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BAŞYAZI

İbrahim BALTALI

ibrahimbaltali@hotmail.com

Salgının birinci yılında…

2020 yılında Çin’de 
başlayan ve dün-
yayı etkisi almaya 
başlayan COVİD-19 
salgının üzerinden 
bir yıldan fazla bir 
zaman geçti. İnsan-
lar evlerine kapan-
mak zorunda kaldı. 
Salgının etkisiyle 
ülke ekonomileri 
çökme  durumuna 
geldi. Bir çok insan 

ve işletme çalışamaz hale gelirken ancak ve an-
cak devlet yardımıyla ayakta durmaya çalışıyorlar.  
Salgın hala devam ediyor. En kötüsü de bazı bilim 
adamlarının öngörüleri ki bunlara göre bu tür sal-
gınlar en az iki yıl sürmektedir.

Dünyanın  salgın tablosu ne yazık ki çok kötü. 
Bütün önlemlere rağmen salgın dünyada can al-
maya devam ediyor. Salgına karşı en büyük silah 
ve  koruma yöntemi ise aşı. Aşıya erişmek ise çok 
zor. Beklenildiği gibi gelişmiş ve zengin ülkeler 
aşıya çok kolay erişebilirken, fakir ülkeler ise ne 
yazık ki kaderlerine terk edilmiş durumda.
Dünyada son üç günün verilerine göre 
126.610.797  vaka ve 2.776.055 ölüm gerçek-
leşti. Vaka sayısında ABD 30.240,378 vaka ve 
548.364 ölümle ilk sırada yer almaya devam 
ediyor. ABD’yi Brezilya, Hindistan, Rusya, Fransa, 
İngiltere, İtalya, İspanya, Türkiye ve Almanya 
izlemektedir.
Türkiye 3.149,09 vaka ve 30.772 ölümle 9. Sı-
rada, ülkemiz Yunanistan ise 249.458 vaka ve 
7.754 ölümle 45. Sırada bulunmaktadır. Kom-
şumuz Bulgaristan ise 56. Sırada. Salgının ilk 
başladığı ülke olan Çin  ise 90.159 vaka ve 4.636 
ölümle dünya sıralamasında 90. Sıraya gerilemiş 
durumda. Bu da bize Çin’in  bu salgını yenmiş 
olduğunu göstermektedir.

Peki dünyada aşılanma durumu nasıl, bir de 
ona bakmak gerekir. Son üç gün verilerine göre  

dünyada 526.885,012 kişi aşılandı. 117.203,547 
kişiye ise aşının tamamı yapıldı. Bu verilere göre 
şimdiye kadar dünya nüfusunun ancak ve ancak 
%1,5 gibi bir kısmı aşılanabildi. Dünyada en çok 
aşıya ulaşan ülkelerin başında  %51,2 ile İsrail 
gelmektedir. Bu oran ABD’de %14,8, Türkiye’de 
%7,6, Almanya’da %4,5, Şili’de %17 ve ülkemiz 
Yunanistan’da ise %4,9.

Yukarıdaki verilerden de anlaşılıyor ki dünya-
da aşı savaşları devam ediyor. AB kendi içinde 
üretilen aşılara onay verirken, Çin ve Rus’ya 
gibi ülkelerin aşılarını hala kabul etmemektedir. 
Oysa bir çok ülke bu aşıları da kullanmaya de-
vam etmektedir; Macaristan, İtalya, Türkiye v.d. 
ülkelerde olduğu gibi. Bu tehlikeli durumun bir 
an önce sona ermesi ve bilimsel olarak  etkinliği 
kabul edilen aşılar bir an önce her ülkeye ulaş-
malıdır; yoksa  ülkeler böyle devam ederse salgın 
sona ermeyebilir.

Aşı konusunda ve daha sonraki gelişmeler sonra-
sında gurur duyduğumuz, sevindiğimiz anları ise 
şöyle sıralayabiliriz:
Salgın konusunda en gurur verici  haber bilindiği 
gibi Almanya’dan gelmişti. Almanya’da faaliyet 
gösteren bilim insanları Prof. Uğur Şahin ve eşi 
Özlem Türeci’nin geliştirdikleri aşı ise tüm dünya-
ya umut olurken, biz Türklere ve Türk Dünyasına 
da moral kaynağı olmuştu. Bir diğer gurur kay-
nağı ise Almanya’nın bu bilim insanlarına şükran 
duyup en büyük nişanı vermeleri oldu. Onlarla ne 
kadar gurur duysak azdır.

İkinci sevindirici haber ise Ülkemiz Yunanis-
tan’ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in çok hızlı 
bir hamle yaparak AB’den  aşı konusunda pasa-
port benzeri sertifika talep etmesiydi. Miçotakis, 
gerçekten de diğer AB ülke liderlerinden çok 
önce davranarak bir nevi ilerisini görmüş, sezmiş 
ve  bunun onaylanmasını istemişti. AB’nin lider 
ülkeleri Yunanistan gibi küçük bir ülkeden gelen 
bu teklifi ilk baştan küçümsediler, önemsemediler 
ve kabul etmediler. Ancak gelinen  noktada AB 
önümüzdeki Haziran ayı içerisinde Miçotakis’in 
önerdiği “Yeşil Pasaport”un uygulamaya sokula-
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Batı Trakya Efsaneleri

Rivayetlere göre o bölgedeki bir 
köyde sığırtmaçlık yapan bir kişi ya-
şarmış. Sığırtmacın eşi çamaşırlarını 
alır ve  daha uzak bir yerde yer alan 
kuyuya gidip yıkamaktadır. Eşi bun-
dan şüphelenerek bir gün onu takip 
eder ve kuyunun yanında gizlenir. 
Kadın onu görmeden, çamaşırları yı-
kadıktan sonra civardaki bir ağaca, 
“Eğil yarabbi”, deyince ağaç dalları 

eğilmeye başlamış. Kadın çamaşır-
ları serince de dallar tekrar doğrul-
muş. Adam bunu görünce korkudan 
kaçmaya başlamış. Kadın gözet-
lendiğini anlayınca kuyuya, “Taş 
yarabbim” deyince kuyu taşmaya 
ve etrafa sular yayılmaya başlamış. 
Kadın sular içinde koşarken düşüp 
boğulmuş. İşte bugünkü “Anagöl” 
bu sulardan oluşmuş. Gölün içinde o 
kuyunun olduğuna inanılmaktadır.
Yaşanan bu olaydan sonra köylüler 
orada her yıl bir tören düzenlemeye 
başlamışlar. Törende 10-15 adet ko-
yun kesilir, pilavlar, helvalar yapılır 
ve katılanlara ikram edilir. Artan 
etler ve pişirmede kullanılan kaplar 

müzayedeyle satılır. Toplanan para-
larla gelecek yılın töreni için gerekli 
malzemeler alınır.
Her yıl buraya etraf köylerden  in-
sanlar toplanır. Eğer bu adet yerine 
getirilmezse, köylüler yılın bereket-
siz  geçeceğine inanırlar.
Bu adet 1950’li yıllara kadar uygu-
lanmış ve ne yazık ki günümüzde 
unutulmuştur. 

Anagöl nerede yer almaktadır

Gölün Türkçe adı “Anagöl“ olup 
Yunanca İsmaros (Ισμαρίδα - İs-
marida) denmektedir. Rodop ilinin 
güneybatısında, Gümülcine’nin 18 
km güneyinde, Fener sahil yolun-
dan gidilebilen, ilin tek doğal gölü-
dür. Kapladığı alan 2-3 bin dönüm 
civarındadır. Çevresi yaklaşık 8 
km civarındadır. 225 adet kuşa ev 
sahipliği yapan  ve Doğu Makedon-

ya Trakya Eyaleti Milli Parkı sınırları 
içerisinde yer almaktadır. Göl ne ya-
zık ki günümüzde kirlenmeyle karşı 
karşıya olup sık sık balık ölümleri 
görülmektedir.

Fotoğraflar: naturagraeca.com

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği arşivin-

den alınmıştır.

Selçok Ana - Anagöl 
efsanesi

Rodop ilinin tek doğal gölü olan 
Anagöl.

cağını açıkladı. 

Üçüncü iyi bir haber 
ise  Yunanistan’da 
yaşayan Batı Trak-
ya Müslüman Türk 
Azınlığı ile ilgili. Sal-
gın süresince hep 
hedef gösterilen, 
salgının kaynağı 
imiş gibi algı ope-
rasyonlarına maruz 
kalan insanlarımı-
za aşı konusunda 
herhangi bir ayırım 
yapılmadığıdır.  Bu 
da  tabii ki ülkemiz 
Yunanistan’ın de-
mokrasisi ve azınlı-
ğa bakış açısından 
önemli bir gelişme-
dir. Her ne kadar 
örgütlenme, eğitim, 
vakıflar ve müftü-
lükler konusunda 
bir  dizi  azınlık 
sorunu devam etse 
de,  aşıya ulaşma 
konusunda Azınlık 
insanın  herhangi 
bir sorunla karşı-
laştığı şu ana kadar  
duyulmamıştır.
 
Umarız ki Yunanis-
tan’ın vatandaşlık 
hakları konusunda 
göstermeye ça-
lıştığı özeni bir an 
önce azınlık hakları 
konusunda da gös-
terir. İşte o zaman 
biz Müslüman Türk 
Azınlığı mensupları 
olarak demokratik, 
ayırım yapmayan, 
azınlık haklarına 
önem veren bir ül-
kede yaşadığımızın 
farkına varır ve  ül-
kemiz Yunanistan’la 
gurur duyarız.
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Araştırma

60 yıl önce Bayatlı köyü
Muhit

Gümülcine şehrinin 14 km güneyinde ve denize 

yakın bir köydür. Yayla ve ovaları bol olan köyün 

coğrafi bölgelerini ve isimlerinin nereden geldiğini 

açıklamaya çalışacağız.

Kabaklı, Kamışlık, Çiğdemlik ve Meşelik:
Bu yerler  vaktiyle otlak, kamışlık, çiğdemlik ve 

meşelik olduğundan bu isimler verilmiştir.

Kartaltepe: Tepe kartala benzediğinden bu ad 

verilmiştir.

Domuzdere: Vaktiyle burası domuz yatağı oldu-

ğundan bu isim verilmiştir.

Ömertepe: Halen köyde bulunan Salih Bey’in 

dedesi Binbaşı Salih Bey’in hizmetçisi Ömer, ko-

yunların ölmesiyle korkudan kendisini bu mevki-

de asmıştır. Bunun üzerine Binbaşı Salih Bey, bu 

mevkiye Ömer’in defnetmiş ve 80 dönümlük bu  

araziyi de camiye vakfetmiştir. Daha sonra Yunan-

lılar burasının yarısını zorla alıp kiliseye aktarmış-

lardır. Bu yerin adı da böylece Ömertepe olarak 

kalmıştır.

Çukurçayır: Bölgenin çukur olmasından dolayı bu 

şekilde adlandırılmıştır.

Kocamezarlık: Köyün eski mezarlığı burada yer 

almıştır.

Gelinmezarlığı: Bir zamanlar iki gelin alayı bu 

bölgede karşılaşmış ve geçit verme yüzünden 

çıkan kavgada iki gelin de burada ölmüş ve bura-

ya defnedilmişlerdir. O günden bu yana  bu adla 

anılmaktadır.

Kaçamak: Eski ağılların bulunduğu bölgenin 

adıdır. Yerliler ekseriyetle kaçamak adlı yemeği 

yediklerinden bu isim verilmiştir.

Taşçukurlar: Burada büyük kayalar çıkarılmıştır.

Kabaağaç, Duştubatlık, Söğütlük ve Kabak-
lık: Bölgelerin ismi bu çeşit ağaçlarla kaplı oldu-

ğundan bu ismi almıştır.

Mandaazmağı, Danasuvatı: Manda ve danaların 

barındığı sulak yerler.

Tekerlekgöl: Yuvarlak bir gölcüktür.

Dikilitaş: Sınır bölgesidir.

Keklik Ormanı: Keklik bulunan ağaçlık  bölge. 

Dumanlıdere: Ağaçların içinde dumanlı bir dere.

Köyün tarihçesi ve bu husustaki 
rivayetler

Önceleri ikisi Türk biri Bulgar olan üç çiftlik halin-

deki köy, Osmanlı döneminde zamanla çiftliklerin 

bölünmesiyle haneler çoğalmaya başlamıştır. Bu 

arada dışarıdan da bazı Türklerin ve Bulgarların 

da gelmesiyle köy çoğalmış ve genişlemiştir. 1924 

Anagöl yakınına  Hıristiyanlar tarafından  

dikilen küçük kilise.
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Türk-Yunan mübadelesinde de 

Türkiye’den gelen Rumların bir 

kısmı buraya yerleşmiştir. Bugün 

köyde 50 hane kadar Türk  ve 

aynı sayıda Yunanlıdan müteşek-

kildir.

Köyün adı nereden geli-
yor?

Rivayetlere göre, Osmanlı döne-

minden buradan 40 tane boydan 

aynı cins ve büyüklükte atlarla 

akıncılar devamlı olarak geçi-

yormuş. Ve, “Boy atlılar”  geçti 

denilerek zamanla  Bayatlı adını 

almıştır.

Ev

Eskiden yapılmış olan evleri %90’nı kerpiç kul-

lanılarak yapılmıştır. Ender olarak tuğla ile işlen-

miş evlere de rastlanmaktadır. Kapı 

pencere gibi yerlerde kereste kulla-

nılmıştır. Son yıllarda yapılan evlerde 

ise tuğla kullanılmaktadır.

Kadınlardaki kaç-göç davası için, 

evlerin ekseriyetle yüzü evin bah-

çesine doğru yapılmaktadır. Evlerin 

yapılışlarında gelenek olarak temel 

atmağa herkes gücüne göre koyun 

veya buna benzer birşeyler kesmek-

tedirler. Hamamlar daha ziyade tahta 

dolaplardır. Helâlar bahçede olup 

etrafı kapalı ve çukurludur. Köye son 

zamanlarda elektrik gelmiştir. Isıtma 

aracı olarak sobalar kullanılmaktadır.

Ev eşyası

Herkes kendi mali gücü nispetinde evini düzmek-

tedir. Ekseriyetle tahtadan yapılan minderlere 

rastlanmaktadır. Aydın kitleye mensup ailelerde 

masa ve sandalyelere rastlanmaktadır. Bu arada 

bazı evlerde kapı arkasına veya duvarlara dini 

levhalar asılmaktadır. Yavaş yavaş bakır kapların 

yerini porselen tabaklar almaktadır. Her evde ka-
şık düzinesi bulunur.

Not: Köy günümüzde Gümülcine Belediyesine 
bağlıdır.

09.01.2009. Bayatlı köyü yakınlarında, eskiden   Kızlar Tekke-

si’nin bulunduğu alanda günümüzde kilise vardır.

Köylülerin  “Menzilhane“ olarak adlandırdıkları bölge.
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Araştırma

ÇOCUĞUN İLK ADIM ATMASI
(TAY DURMASI)

Geleneklerimiz

Küçük çocuk emeklemekten kurtulup ilk adımını 

atmağa başladığı zaman anne baba sonsuz neşe  

duyarlar. Çünkü çocukları artık yürümeye baş-

lamıştır. İşte anne baba o günü çocuklarının çok 

önemli günü sayarlar ve o gün ço-

cukları için şöyle bir adeti yerine 

getirirler.

Sabahleyin anne çörek pişirir. Çö-

rek pişirimi bittikten sonra mahal-

leden iki çocuk evde bulunur. Yü-

rümeye başlayan çocuğun ayakları 

pamuk ipliğiyle bağlanır. Çocuk 

birinin yardımıyla ayakta tutulur. 

Mahalleden gelen çocuklar belli 

bir uzaklıktan çocuğun ayağından 

kesilecek olan ipleri (Köstekler) 

kapabilmek için çocuğa karşı koş-

ma yarışı yaparlar. Yarışta birinci 

gelen çocuk, yürümeye başlayan çocuğun ayağın-

daki ipi (Köstek ipi) koparır. İpi  koparan çocuğa 

çeşitli hediyeler verilir.

İşte o gün  kösteğin koparılması ile küçük çocuk 

yeni bir hayat evresine geçmiş olur. Anne baba 

da bu törenin yapılmasıyla artık çocuklarının hiç 

kösteklenmeyeceğine (Düşmeyeceğine, sendele-

meyeceğine) inanır. Zaten ip çocuk kösteklenme-

sin diye koparılmıştır. Bu tören yapıldıktan sonra 

sabahleyin pişirilmiş olan çöreklerin dağıtımına 

geçilir ve dağıtan şöyle der: “Filancanın çocuğu 

artık tay duruyor. Bu çörekler onun tay çöreği”. Bu 

çörek dağıtımıyla da anne baba çocuklarının artık 

yürümeye başladığını müjdelemiş olurlar.

05.01.1968

Selahattin

K. Sarıca

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği arşivinden 

alınmıştır.

Gelenek  biraz farklı da olsa günümüzde de Trakya’nın genelinde 
uygulanmaktadır.
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RAMAZAN BAYRAMI

“Bayramlar azınlığımızda sosyal dayanışmayı sağlar”

Arada bir. . .

Asım
    ÇAVUŞOĞLU

Bayramın isminde 
ve duygularında 
değişim olmasa 
da toplumumuz 
arasında “eski” ve 
“yeni” bayramlar 
arasındaki belirgin 
farklar, her kişiye 
göre farklılık, çe-
şitlilik göstermek-
le birlikte, genel 
hatlarıyla bayram 
hazırlığını şöyle 
sıralayabiliriz:
Ramazan’m sonu-
na doğru Ramazan 
Bayramı hazırlığı 
başlar. Çocuklar 
için bayramlık gi-

yecekler alınır. Arife günü herkes yıkanır, paklanır. 
Bayram tatlısı satın alınır veya evde pişirilir.
Bayramlar sevinç ve mutluluk günleridir. Bu gün-
ler için bazı hazırlıkların yapılması gerekmektedir. 
Evin temizliği bu işlerin başında gelmektedir. Bay-
ramdan önce, bütün ev halkının iştirakiyle evin içi, 
köşe bucak iyice temizlenir.
Ramazan Bayramı sabahında namaza gitmeden 
önce güzel kokular sürünmek, daima güler yüzlü, 
neşeli olmak, bir şeyler yemek, erken kalkıp sabah 
namazım camide cemaatle kılmak adetlerimiz 
arasındadır. Camiye giden cemaat, makam, mevki, 
zengin - fakir gözetmeden Allah’ın huzurunda saf 
tutar.
Bayram sabahları hep özel ve heyecanlı olur. Ev 
halkı bayramlaşmak için babanın, dedenin cami-
den (bayram namazından) gelmesini bekler. Evde 
bayramlaşma en yaşlı olanın elleri öpülerek (1) 
başlar.
Kaybedilen yakınlar bayramlarda unutulmaz, arife 
günü mezarlar ziyaret edilerek dualar okunur, 

mezarların etrafı temizlenip çiçekleri sulanır. 
Küskünlüklere son verilir, dargınlar bir şekilde 
barıştırılır.
Eskiden komşular ve akrabalar arası toplu iftarlar 
yapılıyordu. Son yıllarda ise Ramazan ayı boyun-
ca köylerimizin, kurum ve kuruluşlarımızın dü-
zenledikleri tüm azınlığımıza açık iftarlar şeklinde 
yapılmaktadır.. Bir başka not edilmesi gereken 
husus, her ne kadar oruç, haramlardan sakınma-
nın , muttaki olmanın aracı ise de topluınumuzda 
Ramazan orucuna karşı duyarsız kalanların açık-
tan halt etmeleri endişe vericidir.
Kim bilir? Belki de ülkemizde hakim olan ekono-
mik krizin etkisiyle söz konusu haltlar Ber-min-
vâi-i sabık üzere devam etmektedir.
Oysa Batı Trakya Müslüman Türk Toplumu, dînî 
değerlerine düşkün, inançlarına bağlı, sosyal ve 
kültürel yaşantılarını taşıdıkları dînî ve etnik kim-
liğe dayalı, son derece sınırlı bir şekilde yürütebi-
lirle çabası içinde olduğu halde, İnsanlarımızı bu 
değişmelerin olumsuz etkilerinden ve kendi öz 
değerlerine yabancılaşmasından koruyacak ye-
gâne çare, inanç ve ahlâkî değerler çerçevesinde 
kürsü vâizlerimizin yanı sıra din görevlilerimizin 
de bu konuları cemaatine işlemeleri olacaktır. 
Bu arada öğretmenlerimizi de gençlerimizle baş 
başa bırakmamızda fayda mülahaza ediyorum..
Burada yeri gelmişken ifade etmek isterim ki, 
her din görevlisinin işini yalnız beş vakit namaz 
kıldırmak şeklinde değerlendirmek doğru olmaz. 
Beş vakit namazın dışında da sorumlulukları 
vardır. İslâm dini konusunda azınlığımızın hemen 
hemen her ferdini aydınlatma durumundadırlar. 
Bu yüce hizmet, camilerimizde görev ifa etme 
şerefine erenlerin işi olduğunu düşünüyorum.. 
Kim nerede olursa olsun toplumsal mevkii ne 
olursa olsun azınlığımızın her ferdinin gönlünde 
bu ulvî imamlık makamına karşı derin bir bağlı-
lık , derin bir saygı ve güven vardır. Bu saygı ve 
güvene güvenerek yukarıdaki “ din görevlilerin 
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namazın dışında da sorumlulukları vardır” cümle-
sini kurdum.
Bu noktadan hareketle yeni yetişen azınlık genç-
lerine kültür, tarih ve azınlık olarak bir bütünlük 
şuuru içinde Allah sevgisi, insan sevgisi hakim 
kılınmalıdır. Şimdi hepimiz biliyoruz ki; bu müba-
rek bayram günlerimiz, birliğimizi ve beraberliği-
mizi kuvvetlendirir. Bu durum ise azınlığımızı dün 
olduğu gibi bugün de , bugün olduğu gibi yarın da 
, Kur’an-ı Kerim’in ortaya koyduğu birlik ve bera-
berlik ruhundan asla ayrılmamamızı perçinlemek-
tedir.
Keza sevgiyi, saygıyı, şefkati, merhameti, ibadeti, 
tâatı emreden Allah’ımız, bizi tembellikten, cim-
rilikten, cehaletten, içkiden, kumardan, zinadan,, 
hayasızlıktan, kindarlıktan, yalancılıktan, hırsızlık-
tan kesinlikle men eder. İşte bunun içindir ki, dine 
bağlanma mecburiyetindey iz. Aksi halde sevgili 
okuyucum. İlerde bugün kutladığımız bu bayram 
sabahı gibi bayramları kutlamamız mümkün olma-
yabilir.

Eski bayramlara gelince:
Bayram sabahı erkenden sevinçle, coşkuyla 
kalkılır, yeni elbiseler, ayakkabılar giyilirdi. Erkek 
çocuklar babalarıyla, dedeleriyle bayram nama-
zına giderdi. Bayram namazları sonrası tüm aile 
büyükten küçüğe sırayla bayramlaşır. Harçlıklar 
verilir, ardından özenle hazırlanmış kahvaltı sofra-
sına oturulurdu.
Kahvaltıdan sonra hemen sokağa çıkılırdı. Kapı 
kapı bütün komşular, akrabalar, nineler, dedeler 
ziyaret edilir, elleri öpülür, gönülleri hoş edilirdi.
Eski bayramlarda el öpmek bugünkünün aksine 
para veya şeker almak için değildi.
Çocuklar yaşlıların elini karşılık beklemeden öper-
lerdi. Fakat büyükler bu saygıyı mükâfatlandırmak 
istediğinden para vermeyi eksik etmezdi ve ço-
cuklar arasında kaç para topladıklarının muhabbeti 
yapılırdı. Köylerde gündüz veya akşamları bayram 
yeri kurulur, kızlar ve oğlanlar gelir kızlar ayrı, 
oğlanlar ayrı oyunlar oynanırdı. Ayrıca kızların 
darbuka eşliğinde söyledikleri türküler eğlenceyi 
renklendirildi.
Diğer taraftan, Ramazan ayı boyunca yaşlılarımız, 
“Nerede o eski bayramlar?” diyerek özlemleri-

ni dile getirirken, bayramların da “Nerede o eski 
insanlar - Müslümanlar” diyerek serzenişte bulun-
duklarını duyar gibiyim. Kimilerinin özlemi ise o 
uzun bayramlaşma kuyrukları olmaktadır. Malum 
artık böyle uzun uzun bayramlaşmaları görmek 
zor gibi. Hele çocukların yüzünde aylarca bekle-
nen bayramın ve o harçlığın mutluluğunu, görmek 
bugün imkânsız.
Tüm çocukların sabahlara kadar uyumayıp yeni 
bayramlık elbiselerinin heyecanıyla dolduğu o 
günler de artık nerdeyse yok gibi. Bayram günleri 
oyun günleriydi bir zamanlar.
Eski Bayramlar ile Yeni Bayramlar arasındaki 
farklar için diyebilirim ki; eskiden akrabalar vardı 
gidilecek. Şimdi var olan tek şey yalnızlık.. Hayat 
şartlarının etkisiyle İnsanlarda yaşam tarzı değişi-
yor. Bu değişim içerisinde değişmez kalmak, hem 
çok zor hem de insan üstü bir çaba istiyor.
Bugün eski bayramları anıyorsak demek ki, de-
ğişimden nasibimizi almış ve herkese mesafeler 
koymuşuz... Ama neye göre, kime göre???
Son olarak Allah sevgisini, Peygamber sevgisini, 
kalbinin en derin köşesinde saklayan, birlik, be-
raberlik, kardeşlik inancıyla, bu mübârek bayram 
sabahına yetişen Müslümanlara Cenâb-ı Hak’daıı 
sıhhat ve afiyet, ölümleri sebebiyle yetişemeyen 
Müslümanlara da Cenab-ı Hak’dan rahmetler dile-
rim.
Ayrıca Ramazan içindeki düzenli ve teiniz yaşayışı-
mızı, bayramdan sonra da sürdürmemizi temenni 
ederim.!
( 1) - EL ÖPME : Kültürümüzde sevgi, saygı ve 
nezaket ifade eden davranışlardan biri, büyükle-
rin ellerinin öpülmesidir. Bayram günlerinde, özel 
günlerde, dini tören ve karşılamalarda, kavuşma 
ve vedalaşma esnasında sevgi, saygı ve hürmet 
ifadesi olarak anne- babanın. aile büyüklerini, 
yaşlıların, öğretmenlerin, din ve devlet büyükleri-
nin eli öpülür.
El öpme sadece fiziksel bir hareket değil, sevgi, 
saygı ve sadakatin içtenlikle ortaya konmasıdır. Eli 
öpülen kişinin “Berhudar ol evladım. El öpenlerin 
çok olsun” gibi sözleri karşılıklı sevgi ve saygıyı 
iyice perçinler.
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Hazret-i Süleyman Peygamber evlâdı Hazret-i 
Melik Racim asrında bu kaleyi Hekim Feylekos 
yaptı ki beşinci atada nesebi Hazret-i Süleyman’a 
ulaşır. Bazı Yunan tarihçileri bu Feylekos, Süley-
man Nebi oğlu Melik Racim oğlu Feylekos’tur, 
derler. Yunan krallarından ulu kral olup Hazret-i 
Süleyman’ın bu Kavala Kalesi zemininde Belkıs 
Ana için yaptığı köşk yerine bu Kavala Kalesi’ni 
Feylekos yapıp idaresini Kavala adlı oğluna verip 
mamur ettiği için onun ismiyle isimlenip Rum 
tarihlerinde bile Kavala derler.
Sonra bu Feylekos cihangir olma mertebesinde 
olup Rum, Arap, Acem, Horasan ve Mâveraünne-
hir’e kadar 200 pare büyük şehirleri ve halklarını 
yönetimi altına alıp bütün İran ve Turan halkının 
haracıyla bu Kavala Kalesi ve Selanik Kalesi’ni 
yaptı.
Daha sonra Büyük İskender, Hz. Muhammed’in 
doğumundan 889 sene önce dünyaya gelip Feyle-
kos’un yanında yetişip oğlu Kavales ile bir yerde 
tam oldular. Onun için Rumlar İskender’e Feyle-
kos Aleksander derler. Bazıları bu İskender, Fey-
lekos oğlu derler. İskender’in saltanat müddeti 

Feylekos taht merkezi büyük yapı, yani sağlam, 

eski Kavala Hisan’nın özellikleri*

01.07.2009. Kavala Kalesi.
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toplam 30 yıl olup 30 yılda cihangir, güçlü kuvvetli 
kral olup 700 pare ulu şehirler yaptırıp Karadeniz’i 
Akdeniz’e karıştırıp Karanlık Deniz’i buz deryası 
üzerinden geçip Yecûc u Mecûc Şeddi’ni yaptı. Ve 
bu Kavala şehrinde ölüp bir adada gömdüler, hâlâ 
belli değildir.
Ondan sonra yerine oğlu Ruhanya padişahlığı 
kabul etmeyip bu Kavala’da Feylekos mabedinde 

dünyayı bırakan rahip olunca yine Büyük İskender 
adamlarından Batlimus adındaki bir filozof kral 
oldu. Rum dilinde Batlimus, ulu kral demektir. Bu 
Kavala’da nice hayır eserleri yaptırdı. Bu Batlimus 
Hazret-i Zekeriyya’ya iman etti.
Sonra Yahudi taifesi Hazret-i Zekeriyya’ya bir iftira 
edip testere ile tepesinden aşağı ikiye biçip şehit 
ettiler. Bu Batlimus Zekeriyya Peygamber’in şehit 
edildiğini duyunca Kavala Kalesi’nden 1.700 pare 
gemiyle Haleb İskenderunu’na çıkıp Hazret-i Ze-
keriyya kanını talep için bir günde 160 bin Yahudi-

yi kılıçtan geçirip Hazret-i Zekeriyya kabri üzerine 
büyük mabet yaptı. Hâlâ Hazret-i Zekeriyya Haleb 
şehrinin ortasında Ulu Cami içinde yatmaktadır.
Daha sonra Batlimus Kral, Zekeriyya Peygam-
ber’in intikamım alıp bütün Yahudilerin malıyla bu 
Kavala’ya gelip İslâm ile ölünce naaşını Aynaroz 
şehrinde Aleksandire Kilisesi’nde defnedip yerine 
oğlu Şeşuşi’l-aver Batlimus olup Kavala’yı ve Ma-
kedonya şehri olan İstanbul’u imar etti.

Kısacası, bu Kavala şehri nice bir devletten dev-
lete geçip sonunda 786 [1384] tarihinde Gazi 
Hüdavendigâr, yani I. Murad Han Rum keferesi 
elinden fethetti. Sonra Ceneviz kâfirleri Sakız 

Adası’ndan [216a] donanma gemileriyle gelip bu 
Kavala Kalesi’ni istila edip zapt eder. Sonra 906 
[1500/1] tarihinde Sultan Bayezid-i Velî Mora Vilâ-
yeti’nde Moton ve Koron kaleleri fethine giderken 
bu Kavala Kalesi’ne uğrayıp fethedip gitti. Hâlâ 
Cezayir Eyaleti’nde yani kaptan paşaların hük-
münde derya beyi sancağı tahtıdır ki Süleyman 
Han kanunu üzere beyi iki pare kadırga ile memur 
olduğu sefere gider. Paşasının padişah tarafından 
hâss-ı hümâyûnu 240 bin akçedir, zeameti 12 

01.07.2009.  Sultan Süleyman’ın yaptıdığı 
görülmeye değer su kemeri.

01.07.2009.  Sultan Süleyman’ın ince düşüncesi. 
Kuşların su kemerini pisletmemesi için yaptırdığı 

kuş yuvaları. 
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adettir ve timarı 235 adettir. Alaybeyi ve çeribaşısı 
vardır. Kanun üzere tüm timar erbâbı paşasının 
askeriyle sefer sırasında 2 bin asker olur.
Şehir hâkimleri bunlardır: Evvelâ şeyhülislâmı, 
nakibüleşrafı, ayan-ı eşrafı, 150 akçe pâyesiyle 
kadısı ve (—) 
adet nahiye 
köyleri var. 
Eyalet sanca-
ğı 7 kazadır. 
Bu kazalardan 
beyine senede 
adalet üzere 9 
bin guruş hasıl 
olur. Kadıya 2 
bin guruş hasıl 
olur.
Sipah kethü-
dayeri, yeni-
çeri serdarı, 
topçubaşı ve 
cebecibaşı 
ağaları birer 
oda kapukul-
ları var ve bir 
oda iki yeniçeri 
ağası var, zira 
Venedik kâfiri-
nin donanma gemileri her an bu Kavala Kalesi’ne 
elbette gelirler. O yüzden muhafazada çok askeri 
vardır.
Bir hâkimi de şehir naibi, muhtesib ağası, kalenin 
dizdar ağası, 7 adet kale ağalarıdır ve 300 adet 
kale neferleri vardır.
Şehir kethüdası, emini, bâcdarı, haraç emini, 
liman kaptanı ve mütevelli ağası var ki hepsinden 
güçlü ve yetkili mütevellidir, zira Maktul İbrahim 
Paşa’nın büyük tevliyetidir.
Kavala Kalesi zemininin şekli: Akdeniz kena-
rında Rumeli kıyısında iki tarafı tepeli bir sivri bu-
run üzerinde sivri bir yalçın kara kayada şeddadi, 
kesme taş yapı, sağlam bir hisar ve müstahkem 
Feylekos Hekim tahtı olup badem şeklinde olup 
iç kalesi kaya üzerinde çepçevre tam 3 bin adım 
kuşatır, sağlam bir hisar ve ibretlik dayanıklı bir 
kaledir. Bu süslü sur, bu kaya üzerinde güneyden 

kuzey tarafa uzunlamasına yapılmıştır ki göklere 
doğru uzanmış olan iç kale kapısı kıbleye doğru 
bakmaktadır. Bunda dizdar sakin olup tüm cebe-
hane, mühimmat ve levazımat bu iç kalede olup 
her gece bunda padişah mehterhanesi faslı olur.

Bu kaleden 
Akdeniz için-
de olan (—) 
Adası iki mil 
uzak mesafe-
de olup bütün 
yapılarıyla 
gözükmekte-
dir. Ve Aynaroz 
nahiyesi köy-
leri ve kaleleri 
de tamamen 
görünür.
Bu iç kale 
önünde yine 
yalçın kaya 
üzerinde bir 
kat bölme 
hisar daha 
vardır, ona 
orta hisar 
denir. Bunun 
da iki kapısı 

vardır, bir kapısı kuzeye bakar ve bir kapısı güney 
tarafa açıktır. Bu bölme orta hisarda Diyarbakırlı 
Hattat Nişancı Osman Paşa vilâyet valisi olup şehri 
muhafaza eder. Cihannüma bir sarayda oturup 
seyr-i safâlar edip kendi askerinden başka 7 kaza 
yerin askeri de hazırdır.
Bu orta hisarda toplam 200 hane vardır ama kaya 
üzerinde olmakla bağı bahçesi yoktur.
Ve toplam (—) mihraptır. Evvelâ Alaca Cami iç 
açıcıdır ki bütün Akdeniz gözükmektedir. Sonra 
Bey Camii, Suhte Camii mamur mabetlerdir. Ve 
Kilise Mescidi süslüdür. Ve iç kale mescidi var. 
Bütün evleri kârgir taş yapı hoş hanelerdir. Ama iç 
kalesi gayet sağlam olmakla başka 300 adet nefer 
hisar erleri vardır. Ve toplam 50 adet küçük büyük 
topları vardır.

Kavala aşağı kalesinin anlatılması

01.07.2009.  Sultan Süleyman’ın vezirlerinden İbrahim Paşa’nın 

yaptırdığı İbrahim Paşa Camii. Tahminen 1926’da kiliseye  dönüş-

türülmeye başlanmış ve 16 Eylül 1945’te Aziz Nikola Kilisesi olarak 

açılmıştır. Kavala’nın merkezinde bulunmaktadır.
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Hepsi 500 adet kat kat, altlı ve üstlü, kârgir yapılı 
sağlam evleri vardır ki tamamen (—) örtülüdür, 
ama bahçeleri nadirdir.
Tamamı 5 adet mahalledir. Çevresi bir deryadan 
bir deryaya kadar orta hisarı ve iç kaleyi kuşatmış 
varoş kalesidir, ama kaç bin adım olduğu malu-
mum değildir. İç kale, orta 
hisar ve bu aşağı varoş 
hisarının toplam 7 adet 
kapısı vardır. Ama bu aşağı 
varoşun İstanbul Kapı-
sı dedikleri sağlam kapı 
kuzey tarafa açılır. İskele 
Kapısı güney tarafa bakıp 
kale limanına açılır. Bu 
liman kapısı yakınında 3 
adet kadırga bir şeşhane 
gözleri vardır ki hâkiminin 
kadırgaları bunda her vakit 
hazır durmak kanundur.
Bu liman kapısından dı-
şarıda 2 adet han, 5 adet 
dükkân, nice mahzenler ve 
bir adet âbıhayat sebilhane 
vardır.
Limanı bin pare gemi alır 
bir geniş büyük limandır 
ki iyi demir tutar yatak ve 
sığınacak güvenli bir li-
mandır. Ancak kıble, güney 
ve doğu rüzgârlarından emin değildir, ama kuzey, 
yıldız, batı ve karayelden emin limandır.
Bu aşağı kalede 5 mihrap vardır. Bunlardan do-
nanımlısı ve bakımlısı kalabalık cemaate sahip, 
selâtin camii gibi, mavi saf kurşun ile kubbeleri 
örtülü, mamur kârgir kubbeli, uzun ve düzgün 
minareli [216b] Sultan Süleyman Han vezirlerin-
den makbul iken maktül olan gazi ve şehit İbra-
him Paşa Camii, görülmeye değer sanatlı, iç açıcı, 
geniş ve süslü nur dolu bir camidir ki övgüsünde 
dil kısa ve kalemler kırıktır.
Kısacası bu camii, ziyafet yeri, aşevi imareti, 
medresesi, sıbyan mektebi, derviş tekkesi, tüccar 
hanı, mescitleri, çarşı pazarı, bedesteni, hamamı, 
susayanlara sebili ve diğer bütün hayır eserleri 

tamamen İbrahim Paşa’mn olup bütün imaret-
leri baştan başa kurşun örtülüdür. Bir hayli uzak 
mesafeden bu aşağı şehre bakıldığında gömgök 
kurşun ile örtülü bir mamur şehir gözükmektedir.
Bu hayrat hasenatlara karşılık bu şehir içinde 
Sultan Süleyman Allah rahmet eylesin bir konak 
yerden dağları ve belleri Ferhad gibi deldirip bir 

kayadan bir dağa tam 60 göz Kisra Kemeri’ne 
benzer kemerler ile bir abıhayat su getirtmiştir ki 
bu da anlatmaktan övmekten hariç gökkuşağı gibi 
kemerlerdir ki boyu tam 80 Mekke zirai yüksektir. 
Bu seyirlik Süleyman yapısı Feylekos’un bu Kavala 
Kalesine denktir ki bu şehri hayat suyu ile sula-
mıştır. Allah rahmet eylesin.

*Kahraman, Seyit Ali, Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çe-

lebi Seyahatnâmesi, s. 8/61,62,63, Yapı Kredi Yayınları, 

2013 İstanbul. ISBN: 978-975-08-2432-6.

26.09.2011. Edirne’de düzenlenen Evliya Çelebi Harita Sergisi. Haritada 

Evliya Çelebi’nin bugünkü Yunanistan topraklarına hangi tarihlerde gel-

diğini göstermektedir.
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Haber

FUEN TAG 1. Tematik Semineri çevrim içi gerçekleşti

Türk azınlıkları ve toplulukları, 2021 yılında haya-
ta geçirilen FUEN TAG tematik seminerlerinin ilki 
için çevrim içi platformda bir araya geldiler.

Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) Türk Azın-
lıkları/Toplulukları Çalışma Grubu (TAG) 1. Tema-
tik Semineri 25 Mart Perşembe günü çevrim içi 
gerçekleşti.

Geçen aralık ayında FUEN TAG 6. Yıllık Toplantı-
sı’nda, Kovid-19 salgını nedeniyle sanal platform-
da düzenli olarak bir araya gelinmesine yönelik 
karar doğrultusunda, FUEN’e üye Türk azınlıkları 
ve toplulukları çevrim içi ilk tematik seminerde 
buluştu.

Çevrim içi seminere Batı Trakya Türk toplumunu 
temsilen Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler 
Derneği (BTAYTD) ve Dostluk Eşitlik Barış (DEB) 
Partisi, Ahıska Türklerini temsilen Milletlerarası 
Ahıska Türkleri Cemiyeti “VATAN” ve Azerbay-
can’da yaşayan Meshet (Ahıska) Türkleri İçtimai 
Birliği “VATAN”, Karaçay-Balkar Türklerini temsilen 
Karaçay-Balkar Geleneklerini Güçlendirme ve Ge-
liştirme Toplumsal Kuruluşu “Bars El” ve Ukrayna 
Gagavuzlarını temsilen Ukrayna Gagavuz Birliği 
katıldı.

FUEN Başkan Yardımcısı ve FUEN TAG Sözcüsü 
Halit Habipoğlu’nun selamlama ve açış konuş-
masıyla başlayan seminerde Habipoğlu, 22 Ara-
lık 2020 tarihindeki 6. yıllık toplantıdan bu yana 
FUEN ve FUEN TAG’la ilgili yaşanan gelişmeleri 
aktardı.

Bars El Yönetim Kurulu Üyesi Nadia Hadjieva, 
seminerin teması olan Rusya’daki Karaçay-Balkar 
Türkleri hakkında video eşliğinde bir sunum yaptı. 
Rusya ve Avrupa’nın en yüksek noktası olan Elb-
ruz Dağı’nın her iki yakasında, Orta Kafkasya’nın 
eteklerinde ve boğazlarında yaşayan Karaçaylar ve 
Balkarların kendilerini ortak bir dil ve kültüre sa-
hip bir halk olarak gördüklerini belirten Hadjieva, 
Türk dilini çok temiz koruduklarını söyledi. Had-
jieva, Bars El ve Bars El’in gençlik kuruluşu Elbru-
soid’in çalışma ve projelerini aktararak, Bars-El’in 
Karaçay-Balkarların dili, kültürü ve geleneklerinin 

korunması ve canlanması için çalıştığını, ikamet 
ettikleri coğrafyadan bağımsız olarak tüm Karaçay 
ve Balkarları kapsamaya çalıştığını söyledi.

2003’te Moskova’da kurulan Elbrusoid’in temel 
amacının modern topluma başarılı bir şekilde en-

tegre olmuş, geleneksel ulusal kültürün taşıyıcısı 
eğitimli genç insanlar yetiştirmek olduğunu söy-
leyen Hadjieva, belirlenen hedefler ulaşmak için 
Elbrusoid’in bir yayınevi, kayıt stüdyosu, belgesel 
film stüdyosu ve ulusal dans stüdyosuna sahip 
olduğunu ifade etti. Hadjieva, Elbrusoid tarafından 
Karaçay-Balkarca dilinde dergi ve basılı kitapların 
Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti ve Kabardey-Balkar 
Cumhuriyeti’ndeki okullara ve eğitim kurumlarına 
ücretsiz olarak dağıtıldığını belirterek, Elbrusoid’in 
portalının (www.elbrusoid.org) iki dilli eğitim, Ka-
raçay-Balkar dili, kültürü, müziği, tarihi, arkeoloji, 
güzel sanatlar ve çok daha fazla alanda eşsiz bir 
veri deposu olduğunu, yalnızca birkaç yıl içinde 
benzersiz bir ulusal Karaçay-Balkar elektronik 
kütüphanesi oluşturmayı başardıklarını söyledi. 
Elbrusoid’in filmleri ve çizgi filmleri Karaçay-Balkar 
dilinde seslendirerek çoğalttığını belirten Hadjieva, 
ana dili ve edebiyatı korumayı ve yaygınlaştırmayı 
amaçlayan sesli kitap projesi, türküleri sevdirmek 
ve kültürel mirası korumak için karaoke uygula-
ması geliştirdiğini ifade etti.

Seminerin ikinci bölümünde katılımcı kuruluşlar 
son yıllık toplantıdan bu yana temsil ettikleri Türk 
azınlıkları ve Türk toplulukları ile ülkelerinde yaşa-
nan güncel gelişmelerin yanı sıra gerçekleştirdik-
leri çalışma ve faaliyetleri aktardılar.
                                       Yayın tarihi: 26.03.2021
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Berat Kandili mesajı

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü 
İbrahim Şerif, Berat Kandili 
dolayısıyla yazılı bir mesaj 
yayımlandı.

Müftü İbrahim Şerif tarafın-
dan yayımlanan mesaj şöyle:

27 Mart 2021 Cumartesi ak-
şamı Şaban Ayı’nın on beşinci 
gecesi olup Berat Kandili’dir. 
Berat Kandili Ramazan Ayı’nın 
müjdecisi, Yüce Allah’ın engin 
afv, mağfiret ve rahmetiyle 
bezeli, kutlu bir gecedir.
“Beraet” sözünün kısaltılmış 
şekli olan ve dilimizde de kullanılan “Berat” kelimesi, 
sözlükte; borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan kur-
tulmak anlamına gelir.
Dinî bir terim olarak ise; günahlardan arınmak, temi-
ze çıkmak, ilâhî af ve rahmete nâil olmak demektir.
Allah’a kul olmanın mânevî zevkine ererek, hatâ ve 
kusurlarını itiraf eden, işledikleri günahların farkına 
vararak tevbe ve istiğfarda bulunan pek çok Mü’mi-
nin ilâhî rahmete kavuşup, günahlarından kurtula-
cakları ümit edildiği için bu geceye “kurtuluş gecesi” 
anlamında “Berat Gecesi” denilmiştir.
Berat Gecesi, öteden beri Müslümanlarca kutsal sa-
yılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde 
geçirilmesi, bilhassa azınlığımızda bu gecede daha 
fazla ibadet ve dua edilmesi âdet halini almıştır.
“Şaban Ayının ortasında gece ibadet ediniz, gündüz 
oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya 
semasında tecelli eder ve tan yeri ağarana kadar, 
“Yok mu benden af dileyen onu affedeyim, yok mu 
benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir 
musîbete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, 
yok mu böyle!” der.” (İbn-i Mâce, İkâme, 191)
Hz. Âişe (r.a.) şöyle anlatır: “Peygamberimiz bir gece 
kalktı, namaz kıldı. Namazda secdeyi öyle uzattı ki, 
secdede öldü zannettim. Elimle ayağına dokununca 
kımıldadı. Sevindim ve yerime döndüm.” Secdede 
şöyle dua ettiğini duydum:
“Allah’ım azabından affına, gadabından rızana sığı-

nıyor, senden yine sana ilticâ 
ediyorum. Şânın yücedir. 
Sana yaptığım senâyı, senin 
kendine yaptığın senaya denk 
bulmuyorum. Sana gereği gibi 
hamdetmekten âcizim.” Başını 
secdeden kaldırıp namazı 
bitirince:
-  Ey Aişe, Allah’ın Rasülü hak-
sızlık edecek mi sandın?
- Hayır, ey Allah’ın Rasülü! 
Allah’a yemin ederim ki böyle 
sanmadım. Ancak secdede 
uzun süre kaldığınız için öl-
dünüz sandım, dedim. Bunun 
üzerine Hz. Peygamber:
-  Bu gece hangi gecedir bili-

yor musun? buyurdu. Ben:
-  Allah ve Rasülü daha iyi bilir, dedim. Peygamberi-
miz:
- Bu gece Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Yüce Al-
lah, bu gecede kullarına -rahmetiyle- tecelli ederek, 
af dileyenleri bağışlar, merhamet isteyenlere rahmet 
eder, içini kin bürümüş olanları ise kendi hallerine 
bırakır. (Münzirî, Et-Terğîb vet-Terhîb, Beyrut, 1968, 
II, 119) buyurdu.
Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs’teki Mescid-i 
Aksâ’dan, Mekke’deki Kâbe istikametine çevrilmesi-
nin hicretin ikinci yılında Berat Gecesi’nde meydana 
geldiğini kabul etmeleri de, geceye ayrı bir önem 
kazandırmıştır.
Yukarıda zikredilen hadisleri göz önünde bulundu-
ran İslâm bilginleri, Berat Gecesi’ni namaz kılarak, 
Kur’an-ı Kerim okuyarak, tevbe istiğfar ve duâ ede-
rek geçirmenin sevaba ve günahların bağışlanmasına 
vesile olacağını belirtmişlerdir. Çünkü Berat Gecesi af 
ve mağfiret gecesidir.
İslâm fıtrat dinidir. Günah ve sevap işleme özelliğin-
de yaratılan insanın günah işleyeceği kabul edil-
miş ve bundan kurtulma ve etkisini azaltma yolları 
gösterilmiştir. İnsan fıtratını en güzel şekilde belirten 
bir hadiste; “Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi 
helâk eder ve yerinize günah işleyip, peşinden tevbe 
eden kullar yaratırdı.” (Müslim, Tevbe, 9, 10, 11)
Yüce Allah “... Ey Mü’minler, hep birlikte tevbe ediniz 

Gümülcine S. Müftüsü İbrahim Şerif’ten Berat Kandili mesajı



Rodop Rüzgârı - 15

ki kurtuluşa eresiniz...” (Nûr, 24/31) “Ey iman eden-
ler! Allah’a içtenlikle tevbe edin. Belki Rabbiniz sizin 
kötülüklerinizi örter.” (Tahrîm, 66/8) buyurmuştur.
Hz. Peygamber de; “Ey insanlar, Allah’a tevbe edi-
niz...” (Buharî, Deavât, 3; Müslim, Zikr, 42) şeklinde 
bizleri tevbeye çağırmış ve kendisi de bu hususta 
insanlara örnek olmuştur. Peygamberimiz her gün 
70 (Bk. Buhârî, Deavât, 3; İbn-i Mâce, Edep, 59) 
veya 100 (Bk. Müslim, Zikr, 42) defa Allah’a tevbe ve 
istiğfar ettiğini belirtmiştir. Bu ifadeler, Hz. Peygam-
ber’in bile, tevbeden müstağni kalamadığını göster-
mektedir. Zira O, masum da olsa, kendisinin de ifade 
ettiği gibi (Bk. Müslim, Zikr, 41) hem kalbe gelen 
bir kısım şeylerden dolayı, hem de ümmetine örnek 
olmak için tevbe etmiştir.
Bütün insanların günah işleyebileceğini, ancak fazi-
letin ve hayrın tevbede olduğunu (Bk. İbn-i Mâce, 
Zühd, 30; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 198) 
biliyoruz. Yüce Allah kendisini tanıtırken tevbeleri ka-
bul edici özelliğini şöyle belirtmiştir. “O, kullarından 
tevbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptık-
larınızı bilendir.” (Şûrâ, 42/25)
Ayrıca Yüce Allah’ın tevbe edenleri övmesi (Bk. Tev-
be, 9/112) ve tevbe kapısını çalan kullarını sevdiğini 
ifade etmesi (Bk. Bakara, 2/222) tevbelerin kabul 
edileceğinin birer delilidir.
Hz. Peygamber kulların tevbe etmesinden dolayı 
Cenab-ı Hakk’ın sevincinin; ıssız çölde devesini kay-
bedip de tekrar bulan kişinin sevincinden daha fazla 
olduğunu haber vermektedir. (Bk. Buhârî, Deavât, 4; 
Müslim, Tevbe, 3)
Dinimiz tevbe ve istiğfarı, Allah ile kul arasında ger-
çekleşen bir olay olarak görür. Müslüman Allah’tan 
bağışlanma dilerken, başka bir yardımcıya ve ara-
cıya gerek duymadan görevini yerine getirebilir. Bu 
bakımdan Yüce Allah’ın biz kullarına açmış olduğu 
tevbe kapısını sık sık çalmalı, günahlarımızdan bağış-
lanma dilemeli ve gerçek huzurun bunda olduğunu 
bilmeliyiz.
İman esaslarına inanan bir kişi, işlediği günahlardan 
dolayı kesinlikle ümitsizliğe kapılmamalı ve ilâhî rah-
metten ümidini kesmemelidir. Çünkü Kur’an-ı Ke-
rim’de şöyle buyurulmaktadır: De ki: “Ey kendilerinin 
aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden 
ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları 
affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet 
edendir.” (Zümer, 39/53) Bundan dolayı, günahkâr 
kişi işlediği günahların büyüklüğüne değil, Cenab-ı 

Hakk’ın rahmetinin genişliğine bakmalıdır.
İdrak edeceğimiz Berat Kandili kendimizi bir daha 
gözden geçirmek, etrafımızdaki varlıklarla münase-
betlerimizi değerlendirmek, Allah’a karşı olan görev-
lerimizin durumunu tesbit etmek, hayatımızın çok 
hızlı seyreden akışı içinde fark etmediğimiz tavır ve 
hareketlerimizin muhasebesini yapmak için en güzel 
vesiledir.
Bu kandillerin aydınlığını fırsat bilerek, çeşitli sebep-
lerle lekelenen kalplerimizi önce tevbe ve istiğfar ile 
temizlemeli; sonra da Allah sevgisi, insan sevgisi 
ve vatan sevgisi ile doldurarak iyi bir kul, olgun bir 
Mü’min olmaya gayret göstermeliyiz. Fitne, fesat, 
gıybet ve iftira gibi, bizi birbirimize düşman eden 
kötülüklerden uzak durmalı, dargınlık ve kırgınlıkla-
rı ortadan kaldırarak kucaklaşmalı, bir olmaya, diri 
olmaya çalışmalıyız.
Yine bu kandillerin ışığında, “Mü’minler ancak kar-
deştirler.” (Hucurât, 49/10), “Parçalanıp bölünme-
yin.” (Âl-i İmrân, 3/103) âyetlerindeki tavsiyeleri 
bir kere daha düşünerek, birlik ve beraberliğimizi 
pekiştirmeli, düzen ve huzurumuzu bozmak isteyen-
lere fırsat vermemeliyiz.

Daha önceki yıllarda camilerimizde mübarek gün ve 
gecelerde topluca dualar edip mevlid-i şerif okudu-
ğumuz güzel geleneğimizi, bu yıl da dünyayı sarsan 
Covid-19 nedeniyle camilerde toplanamamamızdan 
dolayı devam ettiremiyoruz. Bununla beraber önü-
müzdeki Berat Kandili’nde evlerimizi birer ibadetha-
ne gibi düşünerek varsa kaza namazlarımızı yoksa 
nafile namazı kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak, bol bol 
tevbe ve istiğfar etmek, insanlık ve kendimiz için ha-
yır duada bulunmak gibi ibadetleri yapmayı tavsiye 
ediyoruz. Allah yaptığımız ve yapacağımız ibadetleri-
mizi kabul eylesin.

Berat Kandili’nin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı 
Allah’tan niyaz ederim.

Yayın tarihi - 22.03.2021



İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’den Berat Kandili mesajı

İskeçe Müftüsü Ahmet 
Mete, Berat Kandili do-
layısıyla yazılı bir mesaj 
yayımlandı.

Müftü Ahmet Mete tara-
fında yayımlanan mesaj 
şöyle:

Değerli Müslüman Türk 
Kardeşlerim,

Mübarek Berat Kandili 27 Mart 2021 Cumartesi’yi 
Pazar’a bağlayan gecedir. Ramazan Ayı’nın müjde-
cisi, Yüce Allah’ın engin af, mağfiret ve rahmetiyle 
dolup taştığı bu mübarek Berat Kandili’ne kavuş-
muş olmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz.

“Berat” kelimesi, lügatte; “borçtan, hastalıklardan, 
suç ve cezadan kurtulmak” anlamına gelir. Dini 
terim olarak ise, “Günahlardan arınmak, temize 
çıkmak, ilâhi af ve rahmete nail olmak” demektir.

Allah’a kul olmanın manevi zevkine ererek hata 
ve kusurlarını itiraf eden, işledikleri günahların 
farkına vararak tevbe ve istiğfarda bulunan pek 
çok müslümanın, ilâhi rahmete nail olup günahla-
rından kurtulacakları ümit edildiği için, bu geceye 
“Berat Kandili” (Kurtuluş Gecesi) denilmiştir.

Berat gecesi; aynı zamanda ümit gecesidir. Buna 
göre, ne kadar günahkâr olursak olalım, gü-
nahlarımızı itiraf edip, Rabbimize yöneldiğimiz 
takdirde Yüce Allah’ın bizi affedeceği hususunda 
ümit var olmalı ve vakit geçirmeden bir an önce 
tevbe etmeliyiz. Bu itibarla, Berat Gecesi’ni idrak 
eden herkes, Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’deki; 
“De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kul-
larım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. 
Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, 
çok bağışlayan, çok merhamet edendir” (Zümer, 
39/53) müjdesinin farkına vararak kendi özümüze 
dönmeli, ümitlerimizi canlandırmalı, bağışlama ve 

bağışlanma duygularımı-
zı güçlendirmeliyiz. 

O halde değerli kardeş-
lerim,

Berat gecesi, bizim bera-
tımızı aldığımız gecedir. 
Ramazan öncesi bu mü-
barek gece; günahlar-

dan, hata ve kusurlarımızdan tertemiz olup arındı-
ğımız son kandildir. Bu nedenle bu manevi değeri 
yüksek zaman dilimini; gündüz ve gecelerini iyi 
değerlendirelim. Bu dönemde, kulluk görevlerimizi 
hakkıyla yerine getirmeye çalışalım. Berat Kandili 
öncesinde gündüzü oruçlu geçirelim. Namazları-
mıza her zamankinden daha çok önem verelim. 
Farz namazlarımızın yanı sıra, nafile namazları da 
kılalım. Geçmişte kılamadığımız vakit namazların 
kazasını yapalım. Özellikle bu mübarek Berat ge-
cesinde Allah’ı bolca zikredelim. Kendimiz, ölmüş-
lerimiz, hayatta olanlarımız için dualarımızı eksik 
etmeyelim. Ayrıca bir yıldan beri bütün dünyayı 
kasıp kavuran virüs musibetinden kurtulmamız 
için bütün insanlık için dualar edelim. 

Yüce Allah, bu gecede ilâhi rahmetini bol bol 
indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar 
açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmekte-
dir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz, “Şaban ayının 
15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç 
tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına 
rahmetiyle tecelli eder ve ‘Tövbe eden yok mu, 
tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, 
rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim! 
.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini ve-
reyim” (İbn Mace, İkâmetü’s-Salât, 191.) buyur-
muştur. O halde gelin hep beraber İslâm dünyası-
nın ve müslümanların selâmeti için dular edelim. 
Sevdiklerimiz, evlâtlarımız için iyi dileklerimizi 
Allah’a sunalım.

Sevgili Kardeşlerim,

Berat Kandili mesajı
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Bir yıldan beri bütün dünyada yaygın olan pan-
demi süreci, aşılar bulunmasına rağmen önü 
alınamayıp hala bütün hızıyla devam etmektedir. 
Bu konuda bizler de yetkililerin uyarılarına kulak 
vererek gerekli önlemleri almaya devam edece-
ğiz. Çünkü virüs hala aramızdadır. “Bana bir şey 
olmaz” demeden sorumluluk bilinciyle hareket 
ederek temizlik, maske ve mesafeye hassasiyetle 
uymamız gerekir.

Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da camilerimizde 
ibadetlerimizi coşkuyla yapamayabiliriz. Teravih 
namazlarımızı, mukabeleleri, Mevlit merasimleri-
mizi kalabalık bir cemaatle topluca gerçekleştire-
meyebiliriz. Ama bu demek değildir, ibadetlerimize 
de ara vereceğiz. Virüse karşı önlemlere devam 
ederken, ibadet hayatımıza da çok daha hassas ve 
samimiyetle sarılacağız. Çünkü bu virüs musibeti 
bizleri Allah’a daha fazla yaklaştırmalıdır.

Geçen yıllarda olduğu gibi, belki camilerde coşku-
lu kalabalıklar haline gelemeyebiliriz, ancak şunu 
biliyoruz ki, dinimiz İslâm’a göre yeryüzü bize iba-
det etmek için var edilmiştir. İstediğimiz her yerde 
ibadetlerimizi yerine getirmemiz mümkündür. 
Geçen yılki Ramazan gibi,  bu yıl da gerekirse her 
birimiz evimizi adeta mescide çevirerek sadece 
kendi ailemizle birlikte ibadetlerimizi yerine geti-
rebiliriz. Virüsün yayılmasını önlemek için mutlaka 
kalabalıklardan kaçınmalı, kendimizi ve sevdikleri-
mizi salgına karşı korumalıyız.

Değerli Kardeşlerim,

Salgın hastalık ve musibet dönemleri, bizleri 
daha çok birbirimize yakınlaştıran, yardımlaşmayı 
artıran, birlik ve beraberliği pekiştiren dönemler 
olmalıdır. Ramazan ayına on beş gün kala bunları 
da unutmayıp gözönünde bulunduralım. Etrafı-
mızdaki akraba ve komşularımızın durumlarını 
kontrol edelim. Bizim durumumuz iyi ise, ihtiyaç 
sahiplerine yardım elimizi uzatalım. Unutmayalım 
ki, Allah’ın rızası kulların gönüllerinden geçer. Yine 
çevremizde yetim, öksüz ve kimsesizler varsa 

onları da mahrum etmeyelim. Eğer sizin  onlara 
yardım için gücünüz yetmiyorsa, o ihtiyaç sahibi 
kardeşlerimizin durumlarını imamlar vasıtasıyla 
Müftülüğümüze ulaştırın. Bu konuda Peygamberi-
miz (s.a.s.) şu müjdeyi veriyor: “Bir hayra vesile 
olan, o hayrı yapan kadar sevap kazanır.”

Dertler, sıkıntılar, hastalıklar bizim için birer imti-
handır. Bize düşen görev; önlem almak ve belir-
lenen kurallara uymaktır. Tedbir bizden, takdir Al-
lah’tandır. Bizler hayatımıza konulan bu kurallara 
uyarak devam etmek zorundayız. Dinimizin emri 
olan sıla-i rahmi, akraba ziyaretlerini artık yüz 
yüze değil, telefonlarla yapacağız. Kısmi olarak 
belli sayıyla açık olan camilerde toplu ibadet için 
hepimize mümkün olamıyorsa, evlerimizde ibadet-
lerimizi sürdüreceğiz. Allah niyetimizi en iyi bilen-
dir. Bu olağanüstü durumlardan dolayı, bizi cema-
atle namaz kılma sevabından mahrum etmez.

Bu salgın döneminde fakir fukaraya sizler ulaşa-
mıyorsanız, Müftülüğümüz kanalıyla yardımlarınızı 
ulaştırabiliriz.

Değerli Kardeşlerim,

Sağlığımızı korumak dinimizin emirlerindendir. 
Beden sağlığımıza dikkat ettiğimiz gibi, ruh sağ-
lığımıza da dikkat edelim. Ruh sağlığının ilâcı Al-
lah’a dayanmaktır. Bu da sağlam bir iman ve salih 
amallerle mümkün olur. Allah’a güvenelim, sabre-
delim. İmtihan dünyasında olduğumuzu unutma-
yalım. Böyle davranırsak, hastalıkların, dertlerin, 
musibetlerin bizim imanımızı daha da güçlü kıla-
cağını unutmayalım.

Bu vesileyle, Allah’u Teâlâ’dan bir an önce bu sal-
gından ve her türlü belâdan, hastalıklardan kurtu-
luş nasip etmesini diler, hepinizin Berat Kandili’ni 
tebrik ederim.

                                            Yayın tarihi: 25.03.2021



Eski sunumlardan
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Batı Trakya’nın Suları

                                                                             İbrahim BALTALI

Trakya denen büyük toprak parçası coğrafi olarak; 
kuzey, doğu ve Batı olarak üç kısma ayrılmaktadır 
ki bunlar Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan sınır-
ları içerinde kalmıştır. Yunanistan sınırları içerinde 
kalan kısma Batı Trakya denmektedir.  Doğuda 
Meriç nehri, kuzeyde Bulgaristan, Batıda Karasu 
ve güneyde de Ege denizi ile sınırdır.
AB’nin en geri kal-
mış bölgesi  sayılan  
Batı Trakya’da 120 
bin civarında Müs-
lüman – Türk ya-
şamaktadır. Tarihte 
yer alan ilk Türk 
cumhuriyetlerinden 
bir tanesi de bu 
bölgede  kurulmu-
tur.1923’te imza-
lanan Lozan Barış 
Antlaşması’yla  Batı 
Trakya Türkleri 
Yunanistan’da bı-
rakılmış ve hakları 
garanti altına alın-
mıştır. Antlaşmadan 
sonra buradaki Türkler “Etabli” sayılmış ve bugün 
kendilerine Türk soyundan olduklarına dair T.C. 
temsilciliklerinden belge verilmektedir ki dünyada 
bunun çok az örneği vardır.
Uluslararası anlaşma ve antlaşmalara rağmen 
Müftülükler ve  Vakıf idareleri seçimi hala yapılma-
maktadır. Türk kimliğiyle örgütlenme hakları yok 
sayılmaktadır. AİHM kararlarına rağmen İskeçe 
Türk Birliği hala tanınmamaktadır. Zaman içerisin-
de 60 bin civarında Batı Trakya Türkü 19. Madde 
gereği vatandaşlıktan atılmıştır.
Eğitim alanında 120 civarında Türkçe-Yunanca eği-
tim yapan  Azınlık ilkokulu vardır. Yine Türkçe-Yu-
nanca eğitim veren iki Azınlık lisesi bulunmaktadır. 

Dini sahada ise iki medrese vardır.
Siyasi  sahada günümüzde 4 milletvekili ile Yunan 
parlamentosunda temsil edilmekteyiz. Eyalet baş-
kanları seçimle işbaşına geldiklerinden buradaki 
meclise üye seçmekteyiz. Belediye başkanı olarak 
ise 3 kişiyle temsil edilmekteyiz.
Halkın çoğunluğu kırsal kesimde yaşadığından tü-

tün, pamuk, mısır, 
ayçiçeği, buğday 
gibi ürünler  ana 
geçim kaynağını 
oluşturmaktadır.
Batı Trakya tarih 
boyunca suları ile 
meşhur olmuştur. 
Ne tesadüftür ki  
buradaki Türkle-
rin kaderi de yine 
Meriç ve Karasu 
arasında belirlen-
miştir.  Batı Trakya 
bir sular bölgesidir. 
Su hayat demek-
tir.  Eskiden bütün 
Balkan şehirlerinin 

su kenarlarına kurulması  suyun ne kadar önemli 
olduğunu bizlere anlatmaktadır. 
Rodop Dağlarının güney tarafındaki tüm nehirler 
ve derelerin ulaştığı son geçiş ve Ege  Denizine 
kavuşma noktası burasıdır. Öyle ki buradan geçen 
nehirler ve dereler bazen sel olur insanlara kor-
kulu anlar yaşatır, bazen de bereket olur verimli 
ovalara can verir. Bazen de örneğin Meriç  gibi  
Türkiye – Yunanistan arasındaki doğal sınırı oluş-
turur;  yasal ve yasa dışı  göçmenlerin acı hatıra-
larına  tanık olur. Batı Trakya Türkleri için bundan 
sonrası “Öte” kısacası Türkiye olarak adlandırılır. 
Türkiye, her Batı Trakya Türkünün rüyasını süsle-
yen hatıraları canlandırır.  

Kara Ilıca ılıcasının kubbeli yapıları.
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Türk – Yunan halklarının mübadelesinden son-
ra köylerini her zaman görebilmek ve en yakın 
zamanda geriye döneceklerini düşündüklerinden,  
köylerini hemen  Meriç kıyısına  kuran insanların 
yaşadığı yerdir Batı Trakya. Yine Amerika’nın keş-
finden ve İstanbul’un fethinden önce, 1420 yılın-
da yaptırılan Çelebi Sultan Mehmet Camii Meriç 
yakınlarındaki Dimetoka kasabasında yer al-
maktadır ki burası  kısa bir süre de olsa Osmanlı 
‘ya başkentlik yapmıştır. Ne yazık ki bu cami de 
defalarca yakılmış ve restore  çalışmaları devam 
etmektedir.
Yunanistan tarafından Batı Trakya’ya  girişte 
sizleri zarif minaresiyle karşılayan,  tam üç defa 
yakılan Okçular köyü camii de yine Karasu yakın-
larında yer alır.
Batı Trakya Türkleri adeta Karasu ve Meriç ara-
sında sıkışmış ve kaderleri bu coğrafya parçasın-
da belirlenmiştir.
“Batı Trakya’nın Suları” başlığı tabii ki sadece ne-
hirleri ve dereleri kapsamaz. Suların bereket ve 
sel olanlarının yanı sıra insanlara şifa dağıtanları 
vardır. 
Türk seyyahı Evliya Çelebi, 1680 yılında Gümülci-
ne’ye geldiğinde, şehrin adının nereden geldiğini 
şöyle anlatmaktadır: “Hakim Feylekos’un güzel ay 
gibi bir kızı vardı.  İsmine Rumçine derler idi. Cüz-
zam hastalığına yakalanır. Babası Feylekos bu kızı 
bu şehrin zeminine kor. Suyu ve havasının güzel-
liğinden  iyileşmeye yüz tutup cüzzam hastalığın-
dan kurtulur. Bu şehri ilk defa imar eden Rumçine 
kızdır. ” Şehrin adı da bundan sonra Gümürcine 
ve günümüzde de halkın ağzında Gümülcine’ye 
dönüşür. 
Çelebi’ye göre Gümülcine içinden “Şikarlı” adında 
bir çay akmaktadır. Çay 1962 yılında taşınca yönü 
değiştirilmiş ve üzeri kapatılmıştır. 1962 yılına 
kadar çay üzerine 5 adet köprü inşa edilmiştir. 
Bunlardan en meşhuru Kapalı Köprü olarak bilin-
mektedir ki üzerine dükkanlar yapılmıştır. Örne-
ğine çok az rastlanılan Kapalı Köprü v.d. leri daha 
sonra yıktırılmış ve üzerine yol yapılmıştır. Böylece 
Gümülcine  bir Balkan şehri olma özelliğini yitir-
miştir.  
Rodop ilindeki Narlıköy çayı yaz kış akmaya ve 
etrafına bereket saçmaya devam etmektedir. Antik 

Egnatia Yolu üzerinde çayın öbür tarafına Osmanlı 
dönemine ait kemerli taş köprü sayesinde ulaşıl-
mıştır. Yeni inşa edilen köprülerin çökmesine rağ-
men Osmanlı döneminden kalma köprünün hala  
ayakta olması  dikkat çekicidir.
Batı Trakya bölgesinin adeta hayat damarları olan 

nehir ve çayların  sadece bir tanesine baraj ya-
pılmıştır. Yassıuyuk Barajı’nın yapımı ise yıllardan 
bu yana hala bitirilememiştir. Bir çok nehir ve çay 
hala denize akmaya devam etmektedir.
Nehirler bazen de unutulmayan aşklara ve türkü-
lere  konu olur. 
Arda boylarında kırmızı erik
Halime’nin ardında onyedi belik
Ah annecim ah annecim yaktın ya beni
Bu genç yasta denizlere attın ya beni
Halime ve Recep’in dillere destan aşklarının son 
bulduğu yer ise yine Arda’nın suları olur.

Yine dağlık bir köy yolunda, kendine ömür biçen 
bir kişinin yaptırdığı ilginç kitabesiyle sizleri Ger-
deme Köyü çeşmesi karşılar. Kitabede;
Elimi oluk yaptım
Suyunu içtim 
Onun için duaların en uzununu seçtim
Suyunu içince
Kendime bir ömür biçtim
 

İskeçe’de ayyıldızları kazınan ve bir tarafı 
yıkılan köprü.
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Bazen Batı Trakya’nın suları hakkında çok ilginç 
anlatımları da yine Çelebi’den öğreniyoruz. Çelebi, 
Dimetoka’nın övünülecek yerlerini anlattığı esnada 
Kadınlar Mezarı ziyaret yeri yakınında acayip bir 
çeşme olduğunu ve buradan kırk yılda bir   Kadir 
Gecesi’nde sabaha kadar süt aktığını  anlatmak-
tadır. Çeşme günümüzde de  ayaktadır. Ancak 
eskiden olduğu gibi yine Kadir Gecesi’nde süt akıp 
akmadığı bilinmemektedir; burası askeri bölge 
olduğundan araştırma imkanı yoktur.  
Şifalı suların en meşhuru ise Dedağaç – Aleks/

polis yakınla-
rındaki Ilı-
ca – Loutra 
köyünde yer 
almaktadır. 
Eskiden bura-
ya Kara Ilıca, 
Nefes Sultan 
Ilıcası, Fere 
ılıcası ve günü-
müzde de sa-

dece Ilıca dendiği bilinmektedir. Eski yapıları hala 
ayaktadır. Çelebi, ılıca hakkında “Rumeli, Anadolu, 
Arabistan, Acem ülkesi, Belh, Buhara, Frengistan 
ve Bursa’da 7 iklimde 770 adet ılıcalar görüp hep-
sine girdim. Ancak Budin Kalesi’nde Yeşil Direkli 
Ilıcası, Sofya’nın ılıcası ve bu  Nefes Sultan ılıcası 
kadar faydası çok ılıca görmedim” Görüşlerine yer 
verirken, Ilıca’nın yukarındaki tepede yatan  Nefes 
Sultan adlı zatın ise Osmanoğlu’nun  temiz soyun-
dan Yıldırım Beyazıd Han oğlu Düzmece Mustafa 
Çelebi olduğunu bizlere bildirmektedir.
Yine tarihi kaynaklardan öğrendiğimize göre, 
Edirne’den insanlar, üç menzil uzaklıktaki Fere 
ılıcasına  200-300 kadar arabayla gittiklerini ve 
buranın suyunun gayet ishal yapıcı olduğunu ve 
bağırsakları yumuşattığını öğrenmekteyiz. Hatta 
buranın kubbelerinin Sultan Bayezid Han vezirle-
rinden Davut Paşa tarafından yaptırıldığını da yine 
aynı kaynaklar bizlere bildirmektedir. 
Evros – Meriç ilindeki Dimetoka kasabasında yer 
alan Dimetoka Kalesi’nin su ihtiyacı Kızıldeli neh-
rinden sağlanmıştır. Yine Türk kolonizatörlerden 
Seyyid Ali Sultan’a “Kızldeli” adını veren de bu 
nehirdir.  

Dedeağaç yakınlarındaki Mekri – Miri – Makri 
köyünün suları ise ibretliktir. Çelebi’ye göre bir 
çınarın kökleri arasından akan âbıhayat pınarı buz 
gibidir. Bu  cennet pınarından gelen su o kadar 
hazmedicidir ki, insan oturup bir kuzuyu yese, bu 
sudan içtikten sonra acıkıp tekrar yemek yemek 
ister. Yine bu cennet pınarından akan sular hemen 
aşağısındaki hamamdan geçer ve su değirmenleri-
ni döndürdükten sonra denize ulaşır.

İskeçe’deki Ilıca köyündeki kaplıca da insanlara 
şifa dağıtmaya devam etmektedir. İskeçe – Şahin 
yolu üzerinde yer alan Hamidiye köprüsünün ise 
kimliği yok edilmeye çalışılmaktadır. Köprüdeki 
ay-yıldızlar zaman içinde kazınmıştır. Aynı çay 
üzerindeki Keçilli Osmanlı köprüsü ise bugün de 
insanlara hizmet etmeye devam etmektedir.

Boru gölü, Boru Kalesi’nin Kıble yönünde 47 mil 
genişliğinde derya bir göl bulunmaktadır. İçinde 
binbir  çeşit balık avlanmıştır. Osmanlı döneminde 
Gazi Murad Han mütevellisi tarafından idare edil-
miştir. Günümüzde de balık yetiştirmede kullanıl-
maktadır. Boru gölü yakınlarında ise Kütüklü Baba 
Tekkesi yer almaktadır. Zaman zaman kimliği de-
ğiştirilmeye çalışılsa da Osmanlı mimari özelliğiyle 
dikkat çekmektedir.
Batı Trakya’nın suları efsanelere de  konu olmuş-
tur.  Terk edilmiş Anaköy yakınlarında  Anagöl 
bulunmaktadır. Anagöl’ün yanında tarihi bir  kuyu 
vardır. Anaköy sakinlerinden “Sellice ana”  kuyu-
dan su çekiyor, bir gayri Müslüm de bu kadıncağı-
zın doldurduğu testiyi boşaltıyormuş. En sonunda 
kadın “Taş be mübarek taş” diye haykırıca kuyu 
taşıyor, gayri müslim ölüyor, kadın ise yakında-
ki tepeye gidiyor ve  ve orada  ölüyor. O günden 
sonra burada kurbanlar kesilmeye başlanmıştır. 
Genelde Mart-Nisan aylarında düzenlenen kurban 
etkinliği sonrasında yemeklerin pişirildiği kazan-
ların ve tencerelerin satılması da bir gelenekti. 
Ancak uzun yıllardan bu yana bu gelenek uygulan-
mamaktadır.
Fatih Sultan Mehmed’in şehzadesi  Cem Sultan’ın 
emriyle Ebu’l Hayr-ı Rumî tarafından  1473-1480 
yılları arasında yazılan Saltık - Nâme Anadolu 
Türklüğünün en önemli kaynaklarından biridir.  

Bir zamanlar Gümülcine’deki 
Kapalı Köprü.
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Saltukname’den öğrendiğimize  göre Bursa’ya Sultan Mu-
rat için  imaret yapılır. Kayıtta şöyle denir: “Şehre çeşme 
getüre; Şaru-Hânlu ve Beravata ve Gümülcine suların” 
Demek ki o yıllarda daha Gümülcine’nin suları pek  meş-
hurdur.  
Gümülcine’nin suları edebiyatımıza da konu olmuştur. 
Dürri Gümülcineli bir Divan şairidir. 1635-1642 yılları ara-
sında yazılan ve 66 beyitten oluşan Gümülcine Şehrengi-
zi’nde, Gümülcine şehrinin sularından da bahsetmektedir.  
Kara Oluk ve Yakuz Pınarı’ndan âb-ı hayat (hayat suyu)
olarak bahseder ve “Bir hâlet irer kim olur ol mürde iken 
sağ” diyerek Kara Oluk suyundan içenler şifa bulur, hatta 
ölülerin bile dirileceği inanışını yansıtır. İşte bu kadar 
önemlidir Gümülcine’nin suları.

Su insanlara hayat verdiği gibi, Gümülcine’nin suları tarih 
boyunca hep önemli olmuştur. Şehirlere isim insanlara 
şifa kaynağı olmuştur. Son yıllarda kirlenen dünyamızda, 
doğal kaynaklarımıza dikkat etmemiz gerektiği ortaya 
çıkmaktadır. Gelecekte Gümülcine’nin suları gibi temiz 
kaynaklar bulmak istiyorsak şimdiden önlemler lamalıyız.

Kaynak:

İbrahim Baltalı Arşivi- Gümülcine, Yunanistan.

Rodop Rüzgârı Gazetesi – Gümülcine, Yunanistan.
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Mevlânâ’dan...

Bir gün Mevlana hz. şunları anlattı:
Peygamber’in (sav): ‘Kendi el emeği 
ve alın teri ile kazandığın ekmeği ye’ 
hadisini işitmedin mi? İşitmedin mi ki, 
Süleyman peygambere sık sık cennet 
yemekleri getirirlerdi. O da bu yemek-
leri yer, bunlardan lezzet alırdı. Yine 
bir gün Süleyman’a cennetten yemek 
tayınını getirmişlerdi. Süleyman, bu 
yemekleri tam bir iştiha ile yiyordu. Bir 
melek diğer bir meleğe: “Süleyman bu 
cennet yemeğini sanki eziyet çekerek 
kazanmış gibi öyle bir arzu ve iştah ile 
yiyor ki (sorma). Allah peygamberinin 
haraç (tabl) yememesi gerekir” diyor-
du. Sü leyman (as) bunları duydu ve 
utandı.
Tövbe edip zembil örmeğe koyul du ve 
onun kazancı ile geçimini sağladı.
Yine Süleyman Davud orucunu tutuyor 
ve el emeği ile kazandığı o lokma ile 
iftar ediyordu. Cebrail (as): “Ey Al-
lah elçisi! Bil ve haberdar ol ki, cen-
net taamlarının lezzetleri de şun dan 
ötürüdür: Yüce Allah bizzat cenneti ve 
içindekileri ibadet edenlerin ibadeti, 
zikredenlerin zikri, şükredenlerin şükrü 
ve sabredenlerin sabrı için yaratmıştır. 
Zahmet çekmeden hazi ne bulamaz-
sın,” dedi.
Şiir:
“Hazine eziyet çekene gözüktü. 
Saadet, cehd ve gayret edenindir.”
Aynı şekilde peygamberlerin, olgun ve-
lilerin, büyük şeyhlerin, ulu bilginlerin, 
filozofların ve geçmişteki sultanların, 
çoğunun birer sanat ve hüneri vardı.

Âriflerin Menkîbeleri - Ahmed Eflâkî



Rodop Rüzgârı -22

Olimpos’un On İki Tanrısı

   Pervin 

    HAYRULLAH

GÖRÜŞLER

DÜŞÜNCELER

Antik Yunan din ve mitolojisinde Olimpos’un On 
İki Tanrısı (Dodeka Thei tou Olympou) , On İki 
Olimposlular ya da sadece Olimposlular (Olimpi-
yan), Dünya’yı yöneten 

tanrılar grubudur. 
Olimpos adı Yunanis-
tan’ın en yüksek dağı 
olan Olimpos Dağı’n-
dan gelir. Tanrıların 
dağın zirvesinde 
bulutların arasında 
sarayları olduğuna 
inanılır. Zeus, Hera, 
Poseidon, Demeter, 
Athena, Apollo, Arte-
mis, Ares, Aphrodite, 
Hephaestus, Hermes 
ve Dionysus adlı bu 
tanrılar mitolojik 
dönemin dünyasını 
yöneten tanrılardır.
Kendilerinden önce-
ki tanrı grubu olan 
Titanları, Titanlar Sa-
vaşında yenerek yö-

netimi ele geçirmişlerdir. Zeus “Tanrıların Kralı”dır. 
Olimposluların lideridir. Kraliçe sıfatı ise Zeus’un 
eşi Hera’ya aittir.

Tek tanrılı yani semavi dinler ise İbrahimî dinler 
olarak da adlandırılır, Musevilik, Hristiyanlık ve 
İslam dinidir.

Batı Trakya Müslüman Türk toplumu İslam dini 
mensubu, Hazreti Muhammed’in takipçileridir. 
Fakat, Ortodoks Hristiyan Yunanistan içerisinde 
azınlık statüsünde yaşamaktadır. Haliyle dini, milli 
ve kültürel farklılıklar zaman zaman hoşgörü içe-
risinde benimsenmekle beraber bazen de kültürel 
içsel çatışmalar söz konusudur.

Düşününüz bir kere ilkokul çağında küçücük bir 
çocuk daha temel kavramlar zihninde oturma-
mışken farklı bir kültürel zeminde iç çatışmaya 

düşmeden varlığını nasıl sürdürebilir?

Devlet okullarında ilkokul müfredatında Olimposlu 
On İki Tanrı konusu da işleniyor. Müfredat açısın-
dan çok da güzel. Mitolojiyi, dini ve de kültürü ço-
cuklara vermek çok yerinde bir karar. Peki ya tek 
tanrılı İslam dini mensubu Müslüman Türk çocuk-
ların kafa karmaşası, kültürel çatışkısı ne olacak? 
Her ebeveyn çocuğunu istediği okula göndermek-
te özgürdür. Son zamanlarda popüler söylemle 
“Devlet okullarında Yunancayı daha iyi öğretiyor-
lar” anlayışı hakim. Evet Yunancayı öğretiyorlar, 
zaten yapmaları gereken de bu. Ama bunu Türk 
Azınlık okullarında da yapmak zorundalar. Peki 
devlet okullarında çocuğun yaşadığı kimlik buna-
lımının çözümü var mı? Ya kültürel yozlaşmanın? 
Bunu anlayabilmek ancak çocuk büyüdüğü zaman 
mümkün. Çünkü eğitimin hammaddesi insan. Öyle 
marangozhanede makineyle şekil verilerek ürün 
hemen ortaya çıkmıyor. Yıllarca işlenip topluma 
öyle veriliyor. Çok güzel bir atasözü vardır: “Ne 
ekersen onu biçersin”, buğday tarlasında maydo-
noz yetişmez, bunun farkında mıyız?

Batı Trakya Türk Azınlık aydınları daha ilköğretim 
çağında çocuklarını Türk-İslam kültürünün veril-
diği azınlık okullarına göndermek yerine devlet 
okullarına gönderirken kendi öz evlatlarını içine 
attığı kültürel çatışkının yarın bir toplunsal çatışkı-
ya dönüşeceğini nasıl algılayamaz?

Toplumsal kabul ancak öz saygı ile mümkündür. 
Siz kendinize saygı duymaz iseniz ve bu nedenle 
başkalarına benzemek isterseniz özünüz kalmaz. 
Diliyle, diniyle, kültürüyle en iyi şekilde yetişmiş 
toplumlar kendi varlık ve birliklerini koruyabilir ve 
devamını sağlayabilirler.

Olimposlu On İki Tanrı, Zeus, Hera, Demeter, Aph-
rodite ve diğerleri... Mitolojik hikayeler, destanlar 
çok önemli, mutlaka okunmalı fakat önce öz kül-
tür ve öz saygı yerleştikten sonra. Temel kavram-
lar çocuğun zihninde oturduktan sonra.

Farkındalık, farkındalık ve yine farkındalık...
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Açıklama

13 YILDIR ÜLKEMİZ YUNANİSTAN’IN İSKEÇE TÜRK 

BİRLİĞİ İLE İLGİLİ AİHM KARARINI UYGULAMASINI 

BEKLİYORUZ

Bugün, İskeçe Türk Birliğinin verdiği hukuk ve 
demokrasi mücadelesinde dönüm noktası olan 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İskeçe Türk 
Birliği davasıyla ilgili kara-
rının 13. yıldönümü.

Batı Trakya Türk Azınlığı 
olarak, 13 yıldır vatanda-
şı olduğumuz Yunanistan 
devletinden uluslararası 
hukuku uygulamasını bek-
liyoruz.

Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesinin (AİHM) 27 Mart 
2008 tarihinde açıkladığı 
İskeçe Türk Birliği kararının üzerinden 13 yıl geçti. 
İskeçe Türk Birliği ve Batı Trakya Türk Azınlığı 
olarak 13 yıldır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
kararının uygulanmasını bekliyoruz. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi (AİHM) 13 yıl önce bugün 27 
Mart 2008 tarihinde, İskeçe Türk Birliğiyle birlikte, 
Rodop ili Türk Kadınları Kültür Derneği ve Meriç 
ili Azınlık Gençlik Derneği davalarıyla ilgili kararını 
açıklamış ve üç azınlık derneğini de oybirliğiy-
le haklı bulmuştu. Batı Trakya Türk Azınlığı’nın 
ilk sivil toplum kuruluşu olan İskeçe Türk Birli-
ği’nin 1983 yılında tabelasının güvenlik güçlerin-
ce indirilmesi ve hemen akabinde dönemin valisi 
Fanis Donas tarafından derneğimizin kapatılması 
talebiyle açılan dava sonucunda başlayan müca-
dele, 27 Mart 2008 tarihinde Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi kararının açıklanmasıyla yeni bir 
sürece girmişti. Ancak, AİHM kararı 2008 yılından 
bu yana uygulanmamakta, İskeçe Türk Birliği’ne 
yapılan haksızlıkla birlikte, Batı Trakya Müslüman 
Türk Azınlık insanına yapılan ayrımcılık ve hukuk-
suzluk devam etmektedir.

Ülkemiz Yunanistan, Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi’nin İskeçe Türk Birliği başta olmak üzere, 
azınlık dernekleriyle ilgili kararları uygulamamakla 
uluslararası hukuk normlarına uygun hareket et-

memekte ve 13 yıldır Avrupa Konseyi başta olmak 
üzere uluslararası kuruluşların uyarılarına maruz 
kalmaktadır.

Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesinin birkaç hafta 
önce Yunanistan’a dernek-
lerimiz hakkındaki AİHM 
kararlarını uygulaması için 
bir kez daha çağrıda bu-
lunarak, Haziran ayındaki 
Bakanlar Komitesi toplantı-
sına kadar azınlık dernek-
leriyle ilgili olarak somut 
adım atmaması halinde 
Yunanistan’la alakalı ara 

kararın yayınlanacağı uyarısında bulunduğunu 
hatırlatmak isteriz.

2017 yılında Adalet Bakanlığı tarafından hazırla-
nan ve büyük tartışmalardan sonra mecliste kabul 
edilen ve AİHM kararlarının Yunanistan’da uygu-
lanmasına imkan veren yasaya

dayanarak İskeçe Türk Birliği’nin resmiyetinin 
iadesi için açtığımız dava 16 Ekim 2020 tarihinde 
Yargıtay (Arios Pagos) mahkemesinde görüşül-
müştür. Mahkemenin kararını büyük bir merakla 
ve sabırsızlıkla beklediğimizi kamuoyuyla pay-
laşırız. Yüksek mahkemenin, siyasi saiklerden 
uzak, hukuk devleti anlayışı çerçevesinde hareket 
ederek uluslararası hukuk normlarını, AİHM karar-
larını ve Avrupa Konseyi ile insan hakları kuruluş-
larının uyarılarını dikkate alarak karar vereceğini 
ve 38 yıl sonra da olsa haksızlığa son vereceğini 
ümit ettiğimizi vurgulamak isteriz.

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın ilk sivil toplum ku-
ruluşu olan İskeçe Türk Birliği olarak, demokrasi 
ve uluslararası hukuk adına, AİHM kararlarının 
uygulanmasını ve derneğimizin resmi ve yasal 
statüsünün 13 yıldır iade edilmesini beklediğimizi 
herkesin dikkatine sunarız.
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Speech is silver, but silence is gold = Söz gümüş-

se sükut altındır

The early bird gets the worm =Sona kalan dona 

kalır

He that laughs last laughs best =Son gülen iyi 

güler

Once burnt twice shy =Sütten ağzı yanan yoğurdu 

üfleyerek yer

Good words are worth much, and cost little = Tatlı 

söz yılanı deliğinden çıkarır

Throw out a sprat to catch a mackerel =Kaz gele-

cek yerden tavuk esirgenmez

All his geese are swans =Karga yavrusunu şahin 

görür

As you make your bed, you lie on it =Kendi düşen 

ağlamaz

Spare the rod and spoil the child =Kızını dövme-

yen dizini döver

The apples on the other side of the wall are the 

sweetest =Komşunun tavuğu komşuya kaz görü-

nür

Nothing venture, nothing have =Korkak bezirgan 

ne kar eder ne ziyan

Covards die many times before their deaths =Kor-

kunun ecele faydası yoktur

The rotten apple injures its neighbours =Körle 

yatan şaşı kalkar

Bad news travels fast =Kötü haber tez yayılır

As you sow, so you shall reap =Ne ekersen onu 

biçersin

Christmas come but once a year =Papaz bir kere 

pilav yer

Who pays the piper calls the tune =Parayı veren 

düdüğü çalar

Everything comes to him who waits =Sabreden 

derviş muradına ermiş

All well that ends well = Sonu iyi biten herşey 

iyidir

It’s not over until the fat lady sings = Dereyi gör-

meden paçaları sıvama

An apple a day keeps the doctor away = Güneş 

girmeyen eve doktor girer

 

Turkish Proverbs and Folk Sayings/Türk Atasözleri

 

Ağaç yaşken eğilir =The green twig is easily bent. 

Türkçe’den İngilizce’ye geçen 

atasözü ve deyimler

Derleyen: Ali Ali Çavuş / İngilizce  Öğretmeni
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ERGENLİK DÖNEMİ RUHSAL SORUNLARI
Çocuğa dair 
her şey

Nuran MUSTAFA

Okul öncesi öğretmeni

Ergenlik Dönemi, 
insan yaşamında 
önemli bir geçiş 
evresidir. Bu geçiş 
evresi yalnızca fiz-
yolojik değişimleri 
değil; duygusal ve 
psikolojik değişim-
leri de beraberin-
de getirir. Erken 
çocukluk dönemin-
deki deneyimler, 
yetiştirilme tarzı, 
ebeveyn tutumla-
rı, aile öyküsü gibi 
etkenler ergenlik 
döneminin nasıl 
şekilleneceğini 
gösteren önemli 
değişkenler ara-
sında yer alır. Er-
genlik döneminde, 
kaygı bozuklukları, 

depresif bozukluklar, duygu durum bozuklukları, dikkat 
eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, obsesif kompulsif 
bozukluk, davranım bozuklukları, risk alma davranışı 
(risk içerikli cinsel davranış, ergen gebeliği vb.), madde 
kötüye kullanımı, yeme bozuklukları en sık gözlenen 
psikolojik sorunlar arasında yer almaktadır.

Ergenlik Döneminde Ruhsal Sorunlara İlişkin Risk Fak-
törleri
Ergenlik dönemindeki risk faktörleri; genetik, çevresel 
ve kültürel etkenlere oldukça duyarlıdır.

Aile öyküsünde bulunan herhangi bir ruhsal rahatsızlığın 
sonraki kuşaklara aktarıldığı, sonraki kuşaklarda yer 
alan çocuk ve gençlerin genetik olarak ruhsal rahatsız-
lıklara daha yatkın olduğu ve bu aktarımın onları görece 
riske açık hale getirdiği bilinmektedir.

Ergenlikte gözlenen hızlı fizyolojik büyüme, bedensel 
ve hormonal değişimleri içerir. Hormonlar ve metabo-
lizmadaki bu değişimin yanı sıra ergenlikte gözlenen 
en önemli olaylardan biri de benlik gelişimidir. Kimlik 
kazanımı, aidiyet, cinsel yönelim konusunda yaşanan 
çatışmalar, sağlıklı çözümlenmediği takdirde kimlik 
krizine dönüşebilmekte ve farklı ruhsal sorunlara yol 
açabilmektedir.

Yalnızca genetik yatkınlık değil; çevresel etmenler de 
önemli bir risk faktörü olarak ortaya çıkmaktadır. Stres 
ya da önceki travmalar; kaygı bozuklukları, depresif 
belirtiler ya da somatik (bedensel) yakınmalar açısın-
dan çocuk ve gençleri hazır hale getirmektedir. Kronik 
hastalıklar ve/veya aile içi tutumlar (aile içi şiddet, 
ihmal, istismar gibi) da ruhsal sorunları tetikleyen çev-
resel risk faktörleri arasında yer almaktadır.

Düşük sosyoekonomik hayat şartlarında yaşamak, 
riskli ergen gruplarında yer almak ve fakirlik en önemli 
kültürel/toplumsal risk faktörlerinden biri olarak düşü-
nülebilir.

Ergenlik Dönemindeki Ruhsal Sorunlara İlişkin Belirtiler 
ve Öneriler
Ergenlik dönemi, beyin gelişiminin hala sürdüğü bir 
evredir. Beynin karar vermekten, duyguları yönetmek-
ten ve davranışları ketlemekten sorumlu beyin bölgesi 
olan frontal lob gelişmeye devam eder. Bu da ergenle-
rin duygusal çıkışlarını, duygu patlamalarını, risk alma 
davranışlarını ve verdikleri kararlarda göz ardı ettikleri 
detayları açıklamada kullanılan en önemli ayrıntıdır. Bu 
sebeple ebeveynler, çocukların gözlemledikleri fark-
lılıkların bir geçiş evresinde, uyum sağlamaya dönük 
davranışlar olduğunu unutmamalıdır.

Anne babalar karşılarında fiziksel olarak gelişmiş, 
hatta yetişkin görünümünde birini görse de ergenlik 
döneminde hormonal ve zihinsel gelişim devam eder. 
Hormonal farklılıkla birlikte tetiklenen duygusal deği-
şimler de sürecin bir parçasıdır. Bu dönemde genç, be-
deni ve nasıl göründüğüyle ilgili aşırı uğraş halindedir, 
ayna karşısında saatlerini harcayabilir. Dış görünümün 
yanı sıra kendi benliğine dair de bir arayış içindedir. 
Bu arayış; kaygı, öfke, depresif duygu durum şeklinde 
gözlenebilir. Pek çok anne baba, bu geçiş evresinde 
“çocuğunu tanıyamadığını” ya da “çocuklarının ondan 
koptuğunu” hissedebilir. Çocukluk döneminde kurdu-
ğu ilişkinin aynı yönde süreceğini düşünebilir. Ancak 
ergenlik dönemi, kimlik kazanımının gerçekleştiği 
evredir. Bu evrede pek çok genç, anne babadan ayrışır 
ve sağlıklı bir kimlik oluşumu için farklı ilgi alanlarına 
kayabilir: örneğin, okulda sevdiği bir öğretmeni ör-
nek alabilir; sevdiği bir aktör/aktristin davranışlarını 
taklit edebilir; hoşlandığı bir müzik grubuna özenebilir. 
Bir gruba dahil olma, aidiyet hissi ergenlik dönemin-
de gençlerin en önemli ihtiyacıdır. Yetiştiği ortamdan, 
anne babadan ayrışmaya çalışır ve onlara benzememe 
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yönünde hareket eder. Bu evrede pek çok ebeveyn kay-
gı duyar; ancak bu bir geçiş evresidir ve ergenin sağlıklı 
şekilde benlik gelişimini tamamlayabilmesi için sağlıklı 
sınırlara ihtiyacı vardır.

Sağlıklı sınırlar; çocukla olan bağı koparmadan, ona 
bireyselleşebilmesi için gerekli imkanı sağlar. Anne 
baba ve çocuk arasındaki iletişimi güçlendirir. “Eve geç 
gelme” demek yerine “Akşam 8’de evde ol” çok daha 
sağlıklı bir sınırdır. “O kişilerle görüşmeni istemiyo-
rum” demek yerine “Arkadaşlarını biraz daha yakından 
tanırsam onlar hakkında daha doğru bilgi edinebilirim” 
ifadesi, genç ve ebeveyn arasındaki çatışmayı azaltır.

Sağlıklı sınırlar oluştururken risk içerikli materyallerden 
çocuğu uzak tutmak, şiddet eğilimli içeriklere sınır koy-
mak, sağlıklı beslenme ve egzersiz için çocuğu teşvik 
etmek bir diğer önemli tutumu oluşturmaktadır.

Ergenlik döneminde, ebeveynler arasındaki en büyük 
zorluklardan biri de hangi davranışın normal, hangisinin 
sorun davranış olarak algılanması gerektiği üzerinedir. 
Yineleyici şekilde gözlenen risk alma davranışları (alkol 
alma, madde kullanımı, riskli cinsel davranış, kendine 
zarar verme davranışı, intihar girişimi, okul sorunları 
gibi) anne babaların dikkatini öncelikli olarak çeken 
sorun alanlarıdır ve yardım alma konusunda çok daha 
belirgin bir çağrıyı dile getirir. Ancak risk alma davranış-
ları gözlenmese dahi, duygusal olarak ortaya çıkan ciddi 
değişimler (kaygı, öfke, depresyon gibi) ya da hızlı kilo 
kaybı (yeme bozukluğu gibi) anne babalar için uyarıcı 
nitelik taşımalıdır. Bedensel değişimlerin bu kadar hızlı 
olduğu bir dönemde ergenin kendi bedeniyle ilgili bir 
şeyleri değiştirme çabası, çoğu zaman ruhsal bir soruna 

dönüşebilir.

Ani kilo kayıpları, akran grubunun hızlı şekilde 
değişmesi, alkol/madde kötüye kullanımı, ani duy-
gu değişimleri, şiddet ya da kendine zarar verme 
davranışıyla beraber gözlenen isyankar tutum 
destek alma konusunda aileleri hızlı bir şekilde 
harekete geçirmesi gereken uyarı sinyalleri olarak 
düşünülebilir. Bu gibi durumlarda bir ruh sağlığı 
uzmanından destek almak oldukça önemlidir.

Anne babaların kendi duygu durumları (kaygı, 
stres, depresyon vb.) ile ilgili farkındalığı, çocukla-
rına olan tutumlarını da olumlu yönde etkilemek-
te; çatışmayı başlamadan durdurabilmektedir. Her 
genç, ne yaparsa yapsın anne babasının arkasında 

olduğunu hissetmek ister. Ebeveynlerin çocukla-
rına bu duyguyu geçirmeleri, onları yargılamadan 
ve suçlamadan dinlemeleri kabullenme ihtiyacını 
karşılayacağından iletişimi iyileştirir.

Öfke anlarında, anne babanın kendisini kontrol 
etmesi oldukça önemlidir. Bazı durumlarda ise 
ergenden anne babaya şiddet davranışı görülebilir. 
Bu gibi anlarda öncelikli olarak ebeveynin kendi 
güvenliğini sağlaması gerekmektedir. Birinden 
destek almak ya da ortamdan uzaklaşmak bun-
lardan biri olabilir. Sonraki aşamalarda, bu öfke-
yi tetikleyecek şeyleri fark etmek ve bu konuda 
çocuğa/ergene empatik yaklaşmak (duygularını 
anladığını hissettirmek), sorunları ortaya çıkma-
dan ortadan kaldırmayı sağlayabilir.

Ergenlik Döneminde Gözlenen Sorunların 
Tedavisi
Ergenlik döneminde gözlenen sorunlara ilişkin aile 
ve okul ile işbirliği içinde çalışmak oldukça kritiktir. 
Ruh sağlığı uzmanı, ailenin başvuru sebebine iliş-
kin alanlarda, kapsamlı bir değerlendirme yaparak 
bilgi sahibi olur. Bazı durumlarda çeşitli ölçek ve 
testlerden yararlanır. Bazı durumlarda ise başvuru 
sebebi, gencin değil ailenin yakınması yönünde-
dir. Değerlendirme ardından gözlenen sorun alanı, 
sorunun şiddeti, başlangıç süresi ve gencin/ailenin 
hayatındaki işlevselliğin ne ölçüde bozulduğuna 
ilişkin uygun bir tedavi planı belirlenir.

Gencin yaşadığı sorunlarla ilgili belirtileri hafiflet-
mek ya da ortadan kaldırabilmek amacıyla me-
dikal tedavi başlanabilir. Her koşul ve durumda, 
kullanılan ilacın ruh sağlığı uzmanı hekim (psiki-
yatrist) tarafından reçete edilmesi oldukça önem-
lidir.
Medikal tedavinin yanı sıra ya da medikal teda-
vi ile birlikte psikoterapi başlanabilir. Ailenin ve 
ergenin yaşadığı sorunlarla ilgili baş etme beceri-
lerini desteklemek, işlevselliğini ve uyum becerile-
rini arttırabilmek, belirtileri ortadan kaldırabilmek 
amacıyla uygun psikoterapi yöntem ve teknikleri 
kullanılır. Aile, süreç içindeki tutumları ve nasıl 
davranması gerektiği ile ilgili bilgilendirilir; anne 
babalara bu kapsamda psikoeğitim verilir.
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Hayatın içinden hikayeler

Kosta ve Ayşe

                                              İbrahim Baltalı

Gümülcine’nin bir köyünde yaşayan Ayşe’yi ba-
bası iyi Yunanca öğrensin diye daha ilkokuldan 
itibaren sadece Yunanca eğitim veren devlet 
okuluna göndermişti. Derken yıllar geçti Ayşe, 
orta ve liseyi de Yunanca olarak okudu. Azınlık 
çocuklarına uygulanan üniversite kontenja-
nından da  faydalanan Ayşe Atina’da psikoloji 
okumaya başladı.

Ayşe, uzun boylu, başına buyruk, siyah saçla-
rı omuzundan aşağıya sarkan ve hep  dedikçi 
genç bir kızdı. Onun için büyüklerinin  ne dedi-
ğinin hiç önemli değildi.

Ayşe, bir gün üniversitenin veterinerlik bölü-
münde okuyan Kosta adlı gençle tanıştı. Kosta  
Azerbaycan’dan Yunanistan’a göçmen olarak 
gelmiş bir neslin çocuğuydu. Ailesi, Azerbay-
can’da Türklerin içinde yaşadığından onun da 
Türkçesi anlaşılabilir nitelikteydi. Dine karşı 
ılımlı görüşleri olan bir gençti.
Kosta artık boş vakitlerini onunla geçirmeye 
özen gösteriyordu. Ayşe de onun her  randevu 
çağrısına hayır demiyordu. Ayşe ile Kosta’nın  
buluşmaları gittikçe sıklaştı. 
Kosta bir gün Ayşe’ye dönerek, “Benimle  evle-
nir misin?” Dedi.

Ayşe çok çabuk gelen bu teklife hiç tereddüt 
etmeden, ”Evet”, cevabını verdi.
Ancak bu olayı ailelerine de duyurmak gereki-
yordu. Ayşe bir yaz tatilinde  olayı önce baba-
sına, daha sonra da annesine anlattı. Çünkü 
babasını daha ileri görüşlü görüyordu. Aile  
Ayşe’nin  evlilik kararı vermesine çok şaşırdı ve 
her ikisi de karşı çıktı. “Aynı dinden, aynı dilden 
değiliz” diyerek Ayşe’yi bu evlilikten vazgeçir-
meye çalıştılar.

Ayşe’nin babası Mustafa, çiftçilikle uğraşan ba-
zen tütün, bazen de pamuk gibi ürünler  ekerek 
geçimini sağlayan orta halli bir insandı. Ağzının 
içine kadar giren, sigara dumanından sapsarı 
olmuş  bıyıklarıyla  dikkat çekiyordu. Kendisine 
köylüleri bir şey sorduğunda önce bıyıklarını 
sıvazlar, ondan sonra cevap verirdi.
Ayşe’nin annesi Hatice hanım ise zayıf yapılı, dı-
şarıya çıkacağı zaman siyah feracesini ve beyaz 
bezini başına örten, abdestsiz yere basmayan 
tam bir Müslüman Türk kadınıydı.

Derken yaz tatili  sona erdi. Ayşe tekrar Ati-
na’ya döndü. Kosta ile buluşmaları devam etti 
ve en sonunda  ailelerinden gizlice evlendiler. 
Her ikisi de  artık üniversite mezunuydular.
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Ancak onların şanssızlığı Yunanistan’daki ekono-
mik krize  denk gelmeleri oldu. Kosta kendisine 
iş bulamadı ve ailesini geçindiremez hale gelin-
ce Almanya’nın yolunu tuttu.  Ayşe çok sevdiği 
eşinden ayrı düşeceği için karar kara düşünü-
yordu. Üstelik de karnındaki  üç aylık çocuğu da 
hep aklındaydı. Öyle ya babasının yanına da gi-
demezdi. Kosta Ayşe’ye Atina’da bir ev kiraladı. 
Başka çaresi yoktu, orada yalnız yaşayacaktı.

Aradan aylar geçti. Artık çocuğu doğurmak 
üzereydi. Kosta neredeyse her gün Ayşe’yi te-
lefonla arıyor ve çocuğun durumunu soruyordu. 
Sonunda  Ayşe, Kosta yanında olmadığı halde 
doğum yaptı. Daha önceden Kosta ile karar-
laştırdıkları gibi çocuğun adını Sava koydular. 
Öyle ya Kosta’nın ailesine gittiklerinde çocuğu 
Sava diye çağıracaklar, Ayşenin ailesine karşı 
ise Savaş diye hitap edeceklerdi. Böylece her iki 
tarfta buzlar eriyecekti. 

Ayşe çocuğunu yalnız büyütmeye çalışırken  
aradan neredeyse iki yıl geçti. Kosta bir gün te-
lefonda Ayşe’ye müjdeyi verdi ve “Haftaya geli-
yorum”, dedi. Ayşe sevincinden çığlıklar atmaya 
başladı. Ancak dört duvardan başka sevincini 
paylaşacak ne  anası, ne babası ne de herhangi 
bir arkadaşı vardı. Tek tesellisi  çocuğuydu.

Kosta Atina’ya döner dönmez Gümülcine’ye 
geldiler. Ayşe’nin ailesini ziyaret ettiler. Ayşe’nin 
ailesi ve özellikle de annesi bu evliliğe çok karşı 
çıkmış ve hala da Kosta evin içine girince fera-
cesini ve beyaz başörtüsünü örterek damada 
bir yabancıymış gibi davranıyordu. Babası biraz 
vurdumduymaz olduğundan tepkisi pek fazla 
olmadı. Ancak aradaki soğukluk her durumda 
belli oluyordu.

Bir gün evden çıkıp alışveriş için markete uğ-
radılar. Kosta, “Ben çok yorgunum, git alışve-
rişi sen yap” deyip arabanın içine uzandı. Ayşe 

market arabasını tıka basa doldurup dışarı çıktı. 
Kosta, arabayı görünce Ayşe’ye dönerek, “Bu 
kadar yiyeceği ne yapacaksın. Bunlar bize bir yıl 
yeter” deyip nerdeyse kavga eder gibi yüksek 
sesle tartışmaya başladılar. Ayşe’nin yüzü kıp-
kırmızı oldu. Hiç konuşmadı. Öyle ya Ayşe, tam 
iki yıl Kosta’nın dönmesini beklemişti. Bütün 
bunlara rağmen Kosta’nın kendisine karşı böyle 
davranmasını bir türlü kabullenemiyor, ancak 
sesini de çıkarmıyordu. 

Ayşe ve Kosta yaklaşık bir hafta kadar Gümül-
cine’de kaldıktan sonra bu sefer ikisi birlikte  
Almanya’ya döndü. Kosta çalışmaya devam etti. 
Bu arada Ayşe ikinci çocuğuna hamile idi. Ara-
dan aylar geçtikten sonra ikinci çocukları dün-
yaya geldi. Bu sefer ona da yine ilk çocuklarının 
ad koyma taktiğini izleyerek Selina- Selin adını 
koydular. Çocuklar büyümeye başladı. Büyük 
olan nerdeyse 6 yaşına geldi. Ayşe bir gün Kos-
ta’ya dönerek, “Annemi, babamı ve yakınlarımı 
çok özledim, Yunanistan’a gidelim”, deyince o 
da itiraz etmedi.

Gümülcine’de Ayşe’nin köyüne döndüler. Ay-
şe’nin annesi ve babası onları bu  sefer sıcak bir 
şekilde karşıladılar. Ne de olmasa evlatlarıydı. 
Üstelik bu sefer eve dört kişi olarak gelmişlerdi. 
Akşam olunca hep birlikte sofraya oturdular. 
Kısa bir muhabbetten sonra Ayşe’nin annesi 
Hatice hanım Kosta’ya dönerek, “A be kızanım, 
bu çocuğun artık sünnet zamanı gelmiş, onu 
sünnet ettirelim” deyince, Kosta’nın bir anda 
yüzü kızardı. Hatice hafifçe annesinin kulağına 
eğilerek, “Anne, Kosta çocuğu sünnet ettirmek 
istemiyor” deyince zavallı kadın ne diyeceğini 
bilemedi, masadan kalktı  diğer  bir odaya gide-
rek hüngür hüngür ağlamaya başladı.
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Eğitim

Batı Trakya 

Türkleri Eğitimi 

5

Selahattin KESİT

... Yetmez ve 
bugünde başka 
sinsi planlarını 
hayata geçirme-
ye çalışmıştır. 
Ders saatlerinin 
eğitim müfredat 
programında 
Türkçe yazılma-
sına rağmen, 
dersin işleyişi 
Yunanca dilinde 
olmuştur ve bu 
durum genel 
diğer okullarla 
birlikte genel 
bir sorunu teşkil 
edişinden dolayı 
da, 1983 yılın-
da bu haksız 

uygulama Avrupa’ya şikayet edilmiş, oraya kadar 
taşınmış, Avrupa parlamentosu Yunanistan’ı bu 
durumdan dolayı kınamıştır. Ancak yaptırım ve 
düzeltme noktasında herhangi bir şey olmamıştır.

1984 yılında Türk Öğretmenler Birliği kapatılma 
süreci başlamış, itirazlar ve tepkiler olmasına 
rağmen kapatılmaktan da kurtulamamıştır. Ve 
yine aynı yıllar. Her 10 yılda hep başka bir süre-
cin başlangıcı, altyapısı oluşturulmuştur.

1984 yılında yine Türkçe okutulan derslerden, 
madem ki siz kabul etmiyorsunuz yunanca oku-
tulmayı, Türkçe eğitmek istiyorsunuz, o zaman 
bu devletin dili Yunanca’dır. Dolayısıyla sınavlar 
ve imtihanlar Yunanca Dilinde olacaktır. Ve bu 
dönemin içinde de liselerden mezun verilmemiş-
tir. Çünkü imtihanlara girilmemiştir. İmtihanlara 
girmeyince, doğal olarak isterse sene boyunca 
dönemleri 1. 2. 3. Dönemleriniz çok mükemmel 
olsun, yani yıldızlı 100’de 100 üzerinden başarı-
lı olun, imtihana girmeyince doğrudan doğruya 
sınıfta kalıyorsunuz.

Bu uygulama 1986 yılından itibaren yeni bir itiraz 

sürecinin başlamasına sebep olmuştur. İşte doktor 
Sadık AHMET bu haksız uygulamaları dillendirmiş, 
toplum nezdinde efendim imza kampanyası baş-
lamış, konuyu meclise taşımış. Ve tabiki onun da 
akıbeti ne olduğu, yani bu sürecin akıbetinin yar-
gıdan hapis cezalarına gibi bir sonuçla sonuçlan-
mıştır. Ve bu olay tabi 1987’li yıllarda Türkiye’den 
mezun olanların hani siz madem siz her şeyi 
Türkçe istiyorsunuz ve bu ülkenin dili Yunanca’dır 
Yunanca’yı kabul etmiyosanız o zaman bende sizin 
Türkçe’lerinizin hiçbir şeyini kabul etmiyorum. Ne 
burada aldığınız eğitiminin Türkçe efendim imtihan 
noktasını, ne başka taraftan getirdiğiniz diplomala-
rı kabul etmiyorum diyerekten Türkiye’den mezun 
olanların başlattığı bir grev olayı vardır ve 29 ocak 
sürecide 1988 de bu şekil artık azınlık toplumunun 
gerilmesiyle başlamıştır.

1989’da okullarda boykot kararı alınmış ve burada 
100% bir katkı, destek sağlanmıştır. Ve bu destek 
neticesinde ise zamanın, dönemin bağımsız millet-
vekili Dr. Sadık AHMET konuyu Yunanistan Parla-
mentosuna taşıyarak gündeme getirmiştir. Yani 
devlet nezdinde en üst seviyeye taşımıştır. Tabi bu 
süreç yetti mi ? yetmedi. Neden yetmedi ? şunun 
için: bu sürecin içinde, yani 80’li yılların içinde 
siyasi irade tamam efendim dedi. Size Türkçe’yi 
okutacaz ama bunu Yunanlı yazarlar yazacak. Ve 
dönemin Selanik Özel Pedagoji Akademisi eği-
timcisi tarafından ilkokullara hazırlanan Türkçe 
kitap zoraki olarak, cebri, dayatmacı, yok öyle 
istiyor musun istemiyor musun sorusu. Yok talimat 
geliyor öğretmene, encümene. Gelin bakalım şu 
kitapları alın. Okulda bu kitaplar okutulacak diye 
cebri zoraki.

Bunu niye yapıyor? Bunu şunun için yapıyor. 
Bizim özerk olarak varlığımızı kabul eden Lozan 
Anlaşması ve anayasal hakkımızı yok etmek için. 
Bu özerk yapı içinde encümenler, eğitilecek olan 
derslerin kararını, nasıl ki öğretmenler sözleşme 
imzalıyorsa velilerle ortaklaşa anlaşarak, devletin 
nezdinde herhangi bir eksiklik kusur ve suç içeren 
bir bilgi olmamak kaydıyla bunu okutabilme yetkisi 
bize ait iken, bunu bu şekil yok etmenin bir çaba-
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sı ve zorla devletleştirme noktasının bir adımı 
olarak bu uygulamaya girildi.

Ve tabi o dönem kitaplar geri gönderildi. Geri 
tepildi ve neticede 1992’de bu, yani 1988’lerde 
başlayan bu süreç, 1992 de okullardan kitaplar 
toplatılarak encümenler, veliler aracılığıyla Dr. 
Sadık AHMET’in o zamanki bireysel insiyatifi, 
beraberinde olan Danışma Kurulu Heyeti’nin 
Yunanistan Atina Milli Eğitim Bakanlığı önüne 
götürülerek bakanlık girişine bırakılır ve siyasi 
irade bu şekilde buradan geri adım atar. Tabi 
hemen kılıç keser gibi, peyniri 2’ye ayırır gibi 
değil, sürecin içinde bundan geri dönüş yapar. 
Mevcut kitapları 1968’de anlaştığı gibi kitaplar 
Türkiye’den gelmeye başlar ve tekrar okullara 
gönderilmeye devam edilir. Ve bu kitap noktası 
yeri gelmişken bugün içinde aynı şekilde de-
vam ediyor ve çok ciddi bir şekilde de devam 
ediyor.

2013’lü yıllar Milli Eğitim Bakanlığı nezdin-
de oluşturulan bir kurul var. Yunanistan Batı 
Trakya’daki azınlığın dini yaşamını, eğitimini, 
kültürünü denetleyecek bir birim diye bir şey 
oluşturuldu. Buna “ E.S.M.İ.TΗ. - Ε.Σ.Μ.Ι.Θ 
” “ Εποπτικό Συμβούλιο Μουσουλμανικών 
Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης - Trakya Müs-
lüman Medreseleri Denetleme Kurulu” diye 
isim verdiler. Neymiş efendim? bu kurul Batı 
Τrakya’da hangi dini kitap okutulacak, hangi 
konu işlenecek, neler yapılacak, inançları ve 
ihtiyaçları neler, bunlar belirleyecek. Bunlar 
belirleyecek ama, bu kurulun sekreteri ve hani 
komünizm dünyasının politburo gibi bir durumu 
vardır, bir konumu vardı, politburo sekreteri ne 
derse, genel başkanın herhangi bir hükmü yok-
tu o zaman. sadece bir sorumluydu, sözcüydü. 
Politbüro üyesi gibi bunlar karar verecektir.

Bu kurul bununla da yetinmiyor ve 2015’ten 
sonra tedrici olarak, aşamalı olarak okullarda 
okutulacak bir nevi inanç içerikli materyali, 
yeni bir komisyon belirleyecek. Nasıl bir komis-
yon? 31 kişilik Akademik Kuruldan oluşacak bir 
komisyon belirleyecek. Ve bunların Müslüman 

olmasının, Türk olmasının hiçbir şekilde ne 
bir önemi var, nede bir sorumluluğu var. Tek 
kriter, akademik çalışması ve sıfatı olması. Yani 
bir Budist, bir ateist, bir paganist, bir efendim 
bilmem ne, benim için inanç kitabı yazacak, 
benim kitabımı değerlendirecek, yorumlayacak. 
Onlar bunu yazdıktan sonra ve bunu okut
Bugün, 13:20 gönderdin
kapatılmaktan da kurtulamamıştır. Ve yine aynı 
yıllar. Her 10 yılda hep başka bir sürecin baş-
langıcı, altyapısı oluşturulmuştur.

1984 yılında yine Türkçe okutulan derslerden, 
madem ki siz kabul etmiyorsunuz yunanca 
okutulmayı, Türkçe eğitmek istiyorsunuz, o 
zaman bu devletin dili Yunanca’dır. Dolayısıyla 
sınavlar ve imtihanlar Yunanca Dilinde olacak-
tır. Ve bu dönemin içinde de liselerden mezun 
verilmemiştir. Çünkü imtihanlara girilmemiştir. 
İmtihanlara girmeyince, doğal olarak isterse 
sene boyunca dönemleri 1. 2. 3. Dönemleriniz 
çok mükemmel olsun, yani yıldızlı 100’de 100 
üzerinden başarılı olun, imtihana girmeyince 
doğrudan doğruya sınıfta kalıyorsunuz.

Bu uygulama 1986 yılından itibaren yeni bir 
itiraz sürecinin başlamasına sebep olmuştur. 
İşte doktor Sadık AHMET bu haksız uygulama-
ları dillendirmiş, toplum nezdinde efendim imza 
kampanyası başlamış, konuyu meclise taşımış. 
Ve tabiki onun da akıbeti ne olduğu, yani bu 
sürecin akıbetinin yargıdan hapis cezalarına 
gibi bir sonuçla sonuçlanmıştır. Ve bu olay tabi 
1987’li yıllarda Türkiye’den mezun olanların 
hani siz madem siz her şeyi Türkçe istiyorsu-
nuz ve bu ülkenin dili Yunanca’dır Yunanca’yı 
kabul etmiyosanız o zaman bende sizin Türk-
çe’lerinizin hiçbir şeyini kabul etmiyorum. Ne 
burada aldığınız eğitiminin Türkçe efendim 
imtihan noktasını, ne başka taraftan getirdi-
ğiniz diplomaları kabul etmiyorum diyerekten 
Türkiye’den mezun olanların başlattığı bir grev 
olayı vardır ve 29 ocak sürecide 1988 de bu 
şekil artık azınlık toplumunun gerilmesiyle baş-
lamıştır...
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Maronya, (Μαρώνεια – Maronia) 
Rodop ilinde bir köy.  

Batı Trakya Köyler Ansiklopedisi

Yunanistan’ın Doğu Makedonya – Trakya Eyale-
tinin Rodop ilinde, Gümülcine’nin 29,3 km gü-
neydoğusunda yer alan, 156 m rakımlı ve sadece 
Hıristiyanların yaşadığı bir köydür. Coğrafi konum 
olarak 40.907119° K enleminde ve 25.519176° D 
boylamında yer almaktadır.

1924 yılında Maronya (Μαρώνεια - Maronia) Nahi-
yesinin merkezi olarak belirlenmiştir. 1997 yılında 
Maronya Belediyesine dahil olmuştur. Son olarak 
2010 yılında yapılan düzenlemeyle Maronya – 
Şapçı “Μαρωνείας-Σαπών – Maronias – Sapon” 
Belediyesi sınırları içerisine alınmıştır.
Köyün adını Apollon’un hocası niteliğindeki Ma-
ron’dan aldığı sanılmaktadır.
Köy, dar sokakları ve geleneksel evleriyle bir 
turizm bölgesidir. Hava şartları uygun olduğun-
da köyden Semadirek, Taşöz adalarıyla Aynaroz 
görülebilmektedir.

Antik  Maronya kenti 7. Yüzyılda Sakız Adası’ndan 
gelen sömürgeciler tarafından kurulmuştur. Ancak 
kentin daha önceleri kurulduğu sanılmaktadır. 
Kentin kurucusu da din adamı Maron olup adı da 
Omiros’un Odissia Destanı’nda geçmektedir. Truva 
felaketinden sonra memleketine dönerken ilk du-
rak noktası burası olmuştur.

Kent epey gelişince bölgesel bir güç olmuş ve du-
varlarının çevresi 10 km’yi geçmiştir. 

Kent 5. Yüzyılda Atina İttifakı’na katılmıştır. Özel-
likle de 4. Yüzyılda çok gelişmiş ve kendi parasını 
dahi basmıştır.

İ.Ö. 350 yıllarında Filippos’un Makedonya Krallı-
ğı’na dahil edilmiştir.

Maronya, Omiros’un devrinde, Apollon’un hoca-
sı niteliğindeki Maron’un memleketiydi. Üzüm 
bağları ve şaraplarıyla ünlü bir yerleşim  yeriydi. 
Batı Trakya sahillerinde yer alan en büyük ve en 
önemli bir antik bir kentti. Helen ve Roma dönem-

lerinde gelişim göstermiştir.

Köy halkı, 17. Yüzyılda  korsan saldırılarından  
korunmak için İsmaros Dağı eteklerine  taşınmış-
tır. Bundan öncesine kadar Maronya bir sahil köyü 
idi. Bizans dönemine ait Maronya ise  Agios Hara-
lambos bölgesinde (Αγίου Χαραλάμπους – Agiou 
Haralambus) bulunmaktadır ki burası  “Eski Yer” 
olarak da bilinmektedir. 

Köy yakınlarında ayrıca  bir çok tarihi eserin 
yanında antik Maronya tiyatrosu, antik  şehir 
kalıntılarıyla devasa taşlara oyulmuş şırahane ve 
megalitik kapı bulunmaktadır.  Yine aynı bölgede 
Marmariça adlı bölgede eskiden mermer elde edil-

Maronya Limanı.
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diği tarihi kaynaklarda vardır.

Köy, 167 Numaralı Muhâsebe-i Vilâ-
yet-i Rûm-İli Defterinde (937 / 1530), 
“Maronya” olarak  Gümülcine kazası 
kaydında yer almış ve haritada göste-
rilmiştir.

Garbi Trakya Müfaa-i Hukuk Cemiyeti 
tarafından 1922 yılında  Fransızca ola-
rak yayınlanan “Les Statistiques De La 
Population En Thrace – Occidentale” 
adlı broşürde köyün nüfusunun ta-
mamen Rum olduğu ve 1.997 kişiden 
ibaret olduğu kaydedilmiştir. 

H. 1215, M. 1801-1802 yıllarında İs-
tanbul’da buğday kıtlığı olunca padişah 
iradesiyle Gümülcine köylerinden buğ-
day satın alınıp İstanbul’a gönderilmiş-
tir. Maronya köyünden de  8 haneden  
buğday satın alınmıştır.

1901 tarihli Edirne Merkez Vilâyet 
Sâlnâmesi’nde köy Edirne Vilâyetinin 
Gümülcine ilçesine bağlı olarak gös-
terilmiş ve ilçeye uzaklığının 6 saat 
olduğu belirtilmiştir.
Köy, 1910 tarihinde Avusturya-Maca-
ristan İmparatorluğu tarafından hazır-
lanan askeri bir  haritada aynı isimle 
yer almıştır. 
Türk ve Yunan halklarının mübade-
lesinde köye 63 erkek ve 62 kadın 
olmak üzere toplam 125 Rum göçmen 
kaydedilmiştir.
Her on yılda bir yapılan sayımlarda 
köyün nüfusu şöyle kaydedilmiştir: 
1920 – 484, 1928 – 581, 1940 – 686, 
1951 – 654, 1961 – 865, 1971 – 717, 
1981 – 624, 1991 – 565, 2001 – 827, 
2011 – 427.

Antik şehrin  giriş kapısını gösteren tabela.

Antik şehrin  giriş kapısı.

Antik şehirde yer alan bir kayaya oyulmuş şırahane.  


