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BAŞYAZI
ibrahimbaltali@hotmail.com İbrahim 

BALTALI
Edip Akbayram ve akıl tutulması

Geçtiğimiz günlerde bazı seçilmişler tarafından yapılan 

açıklamalar; yersiz olduğu kadar, tarih bilmemek ve 

özellikle de yaşadıkları konjonktürlerden dahi haberleri 

olmadıklarını göstermesi açısından önemliydi. Bunlar da 

tabii ki tarihe bir not olarak kaydedildi.

Anadolu ozanlarının sesini ve genelde de Türk insanının 

acılarını ve sevinçlerini dünya ile paylaşan ünlü Türk 

sanatçı Edip Akbayram’a yapılan saldırılar ve gerçeği 

yansıtmayan yakıştırmalar da tabii ki tarih bilmemekten 

kaynaklanmaktadır. Durum böyle olunca, ortaya bir za-

manlar kendi yaptıklarını inkar etme, unutma gibi durum-

lar ortaya çıkmaktadır ki bu da çok sefer halkın aklı ile 

oynama olarak kabul edilmektedir.

2011 yılında Edip Akbayram Yassıköy Belediyesinin 

düzenlediği Kiraz Festivali’ne katılmış ve muhteşem bir 

konser vermişti. O tarihlerde belediye meclisinde bu kon-

sere onay verenlerin şimdi “bu insan belediye sınırlarımız 

içerisine sokulamaz” teraneleri kendi yaptıklarını inkar 

etmenin en büyük kanıtıdır. Demek ki FETÖ’nün başkanı 

olduğu bir vakfın ödülünü daha 2000 yılında “Bu ödülü 

büyük bir onurla reddettim” diyen, Türkiye Cumhurbaşka-

nı Sayın Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet 

ettiği, Nâzım Hikmet Dostluk Ödülü v.d. 250 kadar ödülün 

sahibi Edip Akbayram, 2011 yılında da DHKPC, PKK 

veya FETÖ yanlısı değilmiş!!! Meğerse onlara göre, bu 

değerli ve milyonların gönlünde taht kuran sanatçı, son 

10 yılda bu örgütlere kendini kaptırmış!!! Bunlar akıl tutul-

masından başka bir şey değildir. Böyle devam ederlerse, 

korkarım ki bu çevreler, Sirkeli köyü futbol sahasını Edip 

Akbayram’a tahsis eden Kozlukebir Belediye Başkanını 

da suçlayacaklardır! Bunlar inanılacak söylemler değil-

dir. Eğer bir kişi suçluysa yurtdışına çıkamaz, pasaport 

alamaz. Bir insan hakkında yargısız infaz yapmak ve 

damgalamak, hele hele hukukçulara hiç yakışmamıştır. 

Hem sonra, İskeçe’den, Yassıköy’den, Gümülcine’den, 

Büyük Derbent’ten ve Batı Trakya’nın diğer bölgelerinden 

gelen, 6 bin kişinin severek izlediği bir sanatçıya yapılan 

donkişotvari saldırı sonrasında, Türk Azınlığı mensubu 

insanlarımız da rencide edilmiştir.

Son olarak sayın seçilmişlere şunları da hatırlatmak 

isteriz: İnsanların yaşıyla, başıyla oynamak kimsenin 

haddine değildir. Akıl yaşta değil, baştadır. Yaşımızdan 

da, başımızdan da, saçlarımızın beyazından da gayet 

memnunuz. Bugüne kadar yazdığımız yaklaşık 350 civa-

rında makale bizleri utandırmamıştır. 2017 yılında Türk 

Kültürüne Hizmet Ödülü’ne layık görülmemiz herhalde bir 

tesadüf değildir! 22 yıldan bu yana yazdığımız makale-

lerin ve sunumların her zaman arkasındayız; pişman ol-

madık ve bu yüzden de insanların yüzlerine de çok rahat 

bakabiliyoruz! Daha dün, kendilerini göklere çıkardığımız 

yazıları görmezlikten gelip, unutan ve en küçük eleştiriye 

dahi tahammül edemeyenleri insanlarımız tabii ki değer-

lendirecektir.

O yüzden bir şeyi eleştireceğiniz zaman önce 

yaşadığınız konjonktürlere de bir zahmet edip 

bakınız. Bakınız ki kendinizle çelişkiler ortaya çık-

masın. 

Bizden söylemesi.

                                   Yayın tarihi: 03.10.2021.
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Kültürel etkinlik

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisinin organizatörlüğünde partinin 

30. kuruluş yıl dönümü nedeniyle 20 Eylül Pazartesi akşamı 

Edip Akbayram bir konser verdi.

Rodop iline bağlı 
Sirkeli futbol saha-
sında düzenlenen 
konsere, DEB Partisi 
Genel Başkanı Çiğ-
dem Asafoğlu, Sadık 
Ahmet Ailesi adına 
DEB Partisi Onursal 
Başkanı Işık Sadık 
Ahmet, Doğu Make-
donya Trakya Eyalet 
Başkan Yardımcı-
ları Ahmet İbram 
ve Tarkan Multaza, 
Kozlukebir Beledi-
ye Başkanı Rıdvan 
Ahmet, Kozlukebir 
Belediyesi Ana Muhalefet Başka-
nı Erdem Hüseyin, İskeçe Türk 
Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, 
Gümülcine Türk Gençler Birliği 
Başkanı Sedat Hasan Batı Trak-

ya Türk Öğretmenler Birliği Baş-
kanı Aydın Ahmet, BAKEŞ Baş-
kanı Hüseyin Bostancı, BTAYTD 
Başkanı Hüseyin Baltacı, Büyük 
Derbent Köyü Muhtarı Mehmet 
Bostancı, Batı Trakya Azınlığı 

Güney Meriç Eğitim 
ve Kültür Derneği 
Başkanı Bekir Mus-
tafaoğlu ve binlerce 
soydaş katıldı.

Türkiye’den gelen 
ünlü sanatçı Edip 
Akbayram’ın kon-
serini üç bine yakın 
Batı Trakyalı izledi.

Konser öncesi ilk 
olarak yerel gruplar 
sahne aldı. Daha 
sonra protokol 
konuşmalarına 

geçildi.

“KİMLİĞİMİZDEN, ÖZÜMÜZ-
DEN ASLA TAVİZ VERMEYE-
CEĞİZ”

Edip Akbayram büyüledi!!!

Edip Akbayram verdiği konserle katılımcıları büyüledi.
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DEB Partisi Genel Başkanı Çiğ-
dem Asafoğlu tüm katılımcıları 
selamlayarak başladığı konuş-
masında, bu etkinliğin ger-
çekleşmesinde emeği geçen 
Kozlukebir belediye yönetimine 

teşekkür etti. Asafoğlu, “Dost-
luk Eşitlik Barış Partisi kuruldu-
ğu günden bu yana amacından 
hedefinden ve ilkelerinden asla 
taviz vermemişti. Liderimiz Dr. 
Sadık Ahmet bu partiyi yapı-
lan haksızlıkları siyasi bir organ 

aracılığıyla dile getirebilmek 
için kurmuştur. Liderimizin bu 
düşüncelerine sahip çıkıyoruz 
ve çıkmaya da devam edece-
ğiz. Batı Trakya Türk Azınlığının 
sorunlarını korkmadan cesur bir 

şekilde dile getirmeye devam 
edeceğiz. Onun yaktığı meşaleyi 
asla söndürmeyeceğiz. Çıktığı-
mız bu yolda yılmadan, yorul-
madan yürümeye devam ede-
ceğiz. Burada büyüdük, burada 
doğduk. Allah nasip ederse de 

burada öleceğiz, Türk doğduk 
Türk öleceğiz. Kimliğimizden, 
özümüzden asla taviz vermeye-
ceğiz” diye konuştu.

Kozlukebir Belediye Başkanı Rıd-

van Ahmet, böyle güzel bir et-
kinliğe belediye olarak ev sahip-
liği yaptıklarından dolayı büyük 
bir memnuniyet duyduklarını 
belirtti. Başkan Ahmet sözlerine 
şöyle devam etti:

Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet Edip 
Akbayram’a çiçek takdim etti.

Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet DEB Partisi 
Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet’e plaket takdim etti.

Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet DEB Partisi 
G. Başkanı Çiğdem Asafoğlu’na çiçek takdim etti.

DEB Partisi G. Başkanı Çiğdem Asafoğlu Edip 
Akbayram’a çiçek taldim etti. 
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“İKTİDARIYLA, MUHALE-
FETİYLE BÖLGE HALKI DEB 
PARTİSİNİN YANINDA OLA-

CAK”

“Şunu çok açık yüreklilikle ifade 
etmek istiyorum; Kozlukebir 
belediyesi bugüne kadar olduğu 

gibi bundan sonra da iktidarıyla, 
muhalefetiyle, bütün bölge hal-
kıyla, şartlar her ne olursa olsun 
iyi günde de kötü günde de DEB 

partisinin yanında olacaktır.

“BÜTÜN BU PROBLEMLER 
KARŞISINDA PES 
ETMEYECEK VE 
RODOP DAĞLA-
RI GİBİ DİMDİK 
DURACAĞIZ”

Zaman zaman bütün toplumların 
girdiği gibi maddi sıkıntılar içine 
girebiliriz gençlerimiz işsizlik 
yüzünden yurtdışına göç etmiş 

olabilir. Ama herkes şunu çok iyi 
bilmelidir ki, Batı Trakya dili-
ni, dinini, birliğini beraberliğini 
hiçbir zaman kaybetmeyecektir. 

Bunu bozmak isteyenlere asla 
müsaade etmeyecektir. İçinde 
bulunduğumuz durum yüzünden 
asla ümitsizliğe kapılmayacağız. 
Toplum olarak durumumuz ne 
olursa olsun asla başımızı öne 
eğmeyeceğiz. Bütün bu prob-
lemler karşısında pes etmeyecek 

ve Rodop dağları gibi dimdik du-
racağız. Başta bizler olmak üze-
re bütün bölge halkıyla yılmadan 
usanmadan hep beraber çalışa-
cağız. Sözlerime son verirken 

DEB partisinin 30 kuruluş 
yıldönümü en içten dikle-
rimle kutluyorum”

“BURASI BİZİM CANI-
MIZ, CİĞERİMİZ, KÖ-
YÜMÜZ, HER ŞEYİMİZ”

Ardından DEB Partisi 
Onursal Başkanı ve DEB 
Partisinin kurucusu mer-
hum Dr. Sadık Ahmet’in 
eşi Işık Sadık Ahmet 
söz aldı. Sirkeli köyüne 
19 yaşında gelin olarak 
geldiğini anımsatan Sadık 

Ahmet, bu köyün bir çoğunun 
insanları kendilerinin akraba-
sı olduğunu belirtti. İlk oyunu 
Sirkeli köyünde kullandığını, her 

Konseri Kozlukebir Belediyesi meclis üyeleri ve diğer yetkililer de izledi.

DEB Partisi eski başkanı Mustafa Ali Çavuş’a plaketini 
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet takdim etti.

Yerel  gruplar da konser öncesi sahneye çıktılar.
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zaman olduğu gibi bundan sonra 
da bölge halkıyla birlikte olmaya 
devam edeceğini söyleyen Sadık 
Ahmet, “Sadık Ahmet aramızdan 
ayrılalı 26 yıl oldu. Burası bizim 
canımız, ciğerimiz, köyümüz, 
her şeyimiz. Sadık Ahmet’in 
Batı Trakya Türklerini aynı çatı 
altında toplamak için büyük bir 
çabası vardı. Çok zor günler ya-
şadı. Keşke aramızda olsaydı, bu 

coşkuyu beraber yaşasaydı. Ama 
kendini toplumuna, davasına, 
insanına adayan bir insandı. Ben 
de O’nun yanında çok zor günler 
yaşadım. Ama iyi ki O’nun so-
yadını taşıyorum, çok mutluyum 
ve çok gururluyum. Her zaman 
derdi ki; “Batı Trakya Türkleri 
buraya işçi olarak gelmedi. Biz 
burada doğduk, burada büyü-
dük, burada öleceğiz ve bizlerin 
burada ikinci sınıf vatandaş mu-
amelesi görmememiz gerekiyor. 
Bizler de hepimizin evladı bu va-
tanda askerlik yapıyor, vergimizi 
veriyor ve bu ülke için çalışıyo-
ruz. Biz bu topraklarda doğduk, 

büyüdük ve Türk olarak doğduk 
Müslüman olarak doğduk aynı 
şekilde yine Türk olarak ölece-
ğiz” diye konuştu.

“TÜRKİYE BU HAKLI MÜCA-
DELENİZDE ŞİMDİYE KADAR 
OLDUĞU GİBİ BUNDAN SON-
RA DA YANINIZDA OLMAYA 
DEVAM EDECEKTİR”

Son olarak DEB Partisinin 30. 
kuruluş yıl dönümü nedeniyle 
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun, partiye gön-
dermiş olduğu mesaj okundu. 
Çavuşoğlu mesajında, “Batı 
Trakya’daki Türk Azınlığın siyasi 
partisi Dostluk Eşitlik Barış Par-
tisinin kuruluşunun 30. yılını en 
samimi duygularla tebrik ede-
rim. Türk Azınlığın bugün güçlü 
bir şekilde varlık göstermesinde 
ve baskılara karşı kararlılıkla 
direnmesinde de partinin bü-
yük bir payı bulunmaktadır. 
Batı Trakya Türk Azınlığı hiç bir 
dönemde Yunan toplumu ve dü-

zeni için tehdit oluşturmamıştır. 
Türkiye bu haklı mücadelenizde 
şimdiye kadar olduğu gibi bun-
dan sonra da yanınızda olmaya 
devam edecektir” ifadelerine yer 
verdi.

Konuşmalar sonunda DEB Partisi 
Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, 
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıd-
van Ahmet, DEB Partisi Onursal 

Başkanı Işık Sadık 
Ahmet, eski DEB 
Partisi Başkanı 
Mustafa Ali Ça-
vuş’a birer plaket 
takdim etti.
Daha sonra Tür-
kiye’de gelen 
ünlü sanatçı Edip 
Akbayram sahne 
aldı. Birbirinden 
güzel türkü ve ez-
gileri seslendiren 
Akbayram, tüm 
katılımcılara muh-
teşem bir müzik 
ziyafeti sundu.

Edip Akbayram konserini binlerce hayranı izledi.

Yayınlanma tarihi:  20.09.2021
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Yeni çıkan kitaplar

Yunanistan (Batı Trakya), Bulgaristan ve 
Makedonya Türklerinin Eğitim, Basın ve 
Dini Durumları Çalıştayı metinleri kitap ha-
line getirilerek yayınlandı.

Editörlüklerini Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu, Dr. 
Fatma Rodoplu- Yıldırım, Öğr. Gör. Evrim 
Kaşıkçı ve Öğr. Gör. Meral Jahjai’nin yap-
tıkları çalışma 250 sayfadan oluşmaktadır. 
Kitap Balkan Araştırma Enstitüsünün 12. 
Yayını olarak 2021’de 978-975-374-295-5 
ISBN numarası ile okuyucuya sunulmuştur.

Kitapta 25 Şubat 2017 tarihinde, Edir-
ne’deki Balkan Yerleşkesinde düzenlenen 
çalıştaydaki sunumlar yer almaktadır.

2017 Çalıştayı kitap 
olarak yayınlandı

Edirne’de yer alan Trakya Üniversitesi 

Balkan Araştırma Enstitüsü yeni bir kitap 

çalışmasına daha imza attı.

İskeçe Ova Bölgesi İğne Oyaları 
kitabının ikinci baskısı yapıldı

Türkiye’deki Rumeli Bal-

kan Stratejik Araştırma-

lar Merkezi (RUBASAM) 

Neval Konuk Halaçoğ-

lu’nun editörlüğünde, 

Sabriye Kasım Delioğ-

lu’nun “İskeçe Ova Böl-

gesi İğne Oyaları” kitabı 

yayımlandı.

Konuyla ilgili olarak Neval Konuk Halaçoğlu sosyal 

medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

“Rubasam Yönetim Kurulu üyesi olarak editörlü-

ğümde, RUBASAM yayını olarak ikinci basımı yapı-

lan Sabriye Kasım Delioğlu’nun “İskeçe Ova Bölgesi 

İğne Oyaları” kitabımız matbaadan geldi.

Sabriye Delioğlu hanım başta olmak üzere Sayın 

Süheyl Çobanoğlu başkanıma teşekkürlerimle. İn-

şallah nice baskılara” 

Yayınlanma tarihi 08.10.2021
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Cami, Türkçe’ye Arapça’dan geçen bir kelimedir. 

“Toplayan, bir araya getiren” demektir.

Camiler, toplumları fakir, zengin, alim, cahil, diye 

ayrıma tabi tutmayan, fark gözetmeksizin bir 

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI

araya toplayan ibadet 

yerleridir.

Cami sözcüğü, dört 

büyük meleğin (Cebrail, 

Azrail, Mikâil, İsrafil) 

baş harflerinden oluş-

tuğuna dair iddialar 

da bulunmaktadır. 

İslâm’da caminin tarihi 

Peygamberimizin İslam 

dinini insanlara ulaştır-

maya başladığı zaman 

başlar.

İnsanoğlu yaratıldığı 

günden beri inanma 

ihtiyacını mutlaka hisseder olmuştur.

İnanma ihtiyacı bazı kere hak yolda gelişmiş ve 

bazı kere de batıl istikamette devam etmiştir. 

Bundan dolayıdır kı ateşperestler ateşgedelerini, 

putperestler puthanelerini, Yahudiler havralarını, 

Hıristiyanlar kiliselerini, Müslümaniar da camilerini 

inşa etmişlerdir.

İslam ülkelerinde camiler sadece ibadet için inşa 

edilmiyordu. Tarih boyunca üstlendikleri pek çok 

fonksiyonun yanı sıra, cemaat arasındaki yardım-

laşmanın oluşmasında camilerin yeri çok büyük-

tür. Camilerin tarihi gelişim seyrine göz attığımız-

da günümüzdeki üstlendikleri görevler ile Osmanlı 

dönemindeki camilerin aralarındaki farkları çok 

net görebiliriz.

Batı Trakya’da camilerimizin ihtiva ettiği anlam, 

sadece namaz kılınacak mekân anlayışına indir-

genmiştir. Bunun sonucu bugün selatin camileri-

miz dışında diğer camilerimizde Kuran-ı Kerim ve 

mevlitten başka kitap göremezsiniz. Halbuki İs-

lâmiyet, “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” 

Gibi âyet-i Celile ile ilim sahiplerini diğer insanlar-

dan ayırıp yükseltmiş, “Sakın cahillerden olma...”, 

“Cahillerden yüz çevir” anlamındaki pek çok 

ayet-i celile ile de cehaleti ve bilgisizliği yermiştir,

Bu noktadan hareketle birlik - beraberlik için-

de camiler, Müslüman Azınlığımızın ihtiyaçlarına 

yönelik daha işlevsel birer eğitim ve kültür mer-

kezi gibi kullanılabilmeleri için gerekli çalışmalar 

ivedilikle yapılmalıdır.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1986 

yılından beri kutlanmakta olan “Camiler Haftası” 

2003 yıiından itibaren, 01/17 Ekim günleri arasın-

da, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” olarak çok 

çeşitli etkinliklerle , büyük bir coşkuyla kutlanma-

ya başlanmıştır*

Bilindiği üzere camiler, toplumdan, fakir, zen-

gin, âlim, cahil, diye ayırıma tabi tutmayan, fark 

gözetmeksizin bir araya topiayan ibadet yerleridir. 

Tarih boyunca üstlendikleri pek çok fonksiyonun 

yanı sıra, cemaat arasındaki kardeşliğin gelişme-

sinde yardımlaşmanın oluşmasında camilerin yeri 

çok büyüktür. Bu hafta nedeniyle camilerin genel 

temizliği ile eksikliklerinin giderilmesi, bakım ve 

onarımı yapılmaktadır.

Bu hafta nedeniyle cami görevlileri hastaları, 

yaşlıları, yetim ve yoksulları ziyaret ederek gönül-

lerini almaktadır. 

Burada yeri gelmiş iken insan hayatında dini eğiti-

min önemi hakkında birkaç söz söylemenin doğru 

olacağını düşünüyorum.

Günümüzde İlmî ve teknolojik gelişmeler, görül-

Devamı yan tarafta

Arada bir. . .

       Asım
ÇAVUŞOĞLU
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memiş bir hızla ilerlemektedir. Ama bütün bu ge-

lişme ve değişmeler, insanı insan yapmaya, mutlu 

kılmaya yetmemektedir.

Fertleri ve topiumları mutlu kılan, kötülüklerden 

kurtararak iyiye, doğruya, hakka ve hayra ulaş-

tıran ilk yol genel eğitimle beraber dini eğitimdir. 

Her iki dalda eğitim ve kültürlerine gereken değeri 

veren topluluklar, milletler, daima yükselmişler ve 

medeniyetin zirvesine ulaşmışlardır.

Bilinmelidir ki, geleceğimizin teminatı, toplumuna 

bağlı milli ve manevi kültür değerlerine saygılı, 

insana ve insanlığa hizmet aşkıyla dolu nesillerin 

yetiştirilmesi, ancak söz konusu eğitimle müm-

kündür.

Halen Batı Trakya'da din eğitimi ve öğretimi okul-

larımızın dışında, 2007 yılından bu yana Gümülci-

ne Seçilmiş Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında 

yapılmaktadır. Kur’an öğreticisi bu kurumun göze-

tim ve denetiminde çalışmalarını sürdürmektedir. 

Kur’an öğreticiliği manevi bakımdan değeri çok 

yüce bir hizmet alanıdır. Sevgili Peygamberimiz 

Kur’an-ı Kerim’i öğrenenleri de, öğretenleri de 

övmüş, onları insanların en hayırlıları olarak vasıf-

landırmışlardır.

Son yıllarda özellikle gençlerimizin hayat şartları-

nın etkisiyle sürekli kabuk değiştirdiğini gözlem-

liyoruz. Azınlığımızın bu değişmelerin olumsuz 

etkilerinden ve kendi öz değerlerine yabancılaş-

masından koruyacak yegâne çare ortak bir idea-

le, inanç ve ahlâki değerlere bağlı bir din eğitimi 

programının azınlığımızın her kesimine yaygınlaş-

tırmaktır. Bu da ancak Kur’an kursları

bünyesinde gerçekleşebilir. Temennim odur ki, 

yeni yetişen azınlık gençlerini kültür, tarih ve azın-

lık olarak bir bütünlük şuuru içinde Allah sevgisini, 

insan sevgisini mutlaka hakim kılmalıyız.

Unutulmamalıdır ki, fertleri ve toplumları mutlu 

kılan, kötülüklerden kurtararak iyiye, doğruya 

hakka ve hayra ulaştıran ilk yol genel eğitimle 

beraber dîni eğitimdir.

Bir namaz imamının cami içinde ve dışındaki gö-

revleri, cami ve kültür kavramlarını İslâmi de-

ğerler çerçevesinde işlemesinin uygun olacağını 

düşünüyorum. Çünkü imamın cemaatine yönelik 

cami ve İslâmî Kültür tehlikelerine karşı elinden 

geleni yapması daha doğru olur.

Keza bize ve özellikle velilerimize düşen vazife, 

çocuklarımıza daha küçük yaşlardan itibaren okul 

çağlarında iken düzenli, dengeli ve disiplinli bir din 

eğitimi verilmesidir.

*Benzer Etkinliklerin Bati Trakya’na da, S. Müftülükleri-

mizin himayesinde yapılması temennisiyle.

           GÜZEL SÖZLER

Üç dua vardır ki bunlar şüphesiz kabul 

edilir; mazlumun duası, misafirin duası ve 

babanın evladına duası. Hz. Muhammed 

(S.A.V)

 Ey gönül! Hakk’a aşkı olmayanın, aşka hak-

kı olur mu…?

Bir duamız var bir de duyanımız… Gerisi 

çok da mühim değil!

Yumuşak konuş ki kalplerin kapıları açılsın, 

sıcak kalpli ol ki vicdanlar seni düşüncelerine 

buyur etsin; İhlaslı davran ki tesirin sürekli 

olsun… Hz. Mevlana

“Unutmayın! Yaktığınız can kadar canınız 

yanacak ve üzdüğünüz kadar üzüleceksiniz.” 

Hz. Muhammed (S.A.V)

Kırılmış kalbin hesabı, bu dünyaya ağır gelir. 
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Balkan Harbi esnasında kimin nerede ne yapacağı belli 
değildi. Tam bir kargaşa ortamı sürüp gidiyordu. Her 
yerde çeteler, eşkıyalar türemiş ve insanlara acı çektir-
mek için adeta yarışıyorlardı. Gücü olan her yerin kralı 
gibiydi. O yıllarda eşkıyalık  her tarafa yayılmış ve bazı 
insanlar da geçimlerini buradan sağlıyordu.

Hasan Ağa da bu eşkiyalardan sadece biriydi. Ünü bir 
çok bölgeye yayılmıştı. Kendisine  sadık adamları  saye-
sinde köylere baskınlar düzenleyip zenginlerin kıymetli 
eşyalarını ve paralarını zor kullanarak  alıyordu. Karşı 
çıkanlara ise hiç tereddüt etmeden silahını doğrultuyor 
ve hemen kurumuş parmaklarıyla tetiği çekiyordu. 
Karşıdan bakıldığında dürüst gibi görünen, uzun boylu, 
gösterişli, ama içinde gerçek bir canavarı saklayan bu 
acımasız adam Rodop Dağları’nın zirvelerini mesken 
tutmuş, kimselere geçti vermiyor ve oradan adeta ne 
olup bittiğini gözetliyordu. Sigara dumanından bıyıkları 
sararmış ve sakalına karışmış Hasan Ağa, doymak bil-
mez bir karaktere sahipti ki yanındaki adamları da buna 
zaten çoktan alışmıştı. Her zaman giydiği poturunun 
cep girişleri olmasına rağmen delikti. Yine poturunun 
üzerinde  kirden  kahverengiye dönmüş kuşağını da 
her zaman beline sarıyordu. Acımasız bir çete başıydı.  
Köylerden bazı insanlar ondan korunmak için geceleri 
evlerini terk ediyor ve orman içinde kazdıkları kuyularda 
gizleniyorlardı.
Mehmet adında bölge köylerinden çocuk yapılı, cılız 
ve Rodop Dağlarının rüzgarına sanki dayanamayacak 
kadar zayıf olan biri vardı. Evli ve iki çocuk babası olup 
keçi çobanlığından elleri sertleşmiş ve  yüzü de  karar-
mıştı. Büyük oğlanın artık evlenme vakti gelmiş, hatta 
geçmeye bile başlamıştı. Çok paraya ihtiyacı vardı.  Bir 
gün evde gözlerini kapamış kara kara düşünüyordu. Ne 
yapsa çıkmazdaydı. Bir türlü hesap çıkmıyordu. Bir ara 
aklından Hasan Ağa geldi geçti. Sonra birden irkildi ve 

korkak gözlerini açtı. Çareyi bulmuştu. O da Hasan Ağa 
gibi eşkıyalık yapacaktı.

Bir gün Mehmet, atına bindi, silahını çapraz bir şekilde 
sırtına astı ve artık Rodop Dağları onundu. O günlerde  
dağların dumanlı havası yavaş yavaş yok olmaya başla-
mış ve her tarafta bir canlılık göze çarpıyordu. Baharın 
müjdecisi ilk sarı  çiçekler açmaya ve  arılar da bunların 
üzerinde uçmaya başlamıştı. Doğanın bu uyanışı sanki 
Mehmet’e de yansımıştı. Taşlı  yollardan atıyla bir süre 
gitti. Bir ara yorulduğunu hissedip karşısındaki kaya-
nın üzerine oturdu ve atını da bir ağaca bağladı. Uzun 
uzun  aşağıda uzanan uçsuz bucaksız ovaya baktı, 
baktı… Tekrar atına bindi. Bir süre daha gittikten sonra 
karşıdan bazı  nal seslerinin geldiğini duydu. Bir çalının 
arkasına gizlendi. Yoldan uzun boylu, sakallı ve poturlu 
bir atlı geçiyordu. Hiç çekinmeden hemen adama sila-
hını doğrulttu ve “Neyin varsa çıkar ve bana getir” diye 
kükrer  gibi bağırdı. Soymaya kalkıştığı adam ise Hasan 
Ağa idi. Hasan Ağa kurnaz ve eşkıyalığı iyi bilen biriy-
di. Bu yollardan defalarca geçmişti. Bir ara Mehmet’in 
silah tutan elinin titrediğini fark etti. İçinden, “Bu çocuk 
galiba çok acemi” dedi. Ani bir hareketle Mehmet’in 
üzerine saldırdı ve  silahını kaptığı gibi dipçiğiyle de onu 
bir güzel dövdü.
Hasan Ağa daha sonra Mehmet’e, “ otur yanıma. Sok 
elini poturumun cebine” dedi. Mehmet,  neye uğradığını 
şaşırmış, çaresiz bir şekilde Hasan Ağa’nın her dediğini 
yapmaya mecburdu. Elini poturun cebine sokunca delik 
olduğunu anladı. Hasan Ağa, “daha derine daha derine” 
şeklinde yüksek sesle ona söylenmeye başladı. “Orada  
eline ne geçti? Bunlar gibi sende yoksa bu eşkıyalığı 
yapma. Taşa oturduğunda bunlar aşağıya değmiyorsa 
bu işi yapma” dediğinde Mehmet ne kadar çetin bir 
cevize  çattığını anladı ve yaptığı işten pişmanlık duydu. 

Yaşanmış
İbrahim BALTALI

Öyküler
Hasan Ağa
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SALTIK-NÂME’DE GÜMÜLCİNE’NİN SULARI

OSMANLI  
                       tarihinden...
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. 

Eserde bugünkü Yunanistan’ın Batı Trakya bölge-

sinden de  bir çok  yerleşim yerinden bahsedil-

mektedir.  Saltukname’den öğrendiğimize  göre 

Bursa’ya Sultan Murat için  imaret yapılır. Kayıtta 

şöyle denir: “Şehre çeşme getüre; Şaru-Hânlu ve 

Beravata ve Gümülcine suların”. Demek ki o yıl-

larda daha Gümülcine’nin suları pek  meşhurdur.

Olay eski Türkçe’yle şöyle kaydedilmiştir:  

“…Nakildür kim bu câmi’-i atlk mübârek makâm-

dur, şöyle Emir Seyyid Sultân yılda bir gelür, 

ziyâret idüp du’â dileyüp, andan giderdi. Rûm’un 

bu câmi gibi şevâblu câmi’i yokdur, her cum’â 

gice Mekke’yi bu ziyâret ider, dirlerdi. Bir gün 

giderken bir yire geldi. Mürîdlerine emr eyledi, taş 

divşürdiler. Bir yirde bir mihrâb düzdi, eyitdi:

-Bunda bir câmi ola, Kudüs sevâbın fukarâ-yı 

ümmet bunda bulalar. Ahirü’l-emr Sultân Murâd 

ibni Mehemmed Hân sonra gelüp, ol yirde yeni 

câmi bünyâd eyledi kim Rûm’un Kudüs’i oldı, dört 

minâre ile yidi [T1223] tabaka şerefeyle vâsi’ ha-

remiyle bir ulu kubbe ile ve tokuz kubbe, iki direk 

üzere bünyâd olına. Medreseler ve mekteb ve 

şâdırvân ve çeşmeler birle ma’mür oldı. Ol erün 

nefesi yirine geldi ve ammâ bu iki câmi’ kim Gazi 

Çekirge semtinde, Bursa ovasına hâkim bir tepenin 

üzerinde kurulu olan Murat Hüdavendigar Külliyesi; 

cami, medrese, imaret, çeşme ve türbeden oluşuyor. 

Sultan 1. Murat tarafından 1365-1366 yıllarında yaptırı-

lan cami, diğer Bursa camilerinden farklı olarak düzen-

lenmiş. Medrese genellikle cami avlusunda veya ayrı 

bir bina olarak inşa edilir. Burada tek yapıda bir araya 

getirilmiş. İki katlı Hüdavendigâr Camii’nin alt katı 

cami, üst katı da medrese olarak tasarlanmış. Çeşme 

de caminin kuzey batı duvarına bitişik olarak yapılmış.

Caminin alt katındaki ibadet mekânı, üzeri tonozla 

örtülü altı odadan oluşuyor. Tek kubbenin örttüğü ve 

ortasında şadırvan bulunan merkezi alan, dört yönden 

üzeri tonoz örtülü dört eyvana bağlanıyor.

Medrese olarak tasarlanan ve girişin doğu- batı yönle-

rinden çift taraflı merdivenlerle çıkılan üst kattaysa, bir 

koridorla bu koridora açılan sağlı sollu on iki oda, yan-

larda dershane olarak kullanılan tonozla örtülü dört 

oda ve son cemaat yeri üzerinde beş bölmeli revak 

bulunuyor. Günümüzde üst kata çıkış kapalı tutuluyor. 

(24/ 05/ 2009)
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Hünkâr zamânında 

namâz-gâh idi ve dahi 

bir yirde Sultân Murâd 

‘imâret yapmak kaşd 

eyledi, idemedi. 

Şonrağı Murâd Hân’a 

Vâma ğazâsmda 

kâfir galebe eyledü-

ginde kim kendüden 

geçmişdi, ol demde 

Molla Hudâvendigâr 

görinü gelüp, feth 

muştuladı ve dahi ol 

yirde ‘imâret bünyâd 

eylemeği gösterdi. Ol 

ğazâ mâlıyla ol yir-

de bir ‘imâret ve bir 

mollâ-hâne bünyâd 

olundı ve bu evvelki 

Ğâzî Hünkâr ‘imâreti 

Bürsa’da kaplucada 

bünyâd eylemişdi ve 

dahi bu Sultân Murâd 

çün bu ‘ imâreti yapdı 

ve dahi ‘ ahd eyledi 

kim şehre çeşme ge-

türe; Şaru-Hânlu ve 

Berâvata ve Gümülcîn 

suların. Pes vâki’asın-

da eyitdiler:…”

SALTIK-NÂME

Prof. Dr. Necati DEMİR- 

Yard. Doç. Dr. Mehmet 

Dursun ERDEM, Destan 

Yayınları, 1-2-3 Clt, s. 

610, Temmuz 2007 An-

kara, ISBN:  978-9944-

788-03-8s. 610

mustafacambaz.com

Azınlık öğrencileri 
cuma namazına gidemeyecek!

Doğu Makedonya Trakya Eğitim Müdürü Kostandinos Bandikos, yeni bir 

kararla Rodop ilinde Azınlık İlkokullarının Cuma günü erken paydos yap-

masını yasakladı.

Rodop ilinde faaliyet gösteren Azınlık ilkokulları, Cuma günleri öğrecilerin 

camilere giderek Cuma namazını kılabilmeleri ve Cuma gününün manevi-

yatını kavrayabilmeleri için diğer günlere nazaran erken paydos ediyordu.

Ancak, öğrenciler bundan sonra ne yazık ki camilere gidip Cuma namazını 

eda edemeyecek. Çünkü Rodop ilinde Azınlık İlkokulları artık haftanın beş 

günü de aynı saatte paydos edecek.

Doğu Makedonya Trakya Eyaleti Eğitim Müdürü Kostandinos Bandikos 

konuyla ilgili yeni kararını Rodop İli Birinci Derece İl Eğitim Müdürlüğüne 

gönderdi. Yeni uygulamayla hakkında Azınlık İlkokullarının müdürlerinin 

bilgilendirilmesini istedi.

Bandikos, konuya ilişkin kararında “Kurumumuza bazı okullarda müfre-

datın uygulanmadığı ve erken çıkış olduğu yönünde bilgiler gelmektedir. 

Haftanın her günü ve saatinde herhangi bir sapma olmaksızın onaylanmış 

program takvimine sadık kalınması ve sıkı bir şekilde uyulması için lütfen 

Azınlık Okulları Müdürlüklerini tekrar bilgilendiriniz” ifadelerine yer verdi.

Cuma namazı talimatında yeni gelişme... 
Öğretmen ve öğrenciler izin alacak!!!

Doğu Makedonya – Trakya Eyalet Eğitim Müdürü Konstandinos Bandikos, 

cuma namazıyla ilgili olarak uygulanacak yeni talimatta değişikliğe gitti.

Yeni değişikliğe göre, Cuma namazına gitmek isteyen öğretmenler mü-

fettişliğe dilekçe sunacak. Söz konusu dilekçe, okulda uygulanan ders 

programı dikkate alınarak incelenecek ve alınan karar öğretmene tebliğ 

edilecek.

Aynı uygulamaya göre, öğrencilerin cuma namazına gidebilmeleri için 

velilerin her hafta özel dilekçe sunması gerekiyor. Çocuğu cuma namazı-

na gitmek isteyen velinin ayrıca cuma saati öncesinde çocuğunu okuldan 

alması ve daha sonra yeniden okula getirmesi gerekiyor.

Söz konusu genelge, Batı Trakya Türk Azınlığı tarafından tepkiyle karşılan-

dı. 

Yayınlanma  tarihi: 23.09.2021



Açıklama
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“Bu bir hak gaspıdır”

Cuma namazı engeline tepkiler

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği

Batı Trakya Türk Öğretmenler 

Birliği (BTTÖB) Doğu Makedonya 

– Trakya Eyalet Eğitim Müdürü 

Konstandinos Bandikos’un Rodop 

İlindeki Azınlık Okullarına gön-

derdiği genelgeyle ilgili olarak 

yazılı bir açıklama yaptı.

Konuyla ilgili olarak BTTÖB tara-

fından yapılan açıklama şöyle:

BU BİR HAK GASPIDIR

“Azınlık eğitimi ve okulları ile ilgili yöneticilerin 

aldığı kararlar ne yazık ki, zamana, kişiye ve siya-

si konjonktüre göre değişkenlik gösteriyor. Artık 

bunu anlamlandırmakta güçlük çekiyoruz. Azınlık 

eğitimi üzerinde azınlığın görüşü alınmadan tek 

taraflı çıkartılan yasa ve genelgelerde azınlık eği-

timinin özerk yapısı alınacak karara göre istenir-

se hatırlanıyor, istenmediği takdirde dikkate bile 

alınmıyor. Bu riyakâr tutum ve anlayışa ivedilikle 

bir son verilmeli.

Yakın bir tarihte çıkartılan yasaya göre devlet 

okullarına getirilen bazı imkânlar azınlık okulların-

dan esirgendi. Düzenlemeye göre azınlık okulları-

nın başka kurumlar ve dernekler ile işbirliği yap-

ması yasaklanmakta, azınlık okullarının bağışlar 

veya hibe yoluyla gelir elde etmeleri engellenmek-

te, kapatılmış olan azınlık okul-

larının binalarına belediye meclis 

üyeleri kararıyla kullanım yasağı 

getirilmesinin önü açılmakta ki 

böylece bu binalarda azınlık eğiti-

mi kapsamında herhangi bir faa-

liyet yapılması engellenmektedir. 

Bu düzenlemeler ile anayasanın 

kanun önünde eşitlik ilkesi açık-

ça ihlal edildiği gibi söz konusu 

düzenlemeler ile okullarımızın sosyal gelişimine 

büyük darbe indirilmektedir. Böyle durumlarda 

Lozan’a göre okullarımızın özel ve özerk yapısı 

akıllara gelmekte. Ancak kapatılma söz konusu ol-

duğunda veya gerekli çocuk bulunduğunda eğitimi 

geçici olarak askıya alınmış okulu tekrar faaliyete 

geçirmek gerektiğinde, Lozan’daki eğitim haklarını 

kimse dikkate almamakta. Artık aklımızla dalga 

geçilmesini içimize sindiremediğimizi herkes bilsin.

Egemen kültür içerisinde kendi kültürünü yaşat-

maya ve genç nesillere taşımaya çalışan azınlıklar 

için okullarının özerk yapısı kıymetlidir. Okulla-

rımızı kurmakta, yönetmekte ve denetlemekte 

özgür olmamız gerekirken, bugün gelinen noktada 

mevcut okullarımızı yaşatmak için çırpınıyoruz. 

Bu özerk eğitim içerisinde kültürümüzü yaşat-

mak adına çocuklarımıza öğreteceğimiz dil ve din 

bilgileri hayati öneme haizdir. Bu sebeple Doğu 

Makedonya Trakya Eğitim Müdürlüğü’nün, Batı 
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BTTADK Eğitim Müdürü Bandikos’un 
kararını değerlendirdi

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Doğu Make-

donya – Trakya Eyalet Eğitim Müdürü Konstandinos Bandikos’un 

Rodop İlindeki Azınlık Okullarına gönderdiği genelgeyi değerlen-

dirdi.

Konuyla ilgili ola-

rak BTTADK ta-

rafından yapılan 

açıklama şöyle:

“Batı Trakya Türk 

Azınlığı Danışma 

Kurulu 22 Eylül 2021 

Çarşamba günü, eği-

timle ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirdiği acil ve 

kısıtlı toplantıda Bölge Eğitim Müdürlüğünce Rodop İlindeki Azınlık 

Okullarına gönderilen genelgeyi değerlendirdi.

Öğrencilerin Cuma namazına gitmesini engelleyen, il bölge eğitim 

müdürlüğü tarafından Rodop İlindeki Azınlık ilkokullarına gönde-

rilen genelgenin, Din ve Vicdan Özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik 

bir adım olduğu aşikârdır. Zira Cuma gününün İslâm dini men-

supları için önemi bilindiği halde, böyle bir adım atılmaya çalışıl-

ması hakkaniyetli bir davranış değildir.

Cuma namazına gitmeyi adeta izne tabi tutmak ve bunu yapar-

ken de, öğrenciler arasında ders bakımından eşitsizlik yaratan bu 

düzenlemeyi, yıllardır yapılan uygulamanın aksine iyi bir örnek 

olarak göstermek, art niyetli bir davranış değilse de, en hafif ta-

birle işgüzarlıktır.

Öğrencilerin velilerinden sorumluluk ihtiva eden beyanname talep 

etmenin amacı anlaşılmamaktadır. Bu, fişleme olarak nitelendi-

rilmesi mümkün uygulamanın, hukuka uygunluğu soru işaretidir. 

Dolayısı ile bu uygulamanın ardında farklı bir amaç olduğu sezin-

lenmektedir.

Çok kısa bir süre önce yayınlanan eğitim yasasında azınlık eği-

timinin özel ve özerk statüsüne vurgu yapılırken, bu konuda bu 

statü, hem de hukuka aykırı bir şekilde neden göz ardı edildiği 

ayrıca dikkat çekmektedir.

Yukarıda belirtilenler doğrultusunda, Rodop ve Evros illerindeki 

Trakya Müslüman Türk Azınlık 

okullarında, azınlık çocukları-

nın hakkı olan Cuma günleri 

Cuma namazına gitme konu-

sunda almış olduğu karar biz-

ler tarafından kabul edilemez.

Rodop ve Evros illerindeki 

azınlık ilkokullarında yıllardır 

herhangi bir sorun yaşan-

madan uygulanan sistemin 

durduk yerde değiştirilmek 

istenmesini anlamlandırmak 

geçekten güç. Cuma nama-

zına gitmeyi adeta izne tabi 

tutmak, öğrenciler arasında 

ders bakımından eşitsizlik 

yaratan bir uygulamayı, iyi 

bir uygulama olarak sunmak, 

iyi niyetten uzak bir yaklaşım 

olarak değerlendiriyoruz. Böl-

ge Eğitim Müdürlüğünce Ro-

dop İlindeki Azınlık Okullarına 

gönderilen genelge hakikaten 

Din ve Vicdan Özgürlüğünü 

kısıtlayan, haksız okul kapat-

malarından sonra azınlığın 

eğitim statüsüne vurulmuş 

başka bir darbe ve hak gas-

pıdır. Toplumumuzun huzuru 

için bu yanlışlıktan ivedilikle 

dönülmesi ve Rodop ve Evros 

illerindeki azınlık ilkokulların-

da yıllardır herhangi bir sorun 

yaşanmadan uygulanan siste-

min, tüm azınlık ilkokullarında 

uygulanması elzemdir. Say-

gıyla kamuoyuna duyururur.”

Yayınlanma tarihi: 23.09.2021

Açıklama
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azınlık ilkokul-

larında yıllardır 

herhangi bir sorun 

yaşanmadan 

uygulanan siste-

min, tüm azınlık 

ilkokullarında 

uygulanması ile 

ortada bir so-

run kalmayacağı 

açıktır. Bu vesile 

ile tüm yetkilileri 

hassasiyetlerimize 

saygı duymaya ve 

bu hassasiyetleri-

mizi dikkate alan 

düzenlemeleri bir 

an evvel yapmaya 

davet ediyoruz.

Bu konu ile ilgili 

Encümenler Birliği 

Derneği’nin sosyal 

medya üzerinden 

başlatacak oldu-

ğu kampanyaya 

destek vermeniz, 

kazanılmış hakla-

rımızın muhafaza 

edilmesi için önem 

arz etmektedir.”

Yayın tarihi: 

23.09.2021

SÖPA Mezunları Derneğinden Azınlık okullarında 
“Cuma günü” açıklaması

Rodop – Meriç İlleri Selânik Özel 

Pedagoji Akademisi Mezunu Öğret-

menler Derneği, (SÖPA) Cuma günü 

Müslümanlar için mübarek bir gün 

olduğunu vurguladı.

Konuyla ilgili olarak 

dernekten yapılan 

açıklamada, “Azınlık 

okullarımızda dini bir 

hak çerçevesinde, as-

lına bakılırsa kültürel 

anlamda günlük ha-

yatımıza yansımasıyla 

önemli olan cuma 

günleri faklı çalışma düzeni vardır. 

Üstelik bu geçmişten günümüze fark-

lı şekillerde uygulanmıştır. Çeyrek 

asır geriye gittiğinizde Azınlık okul-

larımızın yarıdan fazlası pazar gün-

leri çalışır, cumaları da tatil sayılırdı. 

Bu dini hassasiyetimize saygının bir 

yansıması olarak karşımıza çıkıyor” 

ifadelerine yer verildi.

Dernekten yapılan açıklama şöyle:

Azınlık okullarında Cuma günü

Cuma günü Müslümanlar için müba-

rek bir gündür. Bundan dolayıdır ki 

Azınlık Okullarımızda, cuma günleri, 

bugünün manevi havasını ailesi ve 

tüm toplum ile yaşayarak özümse-

mesi için tüm öğrenciler paydos edilir 

ve o gün diğer günlere göre biraz 

erken çıkılır. Ders saatleri de cuma 

günleri diğer günlere göre daha kısa-

dır. Böyle olmasına karşın asla ders 

kaybı olmamaktadır.

Toplum açısından hele hele bizim gibi 

azınlık olarak hâkim kültür içerisinde 

tutunmaya çalışan toplumlarda bu 

gibi değerler çok önemlidir. Üstelik 

Azınlık okulu diye tabir ettiğimiz, 

antlaşmalarla verilmiş, kendimize 

ait kurumlarımızda, dini bakımdan 

önemli ve simgesel değere sahip 

günler daha da önem kazanmaktadır. 

Bu sebepledir ki bu gibi değerlerimize 

sahip çıkmak çok önemlidir.

Bazı kazanımların değeri elden 

gidince anlaşılıyor

Elbette konuya birçok açıdan baka-

bilirsiniz. Farklı çözüm önerileri de 

sunabilirsiniz. Ancak unutmama-

mız gereken en önemli nokta; bazı 

kazanımların elden gidince değerinin 

anlaşıldığıdır. Bu sebeple sahip olu-

Açıklama
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nan değerleri kaybetmemek için çaba göstermek 

başlıca sorumluluklarımızdandır. Yapmamız gere-

ken, toplum olarak hayatımızın çeşitli alanlarında 

yaşatılmakta olan simgesel nitelikteki uygulama-

lara sonuna kadar sahip çıkmaktır. Okullarımızda 

cuma günü uygulaması da bunlardan biridir; belki 

de en önemlisidir.

Bazılarından ders kayıpları ne olacak sorusunu 

duyar gibiyim. Aslına bakılırsa hiçbir ders kaybı 

olmamaktadır. Sadece ders ve teneffüsler 5 dk. 

kısaltılmaktadır. Yani bir ders saati kırk beş (45) 

dakikadan kırk (40) veya bazı dönemler otuz beş 

(35) dakika yapılmaktadır. Ders saatlerinin kısal-

tılması da asla ders kaybı olarak sayılamaz. Zira 

çağdaş eğitim bilimciler ders saatlerinin kısa ol-

masını daha verimli olduğunu ileri sürmektedirler. 

Devlet okulları 13.15, Azınlık okulları 

14.00’te paydos ediliyor

Öte yandan devlet okullarında dersler saat 

13.15’te sona ererken Azınlık Okullarımız bizim 

Rodop-Evros İlleri Selânik Özel Pedagoji Akademi-

si Mezunu Öğretmenler Derneği olarak da talebi-

miz üzerine saat 14.00’te paydos edilmektedir. Bu 

durumda Azınlık okulunda her sınıf haftada Devlet 

okullarına göre dört (4) saat fazla ders yapmakta-

dır. Bunun böyle olmasıyla da bizler gurur duyu-

yoruz. Bu konuya değinme sebebim ise bazıları 

maksatlı veya maksatsız öğretmenlerin bu durum-

dan yararlandığı ve kendilerini düşündüğü şeklin-

de görüşleri ileri sürmelerinden dolayıdır. Ancak 

bu asla doğru değildir ve asıl meselenin gözden 

kaçırılmasına mahal vermektedir.

Kaldı ki, bizler dernek olarak, tüm öğretmenleri-

miz adına da kaybolan ders saatlerini belirlenecek 

herhangi bir zamanda telâfi etmeye hazır olduğu-

muzu belirtmek istiyoruz.

İzinle Cuma namazı olmaz; şartsız ve engel-

siz olmasını istiyoruz

Bölge Eğitim Müdürlüğü tarafında çözüm diye 

sunduğu son yazısı bize göre asla kabul edilemez. 

Öncelikle toplumun kutsalını ilgilendiren dinimiz 

ve maneviyatımız açısından son derece önemli 

Cuma saatinde öğrenci ve öğretmenlerin okul-

dan ayrılmasını izne bağlaması da gerçekten çok 

gariptir. Bizler asla böyle bir çözümü onaylamıyo-

ruz. Hatta bunu çözüm saymak mümkün değildir. 

Umudumuz sayın milletvekili İlhan AHMET tara-

fından meclise sunulan talebimize olumlu yanıt 

gelmesi yönündedir. Biz bunu bekliyoruz.

Azınlık okulları yıllar önce Cuma günleri 

tatil oluyordu

Azınlık okullarımızda dini bir hak çerçevesinde, as-

lına bakılırsa kültürel anlamda günlük hayatımıza 

yansımasıyla önemli olan cuma günleri faklı çalış-

ma düzeni vardır. Üstelik bu geçmişten günümüze 

farklı şekillerde uygulanmıştır. Çeyrek asır geriye 

gittiğinizde Azınlık okullarımızın yarıdan fazlası 

pazar günleri çalışır, cumaları da tatil sayılırdı. Bu 

dini hassasiyetimize saygının bir yansıması olarak 

karşımıza çıkıyor.

Sonraları adım adım bu durum değişti ve okullar 

cuma günleri faaliyete geçti. Buna karşılık da yine 

en azından Cuma saatinin maneviyatının öğrenci-

lerin bizatihi aileleriyle birlikte yaşanmasına imkân 

vermek üzere Cuma namazında yarım saat veya 

bir ders saati erken ayrılmaları ve okulların da 

tatile girmesine izin verildi.

Cuma gibi dini günler simgesel değere 

ahiptir

Bu durumdan Azınlık fertleri memnun olmasına 
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karşın zaman zaman 

bu uygulamanın da 

-özellikle son on yılda- 

kaldırılması girişimleri 

başladı. Bazıları ders 

kaybını bahane ederek 

bu uygulamanın kaldı-

rılması yönünde tavır 

aldı. Ancak bu görüşle-

re de toplumun büyük 

çoğunluğunun itibar 

etmediği de zaman 

içinde görüldü. Azınlık 

toplumları için böyle 

Cuma gibi dini günler 

simgesel değere sahip 

olduğu ve asla vazge-

çilemeyeceği görüşü 

benimsendi. Kaldı ki 

ders kaybı konusu da 

okullarımız tarafından 

çoktan çözüme kavuş-

turulmuştur. Bundan 

yukarıda da zaten bah-

settik. Yeniden buna 

girmiyoruz.

Toplumlar değerleri-

ne sahip çıktıkça ve 

toplumlar değerlerinin 

yaşatılmasına sonuna 

kadar çaba gösterdikçe 

dinlerini, gelenek ve 

göreneklerini muhafaza 

etmeyi başarmaktadır-

lar. 

Yayınlanma tarihi: 

21.09.2021

“Bu yanlışın düzeltilmesi ülkemiz ve 
bölgemiz için en doğru yoldur”

Batı Trakya İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneğİ (BİHLİM-

DER), Doğu Makedonya – Trakya Eyalet Eğitim Müdürü Konstandinos 

Bandikos tarafından Cuma namazını hedef alan talimatıyla ilgili olarak 

yazılı bir açıklama yaptı.

BİHLİMDER açıklamasında, “Tarihte kaldığına inandığımız dayatma, 

yok sayma, bozma ve sonra bitirme anlayışının günümüz dünyasında 

varlığını sürdürmesine anlam veremiyoruz. Bu yanlışın, ortaya çıkan 

durumun acilen düzeltilmesi ülkemiz ve bölgemiz için en doğru yoldur” 

ifadelerine yer verdi.

Konuyla ilgili olarak BİHLİMDER yönetim kurulu tarafından ya-

pılan yazılı açıklama şöyle:

Tarihte kaldığına inandığımız dayatma, yok sayma, bozma ve sonra 

bitirme anlayışının günümüz dünyasında varlığını sürdürmesine anlam 

veremiyoruz.

Neden bahsediyoruz, tabi ki ülkemiz yöneticilerinin antlaşmaları hiçe 

sayarak, insan hak ve özgürlüklerini çiğneyerek, inanç özgürlüğü yala-

nıyla farklı İnanç kültür ve medeniyete sahip kişilere hak tanımayarak 

almış oldukları en son karardan, yani Cuma günü programında yapmış 

oldukları değişiklikten, Cuma namazı ve Cuma saatine yapılmış olan 

saldırıdan, azınlık okullarında azınlık çocuklarının hakkı olan bir uygu-

lamayı yok saymaktan.

BİHLİMDER

Açıklama
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Batı Trakya Müslüman Türk çocuklarının özerk bir 

yapıya sahip olan azınlık okullarında Cuma günü 

uygulanan bu programın yanlış kişilerin istismarı 

ile yok sayılması, çözüm adı altında iyi niyetten 

yoksun, birilerinin mağduriyeti üzerinden sevinç 

duyması nasıl izah edilebilir?!

Bir inanca sahip olmak suç ise; biz bu suçu işliyo-

ruz!

Biz çocuklarımıza farklı inançlara saygılı olmasını 

ve bir inancının olmasını öğretirken suç işliyorsak; 

biz bunu işliyoruz…

Biz çocuklarımıza erdemli olmayı, merhameti, say-

gıyı, paylaşmayı, hiçbir canlıya zarar vermemeyi, 

hiçbir mabedin duvarına yazı yazmamayı, sevginin 

güzel, nefretin ise toplumlara zarar verdiğini öğre-

tirken suç işliyorsak biz bu suçu işlemeye devam 

da edeceğiz.

Problem ve sorun çözmeyi ateşe odun taşıyarak, 

kuyuya taş doldurarak, muhataplara sağır, kör ve 

dilsiz davranarak çözüleceğine inanmıyoruz ve 

böyle bir uygulamayı kabul etmiyoruz.

Bizler verilen sözlerin tutulmasını, sahip olduğu-

muz hakların gasp edilmemesini, insani değerlerin 

gözardı edilmeyerek inanç, kültür ve medeniyet 

değerlerine saygı duyulmasını, insanlığın ortak 

mirasının siyasete kurban gitmemesini, insan 

haklarının, inanç özgürlüğünün, kişinin kendini 

ifade etme hakkının olduğunu hatırlatıyor ve bu 

alınmış olan haksız ve yanlış karardan bir an önce 

dönülmesini, düzeltilmesini beklediğimizi beyan 

ediyoruz.

Doğu Makedonya Trakya Eğitim Müdürünün almış 

olduğu kararı dayandırdığı gerekçe ayrıca bir faci-

adır. Müfredatın uygulanmadığı ve erken çıkış ol-

duğu bilgisine istinaden ortaya çıkan durum hırsızı 

cezalandırmak yerine, ev sahibine ceza kesmek 

gibi ilginç bir çelişki getirmektedir.

Böyle bir kararın bilime ve eğitimin ilkelerine 

inanan bir eğitimci tarafından alınmış olacağına 

inanmamız beklenmemelidir.

Bu yanlışın, ortaya çıkan durumun acilen düzeltil-

mesi ülkemiz ve bölgemiz için en doğru yoldur.

Kamuoyuna saygılarımızla

Bihlimder Yönetim Kurulu 

Yayın tarihi: 22.09.2021

“Azınlık eğitiminin özel ve özerk statüsünün yok 
sayılmaya çalışılması kabul edilemez”

Azınlık Okulları Encümenler Birliği

Azınlık Okulları Encümenler Birliği yönetimi, Doğu 

Makedonya – Trakya Eyalet Eğitim Müdürü Kons-

tandinos Bandikos’un Rodop İlindeki Azınlık Okul-

larına gönderdiği genelgeyle ilgili olarak yazılı bir 

açıklama yaptı.

Konuyla ilgili olarak dernekten yapılan açık-

lama şöyle:

“Azınlık Okulları Encümenler Birliği Yönetimi ola-

rak, 20-9-2021 tarihinde Rodop ilindeki azınlık 
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okullarına iletilen genelgeyi şaşkınlıkla karşıladık.

Öncelikle, aksini iddia eden bazı yetkililere bir kez 

daha hatırlatmak isteriz ki, okullarımızdaki encü-

men heyetleri ve onların üst organı olan Azınlık 

Okulları Encümenler Birliği, azınlık okulları ile ilgili 

her konuda söz sahibidir.

Rodop ilinde yıllardır uygulanan ve hiçbir sıkıntıya 

sebep olmayan, bir uygulama mevcut iken, aslın-

da öğrenciler arasında eşitsizliğe sebep olan bir 

uygulamanın örnek gösterilerek, bundan böyle o 

uygulamaya uyulmasının talep edilmesi, iyi niyet-

ten uzak ve sorun yaratmaya yönelik bir adımdır.

Bu adımın gerçeklerle çok da örtüşmeyen ge-

rekçelerle atılmaya çalışılması ise, idarenin kötü 

niyetini bir kez daha ispatlar niteliktedir. Şöyle ki; 

Rodop ilindeki azınlık okullarında yıllardır uygula-

nan sistem iddia edildiği gibi öğrenciler arasında 

eşitsizlik ve adaletsizlik yaratmazken, iyi örnek 

olarak empoze edilmek istenen uygulama öğren-

ciler arasında eşitsizliğe ve adaletsizliğe sebep 

olmaktadır.

Azınlık mensubu öğretmenlerin Cuma namazına 

gitmelerini adeta izne tabi tutmak, din ve vicdan 

hürriyetine yapılan haksız bir müdahale değil de 

nedir?

Öğrencilerin velilerinden sorumluluk 

ihtiva eden beyanname talep et-

mek, ister istemez bu yolla idarenin 

fişleme çalışması içerisinde olduğu-

nu düşündürmektedir. Bu uygulama, 

hukuka uygun bir uygulama mıdır? 

Yoksa bununla amaçlanan öğrenci 

ve veliler üzerinde baskı oluşturmak 

mıdır?

Azınlık eğitiminin özel ve özerk statüsünün bu tip 

müdahalelerle yok sayılmaya çalışılması kabul 

edilemez, hukuksuz bir davranıştır. 

Azınlık Okulları Encümenler Birliği olarak talebi-

miz, yetkililerin süslü söylemlerle değil, samimi 

eylemlerle azınlık eğitimine katkıda bulunmaları 

ve uygulamada hiçbir sorun yaratmayan sistemin 

uygulanmasını engellemekten vazgeçmeleridir.”

Yayın tarihi: 23.09.2021

Azınlık okullarının erken paydos edilmesini yasaklayan 
karara tepki gösterdi

Rodop Milletvekili İlhan Ahmet

Değişim Hareketi (KİNAL) Rodop Milletvekili İlhan 

Ahmet, Azınlık okullarında Cuma günleri erken 

paydos edilmesini yasaklayan Eğitim Müdürlü-

ğü’nün talimatına tepki gösterdi.
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Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Niki Kerameos’a-

bir bildiri sunan İlhan Ahmet, Doğu Makedonya 

- Trakya Eğitim Müdür Kostandinos Bandikos’un 

bu talimatının Azınlık kamuoyunda, Müslümanlar 

için kutsal ve toplu ibadet edilen gün olan Cuma 

gününde, Cuma namazının yasaklanması olarak 

yorumlandığını belirtti.

Gelişme üzerine, 

Selanik Özel Pe-

dagoji Akademisi 

Mezunu Öğretmen-

ler Derneği tarafın-

dan şahsına iletilen 

talep mektubunu 

da ilişikte sunan 

milletvekili, Azınlık 

eğitim camiasında 

infiale yol açan ka-

rardan bir an önce 

geri adım atılmasını 

istedi. 

Hatırlanacağı üzere 2015 yılında iktidardaki SİRİ-

ZA hükümeti döneminde de benzer bir girişimde 

bulunulmuş, milletvekili İlhan Ahmet’in parlamen-

todaki müdahalesinin ardından bakanlık kararı 

iptal etmişti.

Yeni Demokrasi iktidarı döneminde bir kez daha 

gündeme gelen gelişmeyle ilgili Milletvekili İlhan 

Ahmet, bakana sunduğu bildiride şu ifadelere yer 

verdi:

“Sayın Bakan,

Doğu Makedonya - Trakya İlköğretim ve Ortaöğ-

retim Eğitim Müdürlüğü’nün Φ.8.2/2.4/8354/17-

09-2021 protol sayılı ve tarihli kararı ile Rodop ve 

Meriç illerindeki ilköğretim müdürlüklerine bağlı 

okul müdürlerine, haftalık müfredat ve ders saati 

programına istisnasız uyulması tebliğ edilmiştir. 

Bu durum, Cuma günleri Cuma namazı sebebiyle 

erken paydos eden Azınlık ilkokulları özelinde yo-

rumlandığında, bu işleyişe engel getirildiği mana-

sını doğurmaktadır.

Oysa, Azınlık okulları özel statüsü de dikkate 

alındığında, bu okulların din ve ibadet özgürlüğü 

bağlamındaCuma günleri erken paydos etmeleri 

gerekmektedir.

Sayın Bakan,

Azınlık okullarındaki öğrenciler, Müslüman ve 

Azınlık mensubu insanlardır. Onların manevi ve 

dini gelişimleri için de Anayasanın 16. maddesini-

nikinci paragrafına göre dini eğitimleri muhafaza 

edilmelidir.

Kaldı ki2002 yılında, Diaspora ve Çokkültürlü Eği-

tim Özel Sekreterliği’nin Azınlık okullarının işleyi-

şiyle ilgili Cuma günleri erken paydos uygulama-

sının devam etmesi yönünde verdiği ve bu güne 

kadar kesintisiz uygulanan talimatı da gözden 

kaçırmamak gerekmektedir.

Ayrıca, bu dini vecibelerini kesintisiz yerine ge-

tirme arzusu, öğrencilerin ve Trakya’daki Azınlık 

okullarıencümen heyetlerinin tamamının ortak 

talebidir ki, devlet tarafından demokrasinin gereği 

olarak ciddiyetle dikkate alınmalıdır.

Yukarıda belirtilenler doğrultusunda, Doğu Make-

donya - Trakya İlköğretim ve Ortaöğretim Eğitim 

Müdürlüğü’nün Φ.8.2/2.4/8354/17-09-2021 protol 

sayılı ve tarihli kararını iptal etmenizi ve bir genel-

ge yayımlayarak,Rodop ve Meriç illerindeki Azın-

lık ilkokullarındaki tüm öğretmen ve öğrencilerin 

Cuma namazı vaktinden yarım saat önce okulla-

rından ayrılabileceğini açıkça ilan etmenizi talep 

ediyorum.

Bu şekilde okuldan erken ayrılmanın, velilerin de 

onayı alınarak okul programına yansıtılması ge-

rektiğini dikkatinize sunuyorum.”

                                   Yayın tarihi: 21.09.2021
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GENELGEYİ GERİ ÇEKİNİZ!

Günlerin getirdikleri

                        İbrahim BALTALI
ibrahimbaltali@hotmail.com

Eğitim Müfettişliğinin okullara gönderdiği 
29.09.2021 tarihli genelgeyle Cuma namazına 
gitmek isteyen Yunanistan’daki Batı Trakya Müs-
lüman – Türk azınlığı mensubu öğretmenler ve 
öğrencilere bir 
dizi zorluk çı-
kartılmakta ve 
dolaylı yoldan 
Müslüman eği-
timciler ile yine 
Müslüman çocuk-
ların dini veci-
belerini yapma-
larına kısıtlama 
getirilmektedir. 
Bu hiçbir şekilde 
kabul edilemez 
bir uygulamadır 
ki hem insan hak 
ve özgürlükle-
rine, hem de 
Lozan Antlaşma-
sı’nda belirtilen 
azınlık eğitiminin özel ve özerk kavram belirtileri-
ne aykırıdır.

Genelgeye göre Azınlık okullarında görev yapan 
Müslüman öğretmenler Cuma namazına gitmek 
istediklerine dair dilekçe sunmak zorunda kal-
maktadır. En vahim ve de trajik olanı ise, öğrenci 
velilerinin her hafta çocuklarının Cuma namazına 

gitmek istediklerini beyan eden dilekçe sunacak 
olmalarıdır.

Uygulamayla öğrenci ve öğretmenlere bir dizi 
zorluğun ya-
nında, insanlar 
sanki fişleniyor 
muyuz, gibi 
bir düşünceye 
kapılmaktadırlar. 
Öte yandan olay 
psikolojik olarak 
insanlarda korku 
ve endişe yarat-
maktadır.

Ancak bu tür 
uygulamalar 
dünyada yeni de 
değildir. Belli ki 
yöneticilerimiz 
bir yerden esin-
lenmiş ve Azınlık 

insanımıza dayatmaya çalışmaktadırlar.

Hatırlayalım! Bulgaristan’da totaliter Jivkov rejimi 
devrilmiş ve Bulgaristan’daki Türklere de eğitim 
konusunda yeni bazı hürriyetler sağlanmıştı. İlk 
başlarda okullarda Türkçe seçmeli, devamında da 
zorunlu seçmeli olarak verilmeye başlanmıştı. İler-
leyen zamanlarda ise onlar da garip bir uygulama-

Kurcalı- Likion Azınlık İlkokulu ve Camii.
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ya giderek öğrenci velilerinden her yıl “Çocu-
ğuma Türkçe dersi aldırmak istiyorum”, gibi 
bir beyanı okul idarelerine belirtmek zorunda 
bırakılmışlardır. Bu uygulama tepkilere yol 
açmış, insanlarda fişlenme endişesi yaratmıştır. 
Ve, şöyle bir sonuç ortaya çıkmıştır: Türkçenin 
serbest bırakıldığı ilk yıllarda 120 bin çocuk 
Türkçe eğitimi alırken, dilekçe verilmeye baş-
lanmasıyla birlikte Türkçe eğitim alan çocuk 
sayısı 10 binin altına düşmüştür.

Hatırlayalım. Bir zamanlar Jivkov ile Papand-
reou’nun Dedeağaç’ta buluştukları ve her iki 
ülkedeki azınlıkları konuştukları da iddia edil-
mişti.

Bütün bunlardan sonra insan ister istemez, 
yöneticilerimizin samimiyetini sorgulamaktadır. 
Batı Trakya’da anlaşmalar ile Yunanistan’a tes-
lim edilen Müslüman Türk azınlığını hesabına 
geldiği gibi değerlendiren ülkemiz Yunanistan 
çelişkiler içerisindedir. Adeta inat edercesine 
bu azınlığın Müslüman Azınlığı olduğunu iddia 
eden Yunanistan ne yazık ki bu konuda hiç de 
samimi ve güven verici davranmamaktadır. 
Hadi diyelim ki bu azınlık Müslüman Azınlığı(!) 
O zaman neden öğretmenlerin ve öğrencile-
rin Müslümanlıkla ilgili dini vecibelerini yerine 
getirmelerine engeller çıkarıyorsunuz?

Artık Batı Trakya’da yaşayan Müslüman Türk 
Azınlığına yapılanlara bir son veriniz. Bu in-
sanlar AB imkanlarından yararlanıp bu ülkenin 
kalkınmasına katkıda bulunmak istiyorlar. Bu 
yasaklar nereye kadar devam edecek? Azınlık 
insanı son yıllarda hiçbir iktidardan bu kadar 
ters uygulama görmemişti! Azınlığı bu kadar 
yıpratmanın ne ülkemize, ne azınlığımıza ne de 
bölgemize katkısı vardır. Azınlık insanı bir öcü 
gibi görülmeye devam edilirse bir “geto” halini 
alır. Bu Yunanistan gibi demokrasiye beşiklik 
etmiş bir ülkeye hiç de yakışmaz.

O yüzden insanların dini vecibelerine kısıtlama 
getiren bu genelgeyi geri çekiniz!
                            
                             Yayın tarihi:  25.09.2021

DEB: “Hukuksuz 

uygulamalara hayır”

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Doğu Make-

donya – Trak-

ya Eyalet Eği-

tim Müdürü 

Konstandinos 

Bandikos’un 

Rodop İlindeki 

Azınlık Okulla-

rına gönderdi-

ği genelgeyle 

ilgili olarak 

yazılı bir açık-

lama yaptı.

Konuyla ilgili olarak partiden yapılan açıklama 

şöyle:

HUKUKSUZ UYGULAMALARA 
HAYIR!

“Yıllarca azınlığın özerk eğitim statüsüne mü-

dahalelere, bir yenisi daha eklenerek hiç bir 

hukuka dayanmayan adımlar atılmaktadır. Batı 

Trakya Müslüman Türk Azınlık okullarının yıllarca 

değişmemiş, kendi dini olgularına saygı gösteren 

işlevselliği antidemokratik bir genelge çıkartı-

larak iptal edilmeye çalışılsa da din ve vicdan 

hürriyetine yapılan bu müdaheleye şiddetle karşı 

çıkıyoruz.”

                            Yayın tarihi: 24.09.2021

Açıklama
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Dr. Faust’tan Bugüne Yansıyanlar

   Pervin 

    HAYRULLAH

GÖRÜŞLER

DÜŞÜNCELER

Dr. Faust İngiliz Edebiyatı’nın en önemli eser-

lerindendir. Christopher Marlowe ve Johann 

Wolfgang von Go-

ethe tarafından 

yazılmış iki farklı 

Faust vardır. Burada 

Christopher Marlowe 

tarafından 16. yüz-

yıl sonlarında, Eli-

zabeth döneminde 

yazılmış olan Faust 

ve bugüne yansıma-

ları ele alınacaktır.

Dr. Faust aslında 

çağlarca değişmeyen bir karakteri sembolize 

eder.

Christopher Marlowe’ın kaleme almış olduğu 

Dr. Faust dönemsel olarak Ortaçağ baskıları-

nın, bireysel özgürlük mücadelelerinin verildiği 

bir dönemin eseridir. Rönesans etkisiyle sorgu-

lamanın, araştırmanın, bilginin izlerini taşır.

Karakter Faust ise, Christopher Marlowe’un 

metninde Rönesans ruhunun küçük bir özeti 

gibidir. Bilgiye açtır. Görünen ve görünmeyen 

her şeyi bilmek ister; yıldızlar, insanlık, öte 

dünyayı, ölümden sonrasını ve dahasını… Dün-

ya hakkındaki sınırlı bilgisini sürekli artırmaya 

çalışır; bilimle, büyüyle, tanrıbilimle uğraşır. 

Tanrı’yı sorgularken, kendisini tanrının yerine 

koyar.

Kısacası Dr. Faust bilgiye olan açlığını sını-

rı aşarak tamamlamaya çalışır. Fakat!!! İlahi 

adalet bir yanda bir de “Nemesis’in Adaleti” de 

söz konusudur. Tabi Dr. Faust dönemsel olarak 

Nemesis’ten çok sonraki döneme ait bir karak-

ter. Fakat Nemesis’in mitolojik döneminde de 

bugünkü modern diye adlandırılan çağda da Dr. 

Faust karakterine rastlamak mümkündür.

Dr. Faust başlangıçta araştıran, öğrenen ve 

bilgiye ulaşmaya çalışan bir karakterken yavaş-

ça dönüşür. Bildikçe hırslanır ve kibire kaptırır 

kendini, kibirlendikçe de daha fazlasını bilmek 

ister Faust. Fakat daha fazlasını isterken ken-

dini kaptırdığı kibir ona kendinden olanı da 

kaybettirmeye başlar. Tabi Faust bunu ayırde-

debilecek durumda değildir. Çağın insanı gibi 

elde ettiği bilgiyi, her şeye hakim olma isteği ve 

hırsı ile birleştirince tahribata yol açar. Kendini 

her şeyin efendisi gibi görmeye çalışır. Bilgiyi 

edinmek isterken ruhunu şeytana satar. Kim-

senin bilmediğini bilmek, kimsenin görmediğini 

görmek ister. Lucifer ve Mefistofilis karakterleri 

ise Faust’un ruhunu satın alanlar olarak ortaya 

çıkmaktadır...

Bugün ne çok Lucifer, ne çok Mefistofilis, ne 

çok Faust karakterleri mevcut. Faust karakteri, 

insanın hırsının, doğa üzerinde kurmaya çalıştığı 

hakimiyetin simgesi gibidir. Hükmetme arzusu, 

kendini her şeyin üzerinde görerek sınırsız güç 

ve bilgiyi arzulama insanın bir anlamda kendi 

trajedisini yaratmasıdır da. Mutlak güç ve kont-
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Haber

Müftü İbrahim Şerif’in 
yargılandığı dava Aralık ayına 
ertelendi
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif hak-

kında “makam gaspı” suçlamasıyla açılan dava, 

Aralık ayına ertelendi.

Müftü İbrahim Şerif hakkında 2017 yılında Alan-

kuyu mahallesinde düzenlenen toplu sünnet 

mevlidine katıldığı gerekçesiyle “makam gaspı” 

suçlamasıyla açılan dava 8 Aralık 2021 tarihine 

ertelendi.

Selanik adliyesindeki davada müftü İbrahim Şe-

rif’in avukatlığını Ercan Ahmet yaparken, şahitli-

ğini ise Ahmet Arif yapıyor. Bu arada duruşmayı 

takip etmek üzere Türkiye’den 20 kişilik bir heyet 

mahkemede hazır bulundu. İbrahim Şerif’in 

“makam gaspı” suçlamasıyla yargılanan İbrahim 

Şerif’in davasını izlemek üzere İzmir 9 Eylül Üni-

versitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik 

Korkusuz başkanlığında Selanik’e gelen heyet 

akademisyen ve hukukçulardan oluşuyor.

Selanik Müslümanları Kültür ve Eğitim Derneği 

Başkanı Osman İsmailoğlu da müftü İbrahim Şe-

rif’in yargılandığı duruşmayı izlemek üzere Sela-

nik adliyesinde hazır bulundu.

                              Yayın tarihi: 07.10.2021

rolsüz hırs, arzular, Şeytan ile pazarlığa 

girişilecek kadar zaafların olması...

Faust’un takıntıları, kibri, hırsı aslında 

Dante’nin İlahi Komedya’sındaki yedi 

ölümcül günahı da içermektedir ki bugün 

dünyanın geldiği noktayı çağlar öncesin-

den insanoğluna haber vermektedirler.

Batı Trakyalı Faust’lara gelince...geçmişi, 

tarihi bilmemenin ve de kutsal değerleri 

hiçe saymanın, bir nevi Faustvari hırsla-

ra, şizoid kişilik özelliklerine sahip olma 

ya da bir başka boyutta hubris sendro-

mu gibi Nemesis’in adaletini gerektiren 

durumlar söz konusudur.

Faust, bilgiye susayıp, zihnin ve dünya-

nın bilgi sınırlarını aşmak için şeytanın 

yardımını isteyen, arzularının enginliğini 

kontrol edemeyen, insanın gurur ve ihti-

rasını simgelemektedir. Kendine yetme-

yen dar dünyasından sıyrılarak, zenginlik 

ve güç peşinde koşan Faust, cüret bilmez 

ihtirasları ve bocalamalarıyla bütün in-

sanlığı örneklemektedir. 

Fakat bir gün Faust pişman olur!!! Mar-

lowe böyle aktarmaktadır...
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“Hukuk deniliyor ama baskı yapılıyor”

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, 
Anadolu Ajansına değerlendirmelerde bulundu

Gümülcine Seçilmiş Müf-

tüsü İbrahim Şerif, Yunan 

makamlarının, hukuk 

mekanizmasını Batı Trak-

ya’daki Müslüman Türk 

Azınlığa karşı bir baskı 

aracı olarak kullandığını 

söyledi.

Şerif, bir mevlitte dua 

okuduğu gerekçesiyle 

2017’de “makamı gas-

betme” iddiasıyla açılan 

dava ve Müslüman Türk 

Azınlık üzerinde artan 

dini baskılara ilişkin AA 

muhabirine değerlendirmelerde 

bulundu. Batı Trakya’daki müftü-

lük sorununa dikkati çeken Şerif, 

“Bölgemizde tayinli ve seçilmiş 

müftüler var. Tayinli müftüler, 

Yunanistan devleti tarafından, 

seçilmiş müftüler ise Batı Trak-

ya’daki Müslüman Türkler tara-

fından seçilmiş olan müftüler.” 

şeklinde konuştu.

Yunanistan’da Gümülcine 

Müftüsü Şerif hakkındaki da-

vanın duruşması ertelendi

Şerif, seçilmiş müftüler olarak 

seçildikleri günden bu yana çe-

şitli nedenlerle savcılıklar ve po-

lis tarafından soruşturmaya tabi 

tutulduklarına vurgu yaparak, 

hakkında açılan davaya ilişkin 

şunları söyledi:

“Burada bir mahallede fakir 

kardeşlerimiz yaşamakta. Tek 

tek erkek çocuklarını sünnet 

ettiremedikleri için toplu sünnet 

ettirme girişiminde bulundular. 

Bizden de yardım istediler. Biz 

kendilerine elimizden 

geldiği kadar sünnetçi 

bulmak gibi konularda 

yardımcı olduk, çocuk-

larını sünnet ettirdik. Bu 

insanlar, toplu sünnetin 

sonunda bize geldiler, 

teşekkür ettiler ve dedi-

ler ki ‘Hocam biz bir de 

mevlit okutalım’. Biz de 

buradaki din görevlisi 

Mevlithan kardeşlerimi-

zin tertip ettikleri sün-

net mevlidine katıldık.”

Burada mevlithanla-

rın mevlit okuduğunu söyleyen 

Şerif, “Malum bizim geleneği-

mizde var olan dua ettim. Benim 

bir toplu sünnette dua etmem, 

orada bulunmam, makam gasbı 

kabul edildi ve soruşturmaya 

tabi tutuldu.” ifadesini kullandı.

Şerif, savcının emriyle polis 

merkezine çağrılarak bu eyleme 

yetkisi olmadığının söylendiğini 

dile getirerek 2017’den bu yana 

söz konusu davaya ilişkin du-

ruşmaların sürekli ertelendiğini 

Haber
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aktardı. Dün yapılması planlanan 

son duruşmanın da iddia ma-

kamında olan kişilerin şahitleri-

nin hastalıkları nedeniyle rapor 

alarak mahkemeye gelmemeleri 

nedeniyle tekrar ertelendiğinin 

altını çizen Şerif, danıştığı Yu-

nan hukuk uzmanlarının da söz 

konusu eylemin “makam gasbı” 

çerçevesine girmediğini vurgula-

dığını belirtti.

“Hukuk deniliyor ama baskı 

yapılıyor”

Şerif, burada davaya konu olan 

eylemin dua etmekten ibaret 

olduğuna işaret ederek şöyle 

konuştu:

“Beş yıldır devam eden, Demok-

les’in kılıcı gibi üzerimizde duran 

bir yargı var. Bugün git Selanik’e 

geri dön, mahkeme 2 ay sonra. 

Ne olacağını yine de bilmiyoruz. 

2017’nin başından beri devam 

eden ve bir türlü de görülmeyen 

bir mahkeme var. Her seferin-

de bir celpname geliyor. Her 

seferinde şu veya bu nedenle 

ertelendi. Ben, bunun (Yunan 

makamlarınca) bir baskı unsuru 

olarak kullanıldığını düşünüyo-

rum, öyle kabul ediyorum. Bir 

baskı var üzerimizde. Hukuk 

deniliyor ama baskı yapılıyor.”

Şerif, hakkında açılan davalar 

sonucu aldığı cezaların, Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesince 

değerlendirilerek Yunanistan 

aleyhine sonuçlandığının altını 

çizerek bunun sonucunda Yuna-

nistan’ın tazminat cezaları öde-

mek zorunda kaldığını anlattı. 

Şerif, 2017’nin yedi ayında hak-

kında yedi soruşturma açıldığını, 

bu süreçlerde de benzer durum-

larda aldığı hapis cezalarının da 

istinaf aşamasında olduğunu dile 

getirdi. Şerif, hakkında açılan 

diğer bir davada hukukun kendi 

aleyhine bir baskı aracı olarak 

kullanıldığını aktararak “Elektro-

nik postada Gümülcine Seçilmiş 

Müftülüğü diye bir adresimiz 

var. ‘Bu adres niye var? Bu da 

makam gasbı.’ diye, o dava da 

sırada bekliyor. Bunun arkasında 

bir sindirme, ürkütme, korkut-

ma, rahatsız etme politikasının 

yattığına inanıyorum.” dedi.

Cuma namazına ilişkin 

düzenleme

Yunan makamlarının, Azınlık 

öğrencilerinin eğitimi konusunda 

da baskıcı politikalarının dozu-

nu giderek arttırdığına dikkati 

çeken Şerif, Azınlık okullarındaki 

öğrencilerin cuma günleri cuma 

namazına gidebilmesini teminen 

uygulanan erken dağılma uygu-

lamasını da kaldırdığına vurgu 

yaptı.

Şerif, Yunanistan’da getirilen 

yeni bir düzenlemeyle Azınlık 

okullarındaki öğrencilerin cuma 

namazına gidebilmeleri için 

velilerinin okul yönetiminden 

izin alması şartının getirildiğini 

ifade ederek “Bir adaletsizlik var. 

Cumaya giden ders kaybediyor. 

Öbür taraftan da kimin camiye 

gidip kimin gitmediği fişlemesi... 

Gitmeyenler derse girecek, der-

sini görecek, diğerleri bu dersten 

mahrum kalacak.” değerlendir-

mesini yaptı.

Bir asırdır devam eden uygu-

lamanın aniden değiştirildiğini 

kaydeden Şerif, “Bu yıl Batı 

Trakya’da 12 okul kapandı. 

Lozan Anlaşması’nda 300 okul 

varken, şu anda sadece 100 

okulumuz kaldı.” diye konuştu.

    Yayın tarihi:  08.10.2021



Haber
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“Yunanistan, Batı Trakya’daki Türk kimliğini 
inkar politikasında ısrar ediyor”

İskeçe Türk Birliği (İTB) Başkanı Ozan Ahmetoğlu, 
Anadolu Ajansına konuştu:

İskeçe Türk Birli-

ği (İTB) Başkanı 

Ozan Ahmetoğlu, 

Yunanistan’ın Av-

rupa İnsan Hakları 

Mahkemesinin 

(AİHM) ilgili kara-

rına rağmen Batı 

Trakya’daki Türk 

kimliğini inkar 

ettiğini belirterek 

“Yunanistan’ın 

‘Batı Trakya’da 

Türk Azınlık yoktur’ şeklinde bir 

politikası var. Bunu Türk kimliği 

ile alakalı deyim yerindeyse bir 

‘Türkofobi’ kavramına bağlamak 

yerinde olabilir.” dedi.

Ahmetoğlu, AA muhabirine, 

Yunanistan’ın Batı Trakya Müs-

lüman Türk Azınlığının kimliğini 

inkar politikası ve buna karşı 

yürüttükleri hukuk mücadelesine 

ilişkin açıklamalarda bulundu.

İTB’nin, Batı Trakya Türk Azın-

lığının kurduğu ilk sivil toplum 

örgütü olduğuna işaret eden 

Ahmetoğlu, Birliğin 38 yıldan bu 

yana bir hak arama mücadelesi 

yürüttüğünün altını çizdi.

Ahmetoğlu, milli kimliklerinin 

inkarına karşı bir hukuk müca-

delesi verdiklerini vurgulayarak 

1927’de kurulan İTB’nin, 1983’te 

Yunanistan’ın devlet politikası 

gereği isminde “Türk” geçtiği 

gerekçesiyle kapatılma davasıyla 

karşılaştığını söyledi.

Yunan makamların, 

aralarında İTB’nin 

de bulunduğu azınlık 

derneklerinin tabe-

lalarını söktüğüne 

dikkati çeken Ahme-

toğlu, “Yunanistan, 

1983’te Batı Trak-

ya’daki Türk Azınlı-

ğın milli kimliğini in-

kar etme politikasını 

uygulamaya soktu.” 

ifadesini kullandı.

1983’te başlayan hukuk mü-

cadelesi

Ahmetoğlu, 1983’te başlayan 

bu sürecin kendileri için halen 

devam ettiğini dile getirerek 

“Tabelamızın polis tarafından 

indirilerek hakkımızda kapatma 

davası açılınca bir hukuk müca-

delesi başladı.” dedi.

İTB’nin, Yunanistan iç hukukun-

da 22 yıl süren bir hukuk müca-

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, “Yunanistan’ın ‘Batı Trakya’da 

Türk Azınlık yoktur’ şeklinde bir politikası var. Bunu Türk kimliği ile alakalı de-

yim yerindeyse bir ‘Türkofobi’ kavramına bağlamak yerinde olabilir.” dedi.



Rodop Rüzgârı - 28

delesine giriştiğini aktaran Ah-

metoğlu, 2005’te Atina Yargıtay 

Yüksek Mahkemesinin İTB’nin 

kapatılması kararını onayladığını 

kaydetti.

Ahmetoğlu, İTB’nin resmi sta-

tüsünün bu şekilde ellerinden 

alındığını belirterek “Yani der-

neğimiz fiilen var ancak hukuki 

anlamda, resmi anlamda yok.” 

dedi.

Yargıtay’ın kararının ardından 

davayı AİHM’e taşıdıklarını anla-

tan Ahmetoğlu, “AİHM, 27 Mart 

2008’de açıkladığı kararla Yuna-

nistan’ın derneğimizi kapatma 

kararını mahkum etti. Biz davayı 

kazandık. Bu kararın uygulan-

ması için tekrar Yunanistan iç 

hukukuna başvurduk.” diye 

konuştu.

AİHM kararından bu yana 13 

yıl geçti

Ahmetoğlu, Yunanistan’dan 

AİHM kararını uygulayarak 

İTB’nin resmi ve yasal statüsünü 

iade etmesi talebinde bulunduk-

larına vurgu yaparak “AİHM’nin 

kararının üzerinden 13 yıl geçti. 

Bu 13 yılda hala Yunanistan, 

ne yazık ki AİHM’nin kararlarını 

uygulamamaya devam ediyor. 

Avrupa Konseyi ve diğer ulusla-

rarası kurumların çağrılarını gör-

mezden gelmeye devam ediyor 

ve AİHM’nin vermiş olduğu Türk 

Azınlık dernekleriyle ilgili karar-

ları uygulamıyor. Bizim de yasal 

statümüzü iade etmiyor.” ifade-

lerini kullandı.

Vatandaşı oldukları ülke olan 

Yunanistan’ın, haklarını kendile-

rine iade edene kadar bu hukuk 

mücadelesini sürdürmeye kararlı 

olduklarının altını çizen Ahme-

toğlu, şöyle devam etti:

“Uluslararası hukuk, bizim haklı 

olduğumuzu tescil etmiş. Eğer 

Yunanistan bir hukuk devletiyse, 

Avrupa normlarına uyan bir ül-

keyse, burada eşitlik, demokrasi 

ve adaletten bahsedilebilecekse 

Batı Trakya’daki Türk Azınlığın 

maruz kaldığı haksızlığa mutla-

ka son vermeli. Aksi halde Batı 

Trakya’da Azınlıklar söz konusu 

olduğu zaman sadece Türk Azın-

lık değil, Makedon ve diğer azın-

lıklar söz konusu olduğu zaman 

demokrasi ve azınlık haklarından 

bahsetmemiz mümkün olamaz.”

“Siyasi irade yok”

Ahmetoğlu, Yunan yetkililerin 

konuyu hukuk çerçevesinden 

çıkarıp siyasi bir araç haline 

getirdiğini belirterek “Yunanis-

tan’da ne yazık ki AİHM kararla-

rını uygulayacak siyasi bir irade 

yok. Bu da Türk kimliğine bakış 

açısıyla alakalı.” dedi.

Yunanistan’ın bu bakış açısını 

değiştirmesi gerektiğini kayde-

den Ahmetoğlu, “Çünkü bu bakış 

açısı, Türk deyince negatif bakış 

açılarının tamamı Yunanistan’da 

toplanmış vaziyette. Yunan dev-

let adamlarının bu bakış açısını 

değiştirmek durumunda olduk-

larını düşünüyorum.” ifadelerini 

kullandı.

Ahmetoğlu, İTB’nin yanı sıra Ro-

dop İli Türk Kadınları Kültür Der-

neği ve Meriç İli Azınlık Gençleri 

Derneği hakkındaki AİHM ka-

rarlarının da uygulanmadığına 

değinerek “Yunanistan’ın ‘Batı 

Trakya’da Türk Azınlık yoktur’ 

şeklinde bir politikası var. Bunu 

Türk kimliği ile alakalı deyim 

yerindeyse bir ‘Türkofobi’ kavra-

mına bağlamak yerinde olabilir.” 

değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Konseyi başta olmak 

üzere uluslararası toplumun Yu-

nanistan’a hukuk tanımaz tavrını 

sona erdirmesi için baskı yap-

ması gerektiğini vurgulayan Ah-

metoğlu, Batı Trakya Müslüman 

Türk Azınlığı olarak hak arama 

mücadelelerini gerek Yunanistan 

iç hukukunda, gerekse uluslara-

rası düzlemde sürdüreceklerini 

kaydetti.

          Yayın tarihi: 09.10.2021
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“Yunanistan’daki hak ihlallerini yakından izliyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti Kamu 
Başdenetçisi Malkoç, Türkiye 
Ombudsmanlığı olarak, Yunanis-
tan’da Batı Trakya Türk azınlığı 
ile sığınmacıların uğradığı hak 
ihlallerini yakından takip ettikle-
rini belirtti.

Akdeniz Ombudsman-
ları Ağı 11. Toplantısı 
ve Genel Kurulu kap-
samında Yunanistan’da 
bulunan Kamu Başde-
netçisi Şeref Malkoç, 
AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, Yunanistan 
ile yaşanan anlaşmaz-
lıklara rağmen Tür-
kiye’nin iyi komşuluk 
ilişkilerini sürdürmeyi 
arzu ettiğini dile getirdi.

Malkoç, Batı Trakya’daki Türk 
Azınlığın, Yunanistan’da maruz 
kaldığı hak ihlallerinin yakın 
takipçisi olduklarını dile getire-
rek, “Batı Trakya Türkleri ile ilgili 
Lozan’da tanınan temel haklar 
vardır. Maalesef, Yunanistan’ın 
devlet yöneticileri, Batı Trak-
ya Türklerine Lozan’da tanınan 
başta dini hak ve özgürlükler 
olmak üzere, eğitim hakkı olmak 
üzere, kimlik hakkı olmak üzere, 
bu hakları zaman zaman ihlal et-
mektedirler. Biz toplantılarımızda 
bunları da gündeme getiriyoruz.” 
ifadesini kullandı.

Mülteci krizi ve sığınmacıların 
karşı karşıya kaldıkları hak ihlal-
lerine de değinen Malkoç, Yu-

nanistan ile ilgili bir raporun da 
hazırlanmakta olduğunu aktardı.

Malkoç, dünyada en fazla göç-
men veya mülteci bulunduran 
ülkenin Türkiye olduğuna dikkati 

çekerek, şöyle devam etti:

“Bunun 3 milyon 700 bini Su-
riyeli, 300 bini Afganistanlı ve 
diğer ülkelerden. Bunlar zaman 
içerisinde, değişik zamanlarda 
Adalar Denizi’ne, Ege Denizi’ne 
açılıp Yunanistan’a geçmek 
istiyorlar. Burada onlara karşı 
yapılan muameleler var. Bunlar 
hukuksuz, yanlış muamelelerdir. 
Özellikle geri itmelerde insan 
hakları ihlalleri yapılıyor. Botları 
batırılıyor veya araçlarının mo-
torları sökülüyor. Kimlikleri, cep 
telefonları ellerinden alınıyor. Bu 
insanlara eziyetler yapılıyor. Biz 
bunu da toplantılarda gündeme 
getiriyoruz ve Türkiye Ombuds-
manlığı olarak Adalar Denizi’nde, 

Ege Denizi’ndeki bu hak ihlalleri 
ile ilgili bir çalışma yürütmekte-
yiz.”

Yunanistan temasları çerçeve-
sinde Cumhurbaşkanı Katerina 

Sakelaropulu ile de 
görüşen Malkoç, rapor 
hazır olduğunda başta 
Sakelaropulu olmak 
üzere ilgili kuruluşlara 
ve dünya genelindeki 
insan hakları örgütle-
rine sunulacağını dile 
getirdi.

Malkoç, Türkiye’nin, 
dünyadaki bütün 
ombudsmanlık teşki-
latlarında aktif olarak 
görev yaptığını vurgu-
ladı.

Bu arada Şeref Malkoç Atina’da 
bulunduğu sırada Batı Trakya 
Türk azınlığı temsilcileriyle de bir 
araya geldi. Malkoç, Batı Trakya 
Türk Azınlığı Danışma Kurulu 
Başkanı ve Gümülcine Müftüsü 
İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü 
Ahmet Mete, Batı Trakya Azınlığı 
Yüksek Tahsilliler Derneği Baş-
kanı Hüseyin Baltacı, Batı Trakya 
Türk Öğretmenler Birliği Başkanı 
Aydın Ahmet, BAKEŞ Başkanı 
Hüseyin Bostancı ve BAKEŞ Ge-
nel Müdürü Pervin Hayrullah ile 
görüşerek, Batı Trakya Türkleri-
nin sorunları hakkında bilgi aldı.
     Gümülcine – 07.10.2021

Şeref Malkoç Müftüler İbrahim Şerif, Ahmet Mete 
ve T.C. Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’le 

görüştü.

Haber

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi Malkoç:
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Okul Öncesi Çocukta Okula Uyum Sorunu ve Yapılması Gerekenler

Çocuğa dair 

her şey

Nuran MUSTAFA

Uzm. Okul öncesi 

öğretmeni

Yaşamın ilk altı yılını kaplayan okul öncesi dönem-

de çocuk çevreye uyum sağlamaya ve içinde ya-

şadığı toplumla bütünleşmeye çalışmaktadır. Ço-

cuğun bedensel zihinsel, 

duygusal ve toplumsal 

gelişiminin süratli olduğu, 

karakter ve kişilik yapısı-

nın şekillenmeye başla-

dığı, temel alışkanlıkların 

da çocuğa kazandırıldığı 

dönemdir. Çocuk bu dö-

nemde sosyal, duygusal, 

dil, öz bakım, bilişsel ve 

psikomotor becerilerini 

çevresindeki yetişkinlerle 

ve yaşıtlarıyla etkileşime 

girerek kazanmaktadır. 

Bu dönemde, çocuğun her 

yönüyle en iyi şekilde yetişmesine özen göster-

mek, çocukta kötü alışkanlıkların oluşmamasına 

çalışmak, aileye olduğu kadar okul öncesi eğitim 

kurumuna düşen görevdir. İlk kez evden ayrılmayı 

ifade eden bu dönemin çocuk, ebeveyn ve eğitim-

ci için ayrı bir önemi vardır

Okul öncesi çocukta en sık şikayet konusu olan 

sorunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: Temel 

alışkanlıkların kazandırılmasında güçlükler, okul 

fobisi, aşırı hareketlilik veya çekingenlik, için-

de bulunduğu durumla baş edip edemeyeceğine 

dair hissedilen kaygı… Bu sorunların her birini ele 

alıp, nedenlerini keşfetme, nedenleri ve sorunları 

gidermek, aile ve okul öncesi eğitim kurumunun 

işbirliği halinde yapacağı görevlerdir. Çocukların 

öğretmenleriyle ve akranlarıyla gerçekleştirdikleri 

iletişimin kalitesi de onların okula erken uyumları-

nı etkilemektedir. Öğretmen ile olumlu, güvenli ve 

yakın bir ilişki çocuğun okula uyumunu destekle-

mekte ve diğer sosyal ilişkilerini  de geliştirmek-

tedir.

Çocuğun anne-baba ile ilişkileri de okula uyumunu 

etkileyebilmektedir. Çocuk yetiştirme yöntemle-

rinin ve anne-baba-çocuk iletişiminin doğrudan 

çocukların davranış ve sosyal becerilerini, dolaylı 

olarak da okula uyumunu etkileyebilmektedir. 

Ayrıca okula başlamak çocuk kadar ebeveyn için 

de yeni bir adım ve değişimdir. Ebeveyn ve öğret-

men çocuğa karşı farklı tutum ve farklı beklentiler 

içinde olabilmekte ve çocuk ile iletişimde kullanı-

lan dil, önem verilen değerler ev ve okul arasında 

farklılık gösterebilmektedir. Özellikle okula uyum 

sürecinde öğretmen ile ebeveyn arasında açık bir 

iletişim olmadığı takdirde çocuğun gelişimi ve öğ-

renmesindeki devamlılık olumsuz olumsuz etkile-

nebilmektedir.

Okula Uyum Sürecinde Öğretmenler ne 

yapabilirler?

Öğretmenlerin sağlayabileceği en büyük destek, 

oryantasyon sürecine katkıda bulunmak. Pek çok 

öğretmen, çocukların uyum süreci konusunda 

deneyimli; bu yüzden de, çocuğun ebeveynin-

den aşamalı olarak ayrılması konusunda esneklik 

sağlayabiliyor. Çoğu öğretmen okulun ilk günle-

rinde sınıfın dışında bekleyen çocuğun anne/baba 

ya da bakım verenlerini, görmesine engel olmu-

yor. Bunun dışında, her çocuğun sürece  uyum 
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sağlama zamanının farklı olacağını bilerek, belirli 

sınırlar içerisinde bir miktar alışma süresi belir-

lemek önemli nokta. Çocuğun yaşadığı sorunun 

iki haftadan uzun sürmesi durumunda, aile ile bu 

durumun paylaşılması ve gereken desteğe başvu-

rulması yardımcı olacaktır.

Okula Uyum Sürecinde Anne ve Babalar Ne 

Yapabilirler?

Anne ve babalar öncelikle kendilerinin de bir uyum 

süreci içerisinde olacaklarını unutmamalıdırlar. 

Bazı bakım verenler, çocuklarıyla daha iç içe geç-

miş bir ilişki kurabiliyorlar. Böyle bir sistem içeri-

sinde büyüyen çocuğun, ev dışındaki durumlara 

uyum sağlaması biraz daha zor olabiliyor. Benzer 

şekilde bu sistemde, söz konusu bakım verenin de 

çocuğundan o okulda olduğu süre içerisinde uzak 

kalması onun açısından da zor olabiliyor. Burada-

ki kaygıyı sağlıklı yönetmek, ihtiyaç halinde bir 

uzmandan destek almak yine çocuğu büyük bir 

yükten kurtaracaktır.

Okula Uyum sürecinde Yapılabilecekler:

• Çocuğun krizlerine ilgi göstermemek, 

bunlara ilgisiz davranmak, onu ele alırken 

sakin olmak.

• Çocuk olumlu davranışlarda bulunduğun-

da, ona ilgi göstermek ve onu ödüllendir-

mek..

• Çocuğun krizlerinden ürkmemek ve ona 

aciz görünmemek.

• Çocuğun üstüne fazla düşmemek.

• Çocuğu sürekli ”yapma” uyarısı ile kısıtla-

mamak, ancak belli kuralları koymak.

• Çocukla sabırlı ve kararlı davranmak, iyi 

bir diyalog kurmanın yollarını aramak.

• Çocuğun olumsuz davranışlarının altında 

yatan duyguları keşfetmek.

• Çocuğu zevk alıyorsa, su, resim ve boya-

ma faaliyetlerine yönlendirmek, bu faali-

yetlerde duygularını dışa vurmasını sağ-

lamak, yaptığı eserleri inceleyerek onu 

tanımaya çalışmak.

• Çocuğu tanıyarak yönlendirmek.

• Çocuğa başarı alanları bulmak.

• Çocuğu bloklara yönlendirerek enerjisini 

harcamasına yardım etmek.

• Teke tek arkadaş ilişkileri geliştirmesine 

fırsat vermek olarak sıralanabilir.

• Son olarak; yeni eğitim döneminin he-

yecanını yaşarken, çocuğunuzun var 

olan diğer ihtiyaçlarını da örneğin, oyun, 

eğlence, sosyal yaşam gibi en temel ih-

tiyaçlarını unutmamakta fayda var. Tüm 

ihtiyaçların mümkün olabildiğince uygun 

bir şekilde sıralanması, çocukların heves 

ve heyecanı kaygıya çevirmelerinin önüne 

geçecektir.

Tüm çocuklara ve ailelere keyifli ve rahat bir dö-

nem geçirmeleri dileğiyle…
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(Devam edecek)

...Bu arada BA-

KEŞ’in (B.A.K.E.Ş. 

- P.EK.E.M. -  Batı 

Trakya Azınlığı Kültür 

ve eğitim Şirketi. - 

P.EK.E.M. - ΠΕΚΕΜ 

= ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ 

Selahattin KESİT

Batı Trakya 

Türkleri 
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ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ = POLİTİSTİKİ 

EKPEDEFTİKİ ETERİA TİS MİONOTİTAS TİS DİTİKİS 

THRAKİS) açmış olduğu okul öncesi merkezler var-

dır. Birkaç tane ama bunlar çok sınırlı ve azdır. Talebe 

cevap vermemektedir ve asla şey olarak, bir ilk okula 

yazdırılmanın ön koşulunu kapsayacak şekilde kabul 

edilmemektedir. 

Ne olur işte bunlar böyle devam eder. 

Yönetimin, siyasi iradenin arzusu asimile etme, zihin-

leri yok etme, düşünce başka bir şey, inanç ise çoğun-

lukta yaşadığımız dini olgu olduğu için söylüyorum, 

kalıp Müslüman, kilise zihniyeti tarzında bir varlık 

yaratmak istiyor. 

Ve bu olay geçen sene, (2018-2019)  iki bin on sekiz - 

iki bin on dokuz eğitim yılı açılışında Medreseye ge-

len bu eğitimle alakalı (31) otuz bir  kişilik kadronun 

yazacağı kitapların kabulü meselesi ve ders saatlerinin 

bir devlet okulunda olan Türkçe ders saatleri seviye-

sine indirildiği düzeye indirilen bir programın gelişi 

öğrencilerin boykotuna sebep olmuştur. 

Bu süreç itirazlarla gitmiştir. 

Bu, öğrencilerin biz böyle bir programı asla 

kabul etmiyoruz, böyle bir eğitim müfredatını 

asla kabul etmiyoruz, zoraki dayatmalarına 

boykotla cevap vermesi neticesinde (2018-

2019) iki bin on sekiz - iki bin on dokuz eği-

tim yılının eğitimine damga vuran bir durum 

yaşanmıştır.

Ve bu durum bitmiş midir? 

Bitmemiştir tabi ki. 

Neden bitmemiştir? 

Siyasi irade kendi emellerinden vazgeçme-

miştir. 

Bu senenin, (2019-2020) iki bin on dokuz - 

iki bin yirmi eğitim yılının açılışında ise, açılış 

günü kutlaması adı altında kendisinin ata-

mış olduğu, zorla bu millete dayattığı müftü 

naibini sanki okulun bir numaralı efendim 

sorumlusu, sahibiymiş gibi oraya gönderip 

burası benimdir dedirtme mesajını verdiği 

ortamda öğrencilerin basireti ve dirayeti bu 

dayatılmış müftü naibini okula almayışları 

ile, öğrencilerin tamamen kendi düşüncüleri , 

kararları ve uygulamaları ile tarihe bir nokta 

koymuşlardır.

Tabi her nokta cümleyi bitirir m? 

Bütün anlatılanı bitirir mi? 

Bitirmez tabiki. 

Ama bitirilmek istenen noktada cümleyi ta-

mamlar. Art niyeti olmayana bir mesaj verir... 
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