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Boyko Borisov: “Türkler   kötü insan malzemesi”  
Başkent Sofya’nın Belediye Başkanı 

Boyko Borisov, resmi ziyaret için gittiği 
Chicago’da Amerika’da yaşayan Bul-

gar lara bir 
k o n u ş m a 
yap t ı .  Ü l -
k e s i n i n 
beyin göçü 
n e d e n i y l e 
zor zamanlar 
geç i rd iğ in i 
s ö y l e y e n 
B a ş k a n , 
“ Ş u  a n d a 
elimizde 1 

milyon Roman, 700-800 bin Türk 
ve 2.5 milyon emekli var. Elimizde 
seçmen ve çalışan adayı olarak kötü 
insan malzemesi bulunuyor. Bunlar da 

GERB partisine karşı” diye konuştu. 
Sağcı GERB partili Borisov’a bu sözleri 
nedeniyle Bulgaristan’da büyük tepki 
oluştu. Üyelerinin çoğu Türker’den 
oluşan Hak ve Özgürlükler Hareketi 
(DPS-HÖH) Partisi, Borisov’un sözleri-
nin ayrımcılık olduğunu ve haklarını 
aramak için AB mahkemelerine 
başvuracaklarını belirtti. Parti başkan 
yardımcısı Lütvi Mestan, “Bulgaristan 
Anayasa’ya göre tek uluslu bir devlet-
tir. Bu sözler küçümseme değil, siyasi 
görgüsüzlük” diye konuştu. Bulgar 
basını da Borisov’a tepki gösterer-
ek, “Irkçılığı bırak, sokaklardaki de-
liklere bak” ya da “Borisov’un deliğine 
düşmeyin” manşetleriyle çıktı.

 KH

ATAKA Türklere karşı yine nefret püskürdü
Siderov Camilerde Hıristiyan Karşıtı Terorist Hazırlandığını İddia Etti
Geçen hafta bir grup içkili genç 

tarafından Opılçensko köyündeki 
eski Hıristiyan mezarlığına yapılan 
saldırıyı bahane ederek 13.02.2009 
tarihinde  aşırı milliyetçi Ataka partisi 

Kırcaali merkezinde izinsiz protesto 
gösterisi düzenledi.
Bulgaristan’ın çeşitli bölgelerin-

den gelen yaklaşık 40 kişi ilk önce 
Kırcaali Polis Bölge Müdürlüğü 
önünde toplandılar. Ataka Partisi 
Lideri Volen Siderov Polis Müdürü ile 
görüşerek mezarlık olayında yer alan 
gençler hakkında bilgi edindi. Müdür-
lük çıkışında Siderov ve yandaşları 
Belediye  önünde bulunan kardeş 
şehirlerin ülke bayraklarının asılı 
olduğu yere geldiler. Bulgaristan, 
Rusya, ABD, Yunanistan, İngiltere 
ve AB bayrakları yanı sıra asılı olan 
Türk bayrağı önünde aşırı milliyetçi 
lider Türklere karşı ağır hakaretlerde 
bulundu. Siderov ve yandaşları Türk 
bayrağını indirmeye teşebbüs ettiler, 
ancak bayrağın yüksekte oluşu ve 
gelen polisler bunu engelledi. Mit-
inge katılanların bazıları “bayrağı 
indirelim” ve “yakalım” diye slogan-
lar attılar. Yan tarafta seyir eden 
Türkler ise buna izin vermeyeceğiz 
diye cevap verdiler. 
Daha sonra Belediye yakınında bu-

lunan Vasil Levski heykelinin yanına 
giden Atakacılar, burada da Müslü-
man Türk halkına ağza alınmayacak 
hakaretlerde bulundular. Hatta daha 
da çok ileri giderek Volen Siderov 
konuşmasında Bulgaristan’daki 
camilerde Hıristiyan karşıtı teröris-
tlerin yetiştiğini iddia etti.

  KH

  Boyko Borisov
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 Ne yapmalı?
Bunları anlatan yaşlı bir öğretmen:
      Her ne kadar yaşlılara saygıyı sergenlere 
kaldırmış olsak da yine de anlattıklarına kulak ver-
dim. Çünkü etrafıma bakıyorum da onun gibi iki 
sözü üst üste koyacak adam çok seyrek kalmış. 
Hani, ayrıca anlatması da insanı bir güzel çekiyor. 
Dinledikçe: “Eh, nerde kaldı o bir zamanki hakim 
yaşlılar!” diyeceğin geliyor ve dinliyorsun. Neydi bi-
zim ağabeyin anlattıkları? Belki de kimileri için incir 
çekirdeğini doldurmayacak şeylerdi. Ama ben yine 
de dinledim:
     -Otobüsle kasabaya gidiyorum. Komşu köyden 
kızlı oğlanlı sekiz on öğrenci bindiler. Bindiler ki, 
otobüsü dindirdiler. Bir birleriyle yarışırca, bağıra 
bağıra konuşmalar mı istemezsin, eşek şakaları mı 
istemezsin... Bir ara yolculardan iki kişi indi. İkisi he-
men onların yerlerine yerleşti. Kızlardan iki tanesi 
de lök gibi kucaklarına varıp oturdular, boyunlarına 
sarıldılar, başladılar oğlanları öpmeye...    
     Bir ara biri galeyana geldi, çakmağını çıkardı, 
çaktı, gazını büyütüp içeride savurmaya başladı... 
Bir ikincisi boya fışkıran bir tüp çıkardı, otobüsün 
camlarına bir şeyler yazmaya çalışıyor... İçeridekiler 
sus pus... Kimseler bir şeyler diyemiyor. Bir üçüncüsü 
bir votka şişesi buldu, başladılar elden ele gezdirm-
eye... 
     Anlaşılan arkadaşlarından birisinin doğum gününü 
kutlamışlar. Otobüste devam ediyorlar... Kasabanın 
ilk durağında iki üçü indi. Votka şişesini durağın cam 
duvarına çaldı. Çangır!... Cam duvar boydan boya 
indi...
     Bir başka seferinde göz ucuyla seyrediyorum: İki 
öğrenci otobüste yolculuk ediyor. Birisinin eli zaman 
zaman arkaya gidiyor. “Acaba ne yapıyor?” diye mer-
ak ediyorum. Şehirde iniyorlar. Eli arkasına gidenin 
yerinde koskoca bir yırtık. Meğer elindeki çakıyla 
oturduğu sandalyenin derisini didik didik etmiş... 
Neden? Bilinmez. 
     ... Metrodan indik, merdivenleri çıkıyoruz. İki afa-

can bir birlerini iterek yürüyorlar. Biri bir yandakilere, 
diğeri öbür yandakilere çarpıyor, insanları rahatsız 
ediyorlar. Adamın biri kayıt yapıyor. Duyan, dinleyen 
yok. Devam ediyorlar. O zaman adam birisinin om-
zundan tutup uzaklaştırıyor. Arkadan hemen birisi-
nin babası yetişiyor: “Sen kim oluyorsun da benim 
oğlumu itiyorsun be herif? Senin oğlun mu o? Sen 
mi söyleyeceksin?.. İtiyor...”
     Buraya kadar anlattıklarımdan ötürü okulları 
ve öğretmenleri suçlayacaktım. Fakat bu babanın 
bu hareketini görünce ana-babaların da mal 
olmadıklarını anlıyorum. “Aman, sakın, benim 
evladıma dokunmayın!..”
     Sabah sabah otobüse, metroya biniyorum. 
Koskoca lise, belki üniversite öğrencisi gençler 
sırtlarına arka çantalarını vurmuşlar, o sıkışmalıkta 
ve daraşmalıkta yanlarındakileri itip kakarlarmış, 
umurlarında bile değil. Onlar için önemli olan sırtında 
çantasını taşımış olmak... Ama içeride başka insan-
lar da varmış, ne sanki?!. Uzak dursunlar... o, rahat 
ya!.. İnsanın bu kadar vurdumduymazlığına, insan 
hatırı saymazlığına bilmem ne demeli...
     Demek ki, kişiler de, okul da, tek sözle bütün 
toplum bir bunalımın içinde... Demek ki, herkes 
kendisini kurtarma gailesinde. Herkes adeta: “Ben 
iyi olayım! Ben rahat edeyim. Ben kazanayım! Ben 
üste çıkayım... Siz geberin, ben kalayım!..” derce 
yaşıyor.
     Yok, yadırgamayın ifademi. Bu hareketlerin 
altında yatan öz düşünce bu! Fakat bunun toplumun 
çözülüşü olduğunu düşünen yok! Ben, uzun zaman 
öğretmenlerin grevini destekliyordum. Fakat birkaç 
zaman sonra müşahede edip düşününce haksız 
olduğumu anladım. Birçok kimselerin bu meslek-
ten kaçışlarını biliyordum. Öğretmenlik mesleği 
yıllardır ayağa düşürülmüştü. Ailesinin esas geçimini 
sağlayacak bir erkek bu meslekte çalışamazdı. 
Böylece okullardan erkek elemanı kayboldu. Erkek 

örneği de yok oldu. Ama grevler boyunca bu hususu 
belirten bir kişi çıkmadı. Tabii, daha nice nice sebe-
pler de var ya...
     Geçenlerde okuyorum: Okullarda yeniden ahlak 
notu yazılacakmış! Demek ki, bazı kimselerin aklına 
gelmiş ahlaksızlığın alıp yürüdüğü... Bir de dinliyor-
sun: Okullarda din dersleri okutulmamalıymış! Kim 
söylüyor bunu. Ancak hayatında dinin ne olduğunu 
bilmeyen bir kimseden nasıl bir fikir beklersin? El-
bette ki, istemeyecek! Böylesi ne evinde, ne kırda; ne 
saygı ne hürmet bilmemiş, bilmek de istemeyecektir. 
Ve biz şimdi kalkıp da bu gibilerin fikrini alacağız! 
Neden? Çünkü demokrasi böyle gerektiriyormuş!
     Ve bir bakıyorsun, bugün hayatımıza böylelerinin 
yön verdiğini görüyorsun. Neden? Çünkü adamın 
parası var! Senin neyin var ki? Onun arabası, villası, 
firması, cakası var...  Senin neyin var?  Belki de: 
“Benim insanlığım, namusum var!” diyeceksin. “Hadi, 
canım, sen de! Çek arabanı namusunla çekildiğin 
yere! Var namusunla yaşa!..” Onlar için arabalarını 
yaya kaldırımlarına park etmek çok normal. “Siz, yay-
alar da, sanki insan mı? İnsan olsaydınız, bizim gibi 
araba alırdınız!..” Biz, yayalar, yine de merhametli 
insanlarız. Dört yol ağzında, tam yaya kaldırımı 
karşısına park edilen teneke yığınını dolaşıp na-
musuyla geçiyoruz. Kazalarda ilk olarak yardımların 
koşuyoruz. “İnsanlık bizde kalsın!..” diyerek.
     Bunun din dersleriyle ne alakası var, demeyin. 
Var! Hem de çok! Ana babayı, büyüklere saygıyı 
kim öğretecek? Bugünkü öğretmenlerin “büyük” 
bilgiler okutmaktan terbiye vermeye vakti kalmıyor. 
Hem de nasıl versinler ki! Yirmi otuz ipini koparmışın 
hakkından nasıl gelsinler? Arkalarında kim var? 
Nerden destek bulsunlar? Kime güvensinler?.. İşte, 
böyle... Bu sihirli çıkmazın içinden çıkmak yok... O 
zaman klasik Rus yazarlarının sorusunu sormak 
düşüyor bize: “Ne yapmalı?..” Ben bilemiyorum! 
Çünkü bildiklerim bugün geçerli değil. Bugün çarpık 
demokrasi geçerlidir. Hem başımızda düşünen kim-
seler var ya! Onlar düşünsünler. Acaba düşünüyorlar 
mı? Maalesef, zannetmiyorum.
                 İsmail A. ÇAVUŞEV  -  SOFYA                                   

İstemediğimiz adların tutsağı olmayalım!
      Çok değerli “Kırcaali Haber” gazete-
si okuyucuları. Öncelikle hepinizi sevgi 
ve saygı ile selamlıyorum ve çok önemli 
bir konuya değinmek istiyorum. Derler 
ya sevinçler paylaşılırsa çoğalır, dertler 
paylaşılırsa azalır, ben de sizlerle bir 
derdi paylaşmak istiyorum. 

Yıllar önce yüzer iken
                           hayat denizinde
Bir fırtına batırdı gemimizi.  
Deniz yuttu hepimizi
Kimimizi boğdu, kıyıya attı,
Kimimizi paylaşmak için derdimizi, 
Kırcaali Haber buluşturdu bizi.

      O fırtınanın çıktığı yıl 1984-85. Şimdi 
ise yıl 2009, yani 25 yıl geçmiş o gün-
lerin üstünden. Sanki dün olmuş gibi 
hiç gitmiyor şiddeti gözümün önünden; 
o geminin batışı ve kurtulanların kıyıya 
çıkış çırpınışları.      
      Neden mi çıktı dersiniz bu fırtına? 
1980-85 yılları arası Bulgaristan’da to-
taliter rejimin uygulamış olduğu yanlış bir 
siyaset sonucuydu sebebi. Ne mi oldu? 
Suçsuz yere sövüldük, dövüldük, itildik, 
kakıldık ve doğduğumuz topraklardan 
kovulduk. Tek suçumuz adımızın Türk 
olması, Türkçe konuşmamız, Türkçe 
düşünmemizdi. Her şey adlarımızı 
değiştirmeyle başladı, sonrası geldi 
Belene ölüm kampları ve ayrılıklar. 
Anne evladından, kardeş kardeşinden, 
eş eşinden, komşu komşusundan v. s. 
Ve gemimizin rotası Anavatan Türkiye 
limanıydı. Şükürler olsun ki bir çoğumuz 
limana kavuştuk. Toprağı öptük, Al 

bayrağa sarıldık. Neden? Zengin olmaya 
mı geldik? Hayır, zenginliğimizi bıraktık 
da geldik. Neden? Dinimiz, dilimiz, kül-
türümüz ve ADIMIZ için geldik. 1991-
92 yıllarında Hak ve Özgürlük Partisi-
nin de büyük çabalarıyla Bulgaristan’a 
demokrasi geldi ve bir çok hakkımızı geri 
alma fırsatı doğdu ve en başta ADIMIZI 
alabilme. Bir çoğumuz kırmızı pasa-
port aldık, yani çifte vatandaş olduk en 
doğal hakkımız tabi. Kırmızı pasaport 
aldık ama Türk ADLARIMIZ ile kaçımız 
aldık? Neden almıyoruz Türk ADLARIM-
IZI? Neden düğünlerde Bulgarca müzik 
çalıyoruz? En mutlu günümüzde en acı 
günlerimizi hatırlatan müziği dinliyoruz? 
Bulgar dilini unutalım demiyorum, hatta 
en iyi şekilde öğrenelim, çocuklarımıza 

  
 ADIMIZ ADINA
Adımız adına terk etmedik mi 
Dedelerimizin yadigarını,
Ata vatan topraklarını?

Adımız adına akıtmadı mı?
Annelerimiz,babalarımız gözyaşlarını
Şehitlerimiz al kanını

Adımız adına kıymadı mı
Şehitlerimiz canını
Yaşatmak için Türk şanını
               
Adımız adına tıkmadılar mı
Belene ölüm kamplarına
Cesetler verildi domuzlarına

da öğretelim. Neden? Hakkımızı sa-
vunabilelim. Dil zenginliktir. Ayrıca 
Türklüğümüzle gurur duymalıyız. Türk 
milleti birçok milletlere  asırlarca ada-
leti ve kültürü öğretmiştir. Hıristiyan 
ADIYLA daha mı kolay iş buluyoruz 
Avrupa’da? Avrupa’da Türk ADIYLA 
aç mezarı bulunamamıştır, ama Bulgar 
ADIYLA başucunda haçlı Türk mezarı,  
bulunabilir. Çünkü Avrupa’da ölünce 
sana soru soramazlar, evraka, pasa-
portuna bakarlar. Tek soruyu yaratan 
sorar. Bizler de ölmeden önce kendi 
kendimize, nerden geldiğimizi  ve ner-
eye gittiğimizi biliyor muyuz diye bir 
soralım?

Adımız adına silah çekilmedi mi
Ayşe’sine, Ahmet’ine Fatma’sına 
Mehmet’ine Hasan’ına Türkan’ına

Adımız adına ödemedik mi 
Harçlığımız olan paraları
5, 10, 20 levaları

Adımız adına yıkmadılar mı 
Dedelerimizin mezar taşlarını
Açtırdılar ninelerimizin başlarını

Adımız adına, sığınmadık mı 
Şanlı Türk bayrağının altına
Kardeş yüce Türk halkına?
                
Adımız adına soruyorum.
“Evet “ diyorsun, kafa sallıyorsun.
 Ama hala Bulgar adı taşıyorsun

Bu karalanmış adla yaşıyorsun.
Ne demek İvan, Dragan, Petkan
Taşıyorsun bu adı utanmadan,
Silip atmıyorsun pasaportundan.

Son kıtama kızma,
Onu bir kalem yazdı. 
O kalemi tutan bir el,
O ele hükmeden

Acı çekmiş bir beden.
Anladıysan bu kalemin feryadını
Adımız adına al yine Türk adını.

  Mehmet Serbest - şair
   İzmir 

Mehmet Serbest 
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 Yaşayan efsane - Hasan RODOPLU

Hasan RODOPLU

Yakın geçmişimizde Rodopların Türk kültürünü 
fıkır fıkır kaynatan Kırcaali Devlet Türk Tiyatrosu 
vardı. Köy meydanlarında, yeşil çimen üzerinde 
oynadıkları o güzel oyunları, söyledikleri şarkı 
ve türküler karşı yamaçlarda çınlıyordu. Hele de 
mikrofonu bir Kadriye abla, bir Ahmet Yusuf, bir 
Cemil Şaban bir de, genç ve yakışıklı Hasan Ro-
doplu eline aldığında kuşlar bile susuyor, onları 
dinliyordu adeta. 
Zamanın geçmesiyle totaliter rejim tiyatro 

kolektifini çil yavrusu gibi dağıttı. Oyuncular, ses 
sanatkârları geçim derdine kapıldı. Kim nasıl bir 
iş bulduysa çalıştı. Gün oldu açı haberler de duy-
duk. O da gene hep ölüm haberleri. Birer birer  
Kadriye’si, Ahmet’i, Cemil’i, Ulviye’si aramızdan 
ayrıldılar. Sağ olanlar artık parmakla sayılacak ka-
dar az. Onlardan biri de Hasan Rodoplu. Geçen-
lerde kendisiyle İzmir’de görüştüm. 

 - Sayın Hasan ağabey, Sanat hayatına nasıl 
atıldınız?   

-  Bilindiği gibi geçen asrın 60’lı yıllarında Şumnu, 
Razgrad ve Kırcaali’de Türk tiyatroları vardı.   1966 
yılında Şumnu tiyatrosu sanatçı sınavı düzen-
ledi. İki bin katılımcı arasından birinci oldum ve 
kadrolu olarak tiyatroya işe başladım. Orada 8 yıl 
çalıştım. Düzenlenen yurt içi ve yurt dışı turnelerde 
alkışlar tufanına tutuldum. Sevilen ve sayılan bir 
sanatçı oldum. Parmakla gösterilmeye başlandım. 
Kırcaali’de düzenlenen bir konserde, o zamanki 
Kırcaali Türk tiyatrosu müdürü Teofana Tekkelieva 
sesimi çok beğenmiş ve burada işe başlamamı 
teklif etti. Elbette ki memleket kokusu burnumda 
buram buram tütüyordu. Hemen kabul ettim. Altı 

yıl sanatçı olarak çalıştım. Dilimize, dinimize, örf 
ve adetlerimize gelen yasaklar sonucu, bilindiği 
gibi tiyatro kapatıldı. Maden ocaklarında çalışmaya 
mecbur kaldım ve oradan da emekli oldum. Daha 
o zamanlarda şarkı sözleri yazarak bestelemeye 
başladım. Halihazırda 360 bestelenmiş şarkılarım 
var. 
   “Ayşe Mola çeşmesi pazara yakın, 
    Fatme hanım gelin olmuş sabaha yakın” 

türküsü onlardan biri. Bulgaristan’ın değerli 

şarkıcısı Orhan Murat ’ın yeni albümünde 
bestelediğim 3 şarkı var. Şarkılarımı onun söylem-
esiyle gurur duyuyorum.  

 -  Esef ettiğiniz bir şey var mı?  

-  Geçmişimi doludizgin Bulgaristan Türk sanatına 
adadım. Hele de canım ciğerim Rodopların 
hiç bir yerde eşi olmayan türkülerine. O günleri 
anımsadıkça içim dolup taşıyor. Konser verdiğimiz 
o köy meydanlarına kapanıp öpüp öpüp ağlayasım 
geliyor.  
Bu günlerde üzüldüğüm bir şey var ise, o da 

doğduğum memleketimde unutulanlar cetveline 
yavaş yavaş yazılmamız. Çok sevdiğim partimiz 
Hak ve Özgürlükler Hareketi için her zaman oy 
kullanıyorum. Seçim önü partimize destek için biz 
de konserler verebiliriz. Seçmenleri Hasan Ro-
doplu sandık başına bir başka buyurur. Bundan 
kimsenin şüphesi olmasın. 
Maalesef… İçimin acısıyla yeniden Maalesef di-

yorum. Gene de dostlar sağ olsun. 
1989 yılından beri İzmir’de oturmaktayım. Burada 

da memleket türkülerini söylemeye devam ediyo-
rum. Çok sayıda konserlere katıldım. Şu an Rumeli 
Nostalji diye bir albüm hazırlığındayım. Bu yönde 
bana sonsuz destek veren HÖH Ege temsilcisi 
Sayın İsmail Vatansever’e candan teşekkürlerimi 
sunuyorum. 
Kırcaali Haber gazetesi ve onun temsilcisi 

aracılığı ile tüm dostlarıma İzmir’den saygı ve se-
lamlar. Atalarımız demiş ki, “Unutmak kolay, un-
utulmamak zor.”

                         Söyleşi: Sebahat AHMET

   Üç beş yüksek tahsilli uzmanla çay kahve 
içiyoruz. Sohbet derin.                                                
       Uzun hasbıhal içinde şöyle evire kıvıra Türk 
kültürü bayrağı altında düşünce ifadelerini dile 
getirmelerini söz konusu ettim. İlim ve teknoloji 
alanında sözüm yoktu. Sadece onların evetledim 
ve sustum. Şakacıktan, sohbet arasında bir 
sorunu ortaya koydum. Önce onların uzmanlığını 
büyüledim. Aklımdan totaliter rejimde Türk 
çocuklarının Üniversite kapılarında boş yere 
bekledikleri aklımdan bir şerit gibi gelip geçti. 
Her hususta Türk çocuklarının öz geçmişlerini 
incelenirdi. Kabul cetvelinin dışında kalan 
adaylar boynu bükük dişleri kenetli beyinleri 
öfke yüklü evlerine dönerlerdi. Böyle bir iki yıl 
denetimden sonra ümitsizliğin yorganına sarılıp 
kaderimiz böyleymiş deyip geçim derdinin peşine 
düşerlerdi.
  Evet, demokrasi güneşi doğunca nice Türk 
uzmanı yetişti. Köy ve şehirler tıklım tıklım yüksek 
tahsilli. Maalesef, kimilerine iş var, kimilerine 
yok... Ama üzülmeyin, bilginiz yerinde kültürünüz 
yüksek, gururlusunuz. Bu memleket böyle işte...
  Sizinle paylaşacağım konu: Türk kültürünü ayakta 
tutmak. Bu hepimizin görevidir. Onun için Türkçeyi 
çok sevmeli okumalıyız. Dil kültürün aynasıdır 
diyorum. Siz ne diyeceksiniz?
   Birbirine bakıştılar. Bir süre sessizlik hâkimiyetini 
korudu. Esmer olan gülümseyici bir tavırla vallahi 
ağabey yazmamız okumamız var ama, hiç bir 
Türkçe kitap okumadık. Türk edebiyatı dünyasında 
bilgimiz yetersiz. Daha fazla ilime ve teknolojiye 
yöneldik. Ekmek davası... Sen bizim gibi genç 
nesillerin kimiyle de paylaşsan bu konuda aynı 
cevabı alacaksın şüphesiz. 
  Maalesef ben bu fikirde değilim. Günümüzde 
okuyan kendine okur derlerdi ama insan bir Türkçe 
yazılı kitap, gazete, dergi görünce içi bir başka olur, 

sanki yakın bir arkadaşı ile görüşür gibi sevinci 
dolup taşar. Türk’ün Türkçe deyince damarlarında 
dolaşan kan gelsin aklına. Kendi kanını sevmeyen 
yoktur bu dünyada. Bunları şiirimizde, öykümüzde, 
türkümüzde her gün dile getiriyoruz. Ana dilinden 
daha sevimli, daha zengin bir dil yoktur. Bu sevgi, 
zenginlik elden kaçar ise zamanın geçmesiyle 
bir millet gibi tarihten silinmiş oluruz. Tarih bunu 
ispatlamıştır. Bu konularda biraz geciktikse lütfen 
kendimizi toparlayalım.
                                            Bayram  KUŞKU

Dil kültürün aynasıdır

Ben düşünmeyi sevenlerdenim
Şöyle bir karıştırayım dedim
sayfalarını ömür defterimin
 Düşüneyim  dedim
neyi sevdiğimi
ve sevmediğim neyi?
İnanır mısınız bilmem 
aklıma şarap geldi birden.
Kan kırmızı ve yıllanmış
tıpkı anılarım gibi,
ama en sevdiğim
ekmek ve şiirdi…
Düşünerek yürüdüm
el ele anılarımla beraber
eşiği kaybolmuş baba ocağımın
camsız kalmış pencerelerin aynasında
kendimi gördüm
arasından perdelerin.
Öksürüğünü duyar gibi oldum babamın
az sonra beyaz yaşmağı belirdi
ahşap merdivenden yavaşça inen anamın.
Tüm geçen yıllar ayaklandı sanki içimde
isyan etti duygularım

sınırları yıkıldı adeta yaşamımın.
Dalgalandı etraf – kırıldı kolları
esen rüzgarımın.
Baktım. Yıldızlar küskün,
ay bulutlara teslim
yaşlar süzüldü yapraklarından ağaçların…
AH! Dedim, arzular, aşklar, ölümler,
bu evden gelip geçenler,
AH – düşündüklerim…
sevdiklerim ve sevmediklerim.
Düşünerek yürürken,
yürüyerek düşünürken
yok olmuş eşiği var sanarak
ansızın dolaştım.
Düştüm.
Başımı kaldırdım.
Sofrayı gördüm ortada
üstünde şarabı da.
Kan kırmızı ve yıllanmış
tıpkı yaralarım gibi.
Yudum yudum içtim.
Birden ekmeğe takıldı gözlerim
bakakaldım ekmeğe sarılarak
yığın yığın sevgiler doldu içime
neyi sevdiğimi ve neyi sevmediğimi anladım
                                Habibe HASANOVA

            ***
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Kırcaali ile İzmir Belediyesi arasında 
kardeşlik protokolü imzalandı

27.01.2009 tarihinde İzmir şehrinde 
imzalanan protokol ile Kırcaali Beledi-
yesi ile İzmir Büyükşehir belediyesi 
kardeş belediye oldu. 

İmza töreninde bir konuşma yapan 
Kırcaali Belediye Başkanı müh. Hasan 
Azis iki belediye arasındaki ilişkilerin 
daha 1996 yılına dayandığını belirtti. 
Sayın Azis “ İki şehir arasındaki dost-
luk bağlantıları ve ortak işbirliğinin 
güçlendirileceğine inanıyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu da konuşmasında iki 
şehir arasındaki kardeşlik anlaşması 
neticesinde kültür, eğitim,spor gibi al-
anlarda gerçekleştirilecek olan ortak 
projelerle iki taraftaki halka yararlı 
olacağına inandığını belirti. 

İki gündür İzmir de bulunan Kırcaalili 
heyet dün 19 Balkan göçmenleri 
dernekleri yöneticileri ile görüştü. 
Daha sonra Kırcaali ile İzmir belediyesi 
meclis üyeleri bir araya gelip fikir alış 
verişinde bulundular. 

İzmir Belediyesi kapalı spor salonun-
da yaklaşık 5000 kişinin katılımıyla 
Kırcaalili misafirlerinin onuruna büyük 
bir konser düzenlendi. Konserde Ru-
meli sanatçıları Cenk Bosnalı, Hasan 
Rodoplu, Suzan Kardeş ve ünlü şarkıcı 
Yaşar seyircileri coşturdular. 

İzmir’e Hayran Kaldılar
“Kardeş kent ”  protokolü iç in 

Bulgaristan’dan İzmir’e gelen 16 kişilik 
Kırcaali heyeti, İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından kente kazandırılan 
yatırımları düzenlenen şehir turu 
kapsamında gezme imkanı buldu. 
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, 

Mestanlı Belediye 
Başkanı Erdinç Hay-
rula, Kırcaali Meclis 
Başkanı Seyfi Ne-
cip, Mestanlı Meclis 
Başkanı Halil Hasan 
ile meclis üyeleri-
nin yer aldığı Kırcaali 
h e y e t i n e  İ z m i r 
Büyükşehir Belediye-
si Başkan Vekili Yusuf 
Ali Karaman eşlik 
etti. Başkan Vekili 
Karaman ile öğle 
yemeğinde bir araya 
gelen heyet, İzmir’in 
güze l  manzarası 
karşısında hayli et-
kilendi.

Ş e h i r  t u r u n a , 
geçt iğ imiz Kasım 
ayı sonunda hizmete 
alınan İzmir Doğal 
Yaşam Parkı’ndan 

başlayan heyet, özellikle yağmur 
ormanları hissi veren Tropik Merkez’i 
ve bu mekanda yaşayan hayvan tür-
lerini uzun uzun incelediler. Doğal 
Yaşam Parkı’nın maskotu olan Asya 
filleri Begümcan ile Winner ve Züra-

fa Efe’yi de görme imkanı buldular. 
Daha sonra İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından restore edilerek kent 

yaşamına kazandırılan tarihi Havagazı 
Fabrikası’nı ve Ahmed Adnan Saygun 
Sanat Merkezi’ni gezen Kırcaali heye-
ti, projeler hakkında detaylı bilgi aldı. 

İzmir’e ve kentte uygulanan projelere 
hayran kaldığını söyleyen Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan Azis, “Böyle-

sine önemli bir kentle kardeş şehir ol-
maktan gurur duyuyoruz” dedi.

Kırcaali’de aşure dağıtıldı 
Bursa Osmangazi Belediyesi, 

Kırcaali Belediyesi, Kırcaali Bölge 
Müftülüğü ve Ömer Lütfi kültür 

derneği tarafından ikinci kez düzen-
lenen aşure günü kutlamaları çer-

çevesinde 31 Ocak 2009 Cumartesi 
günü Kırcaali pazarında vatandaşlara 
yaklaşık 5.000 kişilik Aşure yemeği 

dağıtıldı.
Törene katılanlar arasında Kırcaali 

Vali yardımcısı Sebahtin Riza, 
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan 
Azis, Kırcaali Bölge Müftüsü Şabanali 
Ahmed, Bursa - Osmangazi Belediye 
Başkan Vekili Ayhan Sezer, Meclis 
üyesi Ali Ademoğlu, Ömer Lütfi kül-
tür derneği Müdürü Müzekki Ahmet, 
Kırcaali Papazı Petır da bulundular. 
Belediye başkanı müh. Hasan Azis 

yaptığı konuşmasında böyle bir or-
ganizasyonun Bulgaristan’ın başka 
bir yerinde yapılmadığını, kardeş 
Belediye Osmangazi yönetimine 
teşekkür ediyorum dedi. Azis geçen 
yıl açılan en büyük çocuk parkının da 
Osmangazi Belediyesi’nin yardımı ile 
yapıldığını hatırlattı. 
Osmangazi Belediye Meclis üyesi 

Ali Ademoğlu yaptığı konuşmasında 
Kırcaali Belediyesi ile kardeş beledi-
ye olarak bu tür organizasyonların 
ortaklaşa yapılmasından mutluluk 
duyduğunu, aşure yemeği düzen-
lemelerinin her yıl yapılacağını 
bildirdi. 
Kırcaali Müftüsü Şabanali Ahmed 

Aşure günü ile ilgili bilgi verdi ve 
bu organizasyonu düzenleyenleri 
tebrikledi. 

Papaz Petır bu geleneğin her yıl 
düzenlenmesi iyi bir gelenek olduğunu 
Müslümanların ve Hıristiyanların 
böyle günlerde bir araya geldiklerini 
söyledi.   KH

    KH

   İki Belediye Başkanı kardeşlik protokolünü imzalıyor

    Kırcaali grubu İzmir BAL GÖÇ Derneğini ziyaret etti

        Başkan Hasan Azis  halka aşure dağıtıyor 
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  Kırcaali yöresinde Akif Emin’i 
hemen hemen tanımayan yok-
tur gibime geliyor. Demokrasi-
nin ilk yıllarından oy birliğiyle 
kamu denetçisi seçilene kadar 
(24.09.2008) Kırcaali Beledi-
ye Meclisi ’nde HÖH par tis-
inde danışmanlık yaptı. Esprili 
konuşmaları, yaratıcı görüş ve 
önerileriyle diğer parti temsilcileri-
nin bile gönüllerini fethetti.
 - Sayın Emin, kamu denetçisi /om-
budsman/ hakkında okuyucularımızı 
biraz aydınlatırmısınız?
 - Kamu denetçiliği diğer ülkelerde 
eski ve otoriteli. Bizde ise hala yeni 
sayılır. Ombudsman bağımsız, sa-
dece anayasaya, yürürlükteki ka-

Gönülleri kazanmak

nunlara ve kendi vicdanına tabi 
olan biri olmalı.
 - Onun /ombudsmanın/ başlıca 

  09.02.2009 Mestanlı İlahiyat Lisesi Müdürü Sami Sülayman’ın 
başkanlığındaki bir grup öğrenci Kırcaali de bulunan Çocuk Esirgeme 
Kurumu’na giysilerden oluşan yardımları teslim ettiler. Mestanlı İlahiyat 
Lisesi idaresinin inisiyatifiyle ve öğrencilerin gayretiyle organize edilen 
bağış kampanyası ile çok miktarda elbiseler ve giysilerin toplandığı 
bildirildi. 
Yardımların teslimi sırasında Kırcaali Haber gazetesine lise Müdürü Sayın 
Sami Sülayman şunları söyledi: 
“Yardımlaşma ve dayanışmanın dinimizde çok önemli bir yeri vardır. 
Çünkü veren el alan elden üstündür diye Peygamberimizin hadisi var. Bu 
örnek davranışlarından dolayı bu kampanyaya katılan tüm öğrencilerimizi 
kutluyorum. Bu tür sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinin devam 
etmesini temin ediyorum”. 
Çocuk Esirgeme Kurumu yönetimi yardımlardan dolayı öğrencilere teşekkür 
ettiler.
                                                                                             Bayse HASAN

Всичко за туризъм и транспорт

Почивки, 
eкскурзии,   самолетни 
и автобусни билети за 
Европа.

 

Тел. 0361 / 6 67 25 ; 6 51 74
 GSM : 0887 529 337

  Hakif EMİN

Yetim çocuklara yardımAzimli çalışmalar

  Dönemi başından bu yana sınırlı 
imkanların yolunu açan Ardino Belediye 
Başkanı Resmi Murat, kasaba ve 
köylerimizde çok yönlü başlattığı çalışma 
temposuna bu yılın ilk gününden hızla 
devam sinyalleri verdi. Geçtiğimiz Ocak 
ayı içinde belediye tarafından yapılan 

yeni projelendirme girişimleri ve 
çalışmalar bunun kanıtıdır. Boşuna 
dememişler, “gören göz kılavuz 
istemez” veya “duyduğuma değil, 
gördüğüme inanırım”. Çok yönlü 
çalışmaların yolları nerelerden 
mi geçer? Nerelerden geçmez ki; 
temizlik hizmetlerinden (bu arada 
modern çöp aracı hizmete geçirildi), 
eskimiş boruların sağlıklı PVC 
borularla değiştirilmesinden, yol 
ve kaldırım çalışmalarından, okul 
binaların onarımından, park alanların 
düzenlenmesinden, sosyal ve kültürel 
hizmetlerden, spor salonları ve 
sahalarından, turizmi geliştirmeden, 
işsize iş sağlamaktan...
  Çok yönlü çalışmaların yolları 
halkımıza hak ettiği ve daha düzenli 
hizmet verebilmekten geçer.
  Yolların açık olsun Ardino!

                  Ardinonun Sesi

görevi nedir? Vatandaşa nasıl bir 
şekilde yardımı dokunabilir?
 - Kamu denetçisi yerli yönetim 
yanısıra, valılık, diğer devlet 
kurumları ve özel firmalar ile 
vatandaşın arabulucusudur. Ye-
rli yönetim önünde onun hak ve 
özgürlüklerini savunmaktır. Yazılı 
olarak verilen her şikayet yerinde 
yoklanıp, haksızlık işlendiyse ber-
taraf edilmesi için teklifte bulunarak 
icrasını takip edecektir. Şikayeti 
yoklarken görevli kişiler tarafından 
anlayış, yardım görmeyip reddedi-
lirse, o, Belediye Başkanı ve yerli 
Belediye Meclis Başkanı’na yazılı 
haberdar edebilir. Amaç, sorumlu 
memurdan administratif sorumlu-
luk aramak içindir. Eğer, umumi 
mahiyeti olan işlenmiş bir suç için 
deliller var ise, polis ve savcılığa da 

sinyal edebilir.
 - Sayın Emin, vatandaş şikayetini 
nasıl bir şekilde vermeli?
 - Her şikayet yazılı da olabilir, 
ağızdan da. Ağızdan olana pro-
tokol tutuluyor. Şikayetçi ve kamu 
denetçisi tarafından imzalanıyor. 
Verilen şikayete yazılı deliller de 
eklenebilir. Bu işlemler ücretsiz 
oluyor.
  Seçilmiş bir kamu denetçisi 
olarak bağımsız olacağıma, 
ayırımcılık yapmadan işime ob-
jektif bakacağıma yerli Meclis 
önünde yemin ettim.
  Her vatandaşa kapılarım ardına 
dek açık. Yardım elim onlara 
faydalı olmak için her zaman 
uzanık ve öyle de kalacaktır.                     
                              Durhan ALİ

       Resmi Murad

Opılçensko’daki mezarlık 
koruma altına alınıyor 
Kırcaali’nin Opılçensko köyü 

yakınında bulunan eski Hıristiyan 
mezar larının bir grup genç 
tarafından tahrip edilmesi sonucu, 
Kırcaali Belediyesi bu mezarlığın 
ko r uma  a l t ına  a l ınmasın ı 
karar laştırdı. Koruma altına 
alınacak mezarlığın etrafının avlu 
ile sağrılması, kötü niyetli kişilerin 
ve hayvanların kolayca mezarlığa 
girişinin engellenmesi amaçlanıyor. 
1976’dan bu yana kullanılmayan 
mezar lığın, sarhoş gençler 
tarafından tahrip edilmesi büyük 
tepkiye neden oldu. ATAKA partisi 
olay üzerine Kırcaali’de protesto 
düzenledi. Mezarlığın tahrip edilm-
esi, kaydedilip internete aktarılması 
ile ortaya çıktı. 
Kırcaali Emniyet Müdürlüğü, olayı 

gerçekleştiren suçluların tespit 
edildiğini açıkladı. Emniyet yetkili-
leri, olayda yer alan beş kişiden sa-

dece birinin 18 yaşını doldurduğu 
ve gençlerin olay sırasında 
içkili olduklarını ve olayla ilgili 
soruşturmaların devam ettiğini 
bildirdi. BSP Kırcaali temsilciliği 
ise yaptığı açıklamada olayı 
kınadıklarını, toplumun ve yet-
kili makamların bu tür olayların 
tekrar yaşanmaması için önlem 
almaları gerektiğini kaydetti. 
Kırcaali Belediyesi’nden yapılan 

açıklamaya göre, birkaç yıldır 
belediye bütçesinde Hıristiyan 
ve Müslüman mezarlıklarının 
bakımı için kaynak ayrıldığı, tüm 
yerleşim yerlerinde kullanılan 
mezarlıkların bakımının yapıldığı, 
ancak mezarlıkların bakımının 
yerel halk tarafından yapılması 
gerektiği kaydedildi. Belediye, 
tüm yerleşim yerlerindeki eski 
mezarlıkların durumu ile ilgili bir 
rapor hazırlanmasını istedi.

KH
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Şifalı Bitkiler

 Nasrettin Hoca Fıkraları

               Atasözleri

       ŞİMDİ İŞ DEĞİŞTİ 
    Nasrettin Hoca’nın kadılığı sırasında bir gün bir komşusu gelip demiş 
ki:
Sizin alaca inek bizim ineği karnından boynuzlayıp öldürmüş. Şer’an ne 
lazım gelir?
Nasrettin Hoca:
-  Canım, hayvan bu, aklı erer mi? Hayvanın yaptığı kaza için kan 
güdülmez a, demiş.
Bunun üzerine komşusu:
-  Yalnız galiba ters söyledim. Ölen inek sizindi.
Nasrettin Hoca yerinden fırlamış:
-  Ha, bak, şimdi iş değişti. Dur bakalım, kara kapaklı kitap ne diyor?

                          
Adaçayı (salvia officinalis)

Menekşeye benzeyen çiçekleri haziran, temmuz aylarında açar. 
Yaprakları uzun, kenarları tırtıllı, beyazımsı yeşil renktedir. Hafif 
kafuru kokusu vardır. Çiçek açtığı zaman toplanıp, kurutulur.

Faydası: Mide va bağırsak gazlarını giderir. Mide bulantısını keser. 
Hazım sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Boğaz, bademcik 
ve dişeti iltihaplarını giderir. Göğsü yumuşatır. Astımdaki sıkıntıları 
geçirir. İdrar ve ter söktürür. Banyo suyuna katılıp yıkanılırsa; zindelik 
verir. Günde, 3 kahve fincanından fazla içilmemelidir.

               Papatya (matricaria chamomilla) 
Bileşikgiller familyasıından; Nisan-Eylül aylarında çiçek açan, 25 cm 
kadar boyunda, bir yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları ince parçalı olup, 
sapsızdır. Çiçeğinin orta kısmı sarıdır. Kenarlarında 12-20 tane dil 
biçiminde beyaz renkli çiçek vardır. Çiçeklerin içeriğinde acı madde, 
tanen ve glikozitler vardır. Meyvesi sarımtırak esmer renkli bir uçucu 
yağ taşır. Yaz aylarında toplanıp, kurutulur.

Faydası: Ateşi düşürür. Ağrıları keser. Spazm çözer. Terletir. Sinirleri 
yatıştırır. Bağırsak gazlarını giderir. Vücuda rahatlık verir. Boğaz 
bademcik ve diş etlerinin iltihaplarını giderir. Bel ve baş ağrılarını 
geçirir. Saçları sarartmak için de kullanılır.

Papatyayağı spazm giderir. Ağrıları dindirir. Mikropları öldürür. Sinirleri 
yatıştırır.

                  Patates (solanum tuberosum) 
Patlıcangiller familyasından; yer altındaki yer altındaki yumruları 
yenen otsu bir bitkidir. Yeşil kısımlarında, renksiz filizlerinde ve 
yeşilimsi yumrularında Solanin denilen bir madde vardır. İçeriğinde 
bol miktarda nişasta, B ve C vitaminleri bulunur.

Faydası: Şeker hastalarına faydalıdır. Susuzluğu giderir. Mide ve 
Onikiparmak ülserinde yararlıdır. Karaciğer şişliğini giderir. Safra 
akışını kolaylaştırır. Bağırsak solucanlarının düşürülmesine yardımcı 
olur. Damar sertliğine faydalıdır. Sert bir şey yutulduğunda yabancı 
maddenin zarar vermeden çıkmasını sağlar. 

El ve ayak çatlaklarında faydalıdır. Skorbüt hastalığını önler. Kandaki 
şeker seviyesini düşürür. Kanı temizler. Kansere karşı korur.

Bilelim-Eğlenelim Kırcaali Haber

 Bulgaristan Türkleri’nin Manileri

   Bunları Biliyormusunuz?
- Kereviz yerken harcanan kalori,kerevizin içindeki kaloriden daha 

fazladır.

- Bir pire, kendi büyüklüğünün 150 kat yüksekliğine zıplayabilir. Bu 

oranı tutturmak için insanın yaklaşık 30 metre zıplaması gereklidir. 

- Klinik ölüm sonrası insan 5 dakika içinde hayata geri getirilebilir. 5 

dakika sonra beyin hücreleri ölmeye başlar, ama yine de bu süreyi 

5 dakika daha uzatmak mümkündür.

- İnsan uzun süre bir böbrek ve bir akciğerle, midesiz, dalaksız 

yaşayabilir, ama karaciğersiz bir dakika bile yaşayamaz.

- Bir kilo limonda bir kilo çilekten daha fazla şeker vardır.

- Soğuk havalarda ısınmak için alkol almak son derece tehlikelidir. 

Yüzeysel damarlarda genişlemeye yol açan alkol bir süre ken-

dinizi ısınmış gibi hissetmenize yol açarken, vücudun ısı kaybını 

kolaylaştırır. Bu da donmayı çabuklaştırır.

- Macar Yanosh Voven ve karısı Sara dünyada en uzun aile hayatı 

sürmüşler. Onlar 147 sene beraber yaşamışlar. Yanosh 172, Sara 

164 sene yaşamıştır. Öldüklerinde en küçük çocuklarının 116 yaşı 

varmış.

- En büyük kuş yumurtası devekuşunundur. 15 - 20 santimetre 

uzunluğunda ve ortalama 1.7 kilogram ağırlığındadır. Kaynatılarak 

pişirilmesi 40 dakika sürer.

Ateş yastık olur mu 
Böyle dostluk olur mu
Ah ne kadar yalvardım
Bu kadar naz olur mu

          Ateşin kömürüne 
          Sabanın demirine
          Sevdiğine gitmeyenin 
          Yanarım ömrüne

Atma taşı vurursun 
Sonra pişman olursun
Gün geçer gönül geçmez
Gene bana kalırsın

          Avlu dibi yan yana
          Yar kolunu sallama
           Bir işleme çevreyle
           Bana dünür yollama

Avlu dibinde kuzu,
Verin kuzuya tuzu;
Cahil çocuk ne bilir,
Verin okumuşa kızı.

          Ay doğar ay yerinden
          Gün doğar gün yerinden
          Ben yarimi görünce
          Kırcaali oynar yerinden

Ay doğar ayan beyan
Yollara çıktım yayan
Benim al yanak yarim
Koynuna girdim uyan

    AYRILIK MANİLERİ        AŞK MANİLERİ

           Bugün pazartesi,  
           Yandı yürek ortası;
           Eğil bir kere öpeyim,
           Ayrılıktır ötesi.

Buğday ekemez oldum   
Fidan dikemez oldum
Artık kalmadı takat
Hasret çekemez oldum

           Cam cama eklenir mi
           Çam boyu beklenir mi
           Kör olası ayrılık
           Üç sene beklenir mi

Çarşıdan aldım keten
Tüyleri diken diken
Hiç elemim yok idi
Sensin belimi büken

           Çini tabakta üzüm,
           Ağlama iki gözüm;
           Eğer sana gitmezsem,
           Kör olsun iki gözüm.

Dağa vardım budanmış
Dağa bülbül dadanmış
Zannederdim yar benim
Ona eller dadanmış

           Dağda harman olur mu
          Aşka ferman olur mu
          Yana yana kül oldum
          Küle derman olur mu

Ağaca baltayı vurmuşlar, sapı bedenimden demiş.
Akıllı gördüğünü, ahmak duyduğunu söyler.
Bağa bak üzüm olsun, yemeğe yüzün olsun.
Cahilin her sözü kazıktır, aldananlara yazıktır.
Dost başa bakar, düşman ayağa.
Duvarı nem yıkar, insanı gam yıkar.
Eski dost düşman olmaz, olsa da yakışmaz.
Güneş giren eve doktor girmez.
Herkesin canı can da, benimki patlıcan mı?
İyi dost kara günde belli olur.
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Atatürk’ün Bulgaristan’daki Türk katliamını önleyişi
19 Mayıs 1934 yılında bir darbe 

yapan Bulgar Ordusu, kurdurduğu 
geçici hükümet sayesinde Hit-
ler Almanya’sının safında yerini 
almış, Bulgaristan Türkleri arasında 
yaygınlaşan “Turan Gençlik ve Spor 
Cemiyetleri Birliği’ne karşı polis 
takibatına geçip işkence ile öldürmeler 
çoğalmıştı. Ayrıca Bulgar köylerinden 
teşkil ettikleri çetelerle toplu katliama 
başlamak üzereyken, Türk istihbaratı 
bu haberi Atatürk’e iletir. Atatürk de, 
o sıralarda Trakya’da askerî tatbikat 
yapmakta olan 3. Ordu Komutanı 
Salih Omurtak Paşa’ya, biraz Bul-
gar sınırını ihlâl ederek Bulgarlar’a 
gözdağı vermesi konusunda talimat 
verir.
Yağmurlu bir gecede akşamdan 

Bulgar sınırını sapa bir yerden 
geçen askerimizin öncü birlikleri, 
sabah ortalık aydınlandığında Filibe 
yakınındaki Hacıilyas (Pırvomay) 
kasabasına varmışlardır. Önce 
kendi askerleri sanan Bulgarlar, 
hava iyice aydınlanınca, Filibe’ye 
doğru ilerleyen birliklerin Türk askeri 

olduğunu fark etmişler ve olay Bul-
gar kralına iletilmiş. Telefona sarılan 

Kral III. Boris, Atatürk’le yaptığı 
görüşmede, “Ekselansları acaba 
Bulgaristan’a harp mi ilân ettiniz?” 

diye sorar telâşla. Atatürk, “Neden 
böyle bir şey yapalım ki!” deyince, 

Kral Boris:‘Askerleriniz Filibe önler-
inde ve Sofya yönünde ilerliyorlar!” 
diye cevap vermiş.  Atatürk  “Yolu 

şaşırmışlardır, Kral Hazretleri, şimdi 
olayı tetkik eder, Haşmetmeaplarına 
malûmat arz ederim” diyerek tes-
elli etmiş ve Salih Omurtak Paşa’ya: 
“Maksat hâsıl olmuştur, geri dönün“, 
talimatı gönderilmiştir. 
Bu gözdağı üzerine, Kral he-

men duruma el koymuş ve kitle 
halinde yapılması plânlanan Türk 
katliamı da durdurulmuştur. O za-
manki Turancı liderlerden, cemi-
yetin Genel Başkanı Varnalı Ömer 
Kâşif Bey’den, Bulgaristan’da bu 
olay için Bulgar köylerinden ırkçı 
“Rodna Zaştita” (Vatan Savunması) 
çetelerinin hazırlandığını ve her Türk 
köyünün katliamı için büyük hen-
dekler kazıldığını dinlemiştim. Salih 
Omurtak Paşa olayını da bizzat bu 
orduda albay olarak görev yapan ve 
öncü birliklerde yer alan, yazar Emine 
Işınsu’nun babası merhum Tümgen-
eral Aziz Zorlutuna (eşi merhume 
şaire Halide Nusret Zorlutuna idi) 
Paşa’dan dinlemiştim.”  

           Ahmet Şerif ŞEREFLİ

Eski Edirne Gazetelerinde Bulgaristan Türkleri
Bulgaristan’da Türk mekteplerini kapatıyorlar 
Bulgaristandan bildiriliyor:

Şumnu sancağında kapatılan 
birçok mektepler sırasında Pre-
slav kazasının Veli B. Köy me-
ktebi de, Bulgar mualliminin bir 
manevresi ve maarif müfettişinin 
bir entrikasile kapatılmıştır. Bulgar 
muallimi Türk halkına mektepleri-
nin sıvanması lâzım geldiğini ve 
bu iş oluncıya kadar çocuklarının 
Bulgar mekteplerine yazılmalarını 
söylemiş. Zavallı halk bunu doğru 
zannederek çocuklarını, sokakta 
başıboş gezmesinler diye, muvak-
katen Bulgar mektebine yazdırıp 
göndermişler, Fakat Türk mektebi 
tamir edilip sıvandıktan sonra Bul-
gar muallimi kendilerine Türk mekte-
binin kapandığını, Türk çocuklarının 
Bulgar mektebine devamları 
mecburi olduğunu bildirmiştir. 
Köylünün maarif encümeninin me-
ktebi tekrar açtırmak hususundaki 
bütün teşebbüsleri boşa gitmiştir.
 Millîgazete: 
Buna ikiyüzlü siyaset derler. Bir 

tarafta dostluk politikası, diğer 
tarafta temsil siyaseti! Halbuki biz 
Bulgaristanı en samimi bir komşu, 
Bulgarlar bize en dost bir millet 
olarak tanımak isteriz. Maamafih 
bu işlerden Bulgar hük^ümetini 
haberdar etmak lâzımdır. Zira her 
nasılsa Bulgar me’murları kötü bir 
zihniyetin mahsulü olarak bu kabil 
haksızlıkları Bulgaristan Türk’üne 
hemen hergün yapmaktadırlar.  
Haksızlığa uğrıyanlara düşen en 
kestirme yol yılmadan ve şunun 
bunun kaba tehditlerine aldırmadan 
hükûmete başvurmaktadır. Bul-
garistan Türk’ünün maruz kaldığı 
yolsuzluklar ve haksızlıklara Bul-

gar hükûmetinin nihayet ver-
dirmesini herşeyden evvel dostluk 
ve komşuluk icabatındandır. Bunu 
Bulgar hükûmetinden bekliyoruz. 

Zira Bulgaristan Türkü kurbanlık koyun 
değildir ki her önüne gelen Bulgarın te-
hdit ve haksızlıklarına uğratılsın.

(Edirne) Millîgazete, 24 Teşrinsani 
1929

Yedi sene süren bu karanlık gecenin sabahı olmıyacak mı?..
Bu ne vahşet 

Bu hafta gelen Bulgar gazetelerinde 
nazarı dikkatimizi celbeden fena ve 
iğrenç bir hâdise okuduk. Medenî 
memleketlerin hiç birinde bu kadar 

kirli bir hâdise olmamıştır, sanırız. 
Aynen alıyoruz:
  Eylül ayının 19 uncu günü Filibe 
sancağı dahilinde Tatarpazarcık 
kazasına merbut S..  kar iyesi 
sakinlerinden birisi ailesi ve bir kadın 
komşusu ile kasabaya gelmiş ve 
akşam üzeri tekrar köyüne dönerlerken 
bir arabadan inen iki sivil ve bir resmi 
polis memurunun hücumuna maruz 
kalırlar. Bu adamlar zavallı köylüyü 
yere yatırarak dövdükten sonra her 
üçü de karısının üzerine atılarak 
adamcağızın gözleri önünde ırzına 

geçerler.
   İş bu kadarla kalsa gene iyi. Fakat 
memur efendiler bu zavallıları tevkif 
ederek Tatarpazarcık polis dairesine 
götürür hapsederler. Gece olunca 
köylüye yeniden dayak atmaya 
başlayan polisler zavallının feryad 
ve eninleri karşısında tam on dört 
kişi sırayla betbaht kadının ırzına 
geçerler.
   Kadıncağız nihayet baygın bir 
hale gelir ve içlerinden bir polis bu 
hâdiseden  teessür duyarak onları 
karakoldan çıkarır. Diğer kadın ise 
müteverrime olduğunu ve henüz 
hastaneden çıktığını söyliyerek 
kurnazlık yapmak suretiyle namusunu 
kurtarabilmiştir.
   Bun abenzer ikinci bir hâdise de 
Pravadı kazasının Delihüseyin 
mahallesi köyünde olmuş ve burada 
zavallı bir Türk kadını facıaya kurban 
gitmiştir.
   Mezkür köy ahalisinden Recep 
berayı maslahat kasabaya gider. 
O gece köyün belediye hey’eti evi 
basarak kadını alırlar ve diğer bir 
köyün belediyesine götürerek hapis 
ederler. Böylelikle iyi bir sofra ve 
âlem hazırlanır ve zavallı genç Türk 
kadınınin sıra ile belediye hey’eti 
‘azaları, kolcular bekçi ve jandarmalar 
sabaha kadar ırzına geçerler.
   Zavallı kadının feryatları silâh ve 
çalgı seslerile boğdurulur ve bu kirli 
komediya bütün gece devam eder.
   Biz bu satırlara ilave edecek kelime 
bulamıyoruz. Bu iğrenç hallerin 
bilhassa zabıta memurları tarafından 
yapılışı, çok fecidir. Muhalif gazeteler 
hükümete şiddetle hücum ederek: 
“Yedi sene süren bu karanlık gecenin 
bir sabahı olmayacak mı” diyorlar.

(Edirne) Millîgazete, 1930, sayı: 
205

Gazetemizin bu bölümü 
Gümülc ine l i  değer l i 
dostumuz araştırmacı 
gazeteci İbrahi Baltalı’nın 
katkıları ile yapılmaktadır.
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  Bulgaristan Halk Meclisi 'nin 
Çocukları Koruma Kanunu'nda yaptığı 
değişikliği ile 18 yaşına kadar olan 
çocuklara akşam saati uygulaması 
yürürlüğe girdi. Yanında refakatçi 
olmadan 14 yaşına kadar olanlara 
saat 20, 18 yaşına kadar olanlara ise 
saat 22'ye kadar dışarıda gezme izni 
verildi. Belirlenen saatlerden sonra 
sokakta dolaşan gençlerin velilerine 
500 ila bin leva arasında ceza kesi-

lecek. 
12 yaşına kadar çocuklar ise 
b a k ım s ız  b ı r a k ı l m aya c a k . 
Çocuklarıyla geç saate kadar be-
raber olamayan anne babalar, 
evlatlarına 18 yaşının üzerinde re-
fakatçi bulmak zorunda kalacak.
Milletvekilliler, çocuklara alkol sa-
tanlara ise cezayı 4 bin levaya yük-
seltti. 

Çocuklara gece dışarı çıkma 
yasağı getirildi

KH

REKLAMLARINIZI 
Kırcaali Bölgesinde 

en çok okunan 
tek Türkçe gazete 

  Kırcaali Haber ‘de
değerlendirin. 

İrtibat:
GSM: 087 870 1968

          Külcüler köyünde yapılmakta olan cami binası

Pepelişte Köyünde Yeni Cami İnşa Ediliyor
   Muhtar Durgut Ahmet Bölgede’ki İş Adamlarından Mali Destek Bekliyor

Makedontsi Muhtarlığı Müslüman 
vatandaşların hizmetine girecek 
Pepelişte /Külcüler/ köyüne yeni cami 
inşası üzerine çalışmalar şu anda bölge 
halkın desteği ile devam etmekte.

Makedontsi Muhtarı Durgut Ahmet, 
caminin sadece çatısı ve minaresinin 
kaba inşaatının kaldığını bildirdi.

 Pepelişte’den Recep Mehmet usta, 
minarenin 16 metre yüksekliğinde 
olacağını bildirdi. Köy halkı yaz sonu-
na kadar cami inşaatının sona ermesini 
ve halkın hizmetine açılmasını umutla 
bekliyor.  Caminin kapasitesi 150 kişilik. 
Bölge halkından, iş adamlarından ve 
diğer ülkelerde yaşayan göçmenlerden 
de mali destek bekleniyor.  Muhtar Dur-
gut Ahmet cami inşaatına şu ana kadar 
maddi destek yapan kişi ve kuruluşlara 
teşekkür etti.

Muhtar, gerçekleşmesi beklenen 
bir diğer önemli proje de Dıjdino-
Pepelişte-Gluhar yol kesiminin tamiri 
olduğunu söyledi. Yol harap durumda 
ve tehlikeli olduğundan genişletilmeye 
ihtiyaç duyulmakta.

Ekonomik kriz 80 bin 
kişiyi işsiz bırakıyor

Küresel ekonomik kriz yüzünden nü-
fusu 7,45 milyon olan Bulgaristan’da 
kısa vadede 80 bin kişinin işten 
çıkarılacağı açıklandı. 

Bulgaristan Ekonomi Odası (BSK) 
Başkan yardımcısı Kamen Kolev, 
“Estat" adlı bir kamuoyu araştırma 
şirketinin ülkenin 28 büyük kentinde 
yaptığı bir araştırmasının sonuçlarını 
açıkladı. 

Ülkedeki or ta ve büyük çaplı 
şirketlerin yüzde 75’inin finansal kriz 
yüzünden büyük maddi sıkıntılar 
çektiğini belirten Kolev, “Araştırmaya 
katılan şirketlerin yüzde 12’si personel 
indirimine gitmeyi planlarken, yüzde 
5’i ise artık böyle bir adımı atmış bu-
lunuyorlar" dedi. 

Mart ayının sonuna kadar inşaat, 
kimya ve Demir Çelik sektöründe 
çok sayıda iflasın beklendiğini belirten 
Kolev, kalifiye personeli bile işten 
çıkaran firmaların, yeni işe giren-
lere ise kısa vadeli iş sözleşmeleri 
imzalattıklarını söyledi. 

KRİZ, İLK KURBANINI ALDI 
Bu arada iş çevrelerinde bunalıma 

sebep olan finansal krizin ilk kurbanını 
aldığı, başkent Sofya;da büyük bir iş 
adamının borçları yüzünden intihar 
ettiği açıklandı. 

İçişleri Bakanlığı’ndan edinilen bil-
giye göre İnşaat sektöründe faaliyet 
gösteren 42 yaşındaki işadamı Boris 
Yordanov, bir banka şubesinin önüne 
park ettiği arabasında intihar etti. 

Bulgar basını, inşaat, emlak ve ticar-
et alanında çalışan 4 şirket sahibi olan 
Yordanov’un kriz yüzünden büyük 
kredi borçları olduğunu kaydetti. 

Makedontsi’de 2500 kişi yaşıyor ve 
bu rakamın gün geçtikçe arttığı görün-
mekte. Bu sebepten dolayı da konut 
inşaatları için yeni arsalar ihtiyacı or-
taya çıkmakta. Bununla ilgili Dıjdino 
köyü inşaat planında yeni parsel ayrımı 
yapılması amacıyla değişiklik bekleni-
yor. Muhtara göre köydeki en ciddi so-
run alt yapıdır.

Güncel bir sorun da içme suyu siste-
minde sıkça meydana gelen arızalar. 
Makedontsi’deki içme suyu boru hattı 
paslanan ve suyun kalitesini düşüren 
çelik borulardan oluşmaktandır. Kalite 
Kontrol Organları tarafından alınan su 
örneklerinin tahlilleri, suyun içilebilir 
durumda olduğunu göstermiş, an-
cak bölge halkı bu sonuçlara tepkili.   KH

Muhtara göre sorunun çözümlenmesi-
nin tek çaresi çelik boruların PVC 
borularıyla değiştirilmesidir.

Hak ve Özgürlükler Hareketi Kırcaali 
Belediye Meclis üyeleri Müzekki Ahmet 
ve Halil Apti, Makedontsi halkına su so-
rununun çözümlenmesinde yardımcı 
olacaklarına söz verdiler.

Köy okulunda, etraf köylerinden de 
olmak üzere 70 öğrenci eğitim görme-
kte. Maalesef anaokulu, velilerin 
çocuklarını Kırcaali’deki anaokullarına 
gönderdiklerinden dolayı kapatılmıştır. 
Muhtar Durgut Ahmet, belediye 
yönetimine anaokulunun tekrar açılması 
için teklifte bulunduğunu bildirdi.
                         
                         Güner ŞÜKRİ

  Durgut Ahmet 


