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çekildiği halde 29 Temmuz 1980'de Do
ğu Kudüs'ü ve 14 Aralık 1981' de de Go
lan tepelerini ilhak etti; Doğu Kudüs'ün 
ilhakı ile birlikte de Kudüs'ü İsrail'in 
"ebedi ve değişmez" başşehri olarak ilan 
etti. İsrail Batı Şeria'yı ise resmen ilhak 
etmeyip işgal altındaki bir toprak ola
rak askeri yönetiminde tutmakta ve hal
kının tamamı Filistinli olduğu için bu
rayı tedrici şekilde yahudileştirebilmek 
amacıyla da yahudi yerleşim merkezleri 
kurma yoluna gitmektedir; bu merkez
lerin miktarı bugün 1 OO'ü çok aşmış du
rumdadır. Yahudi yerleşim merkezleri
nin kurulması sonucu karşı karşıya ge
len yerli halkla yahudiler ve askerler ara
sında çatışmalar ortaya çıktı. 1982' den 
itibaren giderek artan çatışmalar halen 
devam etmekte ve İsrail bu hareketlere 
karşı gayet zecri tedbirler uygulamak
tadır. 

Batı Şeria ile Gazze nüfusunun çok bü
yük çoğunluğunun Filistinli olması, bu 
iki toprağı müstakbel Filistin devletinin 
anavatanı haline getirmiştir. Ancak Mı
sır ile İsrail arasında 17 Eylül 1978 ·de 
yapılan Camp David anlaşmalarında Ba
tı Şeria ve Gazze'de özerk bir Filistin yö
netimi kurulması öngörüldü ise de ya
pılan uzun müzakerelere rağmen bunu 
gerçekleştirebiirnek mümkün olmadı. 

Gerek Filistin Kurtuluş Örgütü gerekse 
Arap ülkeleri öngörülen bu Filistin özerk
liğini kabul etmemişler ve Batı Şeria ve 
Gazze'de "Bağımsız Filistin Devleti"nin 
kurulmasında ısrar etmişlerdir. Buna 
karşılık Amerika Birleşik Devletleri ve İs
rail de Filistin'in bağımsızlığını kabul et
memekte direnmektedirler. İsrail Filis
tinliler'in bağımsızlık hakkını tanımaz

ken Filistinliler'in tek yasal temsilcisi ola
rak kabul edilen Filistin Kurtuluş Örgü
tü de İsrail Devleti'nin yaşama ve var ol
ma hakkını uzun süre kabul etmedi. An
cak 15 Kasım 1988 tarihinde Bağımsız 
Filistin Devleti'nin kuruluşunu ilan eden 
Cezayir Deklarasyonu ile Birleşmiş Mil
letler'in 181 (ll) ve 242 sayılı kararları 
kabul edildiğinden İsrail Devleti'nin var
lığı da dolaylı biçimde benimsenmiş ol
du. 1967'den bu yana İsrail'in işgali al
tında olan Batı Şeria'da 1 milyona yakın 
Filistinli, işgal yönetiminin baskı ve sin
dirmeye dayanan politikası sebebiyle çok 
zor şartlar altında yaşamaktadır. Aralık 
1987'de işga l altındaki topraklarda baş
layan Filistinliler'in ayaklanmaları (inti
fada) ve 1 Ağustos 1988'de Ürdün'ün Ba
tı Şeria ile her türlü hukuki ilişkisini kes
tiğini ilan etmesi üzerine Filistin Kurtu-
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luş Örgütü, işgal altındaki Filistin top
raklarında Bağımsız Filistin Devleti'ni fi
ilen kurma teşebbüslerini hızlandırdı ve 
Filistin Milli Konseyi'nin Cezayir'deki ola
ğan üstü toplantısında alınan kararıyla 
da bağımsız devletin kurulduğu ilan edil
di (1 5 Kasım 1988). Kısa sürede pek çok 
ülke tarafından tanınan ve Yaser Ara
fat başkanlığındaki sürgünde bir hükü
metin yönetiminde bulunan Bağımsız Fi
listin Devleti'nin toprakları arasında Ba
tı Şeria ve Gazze'nin yanı sıra Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu'nun 181 (ın sayılı 
kararı ile "Arap devleti"ne ayırdığı diğer 
toprakların da yer aldığı kabul edilmek
tedir. 
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Iii F AHİR Alı.MAOÖLU 

BATITRAKYA 

Karadeniz, Marmara ve Ege denizleriyle 
Balkan-Rodop dağ silsilesi arasında 

kalan ve Trakya adı verilen 

L 
arazi parçasının batı kesimi. 

_j 

Trakya doğu ve batı olmak üzere iki 
kısma ayrılır. Doğu Trakya, bugünkü Tür
kiye'nin Avrupa kıtasındaki arazisini teş
kil eder. Bunun dışındaki kısım ise Batı 

Ba tı Trakya Hükümet-i Müstaki llesi'nin bayrağ ı, mührü ve 
çıka rd ı ğ ı pullar 

Trakya olup 1913'te kurulan Batı Trak
ya Hükümet-i Müstakillesi sınırları esas 
alındığında bir kısm ı Yunanistan· ın, di
ğer bir kısmı da Bulgaristan'ın sınırları 
içinde bulunmaktadır. 1923 Lozan Ant
Iaşması 'yla sınırları çizilen Batı Trakya 
ise bugün tamamen Yunanistan· ın ida
resinde olan bölgedir. 

Günümüzde Batı Trakya doğudan Me
riç nehriyle Türkiye'den, batıdan Mesta 
Karasu nehriyle Makedonya'dan. kuzey
den Rodop dağları ile Bulgaristan 'dan 
ayrılmış olup güneyden de Ege deniziy
le çevrilidir. Bölge İskeçe, Gümülcine ve 
Meriç vilayetlerinden oluşmaktadır. 

Osmanlılar ' ın 1356'da Rumeli 'ye geç
meleriyle birlikte Türk akıniarına hedef 
olan Batı Trakya 'da 1360'ta başta Dede
ağaç (Mekri) olmak üzere sırayla Dime
toka ve çevresi alındı. 1363'te Sazlıdere 
Muharebesi'nden sonra Edirne'nin ele 
geçirilmesinin ardından Evrenos Bey Gü
mülcine ve yöresini Osmanlı toprakları
na kattı. Balkanlar'da ilerlemeye devam 
eden Osmanlı kuwetleri 1372'de ikinci 
Çirmen veya Meriç savaşıyla, elden çık
mış olan Gümülcine'yi tekrar aldığı gibi 
bu şehirden başka Borla, İskeçe, Marol
ye (Maroniye), Kavala, Drama. Zihne ve 
Serez'i de zaptetti ve böylece Makedon
ya ticaret yolları Osmanlılar'ın kontro
lüne girdi. 

Osmanlı fütuhatıyla birlikte yöreye 
Anadolu'nun çeşitli kesimlerinden büyük 
miktarda Türk nüfusu nakledildL Tapu
tahrir kayıtlarından bölgeye yapılan bu 
ilk nakil konusunda bilgi edinilmektedir. 
Mesela Sultan ı. Murad döneminden iti
baren Gümülcine, Dimetoka ve Ferecik'e 
Bergama, Söğüt. Saruhan, Menteşe, Ha
mid, Gerede, Göynük, Canik, Ahlat, Ay
valı, Ayıntab (Gaziantep) gibi Anadolu'nun 
çeşitli yerleşim birimlerinden nüfus nak
ledild iği gibi Özbek, Danişmendlü , Saru
ca Danişmend , Saruhanlu, Karagözlü, Ba
yat, Dağeri, Yörükler. Arpuz Ata. Saltuk
lu, Oğuz. Döğerdüğünü. Barak, Sıçanlu, 
Salur, Eymir ve Sayındur gibi Türkmen 
boylarına mensup gruplar yerleştirile

rek mahalle ve köyler teşkil edilmiştir. 
Getirilen bu aşiret ve ahali grupları yer
leştikleri yörelere aşiretlerinin veya gel
dikleri Anadolu şehirlerinin isimlerini ver
dikleri gibi Eskici Hacı, Debbağlar, Hacı 

Karagöz, Kadı Mescidi. Hacı Hızır. Hacı 

Hayreddin, Koca Nasuh. Yenice, Berga
malu. Aşçı Mescidi, Obacılar, Çekirdeklü, 
Balabanlu, Denizlü, Çobanlu, Çakırlar. 

Çadırlu, Bulduklu vb. gibi Türkçe adlar 
taşıyan köyler kurmuşlardır. 



Batı Trakya şehirlerinden Gümülcine, 
Dimetoka ve Ferecik'in tapu tahrir def
terlerine göre XV-XVI. yüzyıllardaki nü
fusu aşağıdaki şekildeydi: 

1485-1519 
Müslüman- Türk Gayri müslim 

Kazalar Hane Mücerred Hane Mücerred 

Gümülcine 855 175 . 309 
Dimetoka 3943 772 487 22 
Fe re cik 1700 887 79 29 

TOPLAM 6498 1834 875 51 

Tahmini nüfus 34.324 4426 

1530 
Müslüman- Türk Gayri müslim 

Kazalar Hane Mücerred Hane Mücerred 

Gümülcine 4419 891 2163 528 . 
Dimetoka 2148 326 698 106 
Ferecik 2462 676 113 

TOPLAM 9029 1893 2974 643 

Tahmini nüfus 47.038 15.513 

Bu nakil dışında çeşitli yörük teşek
küllerinin de bölgeye yerleştirildiği gö
rülmektedir. Bunlardan Tanrıdağı (Kara
göz) yörükleri 1543'ten 1642'ye kadar 
olan dönemde Demirhisar, Kelmeriye, 
Drama, Kavala, Sarışaban, Çağlayık, Ye
nice-i Karasu, Gümülcine, Eğrican, Di
metoka, Ferecik ile Doğu Trakya ve Bul
garistan'a; Selanik yörükleri ise yoğun 
olarak bütün Makedonya ve Tesalya'ya, 
dağınık ve az olarak da Bulgaristan ve 
Dobruca'ya; Ofçabolu yörükleri de Ma
nastır ve Kosova vilayetleriyle az sayıda 
Bulgaristan ve Dobruca'ya yerleşmişler
di. Ayrıca Vize yörükleri, Doğu Trakya ile 
Dimetoka ve Hasköy'de iskan edilmişti. 

Bölgenin Türkler tarafından iskanın
dan hemen sonra toprakların ekserisi 
mülk olarak gazilere dağıtılmıştır. Bun
lardan birçoğu ise vakıflar kurmuşlardı. 

· Mesela Dimetoka'da Abdal Cüneyd Za
viyesi Vakfı ile Yıldırım Bayezid Han Vak
fı ve Vahşi Fakih b. Danişmend Vakfı, 
Mehmed Paşa imareti Vakfı, Cüneyd Fa
kih Vakfı, Nüreddin Fakih Vakfı, Çakmak 
Dede Vakfı, Edirne'deki I. Murad imare
ti'ne ait vakıf (Gümülcine) , yine Edirne'
deki Sultan 1. Bayezid Külliyesi'ne ait va
kıf (Gümülcine), Murad Paşa Vakfı (Gü
mülcine), Evrenos Bey Vakfı (Gümülcine), 
Süpüren Kasab Zaviyesi ve Mescidi Vak
fı, Börkciler Zaviyesi Vakfı, Konukçu Şern
seddin Zaviyesi Vakfı, Ahi Evran Zavi
yesi Vakfı gibi toplam otuz vakıf; Pere
cik 'te Muradiye Vakfı, Sultan Bayezid 
Medresesi Vakfı, Süleyman Paşa Vakfı, 
Ahi Turasan Vakfı , Gemici İshakoğlu Ali 
Vakfı, Dolu Dede Zaviyesi Vakfı, Şabha
ne Mescidi Vakfı en önemlilerindendi. 

Osmanlı yönetimine geçişinden itiba
ren Batı Trakya Osmanlı idari teşkilatın
da Rumeli eyaleti içerisinde yer almıştır. 
93 Harbi de denen 1877-1878 Osmanlı 

Rus Savaşı sonunda imzalanan · (3 Mart 
1878) Ayastefanos Antiaşması ile Doğu 
kısmı Bulgaristan'a bırakılmış, antlaş

manın kırkıncı gününde 14 Nisan 1878'
de Çirmen yakınlarında işgal kuwetleri
ne karşı ilk direniş başladı. Bu direniş 

kısa zamanda Balkan sıradağlarıyla Ege 
denizi arasında kalan bölgede yaşayan 
bütün Türkler'e de yayılarak Rus ve Bul
gar işgaline karşı bir silahlı ayaklanma
ya dönüştü . Batı ve Kuzey Trakya ile Ro
doplar tamamen Türk ihtilalcilerinin ha
reket sahası oldu. Ayaklanan halkın mak
satlarını öğrenmek ve onları yatıştırmak 
üzere Rus memurlarıyla birlikte istan
bul'dan da Serasker Kapısı Hassa Mec
lisi azasından Sami Paşa ile Vasa Efendi 
bölgeye gönderildi. Stanimaka civarında 
Osmanlı ve Rus temsilcileriyle görüşen 
Türk milli hareket reisleri, Osmanlı ida
resinden başka bir idare altına girme
yeceklerini ve Osmanlı toprağında Rus 
askeri bulundukça silahlarını bırakma

yacaklarını bildirdiler. Bunun üzerine Ah
med Ağa Timirski adında bir kişinin ön
derliğinde Batı Trakya geçici hükümeti 
kuruldu. Bu hareket Türk halkı arasın
da bir uyanış ve yeniden dirilme işareti 
oldu. Babıali 'ye, basma ve yabancı dev
letlere verilen muhtıraların ve yapılan 
müracaatların genellikle yirmi beş otuz 
halk vekili ve 1 00 kadar köy meclisi ve 
müdürlerinin mühürlerini taşıması, bu 
ayaklanmanın bir halk hareketi olduğu

nu göstermektedir. 

Batı Trakya ve Rodoplar'daki bu Türk 
ayaklanması Avrupa devletlerinin de dik
katini çekmiş ve Ayastefanos Antlaşma

sı'nı değiştiren 13 Temmuz 1878 tarihli 
Berlin Antiaşması'yla Şarki Rumeli imti
yazlı vilayetinin kurulmasında hiç şüp
hesiz etkili olmuştur. Bu vilayetin ku
rulmasıyla bir dereceye kadar rahatla
yan Türkler vilayetin 1885 'te Bulgaris
tan'a ilhakından sonra yeniden ayaklan
mışlar ve sonunda Osmanlı Devleti' ne 
katılmaya muvaffak olmuşlardır. 

Balkan Harbi sonunda Batı Trakya 
Bükreş Muahedenamesi'yle (ı o Ağustos 
1913) Bulgaristan'a bırakıldı. Türkler üze
rindeki Bulgar baskısı günden güne art
tı. Bunun üzerine Edirne'ye çekilmiş olan 
Türk akıncı müfrezelerinden umum çe
teler kumandanı Eşref Kuşçubaşı 116 
kişilik bir gönüllü grubu ile Batı Trak
ya'ya girdi ve Bulgarlar'a karşı oradaki 
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Türkler'i organize etti. Bölgedeki Türk
ler kısa zamanda ayaklanıp duruma ha
kim oldular. Bugün Bulgaristan'ın gü
ney kesimini oluşturan Rodoplar bölge
siyle Yunanistan'ın idaresinde bulunan 
Batı Trakya'yı ve Makedonya'nın da bir 
kısmını içine alacak şekilde batıdan Stru
ma Karasu'ya kadar ulaşan bölgeyi kont
rolleri altına aldılar. 31 Ağustos 1913'te 
merkezi Gümülcine olmak üzere Garbi 
Trakya Hükümet-i Muvakkatesi ilan edil
di. Müderris Salih Efendi'nin başkan
lığında kurulan hükümet Dedeağaç'ın 
alınmasından sonra Garbi Trakya Hü
kümet-i Müstakillesi adıyla bağımsızlı
ğını ilan etti. Cumhuriyet'in sınırları do
ğuda Meriç nehri, batıda Struma Kara
su, kuzeyde 1912 Balkan savaşlarından 
önceki Kırcaali-Robçoz hattı ve güney
de de Ege denizine ulaşmaktaydı. 

Türkler'in bu başarısı Bulgarlar'ın şi

kayetlerine sebep oldu. Büyük devletle
rin müdahalesi yüzünden Osmanlı hükü
meti de Batı Trakya Hükümet-i Müsta
killesi'ni desteklemedi ve 29 Eylül 1913 
tarihli istanbul Muahedesi ile Batı Trak
ya Bulgarlar'a bırakıldı. 25 Ekim 1913'e 
kadar Bulgaristan'a teslimi şart koşu

lan Batı Trakya'da Garbi Trakya Hükü
met-i Müstakillesi varlığını ancak elli ye
di gün sürdürebildL 

I. Dünya Savaşı sırasında 30 Temmuz 
1915 tarihinde Yüzbaşı Fuat Balkan'ın 
sevk ve idaresinde Drama'da Batı Trak
ya Kurtuluş Komitesi kuruldu. Daha son
ra Fuat Balkan'ın istanbul'a çağrılması 
üzerine 27 Eylül 1917'de Kavala'dan is
tanbul'a hareket etmesiyle bu teşebbüs 
de başarısız kaldı. Mondros Mütareke
si'nin imzalanmasından sonra (30 Ekim 
1918), 10 Kasım 1918'de İstanbul'da bu
lunan Batı Trakyalılar'ın düzenlediği bir 
kongre kararıyla Batı Trakya Müdataa-i 
Hukuk Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyet, İti
laf devletleri adına Fransız kuwetleri 
nin Batı Trakya'yı işgali (15 Ekim 1919) 
sıralarında faaliyetini sürdürdü ve mer
kezini Gümülcine'ye nakletti. Batı Trak
ya'nın Yunanlılar tarafından işgali gün
lerinde de (22 Mayıs 1920) Gümülcine'nin 
kuzeyinde Hemetli'de Türkler Batı Trak
ya hükümetini kurdular (27 Mayıs 1920). 
P.eştreli Tevfik Bey'in başkanlığında ku
rulan bu hükümet bölgenin Yunanlılar'ın 
eline geçmesiyle dağıldı. Batı Trakya Mü
dafaa-i Hukuk Cemiyeti Batı Trakya'yı 
üç ana bölge halinde ayırmıştı. Bunlar
dan Yunanistan Batı Trakyası Drama, 
Kavala, Sarışaban, Pravişte, Serez, Zela
va ve Demirhisar kazalarından; Bulga-
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ristan Batı Trakyası Kırcaali, Koşukavak, 
Ortaköy, Gümülcine Platosu, Darıdere, 

Paşmaklı, Robçoz, Nevrekop ve Razlık 

kazalarından; Batı Trakya olarak nitele
nen kısım ise Gümülcine, Dedeağaç, So
fulu ve İskeçe kazalarından meydana 
gelmekteydi. Bu bölgelerde mevcut top
lam nüfus aşağıdaki tabloda görüldüğü 
şekildeydi: 

Bulgaristan Yunanistan 
Batı Trakya Batı Trakyası Batı Trakyası TOPlAM 

Türk 129.120 333.321 285.187 747.628 
Yunan 33.910 10.720 65.411 110.041 
Bulgar 26.266 50.967 33.508 110.741 
Yahudi 1480 134 3581 5195 
Ermeni 923 966 1889 

Bugün Batı Trakya olarak bilinen böl
gede ise Gümülcine'de 59.967 Türk, 8834 
Rum ve 9997 Bulgar; Dedeağaç'ta 11.744 
Türk, 4800 Rum ve 1 0.227 Bulgar; So
fulu'da 14.736 Türk, 11.542 Rum ve 5490 
Bulgar; İskeçe'de 42.671 Türk, 8728 Rum 
ve 552 Bulgar nüfus yer almaktaydı. Her 
üç bölgedeki nüfusun oranı ise grafikte 
görüldüğü üzere idi: 

300000 

Fransız kuwetlerinin bölgeden çekil
mesinden sonra Batı Trakya Yunanis
tan'ın eline geçti. 24 Temmuz 1923 ta
rihli Lozan Antiaşması'yla Batı Trakya 
Türkleri'nin statüleri yeniden belirlendi 
ve bugüne kadar da bu statü geçerlili
ğini muhafaza etti. 

Lozan Antiaşması'ndan önce Yunanis
tan'daki müslüman azınlıklarla ilgili ola
rak 2 Şubat 1830 Londra Protokolü, 24 
Mayıs 1881 İstanbul Milletlerarası Söz
leşmesi. 1-14 Kasım 1913 Atina Antiaş
ması ve 3 numaralı protokol ile 1 O Ağus
tos 1920 tarihli Yunan Sevri gibi antlaş-
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malar yapılmıştı. Lozan Antiaşması'yla 
bu antlaşmalar tamamen yürürlükten 
kalkma m ış, hatta 1 O Ağustos 1920 ta
rihli Yunan Sevri, Lozan'da ek bir prota
kolle bazı değişikliklere uğrayarak ge
çerli sayılmıştır. 

Lozan Konferansı sırasında 30 Ocak 
1923'te imzalanan sözleşme ile Türkiye 
ve Yunanistan arasında mecburi nüfus 
mübadelesi yapıldı, fakat Batı Trakya 
Türkleri ile İstanbul Rumları "etabli" (yer
leşik) kabul edilerek bu mübadeleden is
tisna edildiler. Bu sözleşmeye göre Türk 
ve Yunan temsilcilerinin de dahil oldu
ğu bir karma komisyon kuruldu ve Ekim 
1923'ten itibaren çalışmalarına başladı. 
Komisyonun çalışmaya başlaması ve mü
badele işlerinin ele alınması ile birlikte 
Türkiye ve Yunanistan temsilcileri ara
sında "yerleşik" deyiminin kapsamı ko
nusunda görüş ayrılığı çıktı. Anlaşmaz

lık iki ülke arasındaki siyasi münasebet
lere etki edince 1 Aralık 1926'da Türki
ye ile Yunanistan arasında bir anlaşma 
imzalandı. Bu anlaşma ile mübadele ko
nusunda birçok mesele çözümlendi. An
cak yine birtakım anlaşmazlıklar çıktı 

ve Türk-Yunan münasebetleri gerginleş
tL Nihayet 1 O Haziran 1930' da imzala
nan anlaşmayla yerleşme tarihleri ve do
ğum tarihleri ne olursa olsun İstanbul 
Rumları ile Batı Trakya Türkleri'nin hep
si yerleşik deyiminin kapsamı içine alın
dı. Böylece Batı Trakya Türkleri'nin ta
mamına yerleşik belgesi verildi. 

Lozan Antiaşması'yla Batı Trakya' da 
Yunan vatandaşı olarak Yunan idaresin
de yaşamaya bırakılan, fakat bazı imti
yaziara sahip olan 129.120 kişilik Türk 
cemaatinin hakları, antlaşmanın "Azın

lıkların Himayesi" başlığını taşıyan birin
ci kısmının 3. faslında belirtilmekte ve 
garanti altına alınmaktadır. Söz konusu 
bölüm ün 37-45. maddeleri özetle Türk 
toplumuna din ve ırk farkı gözetmeksi
zin her türlü vatandaşlık hakkının tanın
masını, kendilerine ait özel çeşitli kültü
rel ve dini mahiyette eğitim müessese
leri kurup idare edebileceklerini, ken
di dilleriyle eğitim yapabileceklerini ve 
kendi dillerini mahkemede dahi kulla
nabileceklerini, dinlerini öğrenip uygu
layabileceklerini, Türk cemaatinin ma
bed, mezarlık, vakıf ve diğer kuruluşla
rının her türlü himayeyi göreceğini ve 
benzeri hükümleri ihtiva etmektedir. Ay
rıca bu antlaşmanın hükümlerinin ana
yasa ve bütün kanunların üzerinde ola
cağı, bunlara aykırı kanun çıkarılamaya 

cağı da hükme bağlanmıştır. Lozan Ant-

laşması'yla birlikte imzalanan 16 numa
ralı ek protokolle Yunan Sevri yürürlü
ğe konulmuştur. 

Yunanistan'da azınlıkların himayesine 
dair Sevr'de 10 Ağustos 1920 tarihinde 
imzalanan ve Yunan Sevri denilen bu mu
ahede ile Yunanistan'da yaşayan bütün 
müslüman-Türk cemaatinin hakları ko
runmaktadır. Yunan Sevri'nin 14. mad
desinde de Yunanistan'daki müslüman 
Türkler'in kişi ve aile hukuku konuların
da kendi örf ve adetlerini. kendi hukuk 
sistemlerini uygulamakta serbest ola
cakları, vakıflarının ve dini kuruluşları
nın tam bir şekilde tanınacağını, koru
nacağını ve yenilerinin de kurulabilece
ğini hükme bağlamaktadır. 

Bugün Batı Trakya'da Türkler'e ait 241 
ilkokul, iki orta-lise ve iki de imam-ha
tip lisesi benzeri medrese bulunmakta
dır. Ancak medreselerin son yıllardaki 

eğitim seviyesi düşmüştür. Batı Trakya 
Türkleri'nin eğitim müesseseleri özel 
azınlık okulu statüsünde olup velilerden 
oluşan encümenler tarafından idare edil
mektedir. 

Türkiye ile Yunanistan arasında 20 Ni
san 1951'de imzalanan kültür antlaşma

sı ve buna istinaden 1968'de imzalanan 
Ankara ve Atina protokolleriyle Batı Trak
ya Türkleri'nin eğitim müesseseleri Tür
kiye'den gönderilen formasyonlu öğret
meniere kavuşmuş ve okul kitapları da 
Türkiye'den gönderilmeye başlanmıştır. 
Ancak gerek öğretmenierin zamanında 
yerine ulaşmaları, gerekse ders kitapla
rının dağıtımı konusunda çeşitli engelle
melerle karşılaşılmaktadır. Bugün Türk
çe okutulan derslerin sayısı da azaltıl

mıştır. Halbuki Lozan Antiaşması'na gö
re Yunan dili hariç bütün derslerin Türk
çe okutulması gerekmektedir. Liselerde 
Türkçe okutulan derslerin yıl sonu imti
hanları 1984-1985 ders yılından beri Yu
nanca yapılmakt?dır. 1969' da faaliyete 
başlayan Özel Selanik Pedagoji Akademi
si, ilkokullara öğretmen yetiştiren Gü
mülcine ve Şahin medreseleri mezunla
rını almakta ve bunları azınlık statüsüne 
aykırı bir uygulamayla üç yıllık Yunanca 
eğitimden sonra öğretmen olarak me
zun etmektedir. İdarenin öğretmen ta
yinine karışmaması gerekirken bazı Türk 
ilkokulianna gönderilen öğretmenierin 

veliler tarafından istenmemesi sonu
cunda söz konusu okullar kapanmış ve 
öğrenciler eğitimden mahrum kalmışlar-

, dır. Şu sıralarda Türk yerleşim bölgele
rine Yunan ortaokulları açılmakta ve yö
redeki ilkokul mezunu Türk çocuklarının 



bu okullara gönderilmesi Yunan makam
larınca mecbur tutulmaktadır. 

Lozan Antiaşması'na göre (md. 39) Ba
tı Trakya'da yaşayan Türkler'in her yer
de ana dilleri Türkçe'yi kullanabilecek
leri hükme bağlanmış olduğu halde bu
gün resmi dairelerde Türkçe konuşan
ların işleri görülmemektedir. 

1920'1erden itibaren faaliyet gösteren 
Gümülcine Türk Gençleri Birliği, iskeçe 
Türk Birliği ve Batı Trakya Türk Öğret
menleri Birliği dernekleri, adlarındaki 

"Türk" kelimesinden dolayı, 29 Kasım 
1983'te Rodop Valisi Apostolos Papadi
mitru tarafından kapatılmaları hususun
da bidayet mahkemesinde dava açıldı. 

Mahkeme valinin isteği doğrultusunda 

23 Şubat 1984 tarihinde Gümülcine'de
ki derneği kapatma kararı aldı. istinaf 
mahkemesine yapılan itirazlar 9 Aralık 
1986' da reddedildi ve karar Yunan Yargı
tayı'nca da 2 Ekim 1987 tarihinde onay
lanarak yürürlüğe girdi. Buna rağmen 
söz konusu dernekler bugün de faaliyet
lerini sürdürmektedirler. Yine aynı ta
rihlerde Yunan hükümet sözcüsünün Ba
tı Trakya'da Türk olmadığını söylemeye 
kalkışması Batı Trakya Türkleri'nin tep
kisine yol açmış, 29 Ocak 1988 tarihinde 
Gümülcine olayları meydana gelmiştir. 

1971 'de iskeçe'deki tarihi Tabakhane 
Camii'nin park yapma gerekçesiyle yıktı
rılmasından sonra yakın yıllarda camilere 
yönelik saldırılar. kundaklamalar. kab
ristan ve mezarlıkların park ve yeşil sa
ha içine alınıp tahrip edilmesi gibi olay
lar giderek artış göstermiştir. 

Batı Trakya Türkleri'nin cemaat idare 
heyetleri, 1913 Atina Antiaşması'na da
yanılarak 1920 yılında çıkarılan kanuna 
göre Türkler tarafından seçilmekteydi. 
Bu heyetierin görevi Türk vakıflarını ve 
şehirlerdeki ilkokulları idare etmekti. 
Faaliyetleri de müftüler tarafından de
netlenirdi. Türk toplumunun temsil or
ganı durumundaki cemaat yönetimle
rinin statüsünü değiştirmek maksadıy
la Yunan yönetimi zaman zaman isim 
değişikliği müdahalesinde bulunmuştur. 
1951 'de heyetin adı islam Cemaatlerine 
Ait Servetleri idare Komisyonu olmuş, 
1967'de ise Müslüman Emlakini Tedvi
re Memur Heyet adını almıştır. Ayrıca 

1967'de çıkarılan bir kanunla seçimle iş 
başına gelenler uzaklaştırılmış ve tayin
le yeni heyetler oluşturulmuştur. Bugü
ne kadar görevleri devam eden bu he
yetler Türk vakıflarını muhafaza edeme
miştir. Gümülcine vilayetindeki heyet 

vakıfları koruyabilmişse de yönetimin çı
kardığı güçlükler karşısında 8 Ağustos 
1989' da istifa etmiştir. Yunanistan yöne
timi, Türkler'in uygulanmasını istedikle
ri 1920 tarihli kanuna karşılık 1980'de 
başka bir kanun çıkarmıştır. Bu kanuna 
göre Türk vakıfları küçük birimlere ay
rılmakta , müftülerin elinde olan dene
tim hakkı valiye verilmektedir. Türkler 
bu kanunu kabul etmediklerinden Yunan 
yönetimi de bugüne kadar bütün çaba
lara rağmen bunu uygulama alanına ko
yamamıştır. Türkler'in kişi ve aile huku
ku konularında kadılık (hakimlik) yapan 
ve dini liderleri olan müftülerin de mil
letlerarası antlaşmalara ve 1920'de çı
karılan kanuna göre Türkler tarafından 
seçilmesi gerekirken 198S'te vefat eden 
Gümülcine müftüsünün yerine Yunan 
yönetimince doğrudan bir müftü tayin 
edilmesi kabul edilemez bir müdahale 
olarak nitelendirilmektedir. Dini müesse
selere yapılan bu tür müdahaleler Türk
ler'in hak arama mücadelesini başlat

mıştır. 

Bugün Batı Trakya Türkleri'ne inşaat 
ve tamir izni verilmemekte, gayri men
kul satın almalarına müsaade edilme
mektedir. Arazileri de çeşitli sebeplerle 
kamulaştırılmaktadır. Mayıs 1978'de Gü-

. mülcine 'nin Yahyabeyli, Vakıf, Kafkas
köy ve Ambar köylerinde 4000 dönüm
lük ekim alanı sanayi sitesi yapmak için, 
1980'de Gümülcine'nin kuzeybatısında 
Vaka tarlaları olarak bilinen 3000 dö
nümlük tarla Trakya Dimokritos Üniver
sitesi için, gene Gümülcine'nin kuzeyin
de 4300 dönüm arazi askeri bölge için 
kamulaştırılmıştır. 1984 'te Gümülcine'
nin Karacaoğlan, Ircan, Sirkeli ve Kozlu
kebir nahiyelerine bağlı 8000 dönümlük 
bir arazi açık hava hapishanesi için ka
mulaştırılmıştır. Ayrıca 1982'de iskeçe'
nin inhanlı köyü arazisi Türkler'den alınıp 
Rumlar'a verilmeye çalışılmış ve Türk
ler'e ait topraklar Rumlar'a dağıtılmak 
istenmiştir. Yunan vatandaşlık yasasının 
19. maddesine göre Batı Trakya Türkle
ri vatandaşlıktan kolayca çıkarılabilmek
tedirler. Çünkü bu yasaya göre Rum asıl
lı olmayan Yunan vatandaşları Yunanis
tan dışında ikamet ettikleri takdirde içiş
leri Bakanlığı ' nın kararıyla vatandaşlık

tan çıkarılabilirler. 

Günümüzde Batı Trakya Türkleri, mil
letlerarası ve Türkiye ile Yunanistan ara
sındaki anlaşmaların sağladığı hakları

nın Yunan idaresince ihlal edilmesi üze
rine haklarının iadesi için mücadeleleri
ni sürdürmektedirler. 
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(bk. BUTIAN). 

BATIL 
( Jb~) 

Hz. Peygamber' e 
veya bir İslam büyüğüne 
nisbet edilen asılsız söz 

(bk. MEVZÜ). 

BATIL 
( Jbl,JI) 

Gerçeğe uymayan 
inanç, hüküm ve düşünceleri 

ifade eden terim, hakkın karşıtı . 
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"Boşa gitmek, temelsiz ve devamsız 
olma!<:" anlamındaki butlan kökünden tü
reyen batıl, türevleriyle birlikte Kur'an-ı 
Kerim'de otuz altı defa geçmektedir. Söz 
konusu yerlerde "yalan" (el-Mü'min 40/ 
78; Fuss ılet 41 1 42), " boşa çıkan am el " 
(el-Bakara 2/264), "çirkin, faydasız vega
yesiz iş " (Al -i imran 3/ 191), "Ailah'ın dı
şında ilah diye tapınılan put" (Lokman 
31 / 20). " hakkı örten perde" (Al-i imran 
3/ 71 ), " hakkın zıddı" (eş-Şuara 42 / 24). 
"gerçek bilgiye dayanmayan delil" (el 
Mü'min 40 / 5) gibi birbirinden farklı an
lamlarda kullanılmıştır. ilgili ayetlerde 
selierin veya ateşte eritilen nesnelerin 
üzerindeki köpüğe benzetilen (er-Ra'd 
13 1 ı 7) batılın hak karşısında varlığını 

147 


