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BAŞYAZIBAŞYAZI
ibrahimbaltali@hotmail.com

İbrahim 

BALTALI23. Yıl.    375. Yazı.

Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde yaşayan 

Türklere karşı güvensizlik ne yazık ki 

günümüzde de devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde N.D. milletvekili ve aynı zamanda 

Meclis Başkan Yardımcısı da olan Athanasiu’nun 

yaptığı açıklamalar Türkler arasında skandal olarak 

değerlendirildi. Athanasiu, Türk milletvekillerini 

kastederek, güvenlik gerekçesiyle telefonlarının 

dinlenebileceğini ima etmesi yeni bir skandaldır. Aynı 

zamanda da eski hastalığın yeni versiyonudur.

Son skandal, bir zamanlar bölgemizi yasak bölgelere 

ayırarak bariyerlerle bölen zihniyetin devamıdır!

“Müslüman Topraklarını Satın Alma Programı” sayesinde, 

Türklerin topraklarının büyük çoğunluğunu kaybetmesini  

gerçekleştiren de bu zihniyetin devamıdır.

Irkçı 19. Madde’yi yürürlüğe sokarak, 45 bin 

civarında Batı Trakya  Türkü hakkında niyet okuyarak 

vatandaşlıktan atılmasını sağlayan da bu zihniyetin 

devamıdır!

Başlıklarında “Türk” ibaresi var gerekçesiyle Türklere ait 

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği, Gümülcine Türk 

Gençler Birliği, İskeçe Türk Birliğini kapatıp, etnik kimlikle 

örgütlenmeyi yasaklayan da bu zihniyetin devamıdır!

İskeçe Türk Birliği hakkında AİHM’nin verdiği kararı 

uygulamayan da bu zihniyetin devamıdır!

Türklere ait binlerce dönüm araziyi kamulaştırıp 

bazılarına sanayi bölgesi ve bazılarına da üniversite 

binaları inşa edip, geri kalanına da park yapanlar da bu 

zihniyetin devamıdır!

Son zamanlarda da azınlık okullarını öğrenci yetersizliği 

gerekçe göstererek kapatmak da bu zihniyetin 

devamıdır!

Çocukluk çağlarında ilkokulda, devamında kilisede ve 

gençlik yıllarında da askerde “Türk” korkusuyla beslenen 

insanlarda “Türk” korkusunun zaman zaman hortlaması 

ve bunun hemen Türk Azınlık insanına yansıtılması artık 

neredeyse rutin hale gelmiştir. Azınlık insanı ise, AB’de, 

artık böyle kabul edilemez ve hak etmediği bir hayatı 

yaşamaya ne yazık ki mahkum edilmektedir.

Oysa bu toplum her türlü yaşam şartında devletine 

bağlılığını göstermiş; vergisini ödemiş ve gerektiğinde de 

canını vermiştir.

Merak edilen bu toplumun Yunanistan’a güven vermesi 

için daha neler yapabileceğidir. Bunu bilen varsa lütfen 

söylesin!

                                                Yayın tarihi: 12.08.2022

Eski hastalıkların  yeni versiyonu!
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53 YIL ÖNCE 

ÇEPELLİ KÖYÜ SÜNNET DÜĞÜNLERİ

Batı Trakya Türkleri sünnet 

düğünlerine çok değer 

verirler. Bu bakımdan her 

yerin ayrı örf ve adetleri vardır. 

Her ne kadar yeni örf ve adetlere 

bağlılık gösterilmişse 

de, eskilerini yıkmak 

mümkün olmamıştır. 

Bunun için sünnet 

düğünleri yine eski 

ananeler çerçevesinde 

yapılmaktadır.

Önceden de belirttiğimiz 

gibi sünnet düğünleri 

her yerin adetlerine göre 

yapılır.

Gümülcine’ye bağlı 

Çepelli köyünde yapılan 

sünnet düğünlerinden 

bahsedelim.

Köy Gümülcine’nin kuzeybatısında 

bulunur. Şehre 9 km mesafededir.

Düğüne hazırlık: Büyük bir düğün 

hazırlığı gibi hazırlık yapılır. Hısım 

akraba, konu komşu davet edilir. 

Yemek ziyafeti verilir ve  mevlit 

okunur.

Düğüne davet işini, kadınları kadın, 

erkekleri erkek davet eder. Davet 

işinde erkeklere bahşiş verilmez. 

Kadınlardan her davet edilen, kadın 

davet ediciye 2-3 drahmi bahşiş verir.

Davetliler maddi durumlarına göre 

bir takım hediyeler götürürler (Bakır, 

kazan, bakır ve porselenden yapılmış 

çeşitli kap kacak v.s.). Düğün pazar 

ve Perşembe olmak üzere haftanın 

iki gününde yapılır.

Düğün sabahı sünnet olacak çocuk 

başta ana, baba, hısım, akraba, 

konu komşu tarafından çeşitli 

hediyelerle donatılır. Bu hediyeler 

maddi durum ve yakınlık derecesine 

göre değişir. Zengin ana babalar 

beşibirlik, yarımlık, altın veya 500-

1000 drahmi para verirler. Bazı 

durumlarda dedeler çocuğa para 

veya eşya yerine tarla hediye eder. 

Hediyelerden giyecek ve para 

cinsinden olanları çocuğun üzerine 

asılır. Çocuk bu kıyafetle sünnet 

olacağı zamana kadar gezer.

Davet edilmiş seçkin hocalar, 

davetliler huzurunda mevlit okurlar. 

Mevlit okunurken davetlilere 

lokum ikram edilir. Devamında da 

davetlilere şerbet sunulur ve mevlit 

kokusu serpilir. Okuma işi bittikten 

sonra öğle namazı kılınır ve yemek 

yenir.

Sünnet düğününde hazırlanan 

yemekler: Çorba, irmik 

helvası (Gaziler helvası), 

pilav, salata ve mevsimi 

ise yemiş.

Bütün bunlardan sonra 

sıra sünnete dayanır. 

Bu işi hakiki meslek 

sahipleri değil, şahsi 

gayretleri ile bu işi 

kendine meslek edinmiş 

kişiler yapar.

Sünnet edilecek çocuk 

yatak kıyafetlerini giyip 

hazırlanır. Sünnet 2-3 

dakikada biter. Bu iş içeride devam 

ederken, dışarıda bir davul sesi 

duyulur. Çocuklara ceviz, badem, 

şeker ve para atılarak dışarıda 

bir gürültü yaratılır ki bütün gaye 

dışarıda bir gürültü yaratarak bu 

anda çocuğu sünnet etmektir.

Günümüzde sünnet düğünlerindeki 

kıyafetleri Türkiye’den getirtip bir 

başkalık yaratılmak istenmiştir, fakat 

adetleri yıkmak mümkün olmamıştır.

1969

Derleyenin adı bilinmiyor.

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği 

Arşivi.

Türkiye’den eski bir sünnet fotoğrafı.

Geleneklerimiz
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1- Aç köpek komşu fırınını yıkar.

2- Adımız çıkmış doksana 

             inmez seksene.

3- Ağanın keyfi gelince 

             fukaranın canı çıkar.

4- Allah acımaz, kararlar.

5- Ana kız, ballan koz.

6- Analı kuzu, kınalı kuzu.

7- Azıcık aşım, ağrısız başım.

8- Başlanmış iş bitmiş iştir.

9- Bir daha gelin olsam 

            süzülmesini bilirim.

10- Böyle geldik kondağa, 

             böyle gideceğiz hendeğe.

11-  Can yakanın canı olmaz.

12-  Çalma kapımı, çalarlar kapını.

13-  Çay boyundan tarla alma,

              sel alır.

14-  Çay taşı çaya, çap taşı 

             çapa yakışır.

15-  Çay yanında tarlan, bey 

             yanında evin olmasın.

16-  Çok bağ, az koyun 

             sahibine zarardır.

17-  Dil söyler haklanır, baş 

             belaya katlanır.

18-  Dilediğini söyleyen,

             dilemediğini işitir.

19-  Dilini tutan başını kurtarır.

20- Düşünmeyen baş 

            bostanlığa yakışır.

21- Ekici ol bilici olma.

22- El kapısı hem geç, hem de 

            güç açılır.

23- El öpmekle dudak aşınmaz.

24- Eşek ölür semeri kalır, insan  

             ölür eseri kalır.

25- Eşek tekkeye taş taşımakla 

             molla olmaz.

26- Gemi gitmiş, sandalı neyleyeyim.

27- Gemsiz ata binilmez.

28- Gençliğinde taş taşı, 

             ihtiyarlığında ye aşı.

29- Güvenme dayına, ekmek al 

             yanına.

30- Güvenme dostuna, sonra 

             teper postuna.

31- Güvenme varlığa, düşersin 

            darlığa.

32- Güzellik keyif getirir, iş bitirmez.

33- Güzellik sofraya konup ta 

             yenilmez.

34- Her ağaçtan mülver olmaz.

35- Kazan taşınca kepçeye

             kıymet biçilmez.

36- Kız istenirken, at dinlenirken.

37- Köpeğe peynir tulumu 

             teslim edilmez.

1969.

Derleyen belli değil.

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği 

Arşivi.

 

ATASÖZLERİMİZ
KÜLTÜRÜMÜZ - DEYİMLERİMİZ - ATASÖZLERİMİZ
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Büyük felaketin üzerinden 23 yıl geçti!

17 Ağustos 1999 tarihinde Türkiye en 

üzücü günlerinden birini yaşadı. 

Marmara bölgesinde meydana gelen depremde 

binlerce insan hayatını kaybetti ve bir kısmı da 

yaralandı.

Saat 03:00 sıralarında 45 saniye süren 

depremde; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul 

(Avcılar) ve Düzce’de  17 bin 480 kişi hayatını 

kaybetti, 43 bin 953 kişi de yaralandı. 

Avcılar’daki kayıplar arasında Batı Trakyalılar da 

vardı.

Hiç kuşkusuz deprem büyük bir felaketti. 

Depremin yaraları kısa sürede sarıldı; insanlara 

yeni konutlar yapıldı ve depreme karşı yeni 

uygulamalar başlatıldı.

Şimdi yine insanlar ne zaman olacağı belli 

olmayan büyük İstanbul depreminin korkusu 

içinde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar.

Depremin ne zaman olacağı belli olmadığından, 

insanların sağlam binalar yapmaktan başka 

çareleri ne yazık ki henüz yoktur.

Marmara depreminin 23. yılında, insanlarımızı o 

gün yazdığım bir şiirle anarak hepsine Allah’tan 

rahmetle diliyorum:

GECE GELDİ FELAKET*

                            ‘Marmara depreminde ölenlerin anısına’

Gece uykusunda
İstanbul’da
Sakarya’da
İzmit’te
Yalova’da
Gölcük’te

Yorgun ve tatlı rüyalardaydı insanlar

O anda yıldızlar görünmez oldu
O anda uyanamadı canlar
Bu kıyamettir diyemediler
Nerede sevdiklerimiz diyemediler

Yorgun ve tatlı rüyalardaydı insanlar

Gece geldi felaket
Dosta düşmana göz kırparak
Ölümü yoz ve adaletsiz kılarak
                                                        17 Ağustos 1999

* Baltalı, İbrahim, Günler Buğday Kokuyordu, şiirler, Ağustos 
2022, Gümülcine, ISBN: 978-618-00-3808-8

Yayın tarihi: 17.08.2022
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KELİMELERİN  
DÜNYASI

                        İbrahim BALTALI
ibrahimbaltali@hotmail.com

DAĞLAR

Gümülcine doğumlu Sebahattin Ali Dağlar  
Dağlar şiirinde,

Başım dağ, saçlarım kardır,

Deli rüzgarlarım vardır,

Ovalar bana çok dardır,

Benim meskenim dağlardır....

Dizeleriyle duygularını dile getirirken başını dağlara 
saçlarını da kara benzetmektedir. Duyguların bu kadar 
güzel anlatıldığı dağlar  etrafımızı sarmaya devam 
etmektedir.

Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde de dağlar her ne 
kadar bir çok kişiye uzak olsa da, başımızda dikilmeye 
devam ediyorlar. Başımızı kadırıp kuzeye baktığımızda 
Rodop Dağları hemen gözümüze çarpar. Adı lakaplara, 
türkülere, efsanelere konu olmuş bu dağlar Yunanistan 
ve Bulgaristan arasındaki sınırı da oluşturmaktadır.

Rodop  Dağları’nın zirvesi ise Karlık Dağı olup başından 
kar eksik olmaz. Günümüzde iklim deişikliği nedeniyle 
kar az olsa da onun adı bir defa “Karlık” olmuş ve 
insanların hafızalarında yer etmiştir. Karlık Dağı bütün 
bölgeye hakim olduğundan Osmanlı döneminde burada 
Osmanlı  bayrağı dalgalandırdığı ve yerinin hala belli 
olduğunu orasını gidip görenler  anlatmaktadır. Buraya 
en yakın köy ise Gürlek köyüdür. Sadece bir ailenin 
yaşadığı köy hemen zirvenin altında olup, başınızı 
kaldırdığınızda ilk gördüğünüz manzara burası olur.

Bulgaristan Türklerinin ünlü sanatçısı Kadriye Latifova’ya 
“Rodopların Bülbülü” denirken o da
 

“Rodop Dağları engindir

Yaylaları zengindir

Irmakları hep çağlar

Soğuk kaynakları var

Altın tütün ekilir

Ovaları serindir”

Türküsüyle ortak yaşam alanımız olan Rodop Dağları’nı 
çok güzel anlatmakta ve bizleri alıp oraların serin 
havasına ve altın tütününe götürmektedir.

Rodop ilinin kuzey tarafına bu eşsiz manzara hakim 
iken, Ege Denizi yönünde ise başı göklere değecek gibi 
görünen ünlü Işıklık Dağı gözümüze çarpar. Salmanlı 
ile Demirbeyli köylerinin üst tarafında yer alan dağ eşsiz 
manzarasıyla Rodop Dağları’nın tam karşısına dikilir.
Türkülerde Rodop Dağları engin olarak anlatılırken, 
“Işıklık Dağı” da efsanelere konu olmuştur. 1950 yılına 
kadar burada “Işıklık Bayramı” kutlanmıştır. Bayrama üç 
gün kala dağın zirvesinde büyük bir ateş yakılır, ateşi 
gören bölge halkı bayramın üç gün sonra olacağını 
anlardı. Bayram günü Salmanlı, Demirbeyli ve Muratlı 
köylerinin ovada serbest olarak beslenmelerine izin 
verilen hayvanlar kurban edilirdi. O gün halkın deyimi ile 
kaşığını alan Işıklık Dağı’nın zirvesine koşardı. Halk toplu 
olarak yağmur duları yapar, yer içerdi. Etkinliğe etraf 
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köylerdeki Hıristiyanlar da gelirdi. Işıklık Dağı’nda kurban 
kesilmediği takdirde ise Salmanlı köyünün üzerine 
taşların geldiğine inanılır ve bu yüzden de bayram 
aksatılmazdı.

Yine Işıklık Dağı’nın tam karşısında Girneve Dağı 
dikkatimizi çeker. Kozlukebir köyünden sonra Baldıran 
köyünü de geçtiğimizde Mehrikoz istkametinde hemen 
sol tarafta yüksek bir dağ vardır. İşte burası da Girneve 
Dağı’dır. Dağın kuzey tarafında ise üç gazi mezarının  
da yer aldığı Üçgaziler köyü bulunmaktadır. Ancak 
burası yaylalarının zenginliği, ırmalaklarının çağlaması 
ya da sarı tütünüyle  ünlü değildir. Burası ne yazık ki 
insanlarımızın  hafızalarında kara bir leke olarak yer 
etmiş ve etmye de devm etmektedir.
1970’li yıllarda Batı Trakya’da yaşayan Türkler TRT 
yaınları izlemek için çırpınırken, Girneve Dağı’na 
yerleştirilen antenler sayesinde aynı frekanstan yayın 
yapılıyor ve sonuçta da yayınlar izlenemiyordu. Halk 
antenlerinin önlerine  sulama boruları ya da tencere 
kapakları  asarak bu engeli kaldırmaya çalışıyor ve 
bazıları başarılı da oluyordu. Bugün Mehrikoz’a giden 
bölge halkından  herkes mutlaka bu kötü anıları hatırlar. 
Ancak zaman içinde teknolojinin gelişmesi sonucunda 
Türkiye uydu yayınlarına geçince Girne Dağı’nın da 
hakimiyeti sona erdirmiş ve böylece insanlarımız dünyayı 
daha hür bir şekilde izlemeye başlamıştır.

Girneve Dağı’nın hemen sol tarafında Menetler köyü 
ile Değirmendere köyleri arsında “Kurbantepe” yer 
almaktadır. Eskiden suları acı olan köy halkı içme suyu 
ihtiyacını kuzey tarafından akan çaydan karşılıyordu. 
Misafir geldiğinde ise  “Ekmek istesin, su istemesin“ 
denirdi. İşte böyle bir köyün tam da kuzey tarafında 
Kurbantepe bulunmaktadır. Burası da efsanalere konu 
olmuştur. Her dokuz yılda bir Menetler ve Değirmendere 
köyleri tarafından  dokuz adet büyükbaş hayvan kurban 
edilmekte ve yağmur duaları yapılmaktadır. Dokuz adet 
kurban kesilmediğinde yağmurların yağmayacağına ve 
kıtlık olacağına inanılmaktadır. 
Dağın zirvesinde taş yığını kalıntılar ve bazı mezarlar 
dikkat çekmektedir. Prof. Turan Gökçe bir sempozyumda 
Değirmendere köyünde bir de tekkenin olduğu kaydına 
rastlamıştır. Bu kalıntıların eski bir tekkeye ait olup 
olmadığı ise henüz bilinmemektedir.

Bazı dağlar da vardır ki gerçek hikayelere konu 
olmuştur. Ünlü Türk seyyahı Evliya Çelebi’nin yanında 
olan adamlarından bir tanesi firar eder. Çelebi Ferecik 
kasabasına giderek onu aramak için kadıdan izin alır. 
Şabcılar kasabasından geçerek adamını Sıçanlık 
Dağları’nda yakalar ve geri getirerek yoluna devam eder. 
Sıçanlık Dağları’nda bir zamanlar  tamanen  Bulgarların 
yaşadığı Sıçanlık adlı büyük bir köy vardı.  1900 yıllarının 
başlarında terkedilmiştir. Burasının harmanı olmayan köy 
olduğu ve halkının da hırsızlıkla geçindiğini bölge halkı 
bugün bile anlatmaktadır. 

Batı Trakya’da Neredeyse her dağın bir hikayesi ya 
da esfsanesi vardır. Batı Trakya’da dağlar birbirini 
görür. Dağların, efsanelerini, türkülerini ve de gerçek 
hikaeylerini bitirmek mümkün değildir. Sebahattin Ali’nin 
Dağlar şiiriyle yazımıza son verelim.
 
Dağlar

Başım dağ, saçlarım kardır,

Deli rüzgarlarım vardır,

Ovalar bana çok dardır,

Benim meskenim dağlardır.

Şehirler bana bir tuzak;

İnsan sohbetleri yasak;

Uzak olun benden, uzak,

Benim meskenim dağlardır.

Kalbime benzer taşları,

Heybetli öter kuşları,

Göğe yakındır başları;

Benim meskenim dağlardır.

Yarimi ellere verin;

Sevdamı yellere verin;

Yelleri bana gönderin;

Benim meskenim dağlardır.

Bir gün kadrim bilinirse,

İsmim ağza alınırsa,

Yerim soran bulunursa:

Benim meskenim dağlardır
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Yeni çıkan kitaplar

İbrahim Baltalı’nın şiir kitabı yayımlandı

Rodop Rüzgarı dergisi sahibi İbrahim Baltalı’nın 
“Günler Buğday Kokuyordu” adlı şiir kitabı 
geçtiğimiz günlerde yayımlandı.

Yazar-Öğretmen Rahmi Ali’nin önsözünün de yer 
aldığı kitap 14,5x19,5 cm boyutlarında olup, toplam 60 
sayfadan oluşmaktadır. Kitabın ISBN numarası ise 978-
618-00-3808-8.
Kitapta Baltalı’nın 1990 -2000 yılları arasında yazdığı 
şiirler yer almaktadır.
Kitap,  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Soydaş Edebiyatlar 
Programı (SEDEP) kapsamında desteklenmiştir.
Hatırlanacağı gibi Baltalı’nın daha önceleri de; emekli 
öğretmenlerin anılarının anlatıldığı “Bir Efsane Sona 
Ererken”, “29 Ocaklar ve Perde Arkası”, “Çeyrek Yüzyıllık 
Dava İskeçe Türk Birliği” ve “Çanakkale Şehitlerine” adlı 

kitap çalışmaları bulunmaktadır. Yine “Batı Trakya Köyler 
Ansiklopedisi” nin de 1. ve 2. cildini yayınlamış, 3. Cilt 

çalışmaları da son aşamadadır.
Baltalı ayrıca yaptığı çalışmalarından dolayı 2018 yılında 
Ankara’da yer alan Türk Halk Kültürü Kurumu tarafından 
“Türk Kültürüne Hizmet Ödülü”ne layık görülmüştü.
                                                                     14.08.2022
Kitaptan bir şiir:

YAZ GEÇERDİ ELLERİMDEN

koşarken  yağmura bulutlar

kızgın başlarında dağların

yaz geçerdi ellerimden

göçerken kırlangıç sürüleri

ikindi sıcağının yorgun kollarından

gün turuncuya sarılırdı

                       leylek yuvalarında

yaz geçerdi ellerimden

taşırken suyunu Akyer kıvrım kıvrım

ayçiçeklerinin sabahı beklediği yerlere

katıksız ekmeği gelirdi anamın aklıma

yaz geçerdi ellerimden

bulanırken gözlerim sevda kolçağında

gezinirdi aklım akşamın mor fistanında

ve örselenen kalbim olurdu

                          sırtında yokuşların

yaz geçerdi ellerimden

yaz geçerdi ellerimden

yaz geçerdi ellerimden
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Yerel tarih

Dedemin adı 
Ahmet, babasının 
adı Mümin, 

annesinin adı Safiye’dir. 
Dedem bazı kayıtlara 
göre 1890 doğumludur. 
Küçük Doğanca 
köyünde doğmuştur. 
Küçük yaşlarında önce 
annesinden, sonra da 

babasından yetim kalmış. Okula ise hiç gitmemiştir. 
Kendine kadar namaz dualarını, bazı bilgileri asker 
ocağında tabur imamlarından öğrenmiş. Küçük 
yaşlarında evde yalnız kalınca, kendinden 5-6 yaş 
büyük ağabeyi ile beraber önce Kargılısarıca köyünde 
Paşalar’a, sonra da Ortacı köyündeki beylerde kapı 
çocuğu hizmetinde bulunmuş. Ağabeyi  Ali de çobanlık 

yapmıştır.

Dedem de biraz daha büyüyünce çobanlık yapmaya 
başlamış. Askere gidinceye kadar bu işte bulunmuştur. 

18-19 yaşlarında iken 
Gümülcine’den Niyazi, 
Enver ve Kemal paşaların 
geçtiğini hep anlatmıştır. 
Gümülcine Tren Merkezi’ne 
bir çok insanın toplandığını 
ve “Yaşasın hürriyet, adalet, 
musavat” diye bağırdıklarını 
da sık sık anlatmıştır. Hep 
26’nın kurasıyım demiştir 
(Rumî 1326, M.1911). Şimdi 
Rumî seneler ise 1438. 

Dedem 1911 yılında 
askere çağrılmış. Önce 
Gümülcine’den Dedeağaç’a 
trenle, oradan da vapurla 
İzmir’e gönderilmiştir. 
Vapur İzmir açıklarında 
durdurulmuş, çünkü karantina 

İsmet Ahmet: 

Dedem Müminoğlu Ahmet

1920’li yıllarda Müminoğlu Ahmet’in nüfus kağıdı

Müminoğlu Ahmet
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uygulaması varmış. 10 gün kadar vapurda bekletilmişler. 
Muvazzaf askerliğinin ilk aylarını İzmir Acemi Askerler 
Talim Merkezinde geçirdikten sonra İstanbul’a sevk 
edilmiş ve  orada daha uzun süre kalmış. O yıllarda da 
her askerin bir künyesinin var olduğunu hep anlatmış ve 
sokakta inzibatlar sorduğunda şöyle cevap veriyormuş: 
Dersaadette İp Sultan (Eyyüp) civarında Topçularda 
Ağır Topçu Endat Mektebinde, Edirne  vilâyetinde, 
Gümülcine sancağında (Liva) Doğanca-i Sagir 
karyesinden Mümin oğlu Ahmet.

Halley kuyruklu yıldızı 75 senede bir görünür. En son 
1987 yılında görünmüştür. Dedem de bu yıldızı 1912 
yılında gördüğünü hep söylerdi.

Bundan sonra da dedemin savaş yılları başlamaktadır. 
Balkan Harbi’nde Bulgaristan cephesinde savaşmış. 
Bazen ileri, bazen de geriye ricat ettikleri olmuş. 
Kumandanlar içerisinde zabitlerden mürtet olanların 
olduğunu söylerdi. Bir keresinde bu zabitlerden biri 
gelmiş ve düşman birliklerinden mütareke istemiş ve 
“Ateşi kesin” demiştir. Ancak Bulgar tarafı ateşe devam 
etmiş. Biraz sonra başka bir zabit gelip, “Niçin ateşi 
kestiniz, emri nerden aldınız” demiş ve tekrar atışa 
başlamışlar. O anda bir top, ateşkes emrini veren zabite 
doğru çevrilmiş, ateşlenmiş ve darmadağın olmuştur. 
Daha sonra ateşkes emrini veren zabitin üzerinde 
yapılan incelemede  gayri müslim olduğu anlaşılmıştır.

Savaş devam ederken Türk ve Bulgar birlikleri birbirine 
çok yaklaşmış. Türkler Bulgar toplarının menziline 
girmiş ve ilerlemeye devam etmişler. O zaman dedemin 
kumandanı “Çırakman” diye bağırmış ve “Süngü 
tak” emrini vermiştir. Askerler üçlü olarak birbirlerine 
arkalarını vererek müdafaaya geçmişler. Yapılan 
göğüs göğüse süngü muharebesinde  Türk askerleri 
kahramanca çarpışmışlar. Bulgar tarafına devamlı 
takviye geldiğinden, yaşlı bir asker silahın ucuna beyaz 
bir bez bağlamış, meydana çıkmış ve diğer askerler de 
çarpışmayı bırakmış. Türk birliği teslim olunca dedemin 
de esaret ayları başlamış. Bulgarlar hepsini toplayıp bir 
nehrin boyundan Bulgaristan içlerine götürülmüş, tel 
örgüyle sarılı bir esir kampına kapatmışlar. Dedem ve 

beraberindeki askerler bu esir kampında 8 ay kalmışlar. 
Bir gün, “Gümülcineliler kıra çıksınlar” diye bağırmışlar. 
Dedemler de kollarını kaldırarak kıra çıkmışlar ve böylece 
esaret sona ermiş. Dedem derdi ki: Biz Gümülcine’ye 
vardıktan bir gün sonra Bulgarlar da Gümülcine’ye 

geldiler. Böylece 1912-1919 yıllarını kapsayan I. Bulgar 
işgali başlamış.

Balkan Harbi’nden sonra dedem 1914’te, kocası 
Bulgaristan Eski Zağra’da kalan 2 çocuklu (Ahmet 
ve Mehmet) Fatma ninemle evlenmiş. Bir sene geçer 
geçmez de Umum Harp – 1. Dünya Savaşı başlamış. 
Dedem yine askere gitmiş. Bu sefer Romanya Galiçya’da 
Babadağ taraflarında ta mütareke yıllarına kadar hizmet 

Müminoğlu Ahmet’e 1914 yılında Bulgarlar tarafından  
verilen evlilik izinnamesi.
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etmiş. 7 yıl vatan hizmetinde bulunduğunu, gençliğinin 
zorluklar içinde geçtiğini biz torunlarına hep anlatmıştır.

Mütareke yıllarından sonra (1918) dedemin hayatı

Mütareke yıllarından sonra dedem; 
Ahmet, Mehmet, Ali, Mustafa, 
Mümün  ve Safiye adlı çocuklarını 
büyütmekle meşgul olmuş. Elde, 
avuçta yok, tarla yok; fakat azimle 
dürüst çalışarak, idareli giderek 
çocukların da yardımıyla kısa 
zamanda (1940) aile durumunu epey 
düzeltmiştir.

Ben, Mustafa oğlu İsmet Ahmet. 
1945 doğumluyum. Dedem 
Türkiye sevdalısı, eski bir Osmanlı 
Türkü insan olarak Türkiye’yi 
de,  idarecilerini de çok severdi. 
Benim adımı da zamanın reisi 
cumhuru olan İsmet İnönü’den 
esinlenmiştir.1945-1948 yıllarımı 
pek tabii ki hatırlamıyorum. Dedemin 
anlattığı masalları, hikayeleri zevkle 
dinlerdim. Dedem herkes gibi 
torunlarını çok severdi. Beni devamlı 
yanında gezdirir, kahveye götürürdü. 
2 yaşlarında iken dedeme şunları 
dermişim:
Yımı yımı (Yumurta alalım),
Kale kale (Kahveye gidelim),
İni ini (İncir alalım)

Dedem, her zaman kıra çıkarken, 
camiye ve kahveye giderken, sanki 
bir askeri disiplin titizliğiyle giyinir, 
kendine çeki düzen verirdi. O 
zamanlardan kalma fotoğraflarında 
bile bu hususlar göze çarpmaktadır. Dedem başına örme 
siyah külah giyer, üzerine kahverengi çember sarardı. 
Çemberin püsküllü bir ucunu sol kulağının üzerine 
sarkıtırdı. Sakalları kısa, bıyıkları uzun ve bakımlı olup 

onları her zaman burar ve gözlerine doğru uzatırdı (Sanki 
1900’lü yılların  harp okulu talebeleri ve bazı devlet 
adamlarının bıyıkları gibi). Sırtına yakasız entari, üzerine 
çift sıralı düğmeli yelek, onun  üzerine de mintan denen 
kısa abasını giyerdi. Altına potur (Dar ayaklı) ilikli ve 

üzerine uzun çorap giyerdi. Beline 
beyaz kuşak kuşanırdı. Ayağına 
tulumbacı denen meşin ayakkabı 
giyer, kâh arkalarına basar, kâh 
ökçelerine geçirirdi. Her zaman 
bakımlı ve boyalı bastonunu alır, 
onunla gezerdi.
Dedemin kuşağının arası cep, 
koyacak vazifesi görürdü; para 
çantasını, ağızlığını, keratasını, 
sigara tabakasını,  köşeleri işlemeli 
büyük mendilini, bize vereceği 
şekerleri v.s. gibi şeyleri hep 
kuşağına koyardı. Saatini yeleğinin 
cebine koyar, kösteğini de sağ 
göğsünden aşağıya sarkıtırdı.

Dedem, şimdi yıkılmış olan o 
zamanki evlerimizin köşesinde 
oturur, ocakta yanan ağaç kütüğünün 
ateşinde ısınırdı. Ninem Fatma 
ocakta yemek pişirirdi. Dedem 
bazen efkarlanır, yanık sesiyle; 
Tuna nehri akmam diyor, Alişim 
kaşları kare, Manastır’ın ortasında 
var bir çeşme, Maya Dağ’dan 
kalkan kazlar,, İzmir’in Kavakları, 
Drama Köprüsü, Çanakkale içinde 
vurdular beni, Deniz deniz Akdeniz, 
gibi kahramanlık türkülerini oldukça 
güzel ve yanık sesiyle söylerdi
Seneler galiba 1955-56 idi. 
Babamlar köyün dışında harmanda 
nohut dövüyorlardı. Biz de dedemlşe 

harman yerinin yanında karağacın altında oturuyorduk. 
Derken yanımıza  köyümüzden Koca Habip (Gözlüklü) 
geldi. İki ihtiyar öteden beriden konuşurlarken, Habip 
Ağa dedeme, “Ahmet Ağa, bazen kasabaya (Gümülcine) 

Müminoğlu Ahmet’e 1930’da verilen 
“Etabli“nin bir kısmı.
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gidiyorum. Çay kahvenin (O yıllarda Gümülcine’nin 
içinden akan çayın etrafında kahveler vardı) önüne 
oturuyorum, gelip geçenlere bakarken kendimden buz 
gibi soğuyorum.“ dedi. Dedem de ona “Habiiip,  dünya 
artık bizden geçti. Dünya artık bu çocukların“ dedi. Biraz 
sessizlik oldu.
Hani derler ya: Yahya Kemal söz yazardı, Saadettin 
Kaynak beste yapardı, Münir Nurettin şarkı söylerdi. 
Dedem o sıralar o zamanlardan kalma olan, 
“Dönülmez akşamın ufukundayız“

Vakit çok geç

Bu son fasıldır ey gönül

Nasıl geçersen geç” 
şarkısını dile getirmeye başlardı. 
Bu sözlerden sonra Habip Ağa derin bir of çekti. Dedem 
de o zaman orada bulunan  boş bir tenekeyi alarak, 
teneke sesi eşliğinde,
“İndim çeşme başına 

Yazı yazdım taşına

Sevda nedir bilmezdim

O da geldi başıma” 

diye söylemeye başlayınca biraz önceki kasvetli hava 
neşeye dönüşüverdi. İşte böyle insan bazen kederi ve 
sevinci beraber yaşıyordu.

Dedem ömrünün çoğunu Osmanlı zamanında geçirmiş 
olduğundan, kendini sanki Türk vatanında yaşarmış 
gibi tutardı.Sözlerinden öyle anlaşılıyordu. O zamanlar 
almış olduğu kültürü, özgürlüğü başka idare altında 
yaşamasına rağmen, ömrünün sonuna kadar sürdürdü.

Hüç unutmam, daha çok küçüktüm. Dedem eski bir 
kitaptan  Atatürk’ün Kocatepe’ye çıkarken bir resmini 
göstererek, “Bak oğlum, bizi kurtaran adam. Türkiye’yi 
bu kurtarmıştır. Bu Atatürk.“ derdi. Bana Atatürk’ün 
küçüklüğünü anlatır, onun  küçükken de çok akıllı bir 
çocuk olduğunu, hocasının ona “Kemal“ adını verdiğini, 
Langada’da dayısı Mehmet Ağa’nın çiftliğinde nasıl 
bekçilik yaptığını anlatırdı. 
Dedem şunları da hep anlatmıştır:
Çanakkale muhartebesinde Atatürk’ün bir gün, bazı 
askerlerin geri çekildiğini görmüş, onlara “neden 
cepheyi bıraktıklarını sormuş. Onlar da, “Cephanemiz 

bitti kumandanım“ deyince Atatürk, “Cephaneneiz 
bittiyse süngünüz de yok mu? Süngüleri takın cepheye 
dönün, hep beraber çarpışacağız, icabında öleceğiz. 
Biz, ölünceye kadar geçen zaman içinde başka 
askerler gelecek, bizim yerimizi alacak, böyle vatan 
kurtarılacaktır“ demiştir.
Yine Çanakkale muharebesinin bir başka yerinde 
Atatürk, Alman kumandanın sevk ve idaresindeki usulü 
beğenmemiş. Türk askerleri düşmanı hemen deniz 
kıyısında karşılarlarmış. Atatürk bunun yanlış olduğunu 
söylemiş. Kumandayı Alman kumandandan almış ve Türk 
askerini geri çekmiş. Böylece düşman askerini karada 
karşılamayı düşünüyormuş. Atatürk bunda çok başarılı 
olmuş ve savaşın seyri değişmiş.
Başka bir gün Atatürk İstiklâl Muharebesi’nde askerlerine 
konuşurken, “Anamızdan doğduğumuza inanıyoruz. 
Öleceğimize de inanıyoruz, değil mi? Öyleyse  neden 
şerefimizle şehit olarak ölmeyelim? Sizlere savaşmayı 
değil, ölmeyi emrediyorum“ demiş. 
Savaş bitmiş, Cumhuriyet kurulmuş. Seneler 1925. 
İzmir’de Atatürk’e suikast teşebbüsünde bulunulmuş. 
İçlerinden biri bu durumdan çok vicdan azabı çekmiş ve o 
çeteyi ihbar etmiş. Bütün çete elemanları yakalanmış. O 
zaman Atatürk, çete elebaşısısı olan Ziya Hurşit’i  yanına 
çağırmış.”Beni neden öldürmek istediniz. Öyleyse al bu 
tabancayı öldür bakalım beni” demiş. Tabii ki çete başı 
bir cevap verememiş. Sonra Atatürk ona, “Senelerce 
savaşlarda bulundum. Beni düşman bile öldüremedi. 
Sizin gibi nankörler ve hainler hiç öldüremez“ demiş.
Böylece Atatürk bu sözleriyle de bu durumda olanlara, 
böyle düşünenlere, kalıcı bir ders vermiştir. En sonunda 
da şunları söylemiştir: 
“Elbette herkes gibi ben de bir gün öleceğim. Fakat 
Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır.“”

Dedem 11 Kasım 1958’de öldü. Resmi kayıtlara göre 
68 yaşındaydı. Ben 13 senemi onun yanında geçirdim. 
Bizler, bugün onu rahmetle ve özlemle anıyoruz. Allah 
rahmet eylesin.
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   Dr. Dr. Pervin Pervin 

    HAYRULLAH    HAYRULLAH

GÖRÜŞLERGÖRÜŞLER

DÜŞÜNCELERDÜŞÜNCELER

Batı Trakya Türk Azınlığının Yüz Yıllık Varlık Mücadelesi 

Batı Trakyalı Türkleri 1923 Lozan Barış Antlaş-
ması’yla azınlık olarak Yunanistan sınırları 
içerisinde yaşamak durumunda kalmışlardır. O 

tarihinden itibaren ise bölgede yaşananlar  ortaya bu-
günkü pek de parlak olma-

yan durumu çıkarmıştır. 
1923 yılında Batı 
Trakya topraklarının 
yaklaşık %84’ü Türk-
lere ait iken bugün bu 
durum neredeyse % 
20 dolayındadır. Bunun 
temel nedenlerinin 
başında ise yaklaşık 
yüz yıldır uygula-
nan azınlık politikası 
gelmektedir. Aslında 
Türklere ait topraklar 
Türk-Yunan ilişkilerinin 
en iyi dönemlerinde 
bile ya gaspedilmiş ya 
da çeşitli zorlamalarla 
el değiştirmiştir. 

Türk-Rum nüfus mübadelesi sonrası taahhütlerin aksine 
Batı Trakya’ya yerleştirilmiş olan mübadil Rumların böl-
gedeki Türk topraklarına, evlerine yerleştirilmiş olması 
hem demografik yapıyı hem de ekonomik koşulları 
etkilemiş ve durum bölgede günden güne Türklerin aley-
hine gelişmiştir. Konuya dair ilk kayıtlar Batı Trakya’da 
bulunabilen basın arşivinde Mehmet Hilmi tarafından 
hassasiyetle dile getirilmiştir.  

Mehmet Hilmi, 1902-1931 tarihleri arasında Batı Trak-
ya’da yaşamış, eğitimci ve yazardır. Batı Trakya Türkle-
rinin haklarını her koşulda dile getirmiş, bu uğurda genç 
yaşında defalarca hapis yatmış, sürgün edilmiş, Batı 
Trakya’da İskeçe Türk Birliği (1927) ve Gümülcine Türk 
Gençler Birliği (1928) gibi köklü kuruluşların kurulmasın-
da öncü rol oynamıştır.  

Mehmet Hilmi “Tarlaları Paylaştılar” isimli yazısında, 
İskeçe ilinin Karaçanlar köyüne yerleştirilen muhacirlerin 
Türklerin topraklarına yerleştirildiklerini ve bu surette köy 
halkının düştüğü zor durumu aktarmaktadır: 

(Karaçanlar) karyesine tabi ortaköy arazisindeki bütün 

tarlaları muhacirler işgal etmişlerdir. Karaçanlar ahalisi 

bu muameleden pek müteessir olmuşlar ve ekecek tarla 

bulamamak mevkine düşmişlerdir. Nazarı dikkati celp 

eder artık böyle muammelelere maruz bırakılan Türk 

köylüsüne de biraz hak hayat verilmesi hususunda istical 

edilmesini talep ederiz.[1] 

Yine İskeçe ilinin Dinkler köyüne yerleştirilen muhacirler 
yüzünden Dinkler köylüsü çok zor duruma düşmüş ve 
konu Mehmet Hilmi tarafından defalarca gazetede işlen-
miştir. 

DİNKLER KARYESİ 

Muhacirinin Garbi Trakya’ya iskanı gününden beri Garbi 

Trakya içinde bazı yerli köylülerin   pek müşkil vaziyetlere 

düştüğü görülmüştür. Mesela İskeçe civarında soğan ya-

kası köyleri muhacirin iskanı ve etraftaki çiftliklerin istim-

lâki gibi meseleden dolayı büsbütün korkunç bir akibetin 

kurbanıdırlar. Muhacirlerin geldiği zamanlarda soğan 

yakasının her köyüne olduğu gibi “Dinkler” karyesinde 

muhacirin iskan edilmişti. O vakitten bu güne gelinceye 

kadar bu muhacirler el’an Türk köylülerinin hanelerin-

de oturuyorlar. Zaten Türk köylüsüne kifayet etmeyen 

araziyi, tarlaları da sürdükleri için Türk köylüleri pek fena 

bir vaziyete girmiş oluyorlar. 46 haneden ibaret olan bu 

karyede bu gün 50 küsür hanelik muhacir bulunuyor. Hep 

bunlar Türk haneleri içinde mütemekkindirler. Senelerden 

beri devam eden bu rahatsızlık Rum muhacirlerine de 

hiçbir şey kazandırmadığı gibi Türk köylüsünü de mahv 

ediyor. O civarda yapılacak bir muhacır köyünden bahis 

edildiğine ve hükümetin bu hususta teşebbüste bulun-

duğuna bakılırsa Dinkler ve bütün soğan yaka ahalisi-
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nin artık o arazide yaşayamayacak bir hale girecekleri 

meydana çıkar. Hükümet bu noktayı nazarı dikkate 

almalı, o havalideki çiftlik arazisini istimlak edecekse 

onu yalnız muhacirine değil, Türk köylülerine de taksim 

eylemelidir. Bilhassa 3-4 seneden beri devam eden pek 

bozuk vaziyetin ıslahı, muhacirinin Türk hanelerinden 

ve arazisinden çıkarılması hususunda acele edilmelidir. 

Mebuslarımızın bu noktada nasıl düşündüklerini bilemi-

yoruz. Bildiğimiz nokta onların da bu mesail ile pek sıkı, 

pek alakadarane, bir surette çalışmaları lazım geldiğidir. 

“Dinkler” karyesi bu vaziyette olduğu gibi Fıçırlı, Davudlu, 

Horozlu, Hamidli karyeleri de aşağı yukarı bu vaziyet-

tedirler. Oradaki köylülerin de vaziyetleri bunların halle-

rinden iyi değildir. Velhasıl bütün bunlar üzerinde gerek 

hükümetlerin gerekse mebusların ciddi çalışabilmek için 

ciddi tedkikatta bulunmaları da şarttır. [2] 

Rum mübadiller bölgeye ilk geldiklerinde Türklerin evle-
rinin bazı odalarına yerleştirilmişler, fakat başta geçici bir 
durum gibi görünen konu daha sonra Türk halkın evleri-
nin ve diğer taşınmazlarının istimlakine yol açmıştır.  

Azınlık tarihinin ilk yıllarında Mehmet Hilmi’nin dikkat 
çektiği, sürekli dile getirdiği konular daha sonraki yıllarda 
devlet yetkililerinin gizli arşiv tutanaklarında da yer almış-
tır. Yunanlı akademisyen, yazar Christos İliadis’in “Trakya 
Tehdit Altında” isimli kitabında da yer verdiği üzere: 

Türkler ne şekilde olursa olsun, topraklarını satın aldığı-

mızda buradan gidecek…[3] 

denilmektedir. Gizli arşiv belgeleri 2000’li yılların başında 
gün yüzüne çıktığında Batı Trakya Türklerinin bölgeden 
gönderilmesi için izlenen tutum ve uygulanan politika-
lar da bir nevi gün yüzüne çıkmıştır. Toprağına bağlı bir 
azınlık olan Batı Trakya Türkleri sahip olduğu toprağı 
kaybettiğinde elindeki yegane ekonomik dayanağı da 
gitmiş olacaktır. Bunun üzerine plan program yapan 
devlet yetkilileri bu emellerinden henüz daha vaz geçmiş 
değillerdir. 

Batı Trakya Türklerinin son dönemde, özellikle 1980 ve 
1990’lı yıllarda hak arama mücadelelerinde etkisi olan 

yakın dönem toprak istimlaki ise 1974 yılında Meşe 
köyündeki Türklerin Osmanlı Devleti döneminden beri 
işleye geldikleri 1280 dönüm arazinin, “hazine malı” 
gerekçesiyle ellerinden alınıp bölgedeki Hristiyan çiftçi-
lere dağıtılmasıyla başlamıştır. Daha sonra 1978 yılında 
Gümülcine’nin kuzey-batısında bulunan, Yaka bölgesin-
de Trakya Dimokritos Üniversitesi için tamamen Türk 
köylerine ait kiraz ve diğer meyve bahçelerinin bulunduğu 
3200 dönümlük arazi zorunlu kamulaştırmaya tabi tutul-
muştur. Yine 1978 yılında eski SSCB’den gelen Pontuslu 
göçmenleri yerleştirmek üzere yapılacak örnek yerleşim 
birimleri için Gümülcine’nin batı kesiminde “ektenepol” 
diye anılan bölgede bulunan ve %95’i Türklere ait 2000 
dönüm arazi kamulaştırılmıştır.[4]  

Son olarak, 2007 yılında tamamen Türklerin yaşamakta 
olduğu Gümülcine’ye bir kilometre mesafede bulunan 
Tuzcu Köye ait 52 dönüm köy merası bütün itirazlara 
rağmen kamulaştırılmış ve bir futbol takımına antrenman 
sahası olarak tahsis edilmiştir.[5] 

Şüphesiz ki Batı Trakya Türklerinin kaderi bir ölçüde 
Türk-Yunan ilişkilerinin seyrine göre yazılmaktadır. Fakat 
iki ülke ilişkilerinin oldukça iyi olduğu dönemlerde bile 
Türk Azınlığa uygulanmış olan “göç ettirme”, “bölgeyi 
Türklerden arındırma” politikaları artık sadece gizli arşiv 
belgelerinde yer almamakta, Mehmet Hilmi gibi tarihi 
simaların yanında, modern dönemde de Christos İliadis 
gibi genç Yunanlı yazarlar tarafından da dile getirilmek-
tedir. Fakat Batı Trakya Türklerinin yüz yıldır yaşadığı 
sorunlar gün geçtikçe azalmak yerine artarak devam 
etmektedir.  

[1] Yeni Adım, sayı: 5, s: 2, 30 Tişrini Evvel 1926. 

[2] Yeni Adım, sayı: 20, s: 1, 10 Kanuni Sani 1927. 

[3] Trakya Koordinasyon Konseyi Başkanı, 27.3.1967, 

(51. Oturum). Christos, İliadis (2020), Trakya Tehdit Altın-

da, BAKEŞ Yayınları 45, Gümülcine (Komotini) 

[4] A.g.e., s.182 

[5] A.g.e., s.183
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Albüm

Balıklı’da gömülü patriklerin isimleri Fatih Sultan Mehmet’in patrke neratını sunarken

Şapçı Belediye Başkanı Dinos Haritopulos ve Şapçı 
grubu Ayasofya önünde.

Meryem Ana Ayazması.

Şapçı Belediye Başkanı Dinos Haritopulos, İpsala Belediye Başkanı 
Mehmet Karagöz v.d. Türk-Yunan sınırında. 

Şapçı Belediyesinin 
İstanbul Rum 

Patrikhanesi ziyareti.
21-22 Aralık 2001
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Gümülcine’de 
Fenerbahçeliler 

Derneğinin 
kuruluş 

hazırlıkları

(Batı Trakya Azınlığı 
Yüksek Tahsilliler 

Derneği)

2002

Fenerbahçeliler Derneği kuruluş çalışmaları.

Fenerbahçe’nin amblemi.

Fenerbahçeliler Derneği kuruluş çalışmaları.

Fenerbahçeliler Derneği kuruluş çalışmaları.



Rodop Rüzgârı - 18

Yarıştırma ve Ayrıştırma Arasında İnsan 

Başarı bir 
yarıştırma 
aracı işlevi 

gördüğünde insanı 
öğüten bir canavara 
dönüşmektedir. 
Buna karşın insanlar 
yarıştırılmadan 
birbirlerinden 
ayrıştırıldıklarında 
başarı herkesin 
kapısına uğrayan 
bir dost, herkes için 

doğan bir güneş olmaktadır. 
Eskiler bu sözcüğü muvaffakiyet kelimesiyle karşılardı. 
Muvaffakiyet kelimesinin kelime anlamı “uyuşma”, 
“uzlaşma” ve “karşılıklı rıza” demektir. Biz başarının bu 
üç kavramla ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Her şeyden 
önce başarı denen şey kişiyle uyum halinde olmalıdır. 
Yani her insan kendi yeteneklerine ve kapasitesine 
uyan bir başarı sağlayabilir. Anlaşılmalıdır ki bu sebeple 
dışarıdan dayatılan hiçbir başarı endeksi kişiyi birebir 
olarak bağlamaz. Her insan dış dünyadaki genel geçer 
olduğu düşünülen başarı kriterlerini kendine göre 
yorumlamalı ve değiştirmelidir. Aksi takdirde kazananı 
olmayan bir yarışta yarıştırılacaktır. 

Öte yandan başarı bir uzlaşma gerektirmektedir. Bu 
uzlaşma biri iç diğeri dış uzlaşma olmak üzere iki 
türdür. Dış uzlaşma insanın içinde bulunduğu iyi-kötü 
tüm şartlarla birlikte var olmasıdır. Ayağı toprağa, 
başı yastığa değdiğine göre insan içinde yaşadığı 
şartlardan bağımsız değildir. Bu bakımdan herkes 
zamane çocuğudur. Bu çocuk sosyal, ekonomik, 
siyasi, psikolojik vb. şartlar içerisinde büyümekte, 
onlarla şekillenmektedir. Bir uzlaşmanın olması için 
önce tarafların birbirinin varlığını tanıması, birbirinden 
haberdar olması, dolayısıyla birbirini kabul etmesi 
gerekmektedir. İnsan bir taraftan şartları kabul ederken, 
diğer taraftan şartlara kendisini kabul ettirmektedir. 
Açıktır ki bu kabul ettirme kolay bir süreç değildir. İnsan 
bu noktada kendini var ettikçe ayrışmaktadır. Tüm dış 
belirlenmeler bir tarafa insan bu olguları aşabildiği, 
onlara uyum sağlayabildiği ölçüde onlarla birlikte var 

GENÇGENÇ

BAKIŞBAKIŞ

Ankara Üniv. 
Yüksek Lisans 

Öğrencisi

olabilmektedir. Önünde engeller kat kat büyürken o da bu 
engellere katlanarak büyümektedir. Bu uzlaşmayla var 
olan insan varlığıyla da başarılı olmaktadır. Bu bakımdan 
başarının bir varoluş mücadelesi olduğu düşünülebilir. 

İç uzlaşma ise kişinin kendi iç tutarlılığını sağlamasıdır. 
Buna göre başarı bekleyen insan kendi içinde 
düşünsel ve eylemsel açıdan tutarlı olmalıdır. İstediği 
şeyi hayal etmese de hayal ettiği şeyi isteyecek, bu 
isteği doğrultusunda eylemde bulunacaktır. Bu uyumu 
yakalayamıyorsa kendinden başarı beklemeyecektir. 
Şimdilik başarısız dediğimiz bu insan buna rağmen önemli 
bir şey kazanmıştır; hayal kırıklığı. Her yenilginin içinde 
zafer yoktur ama her “başarı”sızlığın içinde bir başarı 
vardır. Artık ona düşen kırdığı hayallerini toplayıp yeniden 
bir hayal kurmak, bu hayalin devamı için elinden geleni 
yapmaktır. 

Karşılıklı rıza kişinin kendiyle uyumu ve çevresiyle 
uzlaşmasıdır. Kişinin hayalleriyle, beklentileriyle, 
kapasitesiyle uyum sağlaması kendini razı etmesi olarak 
anlaşılabilir. Diğer taraftan her türlü dış ölçüm aracı 
ve yargıyı kendine göre yorumlayıp kabul eden insan 
etrafını kendine razı etmektedir. Öte yandan dış uzlaşma 
kişinin çevresini razı etmesiyken iç uzlaşma, kendini razı 
etmesidir. Görülüyor ki bu razı etme insanın çabasıyla 
olacak bir şeydir. Hiç kimse durup dururken ondan razı 
olmayacaktır. Bu rızayı sağlayacak olan kişinin kendisidir. 
Ancak bu karşılıklı rıza olduğunda başarı yakalanabilir. 
Karşılıklı rıza sayesinde insan başkalarıyla yarıştırılmayı 
bırakıp kendiyle yarışmaya başlayabilir. Yarıştırma bir 
anlamıyla başkalarının kişiyi yarıştırması/kullanması, 
diğer anlamıyla da başkalarının kişiyi yarıştırması/
kovalamasıdır. Çünkü kişiye göre konulmamış bir başarı 
beklentisi insanı yarıştırılan ata, kullanılan arabaya 
dönüştürmektedir. İnsanlar başkalarıyla yarıştırıldıkları için 
de kovalanmaktadır. İnsana düşen kendini bu nesnellikten 
ayrıştırıp kurtulmak, kaçmayı bırakıp kendine gelmektir. 
Ancak bu sayede başarıyı elde edebilir. Elde ederken 
elde tutamayacak yeni başarılar için kolları sıvayacaktır. 
Başarısız dahi olsa başarısızlığından bir başarı çıkaracak 
ve yeni başarılar için yola çıkacaktır. Başarı bu sayede 
herkesin kapısına uğrayan dost, herkes için doğan güneş 
olabilir. Bu dosta kapıyı açıp açmamak, güneşe bakıp 
yolunu tayin edip etmemek kişinin kendisine kalmıştır. 
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Açıklamalar

Özgür Ferhat: 
Athanasiu, dini ayrımcılığa ve toplumsal bölücülüğe başvurmayı 
tercih etmiştir

Meclis Başkan Yardımcısı 
Haralambos Athanasiu’ya tepkiler

Yunanistan Meclisi Başkan Yardımcısı Haralambos 
Athanasiu’nun bir TV programında Batı Trakya’daki 
azınlık milletvekillerinin “ulusal güvenlik nedeniyle 
gerekirse dinlenebileceği” ni ima etmesinden sonra 

Türk Azınlığından tepki yağdı. 

SYRIZA MYK üyesi Özgür Ferhat, 

yayınladığı basın bildirisinde, 

Yeni Demokrasi milletvekili 

Athanasiu’nun, Azınlık milletvekillerini 

öne sürerek ırkçılığı ve faşizan düşünceyi 

körükleyen söylemleriyle Batı Trakya 

Azınlığını hedef gösterdiğini belirtti.

 Özgür Ferhat’ın açıklamasının tamamı 

ise şöyle:

Yeni Demokrasi milletvekili, meclis ikinci asbaşkanı ve 

eski Adalet bakanı sn.H Atanasiu yaptığı açıklamalarla 

ülkemiz tarihinin en karanlık sayfalarının özlemcisi 

olduğunu,bu söylemleriyle bir kez daha ırkçılığı, faşizan 

düşünce yapısını ve Batı Trakya Azınlığını hedef 

gösterecek şekilde fanatizmi öne sürmekten kendini 

alıkoyamamıştır.

İç düşman teorisi üzerinden siyasi çıkış yolu arayan 

ve ulusal güvenlik nedeniyle azınlık milletvekillerinin 

telefon konuşmalarının dinlenip  kaydedilmesinin doğal 

sayılması gerektiğini iddia eden  sn.Atanasiu kendi 

hükümetinin tutarsız davranışlarını örtebilme çabasında 

dinî ayrımcılığa ve toplumsal bölücülüğe 

başvurmayı tercih etmiştir.

Tarih boyunca 

haktan,hukuktan,demokrasi ve eşitlikten 

yana olan Batı Trakya Azınlığına karşı 

yapılan  bu tür saldırıları kınamakla 

yetinmediğimizi,bunun ispatı olarak Yeni 

Demokrasi partisinden sn. Atanasiu’nun 

görüşlerinin kendilerine aykırı olduğunu 

bildirmelerini ve akabinde bu şahsı 

mevcut görevlerinden ihraç etmelerini beklemekteyiz.

Demokrasi ve eşitlik mücadelesi sözde değil özde, 

lafla değil icraatla verildiğine,yerel ve bölgesel olarakta  

demokratik siyasi çerçeveye ait tüm politik güçleri ve 

mensuplarını görüş bildirmeye  davet ederiz.

 Dr.Özgür Ferhat

 SYRİZA MYK ÜYESİ

Gümülcine, 12.08.2022
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Sibel Mustafaoğlu Athanasiu’yu kınadı!

PASOK Partisi il yönetim kurulu 
üyesi Sibel Mustafaoğlu, YDP 
milletvekili ve Meclis Başkan 

Yardımcısı Haralambos Athanasiu’nun 
açıklamalarını kınadı.

Sibel Mustafaoğlu yaptığı açıklamada 
şunlara deindi:

“YDP MV ve Meclis Başkan Yardımcısı 
Haralambos Athanasiou nun açıklama-
larını şiddetle kınıyorum. Halkı kin ve düşmanlığa sevke-
den, dini inancını hedef gösteren açıklamaların özellikle 

de resmi ağızlardan yapılması, batı 
medeniyetinin ulaştığı insan hakları 
ve eşitlik ilkeleriyle asla bağdaşmı-
yor. YDP Hükümeti PASOK Başkanı 
Andrulakis in telefonunu dinlediklerini 
itiraf etmelerinden sonra, bir kez daha 
geçmiş dönemlerden iyi hatırladığımız 
ve demokrasiye asla uymayan taktikle-
re başvurduğunu gösterdi.”

PASOK Partisi il yönetim kurulu üyesi

                        Sibel Mustafaoğlu

İskeçe Milletvekili Burhan 
Baran’dan basın bildirisi

Yunan 

Parlamentosu 
Başkan Yardımcısı ve 
aynı zamanda Yeni 
Demokrasi partisi 
milletvekili sayın 

Athanasiou’nun,Müslüman milletvekillerinin 
devlete karşı ihanet edebilecek potansiyel 
şüphelileri olarak nitelendirdiği ve böylelikle 
konuşmalarının takip edilmesinin “meşru” olacağı 
açıklaması düpe düz bir dini ayrımcılığın ve 
hoşgörüsüzlüğün göstergesidir. Ancak unutmamak 
gerekir ki Yunan anayasası dini ayrıcalıkları 
korumakla yetkilidir ve her kimsenin dini 
inançlarından dolayı hedef alınması, demokratik 
olduğunu idda eden devletimiz tarafından 
kınanmalıdır.
                                         Dr. Burhan Baran
                            Pasok Kinal İskeçe Milletvekili
                                 Yayın tarihi: 12.08.2022

Yunanistan Meclisi İkinci 
Başkan Yardımcısı 
Athanasiou’dan skandal 
açıklama

ABTTF Başkanı: 
“Dervişin fikri ne 
ise zikri de odur”, 

yani insan kafasının içindeki 
düşünce ne ise onu dile 
getirir. Kendi ülkemizde ulusal 
güvenlik ve kamu düzenine 
tehdit olarak algılanıyoruz! 
Maalesef bu algı Athanasiou ile 
sınırlı değil! Devletin zihniyeti 
de, günümüz siyasetindeki algı da, medyanın bakışı da bu 
şekilde! Ötekileştiriliyor, tehdit olarak algılanıyoruz! “

Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili ve Yunanistan Meclisi 
İkinci Başkan Yardımcısı Charalampos Athanasiou, skandal 
nitelikte bir açıklama yaptı. Athanasiou, Batı Trakya Türk 
toplumuna mensup Türk milletvekillerini ima ederek Ortodoks 
olmayıp tamamen farklı bir dini inanca sahip, örneğin kuzey 
Yunanistan’dan bir Müslüman milletvekilinin komşu bir ülkeye 
göçmenlerin nereye geleceğine dair bilgi vermesi halinde 
ulusal güvenliğin öncelikli olması dolayısıyla milletvekilinin 
dinlenebileceğini söyledi.
Televizyona verdiği röportajda belirli şartlar altında 
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DEB Partisi: 
Haralampos Athanasiu’nun bu söylemlerini ve bu çirkin 
eylemi şiddetle kınıyoruz

milletvekillerini dinlemenin yasal olabileceğini belirten 
Athanasiou, Yunanistan Anayasası’nın haberleşmenin 
gizliliği ile ilgili 19. Maddesine göre her tür yazışma 
ve iletişimin gizliliğinin dokunulmaz olduğunu ifade 
etmekle birlikte aynı maddede milli güvenlik ile ilgili 
durumlarda yargı makamlarının bu gizliliğe uymakla 
yükümlü olmadığı hallerin yasayla düzenlendiğini belirtti. 
Bu duruma örnek olarak Athanasiou’nun Batı Trakya 
Türk toplumuna mensup Türk milletvekillerini ima 
ederek milletvekillerinin milli güvenlik gerekçesiyle yasal 
olarak dinlenmelerinin mümkün olabileceğini söylemesi 
gündeme bomba gibi düştü.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “Charalampos Athanasiou’nun 
açıklaması tam olarak skandal nitelikte bir açıklama! 
Yunanistan bir AB ülkesi olmayıp  bir muz cumhuriyeti 
mi? Athanisou’nun açıklamasından ne anlayalım? Milli 
güvenlik gerekçe gösterilerek Meclis’teki milletvekillerimiz 
tehlike unsuru olarak görülerek dinleniyor mu? Öncelikle 
milli güvenlik gerekçe gösterilerek yasal olarak yapılan 

dinleme bunun meşru olduğunu göstermez! Asıl 
olan Athanasiou’nun milletvekillerinin yasal olarak 
dinlenebileceğine örnek olarak  parlamentodaki Türk 
milletvekillerimizi örnek göstermesi ülkede Batı Trakya 
Türk toplumuna ve toplumumuzu mecliste temsil eden 
milletvekillerimize bakış açısını açıkça gösteriyor. 
“Dervişin fikri ne ise zikri de odur”, yani insan kafasının 
içindeki düşünce ne ise onu dile getirir. Kendi ülkemizde 
ulusal güvenlik ve kamu düzenine tehdit olarak 
algılanıyoruz! Dahası Athanasiou’nun konuşmasına 
bakacak olursak bize casus gözüyle bakılıyor! Bu 
açıklaması sonrasında Athanasiou istifa etmeli! Üzülerek 
söylüyorum ki bu algı Athanasiou ile sınırlı değil! 
Devletin zihniyeti de, günümüz siyasetindeki algı da, 
medyanın bakışı da şekilde! Ötekileştiriliyor, tehdit olarak 
algılanıyoruz! Bu ülkenin bir parçası olarak görülmüyor, 
öyle muamele edilmiyoruz! Geçmişten günümüze 
devletin Azınlık politikası da bu anlayış ve tutumun 
yansıması!” dedi.
                                                  Yayın tarihi:12.08.2022

BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemiz Yunanistan’da azınlık 
olarak çoğunlukla aynı 
anayasal haklara sahip 

olduğumuz düşüncesiyle birlikte 
ötekileştirme, önyargılı davranma 
ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi 
gösterme eylemlerinin devam etmesi 
üzücü ve hukuka aykırı eylemlerdir.

Yeni Demokrasi milletvekili ve Meclis 2. Başkanı 
Haralampos Athanasiu’nun, katıldığı televizyon 
programında; “bazı hallerde milletvekilleri de istihbarat 
tarafından dinlenebilir, örneğin müslüman (Azınlık) 
milletvekilleri..” sözlerini kullanmış olması ötekileştirici, 
kin besleyen bu güruhun açık bir göstergesidir. Özellikle 
bu sözlerin eski Adalet Bakanlığı görevinde bulunmuş, 

halen milletvekili ve Meclis 2. 
Başkanı, ülkeyi üst düzeyde temsil 
eden bir kişinin dile getirmiş olması 
azınlığa karşı oynanan oyunların, 
yapılan haksızlıkların somut bir 
şekilde de dışa vurumudur.

Yeni Demokrasi milletvekili ve 
Meclis 2. Başkanı Haralampos 
Athanasiu’nun bu söylemlerini 

ve bu çirkin eylemi şiddetle kınıyoruz. Batı Trakya 
Türk Azınlığı’nın halihazırda Lozan Antlaşması’ndan 
doğan haklarının ihlal edilmesinin yanı sıra ülkesinde 
ayrıştırmaya maruz kalması, ikinci sınıf vatandaş 
muamelesi görmesi ve tehdit olarak algılanması kabul 
edilemez.

                                                      DEB Partisi
                                             Yayın tarihi: 12.08.2022
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Arada bir. . .Arada bir. . .

       Asım       Asım
ÇAVUŞOĞLUÇAVUŞOĞLU

HIRSIZLIK VE HAKSIZLIK

Hırsızlık, yazılı kanunlar ya da toplumsal  

meşruiyet düzeyinde  mülkiyeti kendine ait 

olmayan bir nesneyi  kullanma, nesneden  

menfaat temin etme işidir. Tüm dinler tarafından 

yasaklanmış bir olaydır.

Günlük konuşma dilinde hırsızlık, dolandırıcılık  ile  

aynı anlamda kullanılsa da aralarındaki en önemli fark,  

hırsızlıkta mal sahibinin  

elinden rizası olmadan 

çıkarken, dolandırıcılıkta  

mal sahibinin  elinden 

rızasıyla çıkar.  

Dinimize göre insanın 

hayatı, ırz ve namusu 

gibi malı – mülkü de 

mukaddestir. Bir insanın  

canına kıymak, ırz ve 

namusuna tecavüz etmek 

nasıl büyük günah ise, 

onun  haksız yere malını elinden almak da aynı şekilde  

haram ve günahtır.

Haksız kazanç denilince akla hırsızlık gelir, hırsızlıkla elde 

edilen kazanç gelir. Hile ile , dolandırıcılıkla, yankesicilikle, 

yalan şahitlikle, rüşvetle ve benzeri  meşrû olmayan her 

hangi bir yolla başkasının malını elinden almak da bir 

çeşit hırsızlıktır.

İnanmış olan bir insan, hiç kimsenin  malına haksız  yere 

el uzatmaz.Tarlada , bağda ve bahçede komşularının  

hududuna tecavüz etmez(Yani temellerle oynamaz).

Kişilerin  mülkiyetinde olan mal ve topraktan haksız 

yere bir şey almak nasıl günah ise, kamuya ait mal ve 

topraktan haksız yere bir şey almak da  aynı şekilde 

günahtır. Çünkü bunda topyekün  milletin, henüz tüyü 

bitmemiş yetimin hakkı vardır.

Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde şöyle 

buyurmaktadır:

“ Kim haksız bir iddiada  bulunur, kendisinin  olmayanı 

kendisinin  yapmağa çalışırsa  bizden değildir. O 

cehennemdeki yerine  hazırlansın.”(94)

İnanmış olan bir insan, hiç kimsenin malına haksız 

yere el uzatmaz. Tarlada,bağda, bağda ve bahçede 

komşularının  hududuna saygı gösterir.

Haksızlık ve hırsızlıkla zimmetine mal, para ve toprak 

geçirenlerin kıyamet gününde cezalandırılacakları 

Peygamberimiz  tarafından bildirilmiş ve şöyle 

buyrulmuştur.:

“Kim haksız olarak başkasına ait yerden bir şey alırsa, 

kıyamet gününde gasp ederek  aldığı yer ile yedi kat 

yere batırılır. (95)

Hırsızlığın çirkinliği,  yakışanlılığı çalınan  şeye göre 

değişmez. Ha altın çalmışsın, ha bir iğne. Hırsız,  ne 

zaman nereden gireceği çıkacağı belli olmayandır. 

Kilidin icadına sebep olan  hırsızdır. Hırsızlık, 

mevcut düzenin  eşitsizliğinden, adaletsizliğinden 

kaynaklanıyor olabilir mi?

Hırsızların varlığının devam etmesi halkın 

yoksullaşmasına neden olmaktadır. Çalmak, hırsızlık, 

ruşvet sistemin sonuçlarıdır.

 Büyüklerimizden zaman zaman dinlediğim olmuştu. 

Bizlere “biz eskiden kapılarımız açık  yattıklarını 

diye anlatırlardı” Günümüzde  ise, hırsızlık 

yaygınlaşmaktadır. Kapımızı  kitlemeden  kimse 

kendini güvende  hissetmemektedir. Hırsızlık  emeğin 

çalınmasıdır.

Bu noktada yapılması gerekenlerse: Ekonomide, 

eğitimde, sağlıkta  akılcı çalışmalar yaparak insan 

sevgisini, vicdanın ve alın terinin  önemine de  vurgu 
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yapılmasında faydalar vardır…

 

Son olarak sistem kendi yarattığı toplumsal yaraya 

çözüm ararken çözüme ulaşamamaktadır. Bunlar da 

toplumda  kaygı ve korkuya sebep olmaktadır. Bu sistem 

devam ettiği sürece hırsızlığın 

sonu  olmayacaktır. Ve artarak 

da devam edecektir

Konuyu bir hikâye ile 

noktalamak istiyorum:

Velilerden bir zat, zamanın 

hükümdarının  kendisini  ziyaret 

için zaviyesine yaklaştığını  

görünce, derhal yatağına girdi, 

yorganı üstüne çekti ve yüzüne 

kadar örterek,  oğluna  padişahı 

odasına almasını  tenbih etti.

Hükümdar, zaviyeye girdi 

ve oğluna babasının nerede  

olduğunu sordu. 

--Yatıyor efendim, cevabını 

alınca:

-- Yoksa hasta mı? demeğe 

kalmadı, veliyullah içeriden  

seslendi:

-- Hayır, hasta  filan değilim.Senin yüzünü görmemek için 

yattım ve yüzümü örttüm.Zira, sen bir zâlim hükümdarsın. 

Sana yaklaşanı, cehennem ateşi kuşatacağından senden 

kaçıyorum ve yüzünü görmek istemiyorum. Senin yüzünü 

görmek, cehennem ateşi görmek gibidir, dedi.

Hükümdar, durakladı ve sordu:

Beni bu duruma ne düşürdü?

--    Halkın hakkına  tecavüz etmen ve zulmen onların 

malını  alman düşürdü.

Hükümdar, bu sözlere kızmadı. Bilâkis hatasını 

anlayarak, halktan haksız olarak  aldıklarını  iade etti 

ve memleketine adalet,  halkına da  saadet ve selâmet 

getirdi.

 Veliler ve âlimler, tıpkı birer ayna gibidirler. Onlara 

bakanlar, noksanlarını görürler. 

Yüzlerinde kara varsa silerler.                                                                                                                                        

                                                                                                                                                      

Ayna yüzdeki karayı 

gösterdi diye, onu kırmağa  

kalkmayalım….Yüzümüzdeki 

karayı giderirsek ayna bizi  temiz 

gösterecektir.

Tarih boyunca, hırsızlıkla  bir 

çok haram yiyenler ve haramla 

beslenip büyüyenler, haram 

yediklerini söylediklerinden 

dolayı velileri ve alimleri  

katlettirmişler, yani asıllarını 

gösteren  aynaları  kırmışlardır. 

Bu gibiler, dünya hayatında 

iktisap ettiklerini  maskara 

suratlarını görmeğe tahammül 

edemediklerinden dolayı aynayı 

kırmakla o maskaralıktan ve rezaletten  kurtulacaklarını 

zannetmişlerdir.

Unutulmamalıdır ki, bu kara lekeler,  süsle ve makyajla  

da kapatılamaz…

…………………………………………………………………

(94) – İbn Mace, Ahkam, 6.

(95) – Buhari, mezalim. 13; Müslim Müsakat 30.

...“Kim haksız olarak başkasına ait 

yerden bir şey alırsa, kıyamet gününde 

gasp ederek  aldığı yer ile yedi kat 

yere batırılır. (95)

Hırsızlığın çirkinliği,  yakışanlılığı 

çalınan  şeye göre değişmez. Ha altın 

çalmışsın, ha bir iğne. Hırsız,  ne 

zaman nereden gireceği çıkacağı belli 

olmayandır. Kilidin icadına sebep olan  

hırsızdır. Hırsızlık, mevcut düzenin  

eşitsizliğinden, adaletsizliğinden 

kaynaklanıyor olabilir mi?...
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Papaz yurdu Aynaroz nahiyesi*

Eğer bu dağlarda, bellerde ve Akdeniz kıyısında 

olan küçük büyük kaleleri, derelerde ve 

tepelerde olan kiliseleri, manastırları ve 

kiliselerde olan papazların yaşantılarını bir bir anlatsak 

papazname kitabına benzer bir kitap olur. Ama haftada 

bir yemek yer nice bin papaz, ladika, kissis, ruhban, 

patrik, rahip, keşiş ve miğdisi adında kuşak, zünnar 

kuşananlar var ki aşırı açlık ile insanlıktan çıkıp gözleri 

çukur çukur olup Ahlat Vilayeti iskeletleri gibi sırf iskelet 

olmuşlar.

Ayda bir oruç açıp 5 zeytin, 5 tane hurma ve 5 fincan süt 

içer yaşlı papazları var ki hareketten ve

konuşmaktan kalmış, boyu dal olup belleri bükülmüş ve 

gözlerinin ışıkları dökülmüş kafirleri

var. Ama yine perhiz ile yaşayıp 270 yaşına yetmiş 

papazlar vardır.

   Burada olan marifetli papazlar bir diyarda yoktur. Meğer 

Rum’da, Kızılelma’da, Beç’te Prag’da ve bizim Atina 

şehrinde ola.

   Her biri bir işte olup çeşit çeşit sanatlı saplı, yuvarlak 

halkalı ve halkası kendi ağacından

bile oyulmuş çeşit çeşit kaşıklar var. Arka kaşağıları, kâse 

ve beşikler, derviş zerdesteleri ve Fahrî

oyması gibi bukalemin renkli haçlar oyarlar ki 

büyüleyicidir.

   Bu kiliselere bütün kafiristandan adaklar gelip saklarlar. 

Burada olan güneş parçası genç

papaz öğrencileri var ki her biri kakullerini dağıttıklarında 

âşıkların akılları dağılır. Bu ay parçası oğlanlar bütün 

gelen gidenlerin hizmetlerine etek toplayıp önlerinde 

dururlar. Her ne hizmet buyursan kulluğa dururlar.

   Zengin ve yoksul her konuğa bu kiliselerde çok saygı 

gösterip hizmet ederler. Şekerli, Hama

katırnebatı, çeşit çeşit Hindistan reçelleri, kabuli emleci, 

zencefil murabbaatları [tatlı], kuş sütü ve arslan sütü 

dedikleri şarabı bile getirirler. Zira bu keferelerin eski 

adetleridir, Hazret-i İsa’dan beri böyle görmüşlerdir.

  Bu Aynaroz nahiyesinde hâlâ her gün başına bir kilise 
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Haber

var ki toplam 366 adet kilise ve manastırdır, derler ama 

saymadım. Ama bunların hakimleri hala padişah kanunu 

üzere İstanbul’da

bostancıbaşı olup bir hasekisi 

gelip zapt eder. Ne kadirdir ki 

bir kimse gelip bu papazlara 

zulmede. Hemen o an o 

adamı bostancılar döve döve 

manastır ketenine gönderirler.

   Ama bunların içinde büyük 

Aya Ladra adlı kilise, sanatlı 

yapıdır. Ve Ton Ayveru 

Kilisesi,

Kutlumuş Kilisesi, Pandoradol 

[Pantokrato] Kilisesi, 

Portariçse Kilisesi ve 

İskarapoz [Kseropota-

mu] Kilisesi de bir büyük 

kilisedir, manastırı da büyüleyici 

ibretlik yapıdır.

   Burada olan papaz çırakları 

oğlanlar bir kilisede yoktur. Hatta bu 

kiliseyi gezerken bir savmaa (şapel) 

şekilli bir köşede kapalı bir kapı var 

idi. Peri yüzlü bir oğlana,

“Aç şu kapıyı seyredelim” dediğimde,

  “Hazret-i İsa’nın orada İncil’i 

vardır” diye bize kapıyı açmayıp yüz 

çevirince bu hakirin hatırına, önceleri 

duyduğum beyt idi, hemen hatırıma 

gelip dedim

   Uygun beyt:

        Dünki gün kilisaya vardım, komadı gılmân beni,

        Ahdim olsun kollayam mahşerde Isa’ya seni.

deyip başka şeyleri seyretmekle meşgul olduk.

Oradan (---) (---) (---) kilisesi, (---) (---), oradan (---) (---), 

oradan (---) (---) isimlerini bildiğim sanatlı manastırlar 

bunlardır ki her biri birer kale gibidir.

*Kahraman, Seyit Ali, Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çe-

lebi Seyahatnamesi -2, 7-10 . Kitaplar, YKY, Ocak 2013, 

İstanbul, ISBN: 978-975-08-2434-0

Agia Lavra kilisesi. Çelebi’de Ladra olarak geçmektedir.

Pantokratora kilisesi. 
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  Günlerin
                                             Getirdikleri

ibrahimbaltali@hotmail.com İbrahim BALTALI

ERMENİ KAYMAKAM

Türkiye demokratik açılımlarına bir yenisini daha 

ekleyerek Ermeni asıllı bir vatandaşı kaymakam 

olarak atadı. Bu hareket hiç kuşkusuz Türkiye’nin 

son zamanlarda gayri müslimlere ve onların eserlerine 

karşı gösterdiği ilginin devamı niteliğindedir.

Ortodoks Hıristiyanların sembol eserlerinden Sümela 

Manastırı restore edilip 9. kez ayin yapıldı. Gayri müslim 

vakıflarında seçimler ilan edildi. Yine Ermenilere ait 

Van Gölü’ndeki Akdamar Kilisesi restore edildi ve 

ibadete açıldı. Son günlerde yanan Rum vakfına ait 

Balıklı Hastanesi yaşlı bakım evinin de en kısa sürede 

eski haline dönüştürüleceği açıklandı. Bütün bunlar 

Türkiye’deki demokrasinin ne kadar genişletildiğini 

ve gayri müslim vatandaşlara olan güvenin arttığını 

göstermektedir.

Türkiye’de açılımlar devam ederken ülkemiz 

Yunanistan’da ise demokrasi henüz beşikten kalkmamışa 

benziyor. 1967 Cuntası’ndan sonra yapılan bütün 

demokratik açılımlar ne yazık ki Müslüman Türkleri 

kapsamamış ve bu durum bugün de hala devam 

etmektedir. Örneğin bugün Yunanistan’da Türk Azınlık 

mensubu bir hakim ya da savcı yoktur. Devlet yönetimi 

kesiminde basit bir kaç memurun dışında, atanmış üst 

düzey yönetici hala bulunmamaktadır. Seçek etkinilikleri 

esnasında azınlıktan itfaiye üniformalı bir insanımızı 

görünce umutlanmış ve heyecan duymuştuk. Ancak, 

üniversitelere girişte uygulanan binde beşlik kontenjanın 

itfaiye okulları için kaldırıldığını öğrendiğimizde yine 

hayal kırıklığına uğradık. Demek ki devletin azınlığı 

ötekileştirmesi, güven duymaması devam etmektedir.

Dünya kültür mirası Türk eserlerinde de durum aynıdır. 

Gümülcine’nin eski adliye binası olan Osmanlı Hükümet 

Konağı tabiri caizse zamanın tahribatına terk edilmiştir. 

Dimetoka’daki Çalebi Sultan Mehmet Camii geçtiğimiz 

yıllarda yanmış ve ogünden bu yana hala restorasyon 

işleri bitirilememiştir. Bunlara Gümülcine Belediyesinin 

yıktırdığı Poşpoş Tekkesi’ni de ekleyebiliriz.

Güven konusunda, azınlık insanının devlete karşı 

yaptıklarından başka, yapacağı herhangi bir şey yoktur. 

Ne demek istediğimi defalarca yazdığımdan bunlara 

değinmeyeceğim.

Bir çok yerde okuduğumuz gibi, devletlerin azınlıklarına 

verdiği önem demokrasilerinin ne kadar geniş olduğunu 

gösterir.

Ancak gelin görün ki bu geniş demokrasi Türk Azınlık 

mensuplarına bir AB ülkesinde yansıtılmamakta ve adeta 

bunda inat edilmektedir. Bütün bunlara ekonomik kriz ve 

pandemi sonrasının sorunları da eklenince insanlarımız 

ülkeyi terk ederek hayatlarını Avrupa ülkelerinde devam 

ettirmeye başlamışlardır. Batı Trakya’yı terk konusu acı, 

ama gerçek.

Yunanistan’da bir gün azınlık insanından da üst düzey 

yöneticilerin atandığı, göçün durduğu ve herkesin refah 

içinde yaşadığı genişlemiş bir demokrasiyi görmek 

dileğiyle.

                                      Yayınlanma tarihi: 19.08.2022
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Mevlânâ’dan...

Yine bir gün Mevlânâ, Bahâ Veled’in türbesini 

ziyarete gidiyordu. Şehrin kasaplarına rasladı. 

Kasaplar kurban etmek üzere bir öküz satın 

almış ve boynuna ip bağlamış çekip götürüyorlardı. Öküz 

ipi koparıp bunların elinden kaçtı. Ahali öküzün arkasına 

düşmüş bağırıp çağırıyorlardı. Fakat hiç kimsenin 

ilerleyip onu yakalamağa cesareti yoktu. Birdenbire öküz, 

Mevlânâ’nın karşısına çıktı ve hemen durdu. Sonra yavaş 

yavaş Mevlânâ’nın önüne gelerek “hal” ehlinin anlıyacağı 

bir “hal dili” ile aman diledi ve şikâyetler etti. Mevlânâ 

ilerliyerek öküzü tuttu. Mübarek eliyle onu okşadı ve 

merhamet buyurdu. Kasaplar onun arkasından gelerek 

baş koydular. Mevlânâ, “Bunu öldürmek doğru değildir, 

bunu bırakın” buyurdu.

Kasaplar da bunu kabul ederek öküzü serbest bıraktılar. 

Bunun üzerine öküz geçip gitti. Bir müddet sonra ulu 

arkadaşlar arkadan gelip Mevlânâ’ya kavuştular. 

Mevlânâ bilgiler saçmağa başlayıp, “Kasapların öldürmek

istediği bu hayvan birdenbire kurtulup kaçtı, bize geldi. 

Tanrı’nın nihayetsiz inayetinden ve bizim bereketimizden 

öldürülmek ve parça parça edilmekten kurtuldu. Eğer 

insan da candan ve gönülden Tanrı erlerine teveccüh 

eder ve mürit olursa Cehennem kasaplarının ellerinden 

kurtulur ve ebedî Cennet’e ulaşır. Buna hiç şaşmamalıdır” 

dedi.

Bunun üzerine dostlar raksedip dönmeğe başladılar. 

Sabahtan akşama kadar semâ ile meşgul oldular. 

Kavallere o kadar sarık ve elbise verdiler ki, hesaba 

gelmez.

Derler ki, o azat olan öküzü hiç kimse bir yerde görmedi,

Konya sahrasında kaybolup gitti.

Yine iyi adamların kendisiyle iftihar ettiği Şeyh 

Sinaneddin-i Neccâr’dan rivayet olunur ki: Bir gün 

Mevlânâ, “Tanrı âşıklarını sevginin tadı, dünya halkını 

da kadın ve altından ayrılmak zehri öldürür. Makem ki 

Tanrı bu varlık âlemini sırf yokluktan yaratmıştır; o halde 

senden  bir şey yapıp vücuda getirmesi için yok olmak 

lâzumdır“ buyurdu.

“Niye üzülüp ağlarsın can?

Bırak sevmeyen gitsin.

Bekle,  senin olan sana gelecekt ir. . .”

* Her şey vaktini bekler,

Ne gül vaktinden erken açar,

Ne güneş vaktinden erken doğar.

* Yarın yaparım deme! Bugün de dünün 

yarınıydı. Ne yapabildin?

* Sabret ki her şey hissettiğin kadar derin ve 

sonsuz olsun. Sabret ki her şey gönlünce olsun.
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Kurmay Albay , Doktor Selami Şekerkıran

Kurmay Albay , Doktor Selami 

Şekerkıran,1947 yılında İskeçe’de 

doğdu. 1959 yılında Selimiye’ye 

girdi . 1965 yılında Kuleli Askeri Lisesini 

bitirdi.  1967 yılında Harbiye’den Tank subayı 

olarak mezun oldu. 1969-1976 yıllarında 

Süvari Yarışmalar gurubunda Yarışma 

subayı olarak görev yaptı. 1973 yılında 

Binicilik Milli Takımında yer aldı. 1975 yılında 

Arazi yarışmalarında Türkiye Şampiyonu 

oldu. Binicilik Federasyonunun çeşitli 

kademelerinde görev yaptı. Uluslararası 

Saha komiserliği ünvanına sahiptir. Yurtiçi 

ve yurtdışında çeşitli görevlerde bulundu. 

1998 yılında KKK lık Karargahında Daire 

Başkanlığı görevinde iken emekli oldu. 1999-

2007 yılları arasında Milli Güvenlik Kurulu 

Genel Sekreterliğinde Afetler Müşavirliği 

yaptı. 2008 yılında Ankara Üniversitesinin 

İnkılap tarihi bölümünden eğitim ve tez 

sürecini bitirerek Tarih Doktoru oldu. 

Araştırmalarına devam etmekte ve yazarlık 

yapmaktadır.

                                 selimiyeaskeri.org
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Payamlar, (Πλαγιά – Palgia)

Rodop ilinde bir köy

B a t ı  T r a k y a 
K ö y l e r 

A n s i k l o p e d i s i

Yunanistan’ın Doğu Makedonya – Trakya 

Eyaletinin Rodop ilinde, il merkezi 

Gümülcine’nin 36,8 km doğusunda, sadece 

Müslüman Türklerin  yaşadığı 198 m rakımlı bir köydür. 

Coğrafi konum olarak 41.132505° K enleminde ve 

25.720084° D boylamında yer almaktadır.

1924 yılında Kozlukebir (Αρριανά – Arriana) Nahiyesine 

bağlanmıştır. 1925’te Rodop ilinin Gümülcine ilçesinden 

alınmış ve  yine aynı ilin Şapçı ilçesine dahil edilmiştir. 

1997’de Kozlukebir Belediyesine katılmıştır. 

Eski evraklarda köyün adı “Bademli” olarak 

kaydedilmiştir. Köyde badem ağaçları 

olduğundan bu adı aldığı sanılmaktadır.

Keleşler, Kara Aliler, Boz Aliler, Hasekiler,  

Hatipler gibi lakabında insanlar bu köyde 

yaşamışlar veya yaşamaktadırlar.

Alabayır, Ürekgüne, Toklucakaya, Girneve gibi 

tepeler de köyün etrafında bulunmaktadır.

Tarla isimleri ise; Veranlık, Tarhanakayalar, 

Tuzlarburun, Payam tarlalar, Kabaktarlalar gibidir.

Köyün alt tarafından ise Kocadere akmaktadır. 

Caminin yapım tarihi bilinmemektedir. Milletvekili Molla 

Yusuf caminin tamirinde öncülük etmiştir. Minare ise 

2007yılında eklenmiştir.

Okul vakıf yerine yapılmıştır. Daha sonra başka yere 

taşınmıştır. İlk eğitim 1940’lı yıllarda cami odalarında 

başlamıştır.

22.05.2022. Payamlar köyünde bir sokak. 

22.05.2022. 2007 yılında inşa edilen Payamlar 
Camii minaresi.  
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Vakıf yerleri olarak caminin toprakları bulunmaktadır. 

Caminin haziresi vardır. Bir mezar taşında “Keleşler” adı 

geçmektedir.

Yeni mezarlık 5 dönüm civarındadır. Eski mezarlık ise 

Kocadere’nin iki yakasındadır.  

Yunan İç Savaşı esnasında andartlar bir çok genci  alıp 

Çalabı köyüne, oradan da Drama’ya götürülmüşlerdir. 

Daha sonra bazı gençler onların elinden kaçmış ve 

kurtulmuşlardır. İç Savaşa’ta halk Kozlukebir köyüne 

indirilmiş ve iki yıl orada  kalınmıştır. 

Mehmetali Bozali, Hatiplerin Mustafa Çanakkale 

Savaşlarına  gitmişler ve bir daha dönmemeişlerdir. 

Emindayılardan 3 kardeş  Yemen veya Çanakkale’ye 

gitmiş ve dönmemişlerdir. 

Köyün geçim kaynakları tütün üretimi ve hayvancılıktır.

Garbi Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından 1922 

yılında Fransızca yayınlanan “Les Statistiques De La 

Population En Thrace - Occidentale” adlı broşürde köyün 

“Payamlar” olduğu,  nüfusunun tamamen Türk  ve 275 

kişiden ibaret olduğu belirtilmiştir.

H. 1215, M. 1801-1802 yıllarında İstanbul’da buğday 

kıtlığı olunca padişah iradesiyle Gümülcine köylerinden 

buğday satın alınıp İstanbul’a gönderilmiştir. 

“Bademli-i kurb-ı Yahşiler” köyünden de (Payamlar 

köyü) 2,5 Rub’  (1 çeyrek kile) buğday satın 

alınmıştır.

1901 tarihli Edirne Merkez Vilâyet Sâlnâmesi’nde 

köy “Bademli Körbeyahşiler Köyü” olarak 

belirtilmiş ve Gümülcine’ye uzaklığının 5 saat 

olduğu kaydedilmiştir.

Osmanlı döneminde, H.1246 – M. 1831 

tarihinde yapılan sayımda köyün adı  “Karye-i 

Bademli”  olarak belirtilmiş ve nüfusu da şöyle 

kaydedilmiştir: 

Tuvânâ - Güçlüler: 17

Sabi – Çocuklar: 23

Müsinn – İhtiyarlar: 8

 Toplam: 49
22.05.2022. Payamlar köyünde Osmanlı döneminden kalma 

mezar taşları.

22.05.2022. Payamlar köyünde minare inşasından önce 
ezan okumak için kullanılan ezan taşı. 
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Haber

Erdem Hüseyin gündemi değerlendirdi

Kozlukebir Belediyesi 

Muhalefet Lideri Erdem 

Hüseyin, 4.08.2022 

akşamı  Gümülcine’de bir otelde 

düzenlediği basın toplantısında 

son günlerde Batı Trakya 

Türklerini ilgilendiren olayları 

değerlendirdi.

Hüseyin, konuşmasının başında 

geçtiğimiz günlerde Kozlukebir 

köyündeki sünnet şöleninde 

zehirlenen ve hastanelere 

giden soydaşlara geçim olsun  

dileklerini iletti.  Erdem Hüseyin, 

sözlerinin devamında Belediye 

yönetiminin hesap vermesi 

gerektiğini ve soydaşlardan özür 

dilemesi gerektiğini vurguladı.

Hüseyin, yeni çıkarılan Müftülükler 

yasası konusunda da  2 Ağustos 

2022 tarihinde Danışma 

Kurulu’nun aldığı kararları sonuna 

kadar desteklediğini belirtti ve 

“Azınlığımızın yaklaşık 40 yıllık 

kanayan bir yarası olan Müftülük 

sorunun çıkarılan bu yasayla 

çözüleceğine kesinlikle inanmıyorum. 

Gerçekten Müftülük sorunun 

çözümünü isteyenler varsa bunun 

yolu Azınlığımızla diyalogtan ve 

istişareden geçmektedir. Yönetimin, 

müftülüklerle ilgili olarak uluslararası 

anlaşmaları ve sorunun çözümü için 

gerekli olan azınlığın iradesini ve 

beklentilerini dikkate almalı ve bu 

yönde adım atmalıdır. Son olarak 

soydaşlarımızın da bu yasaya destek 

vermeyeceği aşikardır.” Görüşlerini 

ifade etti.

Hüseyin, son olarak da yerel yönetim 

seçimlerine değindi ve bazı yenilikleri 

şöyle açıkladı:

Önümüzdeki yerel seçimlerde  

belediye başkanının seçilme 

oranı %43 rakamına düşürüldü.

Seçimler Ekim 2023 tarihinde 

yapılacak ve yeni seçilenler 

2024 yılının ilk gününde görevi 

devralacaklar.

Önümüzdeki seçimlerde nüfusa 

bakılmaksızın, aza ve muhtar 

adayları aynı listede yer alacak.

Son nüfus sayımına göre, 

nüfusu 300 kişinin altında olan 

seçim yerlerinde muhtarlar ilk 

sırayı alan listeden seçilecektir.

Nüfusu 300 kişiden fazla olan 

seçim bölgelerinde, muhtarlar 

seçilen belediye başkanının 

listesinden seçilmektedirler.

Geçen seçimlerde kadın kotası %30 

iken, önümüzdeki seçimlerde bu oran 

%40 rakamına yükseltilmektedir.

Nüfusları 20 bine kadar olan 

belediyelerde belediye meclis üyesi 

sayısı 25 rakamına düşürülmektedir.

Aday sayıları %150 oranında 

arttırılmaktadır.

                  Gümülcine, 4.08.2022

“...Azınlığımızın yaklaşık 40 yıllık kanayan bir yarası olan Müftülük sorunun çıkarılan bu 

yasayla çözüleceğine kesinlikle inanmıyorum...”

Erdem Hüseyin
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Haber

Gümülcine Türk Gençler Birliğinden Aşure Günü Etkinliği

Birlik, beraberlik, kardeşlik, 

paylaşma, dayanışma 

ve bereketin simgesi 

olan Aşure Günü dolayısıyla, T.C. 

Gümülcine Başkonsolosu Sn. 

Murat Ömeroğlu’nun katılımı ile 

Birliğimiz tarafından 22 Ağustos 

2022 Pazartesi günü etkinlik 

düzenlendi.

Etkinliğimiz Birlik  Yönetim 

Kurulu’muzun ve Yeni Nesil 

Kolu’muzun organizasyonu ile 

gerçekleşti. Hazırlanan aşureler, 

Birlik  bahçesinde bulunan halkımıza 

ve civar esnafımıza ikram edildi. 

                                        Yayınlanma tarihi: 22.08.2022

GTGB Yeni Nesil kolu ile birlikte hazırlanan aşureleri birlik bahçesinde 
bulunanlara ikram edildi.

Kurcalı Kadınlar Derneğinde seçim yapıldı

Kurcalı Kadınlar Derneği geleneksel aşure 

etkinliğini bu yıl da devam ettirdi. 20 Ağustos 

2022 günü aynı zamanda derneğin 6. Genel 

Kurulu düzenlenerek yeni yönetim ve denetim kurulları da 

belirlendi.

51 üyenin katıldığı seçimde 

aşağıdaki sonuçlar elde edildi:

Yönetim Kurulu

Ayşe Hüseyin - 33 oy

Dilek Osman - 48 oy

Filiz Hüseyin - 29 oy

Gizem İbade - 31 oy

Gönül Hüseyin - 28 oy

Süreyya Ali - 29 oy

Zehra Osman - 32 oy

Denetim Kurulu

Hatice İsmail - 31 oy

Nazlı Mustafa - 36 oy

Nurten Nuri Latif - 43 oy

Yayınlanma tarihi: 22.08.2022

Kurcalı Kadınlar Derneğinin yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri.






