Unut-

dolaşıyor. Her olumsuz duru-

mayın ki camilerimiz geçen

mu fırsat bilip, azınlık insa-

Ramazan ayından bu yana

nına yüklenen ve hedef alan

kapalıdır. Hal böyle olunca

ulusal gazeteler, asparagas

kurallara uymak şartıyla ni-

haber yazma geleneğini de

şan da, düğün de yapılır; tıpkı

maalesef sürdürüyorlar.

kiliselerde olduğu gibi. Ancak

“...Pandemi karşısında,
sağlık çalışanı olup da
vakaları başka yönlere
çekip ırkçılık yapmaya
çalışan ve insanlarımızın milliyeti ile ilgili aslı
olmayan teorileri ortaya atanlar ne yazık ki
aramızda dolaşıyor. Her
olumsuz durumu fırsat
bilip, azınlık insanına
yüklenen ve hedef alan
ulusal gazeteler, asparagas haber yazma geleneğini de maalesef sürdürüyorlar...”

kiliselerde olanlara ses çıkarPandemi belasının insanın

mayıp, Azınlık insanına neden

milliyetiyle ilgili olabilir mi?

nişan yaptı diye yüklenmek

“Yok onlar Pomak köylerin-

art niyetliliğin, peşin karar

dendi, yok onlar bütün köy-

vermenin ta kendisidir. Ayrı-

lerde nişan yaptılar da bu

ca manevi dünyamız, gelenek

hastalık bulaştı” gibi hedef

ve göreneklerimiz, kimsenin

göstermeler, gelenek ve gö-

oyuncağı olmadığı gibi, bazı

reneklerimizi aşağılamalar

asalak kalemşörlerin tüfeyli

şimdi de bölgemize sıçramış

hayat oyunlarını sergileye-

durumda!

cekleri alanlar da değildir!

Bakın bu insanlar okulların-

İnsanlığın yaşadığı bu zor

da Türkçe eğitim alıyorlar,

günlerde insanların duygu-

evde, yolda, işte, kahvehane-

larıyla oynamayı bir kenara

de, çarşıda, pazarda Türkçe

bırakalım. Bu yüzyılın bela-

konuşuyorlar. Üzüntülerini ve

sından kurtulmak için önlem-

sevinçlerini Türkçe dile geti-

leri nasıl uygulayacağımıza

riyorlar. Unutmayın ki, “Türk-

bakalım.

çe konuşulan yerde Türk
vardır”.
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BAKEŞ’TEN YENİ KİTAP
BAKEŞ kitap çalışmalarına bir yenisini
daha ekledi.
Yunanlı araştırmacı ve akademisyen Dr.Hristos İliadis’in “Trakya Tehdit Altında” adlı eseri Lale Alatlı’nın
Türkçe çevirisiyle okuyucuya sunuldu. Kitapta Türkiye stratejisi – Gizli Politikalar ve Azınlık Grupları gibi
konular işlenmektedir.
BAKEŞ yayınladığı basın açıklamasında kitapla ilgili
şunları vurgulamaktadır:
“Batı Trakya’ya, Batı Trakya konularına ilgi duyan
herkesin okuması gereken bir kitap!
¨ Batı Trakya’da neler oluyor?
¨ Ulusal egemenlik tehdit altında mı?
¨ Yunanistan hükümetinin hataları nelerdir?
¨ Gizli yazışmalar.
¨ Resmi kurumları meşgul eden sorular.

Trakya’daki azınlık sorunlarıyla ilgili en kapsam-

¨ Azınlıkla ilgili Yunan politikasını şekillendiren et-

lı ve büyük ölçüde bilinmedik arşiv materyalle-

kenler.

rine dayanan bir araştırma”
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Balkanlar’ın ilk Türk el sanatları kitabı yayınlandı!
Sabriye Delioğlu’nun hazırladığı “İskeçe Ova Böl-

2020’nin son günlerinde yayınladım. Bu duyuruyu

gesi İğne Oyaları” kitabı yayınlandı.

da bu Cuma günü yaptığım için ayrıca çok mutluyum.

Uzun yıllar İskeçe Ova bölgesindeki iğne oyalarını
araştıran, toplayan Sabriye Delioğlu’nun “İskeçe

Bu çalışmanın önemi ve amacı; İskeçe Ova Böl-

Ova Bölgesi İğne Oyaları” kitabı 2020 yılının son

gesi köylerinde geçmişten günümüze ulaşan iğne

günlerinde, geçtiğimiz cuma günü okuyucuya

oyalarının renk, motif ve kompozisyon özellikleri,

sunuldu.

geleneksel kültürdeki yeri ve kullanım alanlarının
gelecek kuşaklara aktarılmasında ilk ve tek bi-

Sabriye Delioğlu, kitabıyla ilgili sosyal medya he-

limsel kaynak olmasıdır. 246 sayfalık bu yayının

sabından şunları paylaştı.

ortaya çıkmasında katkısı olan herkese ve özellikle bilimsel niteliklerle eksiksiz olmasını sağlayan

“İSKEÇE OVA BÖLGESİ İĞNE OYALARI” Kİ-

kitabın editörlüğünü yapan sevgili dostum Sayın

TABIM YAYIMLANDI…

Dr.Neval Konuk’a da teşekkürü bir borç bilirim. Kitabım, İskeçe Ova bölgesindeki iğne oyalarını içer-

Batı Trakya Türk toplumu’nun, İskeçe Ova köy-

mekle beraber, Balkanlar’daki ilk Türk el sanatları

lerine özgü iğne oyalı grepler; yaşam tarzındaki

kitabı olma özelliğini de taşımaktadır. Tüm Batı

değişim, teknolojik gelişmeler sonucunda kullanı-

Trakya Türk toplumuna ve Türk kültürüne katkısı

mı azalmakla beraber, halen özel günler(düğünler/

ve okuyucusunun bol olması dileğimle..

kutlamalar)de kullanılmaktadır. İskeçe Ova köylerine özgü iğne oyalı grepleri, uzun yıllar bölgede hanımlarla yaptığım inceleme ile araştırmalar
sonucunda bir kitap olarak içinde bulunduğumuz
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Mehmet Emin Yılmaz’ın
“Kiliseye Çevrilen Türk
Eserleri” kitabı çıktı
Y. Mimar Mehmet Emin Yılmaz’ın “Kiliseye

risinde

Çevrilen Türk Eserleri” kitabı İstanbul Fe-

nelerin

tih Cemiyeti yayınları arasından çıktı. Kitap

değişti-

Ocak ayında okuyucuya sunulacak.

rildiğini
tespit

Mehmet Emin Yılmaz’ın uzun bir süreden beri ha-

etmekti.

zırladığı kitap nihayet çıktı. Kitapta; Azerbaycan,

Çalışma

Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Ermenistan,

yöntemi

Güney Kıbrıs, Gürcistan, Hırvatistan, Karadağ,

ve usul

Kırım, Kosova, Macaristan, Makedonya, Moldova,

olarak

Romanya, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna ve Yunanis-

her

tan’da kiliseye çevrilen Türk eserlerini inceleyen

zaman

Mehmet Emin Yılmaz, kitaba dair paylaştığı yazıda

merhum Ekrem Hakkı Ayverdi’yi örnek alıyorum.

kendisine araştırmalar konusunda Prof. Dr. Semavi

Literatür taraması, arşiv araştırması ve yerinde in-

Eyice’yi örnek aldığını belirtti.

celeme; bunlardan biri eksik olursa çalışma yarım

Yaklaşık 600 sayfalık kitap İstanbul Fetih Cemiye-

kalıyor.

tinin 127. kitabı olarak, ISBN: 978-975-7618-70-

Önce Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan’a

6 numarasıyla okuyucuya sunulacak.

yoğunlaştım, çünkü en çok kiliseye dönüştürülen
yapılar bu 3 ülkede yer alıyor.

Mehmet Emin Yılmaz, sosyal medya hesabın-

Literatür taramasının ardından yaptığım saha

dan şunları paylaştı:

araştırmalarıyla tespit ettiğim eserlerin hemen

“Kiliseye Çevrilen Türk Eserleri” konusu, bir Türk

hemen tamamını yerinde inceleyerek yazmaya

mimar olarak çok üzüldüğüm, içimi burkan bir

başladım. Pek çoğunun rölövelerini çıkarttım,

konu aslında.

fotoğrafladım. Kitaptaki çizimlerde dilbirliği olması

İlk incelediğim kiliseye çevrilen Türk yapısı, 2010

için rölövesi yayınlanmış olan yapıların çizimlerini

senesinde Sofya’da Mimar Sinan’ın eseri olan Sofu

tekrar yaptım. Hakkında yeterli bilgiye sahip oldu-

Mehmed Paşa Câmii, bilinen adıyla Kara Câmi

ğumuz eserlerin restitüsyonlarını da hazırladım.

oldu. Tanınmaz bir hale gelmiş, dış görünüşünde

Çalışmamdaki ilk aşama Balkan ülkeleri idi, 70 ci-

Türk mimarisine ait hiçbir iz bırakılmamış.

varında eser tesbit etmiştim ve 2013’te kitap haline de gelmişti ancak sürekli yeni eserler çıkması

Beni en çok etkileyen, hüzünlendiren ve düşündü-

sebebiyle basımı ertelemek zorunda kaldık.

ren câmilerden biri oldu. Sonrasında acaba kilise-

Sonraki yıllarda çalışma alanımın gelişmesiyle

ye çevrilen başka câmiler de olmuş mu diye kendi

Balkan ülkelerinin dışında Cezayir, Ukrayna, Kırım,

kendime sorarak araştırmaya başladım.

Gürcistan ve Ermenistan’da da kiliseye dönüştürü-

İlk olarak yayınlanmış kitaplardan, makalelerden,

len Türk eseri olduğu ortaya çıktı.

üzerine çalışılmış dönüştürülen mimari eserleri lis-

Araştırmalarımı Nisan 2017’de Prof. Dr. Semavi

teledim. Amacım genel tabloyu görmek ve hangi

Eyice hocamıza takdim ettim, çok memnun oldu

ülkede kaç eserin çevrildiğini ve bunların mima-

ve takdim yazma lütfunda bulundu. Vefatından
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önce asistanı Ayşenur Hanım’a, kitabın basılıp

Devletimiz var olsun!

basılmadığını da sormuş, basıldığını görmek nasip

Mehmet Emin YILMAZ / 18.12.2020

olmadı hocamıza. Kabri nûr, mekânı cennet olsun.
10 yıllık çalışma neticesinde, Osmanlı coğrafyasın-

Mehmet Emin Yılmaz / Y. Mimar

daki 19 ülkede, temelden Türk eseri olarak inşâ
edilip Türkler çekildikten sonra kiliseye dönüştü-

Ankara’da doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Anka-

rülen 334 mimari yapı olduğu ortaya çıktı.

ra’da, liseyi Çanakkale’de tamamladı. 2003 yılında

Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezâyir,

Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi.

Ermenistan, Güney Kıbrıs, Gürcistan, Hırvatistan,

2004 ve 2005 yıllarında

Karadağ, Kırım, Kosova, Macaristan, Makedonya,

Türk Tarih Kurumu’nun

Moldova, Romanya, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna

Balkanlar’da yürüttü-

ve Yunanistan …

ğü Yurtdışındaki Tarihi

“Kiliseye Çevrilen Türk Eserleri” kitabı, İ. Aydın

Türk Eserlerinin Tespiti

Yüksel hocamın teşviki ve Prof. Dr. Semavi Eyi-

Projesi’nde görev aldı.

ce’nin takdimiyle, Ekrem Hakkı Ayverdi’nin bânîsi

2006’da Gazi Üniversi-

olduğu İstanbul Fetih Cemiyeti’nin 70. yılında

tesi Fen Bilimleri Ens-

Sâhib’ül-Hayrât iki Türk’ün sâyesinde basıldı,

titüsü’ne Bulgaristan

şükürler olsun.

Hacıoğlu Pazarcığı’ndaki

Şimdi Türk Mimârîsi Araştırma Merkezi olarak bu

(Dobriç) Camiler ve Çeşmeler konulu tezini suna-

konuyu özet halinde anlatan internet sayfası ha-

rak yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kosova,

zırlıyoruz: turkmimarisi.org.tr/kilise

Macaristan, Lübnan, Azerbaycan, Suriye, Gür-

Ayrıca, kiliseye çevrilen Türk eserleri konusun-

cistan ve Türkiye’nin muhtelif yerlerinde târihî

da devletimizin ilgili kurumlarına sunum yaptım,

eserlere ait koruma onarım projeleri hazırladı.

araştırmalarımı paylaştım. Ayasofya Câmii günde-

Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Bosna-Hersek,

me gelince konunun önemi daha da anlaşıldı.

Karadağ, Arnavutluk, Kosova, Macaristan, Suriye,

Kiliseye dönüştürülen Türk eserleri, 6 asırlık bir

Lübnan, Azerbaycan, Kazakistan ve Hırvatistan’da

medeniyetten geriye kalan kırıntılar aslında.

Türk eserlerini inceledi. Türk Mîmârî eserleri-

Ekrem Hakkı Ayverdi Avrupa’daki Türk eserlerini

ni konu alan makāleleri ve Macaristan Budin’de

tek tek inceledi ve yazdı. Ayverdi’nin tespit ettiği

Gül Baba Tekkesi ve Türbesi ile Sigetvar’da Türk

rakamlara göre, Avrupa’da inşa edilen Türk eseri

Mimârîsi isimli kitapları bulunmaktadır. Hâlen An-

sayısı 15.699.

kara’da ASIR PROJE’de serbest mimarlık hizmetle-

Ben bu rakamın 2 katına yakın olduğunu düşünü-

rine devam etmektedir.

yorum.
1970’lerden bugüne yeni tasnif edilen pek çok

KİTAPLAR – KİTAP BÖLÜMLERİ

arşiv belgesi ve vakfiye ortaya çıktı. Macaristan’da
Ayverdi usulüyle çalışarak 728 olan eser sayısının
aslında 1.327 olduğunu belgeleriyle tesbit ettim.
Kaba bir hesapla 30.000 mimari yapı, düşünebili-

Sigetvar’da Türk Mimârîsi, İstanbul Fetih Cemiyeti, 2015 – İstanbul.
Balkanlar’da Kiliseye Çevrilen Osmanlı Eserleri

yor musunuz, geriye kalan %5 ancak ediyor.

Üzerine Bir Araştırma, Ekrem Hakkı Ayverdi 30.

Avrupalının yok ettiği Türk mimari eseri 28.500

Yıl Hatıra Kitabı, İstanbul Fetih Cemiyeti-2014,

civarında. Biz ise kiliseye dönüştürülen 300 küsür

s.197-242.

yapıyı konuşuyoruz.
Asıl gündemde tutmamız ve üzerinde çalışmamız
gereken bu 28.500 eser olmalı.
Geride kalanlara rahmet olsun
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Macaristan Budin’de Gül Baba Tekkesi ve Türbesi, Çamlıca Basım, 2013 – İstanbul.

Rahmi Ali’nin “Taş Plâk Şarkıları” kitabı çıktı
Rahmi Ali’nin hazırladığı “Taş Plâk Şarkıları” adlı
kitap BAKEŞ yayınları arasında okuyucuya sunul-

Gözler var, yeşil, giz dolu, mutluluğa giden yol

du.

Kıvrılır vücutlan, valstır, tangodur, lâmbadadır
Tozpembe hayat, tükenmez şuh gülmeleri

Toplam 103 sayfadan oluşan kitaptaki şiirler; Taş
Plâk Şarkıları, Alev İçin Şiirler, Atatürk Bir Aydınlık, Haber Bültenleri, 17 Ağustos Depremi Acıları,
Yaka Tarlaları Üstüne Türküler, Topraklarımızı Elimizden Aldılar,

Geceler onlara gündüzleri aratır
Gözler var, kindir, öfkedir gördükleri
Yaşam, yönünü şaşırmış bir gemi onlarca
Güçlüdürler, boğuşurlar dalgalarla kıyasıya
Tok görünürler, oysa yavan ekmektir yedikleri

Portreler, Yitik
Şarkılar, Kent,
Kitap Gölgeleri, Şarkılar
Kimi Söyler,

Gözler var, şaşkındırlar gördüklerinden
Uzatırlar ellerini dostça ve gülümseyerek
Yaşam, emeklemek, yürümek, düşmek
Dost bakışlarla korkularını yenerler

Bergama Ha-

Gözler var, aşkın doyumsuzluğunu anlatırlar

berleri, Eller

Karanlıkları delerler aramalarıyla

ve Zaman

Ne çabuk geçmiş bunca yıl yazık

Gel-Gitleri gibi

aşarlar unutulmaz hatıralarıyla

ana başlıklar
altında toplanmaktadır.

RAHMİ ALİ
Rahmi Ali, 1941 yılında Gümülcine’nin (Komotini)
Çepelli köyünde doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra

Kasım 2020
tarihinde BAKEŞ’in 46. Kitabı olarak hazırlanan kitabın kapağı
Özcan Mehmet, sayfa düzeni Pervin Hayrullah
tarafından yapılmıştır. Kitabın ISBN numarası ise

Türkiye’ye,
Malatya-Akçadağ
Öğretmen
Okulu’na

şöyle: 978-618-5322-05-2.

gitti. Batı

Kitap BAKEŞ’ten temin edilebilir.

Trakya’ya
döndü

Kitaptan örnek bir şiir:

ve kendi

GÖZLER

İlkokulda, 1961-62 Öğretim yılında öğretmenlik

köyündeki
görevine başladı. 2002 yılında emekliye ayrıldı.

Gözler var, bir yıkım sonrasını hatırlatır
Yaşmaklar arasından bakarlar zamana yenik

Rahmi Ali, Batı Trakya’ya döndükten sonra çeşitli

Ararlar kendilerini aynalarda

dönemlerde “Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği”

İçlerinden bir ses onlara gerçeği hatırlatır

yönetim kurullarında görev aldı. 1960’h yıllarda
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bu birliğin çıkarmış olduğu Birlik dergisinin yeniden hayata geçirilmesinde etkin bir rol oynadı.
Önce bu dergide, daha sonra da -bu derginin
devamı olan- Öğretmen dergisinde çeşitli yazılar
yazdı, bu dergilerin yazı kurulu başkanlıklarında
bulundu. Bu arada Akın, Azınlık Postası ve İleri
gazetesinde de çeşitli yazıları çıktı. Bazı hikâyeleri Türkiye’de Varlık ve Varlık Yıllığı’nda, Töre,
Türk Edebiyatı, 24 Saat, Devrim, Batı Trakya’nın
Sesi, Batı Trakya, İnsanlığa Çağrı, Kardaş Edebiyatlar, Şiir Defteri, Tarla, Turnalar, Aykırısanat,
Güncel Sanat, Damar, Eliz Edebiyat, Berfın Bahar,

Bulgaristan Türklerinin
asimilasyonla
mücadelesini anlatan
sözlü tarihi kitaplaştırıldı
Belene
Ölüm İçin Yer Sert
Uçmak İçin Gök Uzak”

Kardeş Kalemler, İnsancıl, Akatalpa gibi dergilerde yer aldı. “Ay ile Güneş” adlı çocuk kitabı Yunanistan’da ve Türkiye’de yayımlandı. “Muhacir
Osman” adlı hikâyesiyle Türkiye’de yayımlanan
“Töre” dergisinin hikâye yarışmasında birincilik
ödülünü aldı. Hikâyelerinden bir kısmını “Zor İş”
adıyla, bir kitapta topladı. Yazı ve şiirlerinden
bazıları Bulgaristan, Romanya, Azerbaycan ve
Yugoslavya’daki bazı Türkçe yayın organlarında
yayımlandı. Ay ile Güneş ve Zor İş adlı kitaplarının ardından, Annem Okşarken Saçlarımı, Yunan
İç Savaşı’nda Batı Trakya Türk Azınlığı (Tevfik
Hüseyinoğlu ile birlikte) Fil ile Karınca, Ebcetli Yıllardan Günümüze Batı Trakya Türklerinde Eğitim,

YTB, Bulgaristan’da 1984-1989 yılları arasında

Batı Trakya’da Türk Edebiyatına Gönül Verenler,

komünist rejim tarafından Türklere karşı uygu-

Bu Toprağın İnsanları, Akşamüstü Şarkıları adlı

lanan asimilasyon ve Belene Kampı olaylarını

kitapları basıldı. Türkiye, Makedonya, Bulgaristan,

konu alan sözlü tarih çalışması “Belene Ölüm

Karadağ’da düzenlenen uluslararası bilgi şölenle-

İçin Yer Sert Uçmak İçin Gök Uzak”ı kitaplaştı-

rinde bildiriler sundu. 2002 yılında Kavala’da ya-

rarak yayımladı.

pılan Akdeniz Ülkeleri Şairler şölenine, 4. Sapanca
Şiir Akşamlarına katıldı. Kendisine “Eskişehir 2013

Türkiye’deki Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-

Türk Dünyası Başkenti Ajansı” tarafından Türk

luklar Başkanlığı (YTB), Bulgaristan’da 1984-

Kültürüne katkılarından dolayı şükran plaketi veri-

1989 yılları arasında komünist rejim tarafından

di. Başta hikâye olmak üzere şiir, günce, deneme,

Türklere karşı uygulanan asimilasyon, kimliksiz-

anı, inceleme ve gezi yazıları türünde yazılar ya-

leştirme politikaları, işkenceler ve Belene Kampı

zan Rahmi Ali 1989 yılında yayma başlayan Şafak

olaylarını konu alan sözlü tarih çalışması “Be-

dergisinin üç kurucusundan biri olup bu derginin

lene Ölüm İçin Yer Sert Uçmak İçin Gök Uzak”ı

yazı işleri müdürlüğünü derginin kapandığı 2004

kitaplaştırarak yayımladı.

tarihine kadar yürüttü. Nisan 2017’de “21. uluslararası Süleyman Brina Balkanlar Türk Kültürü Hiz-

YTB’den yapılan yazılı açıklamada, “Belene

met Ödülü”ne layık görüldü... 2018 Türk Dünyası

Ölüm İçin Yer Sert Uçmak İçin Gök Uzak” baş-

Yılın Edebiyat Adamı seçildi.

lıklı sözlü tarih çalışmasının, Bulgaristan Türklerinin haklı davasının gelecek nesillere aktarılması ve verilen hukuk mücadelesine katkı sunması
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için hazırlandığı belirtildi.

İlk spor kitabı
yayınlandı!
Beden Eğitimi Öğretmeni Serpil Sali Ali,

İÇİNDEKİ GENEL BİLGİLER :

“FOAM ROLLER EGZERSİZ SÜRESİNİN DİKEY
SIÇRAMA PERFORMANSI VE ESNEKLİK ÜZE-

*Foam Roller

RİNE AKUT ETKİSİ” adlı bir kitap yayımladı.
*Fasya
Dijital ortamda da yayımlanacak olan kitapla ilgili
olarak Serpil Sali Ali yaptığı açıklamada, “Yeni

*Miyofasyal Gevşetme

kitabım tüm Türkiye genelinde ve Uluslararası dijital platformda yayına girmiş bulunmaktadır. Çok

*Voleybolun Tanımı ve Genel Özellikleri

yakında Yunanistan genelinde yayınlanarak Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı tüm Eğitim kurumlarında

*Aerobic Güç

yerini alacaktır. Sayın Doç. Dr. İsa SAĞIROĞLU
hocama ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşla-

*Anaerobic Güç

rıma tek tek teşekkür ve şükranlarımı sunarım”
ifadelerine yer verdi.

Kitap 62 sayfadan oluşmaktadır. Tüm Eğitim kurumlarında Eğitim Amaçlı kullanılabilen bir eser-

Kitapta yer alan bilgilerle ilgili olarak yazar Serpil

dir. Ayrıca herkese hitap etmektedir. Kitabım tüm

Sali Ali şunları aktardı:

Türkiye genelinde ve Uluslararası Dijital Platformda resmi şekilde yayına girmiş bulunmaktadır.

KİTABIN KONUSU:

Çok yakın zamanda Yunanistan genelinde tüm
Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerin-

Genel anlamda hareketliliğimizi geliştirmek için

de. Atletizm ve Spor Bakanlığının Eğitim kurumla-

masaja alternetif olarak görülen bir yöntem olan

rında ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm Eğitim

miyofasiyal gevşetme ile fasya, miyofasyal gev-

kurumlarında Akademik olarak yayına girecektir.

şetme self-miyofasyal gevşetme teknikleri ve

Editörümüz sayın DOÇ. DR. İsa SAĞIROĞLU’na ve

atletik performans ilişkisi hakkında genel bilgilere

emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz

yer verirken. Aynı zamanda kadın Voleybolcular-

saygı, şükran ve teşekkürlerimi sunarım.

da miyofasiyal gevşetme tekniği olan foam roller
egzersizi sonrası esneklik ve dikey sıçrama perfor-

NOT: Kitabım ilk resmi Spor Bilimleri kitabıdır.

mansı ile ilgili deneysel çalışmaya ait bilgilere yer
verilmiştir.
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Salgın üzerinden Azınlığı “Ötekileştirme” zihniyeti
Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemiz de ve bizler de
Azınlık olarak pandemi nedeniyle çok zor günler
geçiriyoruz.
Özellikle son günlerde maale-

KALEMİN SESİ

Özcan ALİOSMAN

sef Azınlığımızın, koronavirüs
salgınının yayılmasında suçlu
sandalyesine
oturtulmaya
çalışıldığını görüyoruz. Bunun
en açık göstergesi ilk başta
İskeçe’nin dağlık bölgesinde
yer alan Şahin
köyü ve ardından da Rodop
ilinin dağlık
bölgesinde yer
alan Dolapçılar
köyü üzerinden
gerek yerel,
gerekse ulusal

basında yapılan haberlerde görüyoruz. Hatta öyle
ki yapılan koronavirüs haberlerine baktığımızda
Azınlığın sözüm ona, “Pomak köyleri vs.” benzetmeleri yapılarak koronavirüsteki son durum
verilmeye çalışılıyor. İşte ne yazık ki çarpıtılarak
yapılan bu haberler, bölgemizde yaşanan gerçekleri yansıtmadığı gibi, bizleri ve Azınlık halkımızı
da derinden üzmektedir.
Az önce yukarıda belirttiğim üzere, gerek Şahin
köyü ve gerekse Dolapçılar köylerimiz üzerinden, kamuoyu üzerinde farklı bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Öncelikle kimliğimiz üzerinden bir
algı, daha sonra da pandemi bahanesiyle, ‘Ötekileştirilmeye’ çalışılan ve bir ‘Azınlık’ düşmanı
zihniyetle karşı karşıyayız. Bu durumda şu anda
Azınlığımız, koronavirüs hastalığı olmak üzere, ne
yazık ki Azınlığı ‘Düşman’ olarak gören hastalıklı
zihniyetle de mücadele etmek zorunda kalıyor.
Öyle ki son günlerde bazı yayın organlarında bazı
sağlık çalışanlarını temsilen yapılan açıklamaları
Rodop Rüzgârı - 10

son derece üslubu aşan ve tek taraflı kasıtlı yapılmış bir beyan olarak değerlendiriyorum. Daha
kısa bir süre önce Yunanistan Kilisesi Kutsal Sinod
Meclisi, yaptığı açıklamayla hükümetin “Suların
Kutsanması” törenlerinde kiliselerin kapalı kalması
kararına uymayacağını açıklamış ve bunun üzerine
hükümet ile kilise arasında gerginlik yaşanmıştı.
Hükümetin almış olduğu önlemlere rağmen, yortu
günü bazı kiliselerde kutlamaların devam ettiğine
ve hükümetin nasıl geri adım attığına tanık olduk.
Yasaklara rağmen bazı kiliselerde ayinler yapıldı.
Ne yazık ki bunu hiç bir kimse eleştiremedi, yazıp
çizemedi.
Açıklamada Müslümanların nişan törenlerinin kalabalık olduğuna atıfta bulunarak, böylece salgın
hastalığın diğer civar köylere dağılmasına neden
olduğu iddiasında bulunuluyor. Ne yazık ki yine
açıklamalarda en başta bölge halkını (Pomak
köyleri) benzetmesinde bulunarak nitelendirmiş
olması ve ‘Nişan töreni’ bahanesi altında eleştiride
bulunmuş olması hasta bir zihniyetin tezahürüdür.
Biz burada yine Batı Trakya Türk Azınlığı olarak
yüzyıllardır varlığımızı devam ettiriyoruz.
Buradan bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Azınlık olarak yaşadığımız ülkemiz içerisinden
belirli bir toplumu ima ederek, bu salgında hedef
gösterilmesi ne yazık ki hepimizi rencide etmektedir. İçinde bulunduğumuz ve mücadele ettiğimiz
bu hastalık; Din, dil, ırk ve yahut herhangi bir
sosyal sınıf tanımadığı gibi, herkesin dikkat etmesi
gereken bir hastalıktır. Özellikle de bu zor günlerde gerekse azınlık, gerekse çoğunluk insanımız
olsun bizler yapacağımız açıklamalarda birbirimizi
rencide etmektense daha çok birbirimizi ‘Bu hastalıktan nasıl koruruz’ şeklinde değerlendirmelerde
bulunmamız gerekir diye düşünüyorum.
Bugüne kadar hükümetimizin bu konuda aldığı
önlemlere ve kurallara uymaya devam ederken,
buradan Peygamberimiz Efendimizin bir sözünü
hatırlatmak isterim. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: “Bir yerde veba hastalığı çıktığını
duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde
veba hastalığı çıkarsa o bölgeden de ayrılmayınız.”
Dolayısıyla buradan şunu söylemek istiyorum; Dinimizin de kabul buyurduğu üzere, insan hayatını
korumak olan İslam dini insanların hayatını tehli-

Röportaj
Dr. Mehmet Eminoğlu:

Bu yangından sadece aşı ile kurtulabiliriz!
Gümülcine Devlet Hastanesi doktorlarından Kulak-Burun- Boğaz Uzmanı Mehmet Eminoğlu, son
günlerde ülkemizi ve dünyayı sarsan koronavirüs
pandemisi ile ilgili sorularımızı yanıtladı.
Eminoğlu, “Bu yangından sadece aşıyla kurtulabiliriz. Herkes aşı yaptırmalı ” sözleri dikkat çekti.
Röportajın ayrıntılarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Oysa nisan ayında ülkemiz Yunanistan çapında 500,
Rodop ilinde 5-6 vaka vardı.
Bu yıl 4 Mayıs günü “Evde kal” sloganı kalktığı gün
ülkemizde 982 aktif vaka varken bugün itibariyle
12.000 aktif vaka vardır. Sadece 7 ay sonra yoğun

Aşı geliştirme çabaları ne aşamada?
Sorunuza yanıt vermezden önce hastalık ile mücadelede hangi noktada olduğumuzu kısaca belirtmek
isterim.
Hepimizin bildiği gibi hastalık 2019 yılının sonlarına
doğru ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü Mart 2020
de koronavirüs salgınını bir pandemi olarak ilan etti,
durumun bir uluslararası kamu sağlığı acil durumu
olduğunu açıkladı.
Hastalığın ortaya çıktığı günden bugüne geldiğimizde
alınan bütün tedbirlere rağmen dünya genelinde sayısı 70 milyon vaka (Bunların 30 milyonu ABD de, 21
milyonu Avrupa’da ,17 milyonu Asya’da, 2.5 milyonu
Afrika’da) bunlara her gün 500 bin yeni vaka eklenmektedir. Vefat sayısı ise 1,6 milyona ulaşmış durumdadır. Salgın başlangıcına göre (1 yıl önce) daha
şiddetli seyrediyor, daha önce 1- 2 ayda ulaşılan
vaka sayısına 1-2 günde ulaşılıyor ne yazık ki.
Ülkemiz Yunanistan’da da vaka sayısı 125 bini aştı,
vefat sayısı da 4 bine yaklaşarak en üst düzeyde
seyir ediyor.
Yoğun bakım, yatak doluluk oranı yüzde 82’nin üzerinde, sağlık sistemimiz büyük bir baskı altındadır.

keye atacak uygulamalara asla onay vermez.
Peki Azınlık olarak bizler hali hazırda kurallara ne
şekilde uyuyoruz? Biraz da bu soruya cevaben
düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Biz yasaklara
rağmen camilerimizi açmadık. Ama bazı kiliseler
yasaklara rağmen alınan önlemleri hiçe sayarak
kiliseler açıldı ve ayinler yapıldı. Yine aylar önce
virüsle mücadele bahane edilerek, ne yazık ki
ezan sesinden rahatsız olan çevreler oldu. Daha
da ileri gidilerek Azınlık okullarımızın tabelalarına
müdahale edildi. Bu zor günleri fırsat bilen zihni-

bakımda entübe edilmiş hasta sayısı 35 iken şimdi
583 oldu. Günlük 2 vefat varken bugün bu rakam
102 kişiye ulaştı. Rodop ilimize gelince vaka sayısı
bugün itibariyle 1.850 kişi üzerinde olduğu tahmin
ediliyor.
Ekim 400, Kasım 1000 ve Aralık 450 vaka olmak
üzere bulunduğumuz ayın ilk 16 günü içinde 410
vaka tescil edildi. 30 hasta (ağır olmayan vakalar)
bizim hastanemizde tedavi ediliyor.
Bu tablo alınan sıkı tedbirler sunucu düşüş eğilimine
geçmiştir.

yetin, okul tabelaları üzerinden kimliğimize nasıl
müdahale ettiğini gördük. Biz Azınlık olarak her
şeye rağmen sağ duyulu davrandık ve böyle de
davranmaya devam edeceğiz.
Herkes düşünce sahibidir, hem de gerektiğinden
fazla buna sahiptir. Ancak beraber yaşadığımız bir
toplumda, belirli bir sınıfı ‘Ötekileştirme’ yaparak
insanları inançları üzerinden değersizleştirmek
büyük bir cehalettir.
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KORUYUCU AŞI ÜRETMEK AMACI İLE BÜYÜK
BİR YARIŞ İÇİNE GİRDİLER
Salgının bu korkunç tablosu karşısında yakın insanlık
tarihinde ilk defa toplum sağlığı bu kadar büyük
bir risk altında, sağlık sistemleri neredeyse çökme
noktasına geldi. Bunların hepsini dikkate alarak
ilaç firmaları, şirketler, ülkeler, bilim insanları ve
tıp otoriteleri arasında bir taraftan hastalığı tedavi
etmek için ilaç üretimi, diğer taraftan ise hastalıktan
koruyucu aşı üretmek amacı ile büyük bir yarış içine
girdiler. Ağır hastalarda ilaç tedavilerinden bugüne
kadar epey bir mesafe kat edilse bile tıbbi otoritelerini tatmin edecek düzeyde olmadığından gözler aşı
üretimine çevrildi.
Neyse ki aşı üretimlerinden art arda sevindirici haberler geldi, geliyor ve dünya çapında aşı seferberliği
ilan edildi. Şunu da belirtmekte yarar vardır, bir aşının üretilmesi için normal koşullarda 10 ile 15 yıl gibi
bir süreye ihtiyaç vardır. Ancak geçen yıllarda SARS
ve MERS hastalığına karşı geliştirilen bazı aşılardan
da yola çıkıp istifade edilerek, tıp otoriteleri her şeyi
unutup virüsle mücadele ve aşı üretimine odaklandılar. Böylece COVIT-19 aşılarında 1 yıl gibi kısa bir
zamanda çok büyük bir yol katedildi. Dünya Sağlık
Örgütü’nün verilerine göre aşı çalışmalarında son
durum şöyle
Faz 01 38 ,
Faz 02 14,
Faz 03 11,
Kismen onaylı 5,
onaylı 1.
Bir aşı adayı binlerce deneğin katıldığı 3. Ve son
aşama klinik denemelerini geçerek izin aldı. Bilindiği
üzere Alman - Amerikan Bio NTech / pfizer aşısı İngiltere, en son aldığımız habere göre MODERNA ve
Pfizer aşısı da ABD de acil kullanım onayını almıştır.
AB den de yakın tarihte onay alması beklenmektedir.
BİR AŞININ YÜZDE 70 ÜZERİ BAŞARISI VARSA O AŞI BAŞARILI SAYILIR
Pfizer çalışmalarına göre klinik çalışmalarda kişilerin
yarısı 55 yaşın üzerinde, 45.000 kişi de 65 yaş üzeri,
1.000 kişi ise 75 yaş üzeri, vakaların en az yarısında bir müzmin hastalık var olduğu kayıt edildi (Kalp
hastalığı, şeker veya kanser). Sonuç olarak başarı
oranının %95 olarak ortaya çıktı, (genç ve yaşlı insanlarda) bu sonuçlar beklentilerin çok üzerindedir.
Bir aşının yüzde 70 üzeri başarısı varsa o aşı başarılı sayılır. Diğer son aşamada bulunan aşılardan da
iyi haberler geliyor.
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Kaç çeşit aşı vardır?
Belki de yeni teknoloji aşıları ortaya çıkmasaydı
böyle bir soru aklımıza bile gelmezdi. Ancak Yeni
teknoloji aşıları veya genetik aşılar, insan üzerinde
ilk defa denendiği için, elbette ki bazı sorular akla
gelebilir, dolayısı ile aşıları iki büyük gruba ayırabiliriz . Çin’de üretilen aşı veya klasik dediğimiz aşının
dışında diğer üretilen aşıların çoğu yanılmıyor isem,
yeni teknoloji ile üretilmiş aşılardır. Bu büyük grubu da iki küçük gruba ayırabiliriz. Birinde virüsün
genetik materyali doğrudan (Çok küçük bir miktarda
) insana veriliyor, diğerinde ise zararlı olmayan bir
Corona virüsün içine genetik materyal yüklenerek
(vekil virüs) bunun üzerinden insan vücuduna yerleştiriliyor.
Üretilen bütün aşıların tek bir amacı vardır. O da
covid-19 virüsüne karşı insan vücudunun savunma
mekanizmasını harekete geçirmek ve hücrelerinin
hafızasına bu virüsü tanımayı ve onunla mücadeleyi
yerleştirmektir. Böylece vücudumuz virüsün kendisi
ile karşılaşmadan ona karşı bağışıklık sağlayabilecek
enzimleri ve antikorları geliştirmeyi hedefliyor. virüsün kendisi ile karşılaştığında ise onu bu mekanizma
sayesinde bertaraf ediyor.
Bu yarışta Pfizer koronavirüsü aşısının öncüsü Moderna arkasından ikinci sırada yer almaktadır. Rusya
ve Çin vatandaşlarını ileri seviye denemelerini halen
suren farklı aşılarla aylardır aşılıyor.
Son aşamaya ulaşmış kullanılmaya yakın aşılar.
•
BioNtech/phizer
Almanya/ABD üretim teknolojisi RNA tabanlı, etkinliği %95, saklama -70+ 4 derece bir hafta, uygulama, 28 gün ara ile iki doz.
•
Moderna
ABD üretim teknolojisi, viral-vector, etkinligi %92,
saklama -20 derece, uygulama 28 gün ara ile iki
doz.
•
Oxford/Astra /Zeneca
İngiltere –İsveç, üretim teknolojisi viral vector, etkinliği %92, saklama +4 derece, uygulama 21 gün
ara ile iki doz.
•
Sputnik
Rusya üretim teknolojisi, viral vector, etkinliği %92,
saklama +4 derecede, uygulama 21 gün ara ile iki
doz.
•
Sinovac & Coronavac
Çin üretim teknolojisi, geleneksel, etkinligi %97,
saklama -20 derece, uygulama 14 gün ara ile iki
doz.

YENİ TEKNOLOJİ AŞILARI
•

m RNA temelli aşı

3. jenerasyon aşı teknolojisini kullanarak virüsün
m RNA sını (bir kısmını) kas yolu ile verilerek bu m
RNA hücrelere gidiyor, hücrelerde virüsün proteinine dönüştürüyor. İnsan vücudu sadece covid-19 da
bulunan bir protein üretiyor, insan vücudu bu proteinin burada bulunmaması gerektiğini ve buna karşı
cevap vererek virüse karşı antikor üretiliyor. Bu proteinler sayesinde bağışıklık hücreleri bunları tanıyor
ve antikor üretiyor.
2. Viral vector tabanlı aşı
Zayıflatılmış kendini çoğaltamayan bir virüsü kullanarak virüsün taşıdığı genetik materyalin bir kısmını
bu zayıflatılmış virüs içine yerleştiriyor ve vücuda
enjekte ediliyor. İnsan vücudu buna karşı cevap vererek antikor üretiyor.
GELENEKSEL AŞILAR
Sınovac enfeksiyona sebep olan virüsler zayıflatılarak
veya etkisiz hale getirilerek (inaktif) jenetik materyali çıkartılmış (çoğalamayan) etkisiz hale getirilerek
vücuda enjekte ediliyor.
Çin ve Alman aşısının farkları nedir, hangisi
daha güvenilir?
Önceden de belirttiğimiz gibi bu iki aşı arasında bazı
farklılıklar vardır. Üretim teknolojisine bakarsak Çin
aşısı geleneksel bir aşıdır, aşı formülüne virüsün
zayıflatılmış veya etkisiz hale getirilmiş hali vücuda enjekte ediliyor .Tıp tarihinde en iyi bilinen bir
yöntem.
Alman aşısı ise m RNA tabanlı yeni teknoloji kullanılarak üretilen bir aşı formülüne virüsün tamamı yerine (küçük bir çıkıntısını) genetik bilgileri taşıyan RNA
zincirinden kritik bir kısmı vücuda enjekte ediliyor.
Virüsün kendisi vücuda girmiyor.
Aşı üretim kaynağına bakarsak, Çin aşısı tavuk
yumurtası vasıtası ile çoğaltılan inaktif virüs enjekte
ediliyor.
Alman aşısında ise kişinin koluna enjekte edilince
virus proteinlerini imal etmeye başlıyor. Saklama
koşullarına gelince Çin aşısı 2 ile 8 derece 3 yıl saklanabiliyor. Alman aşısı ise -70c4 bir hafta. Uygulama
şekli: Alman aşısı 28 gün ara ile iki doz, Çin aşısı 14
gün ara ile iki doz, olarak veriliyor.

Alman aşısının en büyük handikapı saklama koşulları
eksi 70 derecede olması ve çıkarılınca dört beş gün
içinde tüketilmesi gerekmektedir. Bunlar özel soğutucu kutularda saklanacak, ayrı bir altyapı oluşturmak gerekiyor en büyük avantajı ise kolay ve hızlı
üretilmesi ve virüsün insan vücuduna girmemesidir.
AŞI KONULARINDA ÜRETİM TEKNOLOJİ YÖNTEMİNDEN DAHA ZİYADE ÖNEMLİ OLAN AŞILARIN GÜVENLİLİĞİ
Çin aşısı daha zor üretiliyor, bağışıklığı düşük olan
insanlara kolayca verilemiyor. Alman aşısında dışarıdan verilen RNA 72 saat içinde vücut tarafından
telafi ediliyor ve bu grup kişilerde kullanılabiliyor.
Alman aşısında antikorlar daha uzun bir zaman vücutta duruyor diye söyleniyor. Sonuçta aşı konularında üretim teknoloji yönteminden daha ziyade önemli
olan aşıların güvenliliği (yan etkilerini minimum
olması )ve etkinliği (ne kadar bağışıklık kazadırıyor
ve ne kadar zaman için) konuları tartışılmalı.
AŞILARIN % 95 ÜZERİNDE ETKİLİ OLDUĞU
ANLAŞILIYOR
Çin aşısı deyince Sinovak firması kastediliyor ve aşılarda çok iyi bilinen bir firma olduğu kanıtlanmıştır.
Ayrıca yeni teknoloji aşıları yeni, Fakat çok iyi bilinen
bir teknoloji kullanılıyor. Önceden influenza , zika ve
kuduz gibi hastalıklarda hayvanlarda uzun yıllar çok
iyi denenmiş bir teknoloji ile üretiliyor. Her ikisi de
ileri aşama denemelerinin nihai sonuçlarına göre aşıların % 95 üzerinde etkili olduğu anlaşılıyor. Sonuçta
vatandaşın pek de o veya bu aşıyı tercihi olmayacaktır. Hangi aşı ülkeye ithal edilirse onu yapmak zorunda kalacak.
Alınan sonuçlar aşılar arasında farklılıklar olsa bile,
aşı konularını yakından takip eden bilim insanları
yeni teknoloji ve klasik bildiğimiz aşılar son derece
güvenli. Tahminlerinin üzerinde iyi sonuçlar elde edildiği ve hepsi de yan etkisi minimum olan aşılardır.
Tabii ki Çin aşısı, bildiğimiz geleneksel teknoloji ile
üretildiği için insanlara daha alışılmış gibi görünüyor.
Yeni teknoloji aşılarının insan DNA’sına zarar verir
mi? konusuna gelince kesinlikle insan hücresinin içine girmemektedir. Sadece sitoplazmaya yani hücrenin dışına kadar gelebiliyor ve ayrıca Çin aşısı daha
kolay muhafaza ediliyor, ancak yeni teknoloji aşıların
hücrenin hafızasında daha uzun bir zaman kalabilecek gibi görünüyor. Alman aşısı yaşlı kişiler ve bir
hastalığı da olan kişiler üzerinde daha çok denenmiş.
Çin aşısı ise daha ziyade gençlerde, asker ve öğrenRodop Rüzgârı - 13

cilerde denenmiş gibi görünüyor. Uzun yıllardır grip
ve zatürre aşılarını yaptıranlar nasıl ki aşı hakkında
fazla araştırma yapmıyorlar ise, bilim otoriteleri ve
aşı uzmanları onay veriyorlarsa vatandaşların bunlara güven duyması gerekir diye düşünüyorum .
Yeni aşılar bizleri ne kadar koruyacak?
Elimizde kesin bir bilgi olmamasına rağmen en
az 6 ile 8 ay kadar koruyucu etkinliği olacak, ancak
virüsün yeni bir mutasyona uğraması halinde aşıların
da ona göre değişiklik yapması gerekiyor. Hasta olmaktan koruyacak ancak aşılanan kişiye virüs bulaşırsa diğer kişilere bulaştırma ihtimali az da olsa var,
onun için diğer kişilerin de aşılanması lâzım. Virüsün
yoğun bir şekilde çoğaldığı burun ve ağız boşluğu
(farinks) bölgesinde aşılanmış kişilerde bile az da
olsa çoğalma ihtimalinin var olduğu söylenmektedir.
Bunun nedeni de aşının burun yolu ile sprey şeklinde
veya ağızdan alınmamasıdır. Ancak virüsün en fazla
zarar verdiği ve ölümlere en fazla sebep olan akciğerleri çok iyi bir şekilde koruduğu söylenmektedir.
Önceden de dediğimiz gibi bu oran %95 gibi yüksek
rakamlara ulaşıyor. Bu da çok güven verici bir olaydır.
AŞILARIN İNSAN VÜCUDUNA DA YAN ETKİLERİ
VAR MI?
Bir gerçek var ki, ilaç ve tedavi amaçlı kullanılan ve
alınan her materyalin etkisi olduğu gibi yan etkisi
de vardır. Ancak bunun minimum seviyeye indirmek çok önemlidir. Yeni teknoloji ile üretilen aşıların çok güvenli olduğu söylenmektedir. Çok ciddi
yan etkileri tescil edilmemiştir. En fazla şikayetler
aşı yerinde ağrı, kolda uyuşukluk, hafif ateş, halsizlik, eklem ve kas ağrıları görülmüş olsa bile
bir veya iki günde kendiliğinden geçmektedir, diğer bildiğimiz aşıların bazılarında da olduğu gibi.
Alerjik bünyelere, hamile kadınlara emziren annelere
ve 16 yaştan küçük olan çocuklara zaten bu aşamada aşı yapılmayacaktır. En fazla korkulan alerjik bünyeli insanlarda oluşan alerjik reaksiyonu bu da birkaç
saat içinde tedavi edilen bir durumdur. Yüz siniri felci
veya daha başka sinir sisteminde görülen yan etkiler
aşılardan kaynaklanmadığı ortaya çıkmıştır.
Antikorların gelişmediği %5 gibi bir oranda ise (Antikorların oluşmadığı) bu küçük grupta da hastalığın
ağır bir şekilde seyretmesini õnlemiş olduğu ortaya
çıkmıştır.
Aşı karışıklığı hakkında ne düşünüyorsunuz ?
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ÇOK FAZLA BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR
Evet gerçekten insanlar arasında bu aşı konusu kafa
karışıklığı yaratmıştır. Nedeni de aşıların bu kadar
kısa zamanda ortaya çıkması ve değişik aşıların
üretilmesi, özellikle yeni teknoloji aşıların da ortaya
çıkması elbette ki bir tedirginlik yaratıyor. Bunlar
zamanla aşılacak diye düşünüyorum.
Bir bilgi kirliliği sanal alemde yaratılıyor çok fazla
bilgi kirliliği var ve tartışma başlıkları yaratılıyor.
DNA’ mızı değiştirecek, kısırlık yaratacak, kanser
yapacak, insanlara mikroçip takılacak, v.b. Şunu belirtmekte de yarar vardır ki enjekte edilen materyalin
kimyasal bir molekül olduğu için vücut bunu 72 saat
içinde bertaraf ediyor. Ayrıca hiç birinin insan hücresi içine kadar (çekirdeğine) yaklaşamıyor. Böylece
insan vücudu bunu çok kısa bir zamanda 72 saat gibi
bir sürede bertaraf ediyor. Uzun yıllar önce çiçek
aşısı ilk çıktığında da bu aşıyı yaptıran kişi ineğe
dönüşecektir, diye söylentiler dolaşıyordu. Böyle bir
şeyin hiçbir zaman görülmediği da kanıtlandı.
DOKTORLAR, DİN ADAMLARI, ÖĞRETMENLER,
PSİKOLOGLAR GİBİ YÜKSEK TAHSİL GÖRMÜŞ
İNSANLAR, HALKA AŞI KONUSUNDA DEVAMLI
OLARAK DOĞRU BİLGİLERİ AKTARMALI
Aşı uygulanması İngiltere’de başlamış durumda.
Elbette ki bize ulaşacak bir sürü aşıların piyasada
bulunmasından ise kimse korkmamalıdır, veya her
yıl grip pnevmonokok (zatürre) aşıları nasıl yapılıyor
ve bunların nasıl üretildiği konusu insanları meşgul
etmiyor da bu yeni aşı ediyor?
Hele hele bilimsel otoriteler onayladı ise insanların
buna rıza göstermesi lazımdır.
Her yıl 3 milyon insanın ölmekten koruyan, bundan
önce kullanılan 21 aşı türü sayesinde oluyor. Elbette
ki vatandaşın kaygılarını gidermek için biz doktorlar,
din adamları, öğretmenler, psikologlar gibi yüksek
tahsil görmüş insanlar, halka aşı konusunda devamlı
olarak doğru bilgileri aktararak, onları daha kolay bir
şekilde aşıya rağbet göstermeleri için konuşmalar,
açıklamalar yapmalıyız. Belki de bu söyleşimizin en
önemli tarafı da bu olacaktır. Zira aşılanma zorunluluğu olmadığı için birçok insan aşıya belki de rağbet
göstermeyecektir. Bu da virüsün ortadan kaldırılmasına asla yardımcı olmayacaktır.
Aşının virüsü durdurma yüzdesi ne kadardır?
BİR AŞININ BAŞARILI OLMASI YÜZDE 70 ÜZERİNDE BULUNMASI DEMEKTİR

Biraz önce de dediğimiz gibi aşıların etkinlik oranı
yüzde 79 ile Astra Zeneka Rus aşısı Sinovak %97
olarak bildiriliyor, diğer aşı adayları da aşağı yukarı
aynı oranlar üzerinde duruyorlar.
Ancak kalan küçük bir kısım %5 gibi bir oranda aşı
tesirini göstermese bile aşılanan kişiyi ağır hasta
olmaktan koruyacak deniliyor.
Bu da beklentilerin çok çok üzerinde sayılır. Bir aşının
başarılı olması yüzde 70 üzerinde bulunması demektir.
Sizce herkes aşı yaptırmalı mı ?
TOPLUMUN EN AZ %70’Şİ AŞILANIRSA SADECE
O ZAMAN HASTALIK ORTADAN KALKMIŞ OLACAKTIR
Evet herkes yaptırmalı diye düşünüyorum. Toplumun en az %70i aşılanırsa sadece o zaman hastalık
ortadan kalkmış olacaktır, yani toplumsal bağışıklık
sadece o zaman kazanılabilir . Unutmamak lazımdır
ki bir sürü bulaşıcı hastalıkların önüne ancak aşılar
sayesinde geçilmiştir.
1919 yılında İspanyol gribi pandemisi dışında yakın
Tıp tarihinde böyle büyük bir pandemi yaşanmamıştır .Son yaşadığımız pandemiler daha küçük çaplarda
seyretmiştir. Hatırlanacağı üzere SARS ve MERS (10
yıl önce ) bir pandeminin yaşanmasına sebep olmuş. Ayrıca 2017 yılında kuş gribi de ortaya çıkmış,
bunlarda fazla ölüm vakaları görülmemiştir, kısa bir
zamanda kontrol altına girdiler. Dolayısı ile covid 19
gibi bir şok asla yaşanmamıştır. 2021 yılında 3.dalgayı yaşamamak için Toplumun en az%70 in aşı
olması gerekir. Ayrıca ülkemiz Yunanistan’da günlük
vakaların 300’den aşağıya inmesi ve yoğun bakımda
entübe olan insan hastaların %50’nin aşağıya çekilmesi için aşılanmak vazgeçilmez bir çara olacaktır,
diye düşünüyorum.
BİR PANDEMİ DÖNEMİNDE HERKES AŞILANMALIDIR
Bir pandemi döneminde herkes aşılanmalıdır. yoksa
bu ateşin önüne geçilmezse, bu aşı olayına rağbet gösterilmezse, kendi kararlarına bırakılmadan
zorunlu hale getirilebilir; özellikle yüksek risk taşıyan
guruplarda.
Ayrıca önümüzdeki yıllarda belki de tekrar aşı konusu gündeme gelebilir.
Aşının vereceği yan etkilerinden daha çok hastalığın kendisinden korkmak gerekmektedir Şu an için
2020 yılı için 20 milyar aşı üretilmesi öngörülüyor,
12 milyarı zaten çok da öncelerden sipariş edilmiş,

piyasalara da şu an için sade 8 milyar doz aşı bulunmaktadır ki bu da 4 milyar kişinin aşılanabilir
anlamına gelir.
Birçok fakir ülke insanının aşıya ulaşmakta zorluk çekecek diye düşünüyorum. Ayrıca bir evde bir
kişinin yapması yetmiyor, ailenin çoğu fertlerinin
yapması durumunda o ailede başarıdan söz edebiliriz, söylemekte yarar vardır. Aşı yaptıran kişi sadece
kendisini korur ve ileride seyahat rahatlıkla yapabilecektir. Şu an için dünya nüfusunun sade %15’i olan
zengin ülkeler aşıya rahatlıkla ulaşacak, yüzde 85’i
de uzun zaman sonra aşıya kavuşacaktır.
Nerde ise dünya nüfusunun 4 te 1’ ri aşıya ancak
2023 yılında ulaşabilecektir .
Aşı herkese ulaşacak mı nasıl bir organizasyon
yapılacak?
Önümüzdeki hafta içinde, bu ayın 29’nda Avrupa
İlaç Dairesi (EMA) son değerlendirmesini yapacak ve
hangi aşının kullanılacağını da bize açıklayacaktır.
Her şeyden önce şunu söylemek lazımdır ki AB ülkelerinde hiçbir aşı henüz onay almamıştır. Tüm AB
ülkelerinde de aşı uygulamasına aynı anda başlanılacaktır .
Yapılacak aşılar iki doz olduğuna göre, ülkemizdeki nüfusun %70’nin aşılanması hedefleniyor. Aşı
2 dozdan yapılacağı için 7 ile 8 ay gibi bir süreye
ihtiyaç duyulacaktır. Ülkemizde 14 milyon adet
aşıya ihtiyaç duyulacaktır. Her ay bir milyon insan
aşılanacak, bu da demek oluyor ki her ay 2 milyon
doz kullanılacaktır. Ülke genelinde 1.088 aşılama
merkezi kurulacak, vatandaş emvolio.gov .gr adresine başvuracak, eczaneler veya KEP ler aracılığı ile
randevu kapatılacaktır. Belkide vatandaşın kendisine
aşıyı kabul edip etmediği SMS yolu ile sorulacaktır.
Aşıdan önce vatandaş bir form dolduracak, kendisine
sorular sorularak önceden yaptığı aşılara karşı alerjisi olup olmadığı, ilaçlara veya da yemeklere alerjisi
olup olmadığı sorulacaktır. Corona hastalığı geçirip
geçirmediği sorulacak, kan sıvılaştırıcı ilaçlar alıp
alınmadığı da sorulacaktır.
ülkemiz Yunanistan’a gelecek günlerde 300.000 ile
500.000 arası bir miktar aşı gelmesi beklenmektedir.
İlk etapta sağlık çalışanları ve yüksek risk grupları ile
aşı uygulamasına geçilecek
Pandemi ne zaman sona erer, güzel günler ne kadar
yakın?
Bu konu bizim kendimiz, ülkemiz komşu ülkelerin,
hatta bütün dünya vatandaşlarının da takınacağı
tavıra da bağlı bir konudur.
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Türkçe’den
İngilizce’ye
geçen
atasözü ve
deyimler

AŞI ÇIKTI DİYE REHAVETE
KAPILMAMAK LAZIMDIR
Birçok ülkelerin ve ülkemiz insanlarının
yüzde yetmişi bağışıklık kazandığı halde,
buna da ikinci doz aşılamayı yaptıktan bir
hafta sonra geçmiş olduğunda erişilecek. Ayrıca ülkemizde vakaların günlük
olarak 300’den aşağıya indirilir, entübe
hastaların %50’si aşağıya çekilir ise o
zaman kendiliğinden Bu hastalık sönmeğe
başlayacaktır 2021 yılında üçüncü dalgayı yaşamamak için her şey tamamen
aşının zamanında yapılması ile bağlantılı
olacaktır. Ancak aşı çıktı diye rehavete
kapılmamak lazımdır yine de önlemlerimizi almaya devam edeceğiz
Özetlemek gerekirse bu günler 2021 yılının sonbaharı gibi görünüyor. Tabii ki her
şey yolunda giderse, aşı yapılan insanlara
virüssüz bir dünyaya rahat geçiş vizesi
gibi görülmemeli. Daha uzunca bir zaman
dikkatli olacağız, tedbirlerimizi almak
zorunda kalacağız. Aşı herkes için kârlı bir
işlem olacak, aşıyı yapan herkes kendisini
hastalıktan koruyacağı gibi, aynı zamanda
da toplumun sağlığını koruyacaktır. Unutmamak lazımdır ki bu aşamada çocuklar
hamile kadınlar emziren anneler o veya
bu nedenle aşı olmayacaktır veya olmak
istemeyen insanlar aramızda dolaşacaktır.
Ayrıca Dünya nüfusunun 4 kişiden biri o
veya bu nedenle aşıya ancak 2022 yılının
sonuna doğru erişme imkanına kavuşacaktır.
İnancım odur ki bundan önce bulaşıcı
hastalıklardan pandemirlerden insanlık
nasıl aşılar sayesinde kurtuldu ise, bu
yangından da sadece aşı ile kurtulabiliriz.
Dolayısıyla maske mesafe temizlik dedikten sonra bunlara da şimdi aşıyı katıyoruz.
20.12.2020.

Derleyen: Ali Ali Çavuş / İngilizce Öğretmeni
Within the scope of - …amaci çerçevesinde
Left a mark in the story - tarih yazmak
Keep his line up unchanged - çizgisini bozmamak
Noteworthy rise in - ciddi artis
Have left a positive mark on - olumlu etkisini birakmak
When pigs fly - kirmizi kar yağdığında
Alone wolf - yalnız kurt
Till the cows come home- eşek sudan gelince
Piece of cake - çocuk oyuncağı
Full of beans - enerji dolu
My cup of tea - tam bana gore
In a nutshell - Kısacası
Hot potatoe - tartişmaya kapalı konu
In the soup -başı belada olmak
Bring it into the public eye - gözüne sokmak
The good old days - eski güzel günler
Keep his head -soğukkanlı olmak
Have butterflies in his stomach - çok endişeli olmak
Kill two birds with a stone - bir taşla iki kuş vurmak
Take the bull by the horns - burnundan yakalamak
Crocodile tears - timsah gözyaşları
Get that off my chest - bu illeti üzerimden çek
Put my finger on - burnunu sokmak
A strong stomach - derirısı kalın
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YORGUN DEMOKRASİ
Demokrasiler yorulur mu? Bir gün böyle bir soru-

özeline daha detaylıca bakınca demokrasinin bin-

nun kafaları kurcalayacağı kimsenin aklına gel-

lerce yılın yükü altında ezildiğini görerek üzülüyor

mezdi her halde. Yirmi yılı aşkın bir süredir “insan

insan.

hakları”, “azınlık hakları”, “uluslararası kuruluşlar”, “demokratik değerler” ile ilgilenince, bir gün,

Yıl 1981… Yunanistan Avrupa Birliği üyesi olmuş…

birdenbire dünya demokrasisinin yorulduğuna,

Birlik üyeliği için yerine getirilmesi gereken temel

hatta değerlerine bir müddet

GÖRÜŞLER
DÜŞÜNCELER

mola verdiğine
tanık olabiliyorsunuz.
Son yüzyıl tüm
dünyayı ekonomik, sosyal
ve kültürel etki
altına alan pek
çok savaşlar
yaşandı. 1900’lü
yılların başından
itibaren binlerce, milyonlarca
insanın ölümüne sebep olan
savaşlar, toplu
kıyımlar, katliamlar tarihe
geçti. Hele hele

Pervin
HAYRULLAH

1990’lar gibi
daha yakın bir
tarihte Avrupa’nın ortasında,
Bosna’da tüm
dünyanın gözleri

önünde yaşanan soykırımı “insan hakları”, “eşitlik”, “özgürlük” gibi değerleri savunduğunu ifade
eden hiçbir uluslararası kurumun açıklayabilmesi
mümkün değil ve bu soykırım için 2007 yılında
Lahey Adalet Divanı’nın verdiği karar!...
Daha özele inmek gerekirse…Yani Yunanistan

değerler söz konusu… Peki bu değerlerden hangisi
bu memlekette gerçek manada dikkate alınmış?
Azınlık temelinde maalesef, tarihi geçmişten, gelenekten gelen değerler bile peyderpey elden gitmiş.
1967-1974 Askeri Cunta idaresi, 1946-1949 Yunan İç Savaşı, 1939-1945 İkinci Dünya Savaşı,
1936-1941 Metaksas Dönemi, Bulgar İşgalleri gibi
dönemleri yaşayan Batı Trakya Türk Azınlığı 1981
sonrası açıkça Türk kimliğine karşı bir baskı ve
reddediliş uygulamasına maruz kalmış…
15 Kasım 1983, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
kurulur kurulmaz, tarihi komplekslerinin etkisinde
olan bir kısım yöneticiler Türk Azınlık Derneklerinin kimliğinden, Türk kimliğinden rahatsız olarak
derneklerin tabelalarının indirilmesi için hukuki bir
süreç başlatır. Gümülcine Türk Gençler Birliği ve
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği birkaç yıl içinde resmen kapatılırken İskeçe Türk Birliği davası
1983 yılından bu zamana kadar devam eder. 2008
yılındaki “demokratik Avrupa değerleri” çerçevesinde verilmiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına rağmen Birlik, devlet yetkilileri
tarafından kapalı tutulmaya devam etmektedir.
Avrupa’dan sonra yeniden iç-hukuk süreci başlamış, fakat geçen bunca yıl boyunca da bir adım
yol alınamamıştır. 2008’den 2020’ye üzerinden 12
yıl... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden çıkan
karar yürüyerek gelse ulaşırdı İskeçe Türk Birliği’ne. Fakat Atina üzerinden gelince “demokrasi”
yolda kayboluverdi ya da yol yorgunu, bir ağacın
altında dinlenmek için uzanınca uyuyakaldı, kim
bilir!? Yaklaşık kırk yıl süren bir kimlik mücadelesi.
Sahi bu dijital çağda kırk yıl kaç nesil ediyor?
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Kaç neslin ülke idarecilerine olan güveni kırıldı?
Kaç nesil mahkeme kararlarından umudunu kesti?
1991 yılında Konstantinos
Mitsotakis “Yasalar Önünde Eşitlik-Eşit Vatandaşlık”
politikasını açıkladığında
Türk Azınlık umutlanmıştı…
Bu politikanın üzerinden

Haber

Medreseden “Azınlık”
kelimesini kaldırdılar!!!
Gümülcine’de yer alan Azınlık Hayriye Medresesinin tabelası yine
değiştirildi!
Tabeladan Azınlık ibaresi kaldırılarak yerine “Musulmaniko - Müslüman” kelimesi konuldu. 23 Aralık’ı 24 Aralık’a bağlayan saatlerde
yapılan operasyonla bir

de otuz yıl geçmiş… İnsa-

Azınlık kuruluşu daha

nın birey olarak kendini

tarihe karıştı. Daha

nerede gördüğü, nasıl

önceden defalarca

değerlendirdiği, bireysel

değişen tabelalar son-

tercihleri pek tabii ki çok

rasında, okulda Türk-

önemlidir, fakat ya “ses-

çe’nin kırpılması v.d.

sizlerin sesi olmak?” Ya yıl-

durumlar yaşanması

lardır maruz kaldığı ayrım

üzerine öğrenci velileir

ve yaşadıkları baskıların

boykot kararı almış, ne

korkusuyla konuşmaya

yazık ki bugüne kadar

korkan azınlık insanları? Ya
ortaya çıkan “sosyal travmalar?”, vatandaşın “öğrenilmiş çaresizliği?”…
İskeçe Türk Birliği davası

sonuç alamamışlardı.
Medresenin tabelası 23 Aralık 2020 tarihine kadar böyleydi. Bu tabela 27 Ağustos
2009 tarihinde asılmıştır. M/KON, duruma göre, bazen “Azınlık”, bazen de “Müslüman” olarak okunabiliyordu.

kırk yıldır devam ediyor…

Batı Trakya’da “eşitlikten”,

Konuyla ilgili okulun

“haktan”, “hukuktan”,

Aile Birliği ve Encü-

“sosyal adaletten” ve “çağ-

men Heyeti bir açıkla-

daş demokrasiden” bah-

ma yayınlayarak olayı

setmek mümkün mü?

yorgun …

ve bazıları da , “Şimdi

sorular sormaktadır.

masından otuz yıl sonra

da, demokrasi kırk yıldır

olayı takip etmekte

lık Lisesinde mi” gibi

daşlık” politikasını açıklan-

demokrasi kırk yıldır askı-

gin ve kaygı içerisinde

Lisesi ve İskeçe Azın-

Önünde Eşitlik-Eşit Vatan-

Demokrasi ağır aksak,

da Azınlık insanı tedir-

sıra Celal Bayar Azınlık

K. Mitsotakis’in “Yasalar

Maalesef!!!…

Yaşanan olay karşısın-

Medresenin tabelası, 24 Aralık 2020’de
böyle oldu. M/KON kaldırıldı bu sefer kelime tam olarak “Müslüman“ olarak yazıldı

kınadılar. Açıklama
-Kınamada, “Azınlığın
elinden GASP EDİLEREK ELKOYMA işleminin kanun tanımaz uy-

gulaması olan bu davranış herhangi bir kanuna dayanmıyor. Sadece
birilerinin ben azınlığı istediğim gibi “ezerim” in cebri uygulamasını
tatmin hareketidir. Kendi inanç değerlerine bunun bir nebzesini dahi
yapamayan, yapmaya yeltenemeyen bu zihniyet, burasını bir kiliseye
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“Komotini Hayriye MedresesiHayriye
Medresesinin ilk tabelası Yunanca ve
Osmanlıca olarak bu şekilde
asılmıştır.

Okulun tabelası 24 Ağustos
2009’a kadar, “Komotini
Hayriye Medresesi” olarak
kalmıştır.

dönüş-

şamba gününün akabinde, 24 Aralık 2020 Per-

türmek

şembe sabahına bir gece yarısı operasyonunu

ve eğitim

andıran yangından mal kaçırır davranışı şeklinde

mater-

GÜMÜLCİNE MEDRESE-İ HAYRİYE VAKIF AZIN-

yalini de

LIK ORTA – LİSESİ okulunun tabelası değişti-

Hristiyan

rilerek bir tarih, darbe yöntemiyle yok edildi.

anlayışının

Bu güne kadar var olan ve her azınlık okulunda

kabulünde

olan ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΙΡΙΓΕ

bir Müs-

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (MİONOTİKO

lümanlık

İEROSPUDASTİRİO HAYRİYE KOMOTİNİS GİM-

kulvarına

NASİO – LİKİO / GÜMÜLCİNE (KOMOTİNİ) AZIN-

uyum-

LIK MEDRESE-İ HAYRİYE ORTA - LİSESİ) den

lu hale

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΙΡΙΓΕ

getirmek için kendi

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (MOUSOULMA-

atadıkları, azınlı-

NİKO İEROSPOUDASTİRİO HAYRİYE KOMOTİNİS

ğın reddettiği, ne

GİMNASİO – LİKİO / GÜMÜLCİNE (KOMOTİNİ)

şahsiyetleri, ne de

MÜSLÜMAN MEDRESE-İ HAYRİYE ORTA - LİSESİ)

uygulamalarını asla

ne dönüştürüldü.

kabul etmediği
adamları aracılığı

Azınlığın elinden GASP EDİLEREK ELKOYMA iş-

ile hiçbir hakka

leminin kanun tanımaz uygulaması olan bu dav-

riayet etmeksizin

ranış herhangi bir kanuna dayanmıyor. Sadece

insani, yasal hak-

birilerinin ben azınlığı istediğim gibi “ezerim” in

larımızı cebren yok

cebri uygulamasını tatmin hareketidir. Kendi inanç

etmektedir.” Cümleleri

değerlerine bunun bir nebzesini dahi yapamayan,

dikkat çekti

yapmaya yeltenemeyen bu zihniyet, burasını bir
kiliseye dönüştürmek ve eğitim materyalini de

“Komotini Ortaokul Lise Medresesi”. 25
Ağustos 2009’da asılan
tabela. Tepkiler üzerine
iki gün içerisinde kaldırılmıştır.

Açıklama - Kına-

Hristiyan anlayışının kabulünde bir Müslümanlık

manın tamamı ise

kulvarına uyumlu hale getirmek için kendi ata-

şöyle:

dıkları, azınlığın reddettiği, ne şahsiyetleri, ne de
uygulamalarını asla kabul etmediği adamları aracı-

25 – Aralık – 2020

lığı ile hiçbir hakka riayet etmeksizin insani, yasal

Cuma

haklarımızı cebren yok etmektedir.

AÇIKLAMA - KINA-

Bu durum, varlığımızı yok edip soyu belli olmayan

MA

bir toplum meydana getirme gayretidir. Varlığımızı
yok ederek köksüz bir millet oluşturmaktır. Tarihi

Eğitim sa-

dayanağımızı yok ederek tarihten silmektir. Bunun

nal ortam

adına DEMOKRASİ diyebiliyor bu zihniyet sahipleri

ile devam

ve gönüllü hizmetkârları.

ediyor olsa
İslâm Kalkınma Bankası’nın yaptığı
yardım sonrasında, 2003 yılında
okulun avlu kısmında yeni yaptırılan binaya sadece İngilizce olarak
bu tabela asılmıştır.

da, yılbaşı

Bu anlayıştan hiçbir zaman vazgeçmediler. 2009

resmi tati-

yılında da tarihi yok eden bir tabela değişimi ol-

line girdiği

muştu ve orada da tarihi dayanağımızı sıfırlayarak

23 Aralık

köksüzlüğü anımsatan bir ifade kullandılar. Sadece

2020 Çar-
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LİKİO (GÜMÜLCİNE (KOMOTİNİ) MEDRESE ORTA

Yasal haklarımızın siyasi irade tarafından hoyratça

- LİSESİ) yazmışlardı. Bu maksatla nereye ait

ezilerek çiğnenmesi hangi hak- hukuk kuralına,

olduğu bilinmeyen varlık ihdas etmeyi amaçladılar.

yasal hakka, demokrasi anlayışına, insani değerle-

Azınlık oluşumuzu neden ISRARLA İNKÂR çabaları

re… vs. sığdırılıyor?

sergileniyor? Aidiyeti, temeli, tarihi, kökü, soyu-sopu olmayan bir varlığın oluşması için neden

Seçme – seçilme, idare etme, ikame etme hakla-

siyasi iradenin baskıcı, yok edici gücü üzerimizde

rımızı elimizden alan yasaları, bunlara çanak tutan

kullanılıyor? Anayasal haklarımız neden şiddetle

hizmetkârları, azınlığın yok edilmesine, dönüştü-

tarumar ediliyor? Temelsiz, dayanaksız bir azınlık

rülmesine çanak tutanları da şiddetle kınıyor, ya-

oluşturup, sizin yasal ve anayasal hakkınız yok,

pacakları uygulamaların bize asla bir yarar sağla-

biz size neyi verirsek İHSANIMIZ olarak kabul

mayacağını ve reddedeceğimizi de beyan ederiz.

edeceksiniz, talep etme hakkınız asla yoktur, anlayışından başka nasıl bir anlam taşıyor bu baskıcı

Düşünen beyinlerin dünyalarına renk katar ümi-

uygulamalar?

diyle siz değerli kamuoyuna paylaşmayı bir görev
telakki ediyoruz.

Gece yarısı yapılan operasyonu, oldu-bittiyi asla
kabul etmiyoruz. Yaptığımız istişare sonucu okulun

Saygılarımızla

müdürü de haberdar değil. Biz encümenler ve Aile
Birliği de haberdar değiliz. Kesinlikle ve kesinlikle

Gümülcine -Komotini- Medrese-i Hayriye Azınlık

onaylamıyoruz. Asla tasvip etmiyoruz. Peki, şunu

Orta – Lisesi

soruyoruz. Okul sahiplerinin ve idarecilerinin ASLA
ONAYI OLMAYAN bir uygulamayı kim yaptırıyor,

Encümen Heyeti

Okul Aile Birliği

kimin talimatıyla uygulanıyor, maliyetin faturası kime ihale ediliyor? Bu milletin varlık temelini

Başkan

Başkan

azınlıktan başkalarına faydalandıran şahıslar, 2016
yılında verilen fetvalar gereği mi kendini hizmetkâr görüyor ve gönüllü şövalyelik yapıyor? Nerede
bu uygulamanın kanunu? Azınlık toplumunun reddettiği şahsiyetler kendilerinin kime ait olduklarını
(hizmet) gösteren bilgileri ne yazık ki ait oldukları
(hizmet) medya tarafından methiyelerle anlatıyorlar.
Burası bir eğitim kurumu. Bunun etiketi her rüya
görenin rüyasına göre değişemez. Salya akıtanın
salyasına göre sulanamaz. Havada uçan kuşların
kanat seslerinden esinlenerek dönüştürülemez.
Şahsi ihtiraslar uğruna bir başkasına yâr edilemez.
Buradaki aceleci davranış ve uygulamanın amacı
belli. Mevcut encümenlerin yetkisini ve haklarını
ayaklar altına almak ve yeni atayacakları encümenleri de temize çıkarmaktır. Atadıklarımız değil,
seçimle gelenler giderayak yaptılar diyeceklerdir.
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İbrahim RAHİM

Nihat KAPLAN

Açıklama

“Medreselere yapılan bu mesnetsiz ve hukuki
dayanağı olmayan uygulamayı reddediyoruz”
Trakya Azınlık Okulları Encümenler Birliği Derneği yaptığı açıklama ile Gümülcine ve İskeçe
Medreselerindeki Encümen Heyetlerinin yetkileri ile ilgili yapılan yasal düzenlemeleri, “Medreselere yapılan bu mesnetsiz ve hukuki dayanağı olmayan uygulamayı reddediyoruz” şeklinde değerlendirdi.

Azınlık Okulları Encümenler Birliği Derneğin-

Medreseleri diğer azınlık okullarından ayırmak

den yapılan açıklama şöyle:

hangi hukuki gerekçe ile yapılmıştır? Neden böyle
bir düzenlemeye gidilmiştir? Medreseler Azınlık

“Azınlık Okulları Encümenler Birliği Derneği olarak

okulu değil midir?

Gümülcine ve İskeçe Medrese Ortaokul ve Lise’leri

Demokrasiye, eğitim hakkına, insan haklarına,

encümenlerinin seçimini düzenleyen 4713/2020

sorumluluk anlayışına, seçme ve seçilme hakkı-

sayılı yasa ve devamında 2.10.2020 tarihli Resmi

na müdahaleyi, neyle ve nasıl izah edeceğimizi

Gazetede yayınlanmış olan 131191 sayılı Eğitim

bilemiyoruz. Bir yandan 2500 yıl önce yaşamış

Bakanı Kararı ve 05.10.2020 tarili resmi Gazete-

Sokrates’i temsili bir mahkeme ile berat ettirirken

de yayınlanmış olan 131018 sayılı Eğitim bakanı

bugün yapılanın daha demokratik daha özgürlükçü

kararları ile medreselerin encümen seçimleri ilan

bir yaklaşım olduğuna nasıl ikna olacağız.

edilmiş ve prosedürün nasıl olacağı belirlenmiş-

Azınlığın bir kurumu olan Medreselere yapılan bu

tir. İş bu yasa ve akabinde çıkan Bakan Kararları

uygulamanın diğer azınlık okullarının da başına

Medreseleri diğer Azınlık Okullarından ayırmış ve

gelmeyeceğinin garantisi olarak elimizde ne var?

belirsiz bir statü ortaya çıkmıştır. Bundan sonraki

Daha üç(3) ay önce Medreseler Encümen Heyet-

adımın yüzyıllardan beri azınlık okulu olan medre-

leri diğer Azınlık okulları ile birlikte 62092/2002

senin devlet okulu statüsüne sokmakmıdır? Der-

sayılı Bakan Kararına tabi iken, ne değişti? Hangi

nek Yönetim Kurulu yapılanları endişe ile izlemek-

mesnetsiz gerekçe ile sadece Medrese Encümen-

tedir. Bu yapılanlar hukukun güvenilirliği ilkesi ile

lerini ilgilendiren bir düzenleme yapıldı?

bağdaşmamaktadır.

Eğer hukuk devletinde yaşıyorsak , İSONOMİA
ve İSOPOLİTİA varsa, birilerinin çıkıp bu sorulara

Burada akla gelen sorular şunlardır:

cevap vermesi gerekmektedir.

Azınlığın Uluslararası antlaşmalardan kaynak-

Bizler Azınlık Okulları Encümenler Birliği Derneği

lanan eğitim hakkı görmezden gelinerek hatta

olarak, azınlığın bir eğitim kurumu olan Medre-

hiçe sayılarak atılmış olan bu adımın iyi niyetli bir

selere yapılan bu mesnetsiz ve hukuki dayanağı

adım olmadığına inanıyoruz çünkü, çıkan bu yasa

olmayan uygulamayı reddediyoruz . Gümülcine

ve Bakan kararları medreselerin işleyişi ile ilgili

Medrese -i Hayriye Ortaokul ve Lisesi Encümen

hukuki bir yararı yoktur. Peki bu yeni uygulamanın

Heyeti ve Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu’nu ve

medreselere faydası yok ise kime faydası vardır?

dahi veli ve öğrencilerini bu haklı davalarında so-

Yapılan düzenleme ile okulun sahipleri olan Encü-

nuna kadar destekliyoruz.

menler, veliler ve azınlık insanı yok sayılmaktadır.

Medrese-i Hayriye’nin bu haklı mücadelesinde,

Burada bir seçimden söz etmek asla mümkün

hukuk çerçevesinde ve derneğimizin yasal sorum-

değildir. Başkanı kanunla tayin edilen, sekreteri

luluğu içerisinde, üzerimize düşeni yapmaya hazır

kanun ile tayin edilen bir kurulun bağımsız karar

olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla arz ede-

alması beklenebilir mi?

riz.”
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Açıklama

“Azınlığımızın uluslararası ‘Azınlık’ statüsü de görmezden gelindi”
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, Gümülcine Azınlık Medrese-i Hayriye Ortaokulu ve
Lisesi’nin isminin değiştirilmesine tepki gösterdi.
BTTTADK’nın twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Gümülcine Azınlık Medrese-i Hayriye
Ortaokulu ve Lisesi’ 24 Aralık tarihinden itibaren
‘Gümülcine Müslüman Medrese-i Hayriye Ortaokulu ve Lisesi’ olarak adlandırıldı. Emrivaki şekilde
gerçekleşen bu uygulama ile azınlığımızın ulus-

ifadelerine yer verildi.

lararası ‘Azınlık’ statüsü de görmezden gelindi”

Haber

Karantina kaldırıldı!
Sivil Koruma ve Kriz Yönetimi’nden yapılan açıklamaya
göre, Kozlukebir Belediyesine bağlı Dolapçılar (Strofi), Işıklar (İpio), Hacıköy (Agiohori) ve Durhasanlar (Neda) köylerinde karantina kaldırıldı.
Hatırlanacağı üzere, 6 Ocak 2021 tarihinden itibaren Dolapçılar köyü koronavirüs nedeniyle karantinaya alınmış, daha
sonra Işıklar, Hacıköy ve Durhasanlar köyleri de karantinaya alınmıştı.

Durasanlar köyü.

Şiddetli yağmur, sel ve su taşkınlıklarına neden oldu
Rodop ilinin bir çok bölgesinde etkili olan şiddetli
yağmur, sel ve su taşkınlıklarına neden oldu.
12 Ocak Salı sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak yağmur başta Kozlukebir, Kurcalı,
Sirkeli, Şapçı, Çiftlik ve civar köylerde etkili oldu.
Ekili araziler sular altında kalırken, Gümülcine
Şapçı anayolu başta olmak üzere, köyler arasında ulaşımı sağlayan bir çok karayolu çamurlu
suyla kaplandı. Araçlar yolda güçlükle ilerleyebildi. Bu arada yağmurun etkili olduğu bir çok
köylerde evleri ve işletmeleri su bastı.

Kurcalı köyü içinden geçen dere uzun bir aradan
sonra taştı.

Doğu Makednya Trakya Eyaleti, olumsuz hava

le işbirliği halinde ekipman desteği sağlayacağı

koşullarının etkili olduğu bölgelere belediyeler-

öğrenildi.
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Açıklama

Milletvekili İlhan Ahmet, Medrese tabelasının
değiştirilmesini Meclise taşıdı
Milletvekili İlhan Ahmet, 23 Aralık gecesi aniden bir oerasyonla
değiştirilen Medrese- Hayriyenin tabelası konusunda Meclise
soru önergesi sundu. İlhan Ahmet, önergede Medresenin statüsünü ve yanlıştan dönülüp dönülmeyeceğini sordu.
Soru önergesinin tam metni aşağıdaki
gibidir:
SORU ÖNERGESİ
Medrese-i Hayriye
Protokol No: 2960 / 28-12-2020

1455’te, eğitim

Atina 28 – 12 - 2020

amaçlı bir vakıf

Eğitim ve Din İşleri Bakanı’nın dikkatine,

olarak kurulmuş
olup, Balkanların

KONU: Gümülcine Medrese-i Hayriye Ortaokul ve

ilk “Medresesi”dir.

Lisesi’nin işlev statüsü konusundaki karışıklığı.

Trakya’daki vakıf
meselelerini dü-

“Batı Trakya’daki Müslüman Azınlığın Azınlık

zenleyen 3647/2008 sayılı Kanun’un 19. maddesi,

Okulları ile ilgili” 694/1977-ΦΕΚ 264/Α/16-9-1977

“Gümülcine - Trakya Medrese-i Hayriye Ortaokul

sayılı Kanun, sadece “Trakya’daki Azınlık Okulları”

ve Lisesi” gibi vakıf okullarının varlığını öngörmek-

ile ilgilidir ve bu okulların tüm işlevsel, idari, eği-

tedir.

timsel yapıları, hatta diğer konuların yanısıra, okul
yönetim kurulu seçimi ve Müdür atanması vs. gibi

3647/2008 sayılı Kanun’un 19. maddesinin 1. ve

konular da bu Kanun’da belirtilmektedir.

2. fıkralarında şunlar belirtilmektedir:

Eğitim ve Din İşler Bakanlığı, Din Eğitimi ve Dinle-

“1. Bir Vakıfın okul olması durumunda, geçmişte

rarası İlişkiler Daire Başkan Yardımcısı sayın Eleni

İslam Hukuku’na uygun olarak bağışlanan taşınır

Kollia’nın, Gümülcine müslüman Medrese müdürü

veya taşınmaz mallar da dahil olmak üzere, bunun

ve müdür yardımcısına hitaben gönderdiği 13-8-

kontrolü ve yönetimi yetkili seçilmiş Okul Encü-

2020 tarihli ve 105398/Θ2 protokol sayılı evrak

men Heyeti tarafından gerçekleştirilir”.

ile, bundan böyle “her durumda okulun isminin
tam ve eksiksiz “Gümülcine Müslüman Medresesi”

“2. Okul Encümen Heyeti, her yıl yıllık veli toplan-

olarak kullanılması öngörülmektedir”.

tısında eylemlerini rapor etmekte ve eylemlerinin
hesabını vermektedir. Diğer durumlar için, ve her

Aslında, bu hiyerarşik emirden sonra, medresenin

durumda olduğu gibi, 6209/2002 sayılı ve “Trak-

ön cephesindeki tabela yakın zamanda değiştiril-

ya’daki azınlık okullarındaki okul Encümen He-

miş ve “Gümülcine - Trakya Müslüman Medrese-i

yetlerinin görevleri ve yetkileri” başlıklı bakanlık

Hayriye Ortaokul ve Lisesi” olarak yeniden adlan-

kararı geçerlidir”.

dırılmıştı.
Aynı Kanun’un 2. maddesine göre ise, Vakıf’ın taSayın Bakan,

nımı şöyledir: “İslam Hukuku’na göre, taşınır yada
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taşınmaz mal varlığı içeren, yada dinî, hayırsever

Bu okulun işleyişinin ve yönetiminin kurumsal

kurum için, genel olarak da kamu yararı için gelir

çerçevesine herhangi bir atıfta bulunulmaksızın

içeren, kâr amacı gütmeyecek bir şekilde varolan

tabelasının değiştirilmesi, her koşulda - ve yayın-

yada kurulan bir oluşumdur”.

ladığı belgelerde – “Azınlık” olarak belirtilen özelliğinin, “Müslüman” a çevrilmesi, hukuki ve gerçek

Sayın Bakan,

statüsüne uymadığından,

Ülkemizde Azınlık Eğitimi idaresi ile ilgili sergile-

Gümülcine Medrese-i Hayriye’nin ismini “Azınlık”-

miş olduğunuz çelişkili davranışlarınız, okul camia-

tan “Müslüman”a değiştiren bu yeni karar evrakı,

sında olduğu kadar, tüm Trakya Azınlık toplumun-

okulun yasal statüsüne ilişkin devletin asıl niyetle-

da da kafa karışıklığı ve kaygı yaratmaktadır.

ri konusunda makul şüpheleri ve soru işaretlerini
ortaya çıkarırken, nihayetinde nasıl bir Vakıf okulu

Aynı çelişki ve kafa karışıklığı, 4653/18-10-2018

olduğu ile ilgili, yani Devlet okulu mu yoksa Azın-

sayılı Kanun’un Resmi Gazetedeki (B Sayısı) ya-

lık okulu mu olduğu konusunda kafa karışıklığı da

yınında yer alan, o zamanın Eğitim ve Din İşler

yarattığından,

Bakanı sayın Gavroglou’nun 158155/Θ2 sayılı ve
“Trakya’daki Müslüman Medreselerinde Müdürlerin

Size soruyorum:

/ Müdür Yardımcılarının tayini” konulu bakanlık
kararı ile de ortaya çıkmaktadır. Ki, bu kararda

A) Gümülcine Medrese-i Hayriye’nin Orta öğretim-

çelişkili bir şekilde “Batı Trakya’daki Müslüman

deki yasal statüsü sizce nedir?

Azınlığın Azınlık Okulları” ile ilgili 694/1977-ΦΕΚ
264/Α/16-9-1977 sayılı Kanun’un maddelerine

B) Gümülcine Medresesi’nin adının mevcut mev-

atıfta bulunulmakta ve sonuç itibariyle, genel ola-

zuata uygun hale getirilmesi doğrultusunda yasal

rak “Trakya’nın Müslüman Medreselerinden” söz

bir tanımlama yapmayı düşünüyor musunuz?

edilmektedir!
C) Bu bağlamda, hatayı düzeltmeyi ve Gümülcine
Azınlık Eğitimi ile ilgili bütün bu çelişkili idari ey-

Medrese-i Hayriye’nin tabelasını önceki ifadesine

lemlerin ve kararların üzerine, şimdi de Eğitim ve

döndürmeyi düşünüyor musunuz?

Din İşler Bakanlığı, Din Eğitimi ve Dinlerarası İlişkiler Daire Başkan Yardımcısı sayın Eleni Kollia’nın,

D) Eğitim ve Din İşler Bakanlığı, Din Eğitimi ve

bir gecede bir vakıf okulunun ismini değiştiren,

Dinlerarası İlişkiler Daire Başkan Yardımcısı sayın

yani Gümülcine Medrese-i Hayriye’deki “Azınlık”

Eleni Kollia’nın, “Gümülcine Müslüman Medresesi”

kelimesi yerine “Müslüman’ kelimesini getiren bu

müdürü ve müdür yardımcısına hitaben gönderdi-

üst düzey emir evrakı ek olarak gelmektedir.

ği ve bununla “bundan böyle her durumda okulun
isminin tam ve eksiksiz “Gümülcine Müslüman

Yukarıda belirtilenlerin akabinde:

Medresesi” olarak kullanılmasını” öngören 13-82020 tarihli ve 105398/Θ2 protokol sayılı evrakın

Medrese-i Hayriye vakfedilmiş bir oluşum olarak

derhal iptal edilmesini emredecek misiniz?

kurulduğundan, yani hem işleyişi hem de idaresi, “Batı Trakya’daki Müslüman Azınlığın Azınlık

Soruyu yönelten milletvekili

Okulları” ile ilgili 694/1977-ΦΕΚ 264/Α/16-9-1977
sayılı Kanun’un hükümlerine tabi olduğundan,

Rodop ili Milletvekili

Sunulan bilgilerden de görüldüğü üzere, Gümülci-

İlhan AHMET

ne Medrese-i Hayriye’nin statüsü açıkça bir Vakıf
–Azınlık okulu olduğunun ıspatı olduğundan,
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Açıklama

Milletvekili Hüzeyin Zeybek:
“Okulların statüsüne devlet müdahalesi yapılmıştır”
İskeçe SİRİZA Partisi Milletvekili Hüseyin Zeybek Eğitim ve Din İşleri Bakanlığına hitaben, “Medrese’lerdeki isim değişikliği ve Encümen
Heyetlerindeki yetki değişikliği” başlıklı bir soru önergesi sundu.
Milletvekili Zeybek soru önergesinde, Azınlık Okullarının yönetilmesini düzenleyen 694/1977 sayılı kanun hükmünü hatırlatarak, Azınlık
Medreselerinin isim değişikliğiyle birlikte bu okulların statüsüne devlet müdahalesi yapıldığını belirtti.

Konuya ilişkin Hüseyin Zeybek tarafından

değiştirildi. Bu gelişme bundan sonra sözkonusu

yapılan açıklama şöyle:

okulların işleyişinde sorun yaratacaktır.

Soru Önergesi

Tabii ki, Medreselerdeki isim değişikliği 694/1977
sayılı kanun sonrasında geldi. Özellikle,

Eğitim ve Din İşleri Bakanlığına

4713/2020 sayılı yasanın 32. maddesi, Medrese
okullarının Encümen Heyeti yetkilerinde deği-

Konu: Medrese’lerdeki isim değişikliği ve Encümen

şiklikler öngörmektedir. En önemlisi de atanmış

Heyetlerindeki yetki değişikliği.

müftü’nün Encümen Heyeti Başkanı olarak tayini,
diğer dört üyenin ise öğrencilerin velileri tarafın-

İskeçe ve Gümülcine’de faaliyet gösteren Azınlık

dan seçileceği öngörülmüştür. Encümen heyetleri-

Medreseleri 3647/2008 sayılı kanunda öngörül-

nin sorumlulukları daha sonra Azınlık Medreseleri-

düğü gibi vakıf okulları olarak kurulmuştur. İlgili

nin isim değişikliği, yukarıda da belirtildiği gibi, bu

yasa, kontrol ve yönetim yetkisinin de seçimle

okulların statüsünde tam değişikliğe gidilmektedir.

belirlenen Encümen Heyetlerinde olduğunu vurgulamaktadır. Diğer işlemlerler ise sözkonusu

Eğitim Bakanlığı, Azınlık Medreseleri ile ilgili aldığı

okulların işletilmesi ve Encümen Heyetleri üye-

isim ve Encümen Heyetlerinin yönetim şeklindeki

lerinin belirlenmesi gibi konuların, Azınlık Okul-

değişiklikleri keyfi olarak almıştır. Encümen Heyet-

larının yönetilmesini düzenleyen 694/1977 sayılı

leri yönetim haklarını kaybederken, bu okulların

kanun hükümlerine tabi idi. Nitekim aynı kanunda

statüsüne devlet müdahalesi yapılmıştır.

1. maddenin 2. fıkrasında bu okulların tanımlanmasında “azınlık” teriminin kullanılacağı belirtil-

Bunların ışığında:

mektedir. Bu bağlamda, kuruluşlarından bu yana,

-Medreselerin “Azınlık” yerine “Müslüman” olarak

İskeçe ve Gümülcine Azınlık Medrese Okulları,

yeniden adlandırılması kararı memnuniyetsizlik

yukarıdaki kanunlarda açıklandığı gibi faaliyet

yaratırken, değişikliğe gidilmeden önce Encümen

gösteren okullar “Azınlık (M / KO) okulları” olarak

Heyetine danışılmadı.

tanımlanmıştır .
-4713/2020 sayılı kanunla, Medreselerin Encümen
Ancak kısa bir süre önce, Eğitim Bakanlığı’nın em-

Heyetlerinin yetkilerine 694/1977 sayılı kanun ile

riyle iki Azınlık okulunun adı “Müslüman” olarak

ciddi değişiklikler getirilmiştir.
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Kaybettiklerimiz

-Encümen Heyetlerinin özerk yapısına

Dr. Rıdvan Ahmet’i kaybettik!!!

müdahele edildiğinden Medreselerin

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Rıdvan Ahmet koronavirüs

yönetim şekli de artık seçimle belirie-

nedeniyle hayatını kaybetti.

nen Encümen Heyeti yerine atanan
başkan tarafından yönetileceğinden.

Dedeağaç Devlet Hastanesi’nde Covid-19 bölümünde
tedavi gören Dr. Rıdvan Ahmet, 29 Aralık 2020 Salı ya-

Sayın bakana sorulur?

şamını yitirdi.

1. Batı Trakya Medrese Okullarını

Aslen Rodop ilinin Bıyıklıköy’den (Mistakas) olan 1959

“Azınlık” tan “Müslüman” olarak değiştirme kararınızı iptal etmeyi düşünüyor musunuz? Ve özellikle böyle bir
zamanda İsim değişikliğine gidilme
nedeninin amacı nedir?
2. Azınlık Okulları ile Medreselerin statü farkını açıklayabilir misiniz?

doğumlu Dr. Rıdvan Ahmet
uzun yıllar, Evros ilinde Dimetoka Hastanesi’nde Kadın Doğum
bölümünde çalışmış, son olarak da Katherini ilinde Devlet
Hastanesi’nde Kadın Doğum
Bölümü Müdürlüğü görevini
yürütüyordu.
Dr. Rıdvan Ahmet kısa süre
önce evinde rahatsızlanmış, ilk

3. Encümen Heyetlerinin kurulmasına

önce Gümülcine Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Daha

ilişkin 4713/2020 sayılı Kanunla geti-

sonra durumu ağırlaşınca Dedeağaç Devlet Hastanesi’n-

rilen değişiklikleri nasıl açıklıyorsunuz

de Covid-19 bölümüne sevk edilen Dr. Rıdvan Ahmet,

ve bu değişiklikler hangi amaçlara

burada yoğun bakım bölümünde tedavi görüyordu.

hizmet ediyor?

Cenazesi doğduğu köy olam Bıyıklıköy’de defnedildi.

4. Encümen Heyetlerinin yetkilerinin

Öğretmen Naim
Kâzım’ı kaybettik

alınması, Medreselerin özerk yapısının
değişmesinin nedenleri nelerdir, sizi bu
değişiklikleri yapmaya zorlayan sebepler nelerdir?
5. Medreselerdeki Encümen ve isim
değişiklikleri,diğer Azınlık Okullarında
da bu tarz değişiklikler yapabileceğinizin habercisi mi?

Öğretmen Naim Kâzım (Kadir)
13.12.2020 akşam saatlerinde
vefat etti.
Batı Trakya Türkleri bir değerini
daha yitirdi. Öğretmen Naim Kâzım Dedeağaç’ta tedavi gördüğü
hastanede hayatını kaybetti.
Naim Kâzım, Mustafa Kemal
Atatürk’ün ideallerinde yürüyen
bir insandı. İnatçı ve ne pahasına
olursa olsun düşüncelerinden taviz vermeyen bir yapıya
sahipti. Gerekli ortamlarda görüşlerini açık ve korkmadan ifade eden idealist bir insandı.
Not: Yer darlığı nedeniyle, kendisiyle yapılan röportaj
Şubat sayımızda yayınlanacaktır.
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GENÇLERİMİZE SELÂM OLSUN

Arada bir...

Gençlik; ço-

Bu noktada ülkemiz Yunanistan Başpiskopo-

cukluktan eriş-

su İeronimos’un bir televizyon programında

kinliğe köprü

dinimizi hedef alan çirkin açıklamalarını ( İs-

olan dönemin

lamiyet bir din değil, siyasi partidir ) şiddetle

adıdır. Gençlik
dönemi kıymeti
bilinmesi gereken bir süreçtir. Gençlerin
genellikle gönülleri hassastır, kırılgan bir
yapıya sahiptirler. Mantıklı

Asım
ÇAVUŞOĞLU

insanlara inanma hürriyetini veren ve bu
hürriyeti en son haddine kadar himaye altına alan yegâne dünya nizamıdır. Her insan,
İslâm şeriatına göre dilediği inançta serbesttir.
Hiçbir kimsenin, başkasının inancına karışmaya hakkı yoktur. Başkalarına karışmasını
yasakladığı gibi diğerlerinin hakkına hürmet

yade hisleriyle

etmesini de emreder.

hareket eden

İslâm, insanlara Müslüman olsun veya ol-

bireylerdir.

masın tanıdığı inanç hürriyetiyle yüceliğin

Batı Trakya’da

zirvesine ulaşmıştır. Bu hürriyeti İslâm ülke-

azınlık olarak

lerinde yaşayan gayri müslümlere tam ola-

lüman Türk aileleri, İnsanın yapısında hayır ve şerre
yönelme istidadı birlikte bulunduğunu;

hangisini

geliştirirse onun baskın olacağını çok iyi bildikleri kadar; Hayırdan habersiz yetişen gençliğin de kaçınılmaz durağının şer olacağını bilmektedir.
Gençlerimizin bu tür problemlerden uzak durmanın
yollarından biri, belki de birincisi sağlam bir aile terbiyesinden geçmeleridir..
Bilimsel olarak kanıtlanmıştır ki, kişiliğin şekillenmeye başladığı yer ailedir. Gençlerin sorunlar yaşamaması için en başta iyi bir aile terbiyesi verilmelidir.
Gençlerimizin milli ve manevî değerlerimize sahip
kişiler olarak yetişmelerini sağlamalıyız.
söz konusu değerlere sahip gençler

yetiştirebilir isek, ancak o zaman yarınlarımızdan
endişe etmeyebiliriz. Belki bilineni tekrarlamak olacak ama, yine de yeri geldiği için yazmak istiyorum:
Bilinmelidir ki; güçlü bir gençliği, idealist kişileri ancak
güçlü toplumlar yetiştirebilir.
Şerefli ecdadımızın bizlere tam ve doğru olarak getirdiği ve emanet bıraktığı milli ve dinî değerlerimizi
ehlinden öğrenip hayatımızda tatbik ederek sahiplenmeliyiz.

Başpiskopos İeronimos bilmelilerdir ki, İslâm,

hareketten zi-

yaşayan Müs-

Eğer bizler,

kınıyoruz.

rak vermesiyle de üstün bir nizam olduğunu
göstermiştir. Gayri müslimler, din, dil, itikat
ve mezheplerini ilan edip hiçbir zorlukla karşılaşmadan dini tedrisatını yapmaktadırlar.
Sayın Başpiskopos’un bunlardan haberi yok
mu acaba ?
Dinimiz, güzel huylu olmamızı, birbirimizi sevmemizi, büyüklere hürmet, küçüklere şefkat etmeyi
bizlere sağlık vermektedir. Büyüklerimize karşı
gelmememizi, bütün insanlara karşı güler yüzlü,
tatlı dilli

olmamızı, tavsiye etmektedir.

Ne var ki geleceğimizi inşa edeceklerini düşündüğümüz ve inandığımız gençlerimiz son yıllarda
kahir ekseriyetinin “geleceği oluşturmak” gibi bir
gaye ve hedefleri olmadığını, onların yalnız parayı
tek değer olarak

gördüklerini ve ona ulaşmak

için her yolu denemeye kararlı olduklarını, olaylara yaklaşımlarından ve bizatihi ifadelerinden
anlaşılmaktadır. Yani genç-lerimiz sadece “zengin
olma” hayallerini beslemektedir. Zengin olmaya kendini odaklamış birinin bu amaca hizmet
eden her şeyi mubah sayması kaçınılmazdır.
İşte bundan dolayıdır ki, son yıllarda azınlığımızda rüşvet, soygun, aldatma, dolandırma
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olayları artmıştır. Zaman zaman intiharlar, cana
kıymalar da

bu işin doğal sonucudur. Ne dersiniz?

Evet insanoğlu uzayı fethetti, fakat kalpleri fethedemedi. Atomu parçaladı, fakat peşin hükümleri parçalayamadı. Havayı temizleyecek aletleri geliştirdi;
fakat ruh kirliliğini temizlemeyi bir türlü beceremedi.. Geliri yükseldi yükseliyor fakat, ahlakı dibe
vurdu ve halen alçalmaya devam ediyor…
Demek istiyorum ki, ahlaken işgal ediliyoruz. Uyanık
olmaz, tolumumuzdaki akl-ı evveller de ellerini taşın
altına koymazlarsa ( Tabii balık tutmak için değil)
akıbetimiz……Yavaş yavaş gençlerimizi devşirecekler!
Bizi “BİZ” yapan değerlerimizden her geçen gün
uzaklaşılmaktadır.
Alkol ve uyuşturucu kullananlar ürkütmeden sayılmaz oldu. Gençler internet bağımlısı oldu. Az daha
unutuyordum: Geçen hafta bir gazetede okudum.
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs
Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Altuğ Koşar,
akciğer kanserine, yüzde 90 oranında tütün ve
tütün ürünlerinin neden olduğunu belirterek, “Pipo,
nargile ve elektronik sigaralar” akciğer kanserine
sebep olduğunu açıklamıştır.
Artık her şeyin tüketim nesnesi olarak görüldüğü bir
çağda yaşıyoruz. O yüzden tüketim ; çağımızın yegâne kutsalı. İnsanları düşünceden uzaklaştırmak,
dünyevileşme hastalığına bulaştırmak, Vaatler: hız,
haz zevkü sefa, tek dünyalılık. Hedefe yerleştirilen
kurbanların başında yine azınlık gençleri geliyor.
Her şey “mübah” ilke haline getiriliyor..
Ve böylece haz’a dayalı küresel kültür, gençliği,
ideali olmayan hale getiriyor. Şimdi bu noktada hep
beraber düşünelim: Bireyin ruhuyla, aklıyla , iradesiyle, kalbiyle ilgili denge ve gelişme ihtiyaçları nasıl
karşılanacak? Paylaşmaz, el uzatmaz, yardım etmez,
omuz vermez,
aldırmaz. Toplumumuzun gidişatı onu ırgalamaz.
Küresel değersizleştirmenin emrine
giren gençler yetiştirir hale geldik / getirildik.
Gözlerimizin önünde İslâm hayatın dışına çekiliyor.
İnsanlığa verdiği değerlerden uzaklaştırılıyor. Azaltılıyor! İslâm’ı azaltmak ne demek?
İslâmı azaltmak, hırsızlığı,tecavüzü, soygunu, vurgunu, talanı, ahlaksızlığı, içkiyi, zinayı, kumarı, fuhuşu çoğaltmak demektir. Modern eğlence kültürünün
amacı, gençleri hazzın esiri kılmak değil midir?
Çünkü haz, nefsin duyular aracılığıyla aldığı bir
neşe bir lezzettir.
Son yıllarda sık sık söylenen “ keyf aldım”,”eğlendim”,” hoş vakit geçirdim” gibi ifadeler, işte hazcı
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kültürün yansımasıdır.
Buraya kadar yazdıklarımı özetlemek gerekirse; Hayatımız elimizden alınmış/alınıyor; kendimize ayıracak vakit bırakmamışlar. Kendimize ait olmayan
bir hayat içinde başkasının ağzıyla yemek yemeye
çalışan hale getirilmişiz. Farkında bile değiliz…
Gençlerimizin aldandıkları diğer bir konu da kendilerini çok sağlam görüp aniden gelen ölümü çok uzak
görmeleridir.
Bu noktada kurtuluş yolu olarak, gençlerin yanlış
düşüncelerden korunup doğru değerlendirmelere
yönelmelerini sağlamaya çalışmak her hal-ikârda
yine anne babalara düşmektedir. (Başka ne diyebilirim ki?)
İnsanoğlu gerçekten gariptir. Başıboş bırakıldığı
zaman bazı ölçüleri kendi kendine koyabilmektedir..
Bir zamanlar komşusunun başına gelen felâkete
kendisine gelmiş gibi
üzülen, acısını dindirmek için elinden geleni yapan
insan, bugün “Beni sokmayan yılan bin yaşasın” diyebiliyorsa bu toplum için bir çöküşün sinyali değil
midir?
Tarih sayfalarını karıştırdığımız zaman, uyuşturucuya fuhuşa ve içkiye düşkün olan milletlerin,
toplumların yeryüzünden nasıl silinip gittiklerini
görürüz. Sıcak aile yuvalarının bu yüzden söndüğünü, bir sürü gencin köprü altlarında aldıkları iğne
veya haplardan öldüğünü, bir o kadarının da sakat
kaldıklarını her gün yazılı ve görsel medyadan okuruz, dinleriz.
Bugün en büyük tehlike inandığı gibi yaşamayan insanların, yaşadığı gibi inanmaya başlamalarıdır…
Oysa gönül isterdi ki, toplumumuz gençleri ince
ruhlu olmalı, bütün insanları bazı hatalarıyla da olsa
sevip sayabilmelidir. Azınlığımızdaki en küçük bir olayın acısını kendi kalbinde hissedip elindeki :maddi
ve manevî imkânları bu huzursuzluğun giderilmesi
için ortaya koyabilmelidir..
Temennimiz odur ki, azınlığımız gençleri, her yerde
ve her zaman hangi şartlar altında olursa olsun mensup olduğu toplumunun yararına olanı tercih eden,
doğrunun, iyinin yanında olan, hiçbir zaman fi’l-i
şer bataklıklarına saplanmayan ve her türlü davranışı yaşayışıyla örnek alınmayı başarabilen üstün bir
kişiliğe sahip olmalarıdır. . Gençlerimizin tehlikeli
tuzaklara karşı mesafeli davranmaları ehemmiyet
arz etmektedir.
Şahsen gençlerimizin bu tür yüz kızartıcı olaylara
karşı mesafeli davranacaklarına inancım tamdır. Çünkü gençlerimiz, dini değerlere ve kurallara bağlı,
dinini diyanetini seven bireylerdir. Hal böyle olunca
dinden, dini değerlerden , dine bağlı (dindar) olmaktan kimseye zarar gelmez.

Eğitim

Batı Trakya
Türkleri Eğitimi
2

Selahattin KESİT

“...1965 yılın-

ilkokulda olsun, ister azınlık olarak kabul edilen

da uzun uğraşlar

lise ve ortaokullarda kitapsızlık baş göstermiş-

neticesinde, yani

tir. Ki ister istemez eğitimciler, öğretmenler zor

1950’lerden baş-

durumla baş etmek zorunda kalmışlardır. Bugünün

layan bir gayretin

şartları gibi, o zaman için fotokopi makineleri gibi

neticesi 1965-1966

olanaklarda yoktu. Bulacağınız bir kağıt, sizi çok

yılında İşkeçe’ deki

kıymetlendirir. Ekonomik olarak, materyal ola-

Muzaffer Salihoğlu

rak her nesne olarak zorluklar içinde bu eğitimi

Azınlık Özel Okulu

vermek çabası içinde öğretmenler ve eğitimciler

kurulur. Devlet Lise-

notlarını öğrencilere sözel olarak aktararak, öğ-

si değildir. Herhangi

rencilerde bu kitapsızlık sıkıntısının getirdiği sonuç

bir kamusal okul da

olarak defterlerine yazarak çalışmaya devam et-

değildir. Şahıs oku-

mişler. Bu gayretlerden kendilerini mahrum etme-

lu, özel okul olarak

mişler. Kitap yoktu o yoktu bu yoktu diye çalışa-

kurulur. Tabi bugün

caklar ve başarılı olanlar kıt kanaat sınırlı ve kısıtlı

için önümüzdeki

imkanlarla başarı grafiklerini yükseltmişler. Bugün

geçen 1-2 yıl için-

için de onları başarılı birer birey olarak toplumun

de onu da bu özel

içinde görebiliyoruz.

statüsünden azınlık
diye ayrı bir statüye,

1968 yılındaki Türk Yunan Kültür protokolü
imzalanmış, ve yeni kitaplar yani bu kitapsızlık

geçen iktidar dönüştürmüştür.Yani özel statüsünü

sorunu çözüme doğru gitmeye başlayan bir sü-

yok etmiştir.

recide beraberinde getirmiş. Her ne kadar ağır

1967-1968 yılında ise yeni bir süreç başlamıştır.

aksak ilerlemişse de, netice itibariyle 1980li yıllara

Selânik’teki 2 yıllık Özel Pedagoji Akademi’si ku-

gelindiğinde kitaplar neredeyse tamamen okullara

rulmuştur. Bunu kurmanın amacı ve neticesi ola-

dağıtılmaya başlanmıştır.

rak bize yansıyan bölümünde Yunanistan Devleti,

1972 yılında çıkarılan 1109 sayılı yasa ile Türk

ben onların dilinde bu ülkenin dili de dahil olmak

ilkokulu deyimini yasaklamak için kılıf hazırlanmış-

üzere iki eşit dilde onlara eğitim vereceğim, eği-

tır. 1960’larda başlayan vardı - yoktu, bu tabela

timci olarak onları yetiştireceğim. Çünkü pedagoji

meselesini sorun olarak yaşatan devlet, 1972 de

adı altında kurulur. Tamamen bugünkü Öğretmen

artık kanunla bunu yok ediyor. Yani bundan sonra

Okulu tarzında kurulur.

Türk okulu yoktur. Azınlık yada Müslüman okulu

1952 yılında kurulan Celal Bayar’ın eğitim müf-

olarak tanımlamaktadır.

redatının, resmi kanunla yarıya yarı Yunanca ve

Tabi 1968’de kurulan, eğitime başlayan Selanik

Türkçe olacaktır.

Pedagoji Akademisi’nden mezun olanların okul-

1960’lı yıllara kadar Yunanistan bizim eğitimimi-

lara, köy okullarına atanmaları, görev verilmeleri

zin içeriğine dönük herhangi bir ciddi, göze batan

neticesinde bazı köylerde itirazlar olmuş. Bu top-

bir müdahalede bulunmamıştır. Kanunlar çıkart-

lumun sorumluluğunu üstlenmiş encümenler veya

mamıştır. Sadece bazı sözel olarak tavsiyelerde

köylerin önde gelen söz sahibi olanların itirazlarını

bulunmuştur. Şunu güncelleştirin, şunu değiştirin

devlet pekte böyle bazı noktalarda musamaha ile

gibi.

karşılamamış. Yargıya sürüklemiş ve cezalandır-

1967 Albaylar cuntasının getirdiği, sonuç itibariyle

ma yöntemine gitmiştir. Nasıl olur da devletin size

kitapların yasaklı hale gelmesi, belli durumlarda

biçtiği kostümü giymekten kendinizi engellersiniz,

kitapsızlık, yani okullarda kitap olmayışı sonucunu

alıkoyarsınız. Bu bize başkaldırmadır. Bize isyandır.

ve sorununu beraberinde getirmiştir. Ve bu sorun-

Devleti tanımamaktır gibi çok acayip bir gerekçey-

lar ciddi boyutta baş göstermeye başlamıştır. İster

le ceza vermiştir...”

Devam edecek
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Çocuğa dair
her şey

Nuran MUSTAFA
Okul öncesi öğretmeni

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINDA DİKKAT
GELİŞİMİ VE DİKKAT GELİŞTİMİNİ
DESTEKLEYEN OYUNLAR
Çocuğun doğu-

verilen isimdir. Uyarıcıların büyük bir kısmı duyu

mundan itibaren

organlarınca algılanır fakat bireyin sınırlı kapasi-

temel eğitimine

tesinden dolayı beyin bu uyarıcıların bir kısmını

başladığı zama-

seçici olarak algılar. Oyun ise; çocuğun, içinde bu-

na kadar geçen

lunduğu çevreyi tanımasının, sosyalleşmesinin ve

süre, okul öncesi

gelişmesinin bir yoludur. Çocukların tüm öğretim

dönem olarak

gereksinimlerini tek bir yöntemle karşılanması her

adlandırılır. Bu

zaman mümkün olmayabilir. Çocuğun gelişimini

dönemde ço-

bütünüyle destekleyebilmek için farklı yöntemlerin

cuğun, beden,

dinamik etkilerine ihtiyaç duyulur. Çocukların

psikomotor,

oyuna olan gereksinim, ilgi ve isteklerinden dolayı

sosyal-duygusal,

günümüzde “oyun” artık bir eğitim ve öğretim

bilişsel ve dil

yöntemi olarak kullanılmaktadır.

gelişimi büyük

Okul öncesi dönemdeki çocukların dikkat sürele-

ölçüde tamam-

ri oldukça kısadır. Bu nedenle yapılan veya uy-

lanır. Bu nedenle okul öncesi dönem, çocuğun
gelişimi için en önemli ve en çok dikkat edilmesi
gereken dönemdir. Bu dönemde çocuğun öğrenme hızı çok yüksektir. Bu nedenle, okul öncesi
dönemdeki yaşantılar ve alınan eğitim, çocuğun
bütün hayatını şekillendirmekte ve yaşamını doğrudan etkilemektedir. İnsan yaşamında bu kadar
belirleyici ve önemli olan okul öncesi dönemde
eğitimin hedefi; çocukların bedensel, zihinsel ve
duygusal gelişimlerini desteklemek ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak, farklı çevrelerden
ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir eğitim
ortamı yaratmak, ana dilini doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak ve onları ilköğretime hazırlamaktır. Hedeflenen bu amaçlar doğrultusunda,
çocukların gelişim düzeylerine uygun, onları her
yönüyle destekleyecek zengin uyaranlı bir çevre
sağlamak büyük bir önem taşır.
Dikkat, ilgili uyarıcıları seçebilme ve onlara yoğunlaşabilme kabiliyetidir ve günlük etkinliklerin birçoğunda olduğu gibi, eğitimde de bilişsel işlevlerin
en önemli parçalarından biridir. Bir diğer deyişle
dikkat; algılamadaki seçici ve aktif bir öğeye
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gulanan etkinlikleri tamamlayamama ve sık sık
etkinlik değiştirme eğilimi içerisinde olabilirler.
Çocuğun bir etkinlik veya aktivitedeki dikkat süresi; etkinliğe olan motivasyonu, yaşı ve gelişim
düzeyine göre değişiklik gösterir. Yaş özelliklerine
göre gelişimini tamamlamış okul öncesi çocuğu,
bir kitabın resimlerine tek tek sonuna kadar merakla bakıp, tekrar kapatıp açarak dikkatini farklı
öğelere yoğunlaştırabilir. Aksine gelişim düzeyini
tamamlayamamış bir çocuk bir iki sayfayı atlayarak sayfaları çevirir, merak duymuyorsa kapatıp,
kendisine farklı uğraşlar bulma yoluna girer.
Okul öncesi dönemde çocuğun dikkatini destekleyen ve geliştiren oyunlar ve aktiviteler oldukça
önemlidir. Evde ya da dışarıda rahatlıkla kurgulayabileceğiniz ve oynayabileceğiniz oyunlar sayesinde birlikte keyifli vakit geçirirken aynı zamanda
çocuğunuzun dikkatini desteklemeniz mümkündür...

Son yazı
Müslümanlar “Savaşçı” Değildir!
İbrahim BALTALI
Yunanistan Başpiskoposu İeronimos’un bir televizyon
kanalında yaptığı konuşmada doğrudan İslam’ı hedef
alan, “İslam din değil bir siyasi parti ve insanları da
savaş insanları” sözlerini hayret ederek izledik. İlk
önce İslam’ın kesinlikle bir siyasi parti olmadığını ve
her dinde olduğu gibi bir takım başka eğilimlerin var
olduğunu belirtmek isteriz.
İnsanların salgın belasıyla uğraştığı bir konjonktürde,
bir din liderinin böyle bir açıklama yapması, gereksiz
ve kabul edilemez bir davranıştır.
İslâm dinine mensup insanların da “Savaş insanları”
deyimi tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür.
Unutmayalım:
Afrika ülkelerinin yer altı ve yer üstü zenginliklerini
yıllarca sömüren Batılı Hıristiyanlardı!
Afrika’da köle ticareti yaparak insanları alıp satan
yine Batılı Hıristiyanlardı. Unutmayalım ki Batılı ülkelerin yaptığı köle ticareti ancak ve ancak 1926 yılında
yasaklanabilmiştir! Çok ilginç değil mi?
Kenya Kurucu Devlet Başkanı, bütün bunları ispatlar
gibi şunları demişti: “Batılılar geldiklerinde ellerinde
İncil, bizim elimizde topraklarımız vardı. Bize gözlerimizi kapayarak dua etmeyi öğretiler. Gözümüzü
açtığımızda, bizim elimizde İncil, onların elinde topraklarımız vardı.”
1930’lu yıllarda Avrupa’nın göbeğinde; Nazizm,
faşizm ve ırkçılığı yaratan ve yaşatan da yine Batılı
Hıristiyanlardı!
Daha dün, Irak’a, Afganistan’a, Libya’ya kim müdahale etti ve binlerce insanın ölümüne kim sebep
oldu? Tabii ki yine Hıristiyan ülkeler!
Yakın tarihimizde Türkiye, Yunanistan v.d. ülkelerdeki askeri darbeleri kim plandı? Tabii ki yine Hıristiyan

ülkeler!
Türkiye’de, darbe teşebbüsüne kalkışan FETÖ gibi
terör örgütlerini bugün de ne yazık ki ABD ve Avrupa’daki Hıristiyan ülkeler korumuyor mu?
Dönemin ABD Lideri BUSH, 2005 yılında, “Afganistan
ve Irak’a saldırma konusunda Tanrı’dan emir aldım”
dememiş miydi? Bush bir Hıristiyan değil miydi?
Bosna- Hersek’te Hollanda barış gücü askerlerinin
gözleri önünde binlerce Müslüman’ı katleden de yine
Batılı Hıristiyanlardı!
Oysa, İslâm’ın şiddetle, savaşla alakası yoktur. Tarihte hiçbir Müslüman ülke sömürgeci olmamış ve köle
ticareti yapmamıştır.
Peygamberimiz Hz. Muhammed, adalete ve hakkın
üstünlüğünü hep vurgulamıştır.
İslâm’ın anayasası olan Kur’an’ı Kerim’de sosyal hayatı düzenleyen bir çok maddenin olması, Müslümanların toplum barışına verdiği önemi göstermiyor mu?
İslâm insana hep değer vermiş, insan haklarının
temelini oluşturan kararlar alınmıştır.
Peygamberimiz Hz. Muhammed 622 yılındaki Medine
Sözleşmesi ile Müslümanlar, Yahudiler ve müşrikler
arasında din ve vicdan hürriyetini sağlamış ve ayrımcılığı yasaklamıştır.
Hz. Muhammed’in 632 yılındaki Veda Hutbesi ise zaten insanlığa başlı başına bir ders niteliğindedir. Veda
Hutbesi’nde bir ırkın diğer ırka üstünlüğü olmadığı;
aile içi ilişkiler, can, mal, namus güvenliğine değinilmiş ve insanlara öğütler verilmiştir.
Bütün bunlardan sonra Batılı Hıristiyan ülkeler, İslâm’ın temel değerlerini baz alarak insan haklarıyla
ilgili bir dizi kuruluşu hayata geçirmişlerdir. Bütün
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Açıklama
bunları da, ne yazık ki güçlerine güvenip insanlığa karşı
işledikleri suçlardan sonra
yapmak zorunda kalmışlardır.

İeronimos: “Yunanistan Kilisesi bütün

Bir de günümüze gelecek
olursak yine Müslümanların
savaşçı olmadıklarını ve bizzat
insanlığa hizmet eden işler
yaptıklarını görmüş olacağız.

Atina Başpiskoposluğu Basın Bürosu’ndan
yapılan açıklamada, Yunanistan Kilisesi’nin bütün dinlere saygı duyduğu belirtildi.

Daha dün Almanya’da, bu
gün ülkemiz Yunanistan’ın da
kullandığı aşıyı bulan firmanın
kurucusu Uğur Şahin ve eşi
Müslüman değil mi?
Baba Papandreu’nun kalp
ameliyatını yapan Mısırlı Yakup
bir Müslüman değil mi?
2015 yılında Nobel Kimya
Ödülü’nü alan Aziz Sancar
Müslüman değil mi?
Dünyada bu kadar faydalı işler
yapmış bir dinin mensuplarına
hala savaşçı denebilir mi?
İnsanların barışı, huzuru
aradığı günümüzde İslâm’ı
ve ona inananları “Savaşan”
olarak tanımlamak kabul edilemez. Din adamları toplumlar
arasında barışı, hoşgörüyü
savunmalıdır. Unutmayalım
ki bir zamanlar Türkiye’den
gelen Hıristiyan göçmenlere
biz Müslüman Türkler kapılarımızı açtık. Kiliselerini beraber
yaptık. Onlar da bizim camilerimizin yapımına katkı sağladılar. 2021 yılında ne oldu da
Müslümanlar “Savaşan” olarak
gösterilmeye çalışılıyor? Akılla,
mantıkla açıklanacak gibi
değil.
Bütün bunlardan sonra Başpiskopos İeronimos’un bu sözlerini ben de yersiz, gereksiz
buluyor ve kınıyorum.
Rodop Rüzgârı - 32

dinlere saygı duyuyor!”

Kiliseden yapılan açıklama ise şöyle:
«Yunanistan Başpiskoposu İeronimos, bir
televizyon kanalına verdiği demeçte, kiLisenin 1821 Devrimine katkıları konuştuğu
esnada kastettiği, İslâm’ın uç kesim fudomentalistler tarafından saptırıldığını ki bunların bütün dünyaya korku
ve ölümü yaydıklarıdır.
Başpiskopos bu insanları kastetmiştir ki bunlar İslâm’ı araçsallaştırmakta, değişik görüşleri olanlara, ateistlere ve inananlara karşı ölümcül
bir silaha dönüştürmekteler.Gerek Başpiskopos ve gerekse de Yunanistan’daki diğer metropolitler bilinen bütün dinlere karşı Hıritiyanlık
sevgisi ve dayanışmasını da katarak saygı göstermektedirler ki burada
gerek toplumsal hayatta ve insani durumlarda ayırım gözetilmemektedir. Bunların örneği de Trakya’da Hıristiyanlarla Müslümanlar arasındaki barış ve birlikte yaşamdır.”
Hatırlanacağı gibi İeronimos geçtiğimiz günlerde “İslâm siyasi partidir
ve ona inanlar da savaşçıdırlar, yayılmacıdırlar, demişti. Bu sözler üzerine; Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.
Ali Ebaş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren,
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı İbrahim Şerif, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), T.C. Bursa Milletvekili ve
TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Encümenler
Birliği Derneği, Batı Trakya Camileri Din Görevlileri Derneği, Milletvekili
Burhan Baran, Kozlukebir Belediyesi Gelecek Listesi Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şerif, Rodop milletvekili İlhan Ahmet,
S.Ö.P.A. Derneği, Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Yassıköy
Belediye Başkanı Önder Mümin, Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan
Deli Hüseyin, İskeçe Din Görevlileri Derneği, İskeçe Türk Birliği, İskeçe
S. Müftüsü Ahmet Mete, Gümülcine Türk Gençler Birliği, BİHLİMDER,
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği, Kozlukebir Belediyesi Ana Muhalefet Birlik Listesi Başkanı Erdem Hüseyin, Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği, Güney Meriç Eğitim ve Kültür Derneği, Meriç Müslüman Azınlık Eğitim ve Kültür Kadınları Derneği, Doğu Makedonya Trakya (DMT) Eyalet Başkan Yardımcısı Cihan İmamoğlu, Doğu Makedonya
Trakya (DMT) Eyalet Başkan Yardımcısı Tarkan Multaza, Türkiye’deki
Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (RUBASAM), Türkiye’deki
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi, Dimetoka Evros-Meriç Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği, İskeçe
ili Mustafçova Belediyesi ana muhalefet listesi başkanı ve Mustafçova
belediyesi eski başkanı Cemil Kabza, Mustafçova Belediyesi Büyük Birlik Kardeşlik Hareketi Listesi Başkanı adına Avukat Ahmet Kurt, Türkiye’deki Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) tepki göster-

