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Fani Dünya
Dünya üzerinde iyi ve 

kötü insanlar, dürüst olan 
ve olmayan, yalancı ve 
doğrucu kişiler, Allah'tan 
korkup sakınanlar, dur-
madan bozgunculuk çı-
karanlar, hep bir arada 
yaşamlarını sürdürürler.
Hayat bir oyun, bir süs, 

bir eğlence, bir yarıştan 
ibaret ve geçicidir. 
Bu dünyanın fani oldu-

ğunu unutup kendini mal, 
mülk ve makam hırsına 
gereğinden fazla kaptı-
ran kişiler vardır. Başka 
bir ifadeyle "Kişinin mal 
hırsının, şöhret ve mev-
kiye düşkünlüğünün za-
rarı, iki aç kurdun sürüye 
yaptığı zarardan daha 
büyük olur" derler. 
Görkemli köşkler, deniz 

manzaralı yalılar, son 
model arabalar, sürat 
motorları, yatlar, katlar, 
beş yıldızlı oteller, eğ-
lence merkezleri, gece 
kulüpleri… Bu sayılanlar 
insana çekici gelebilir, 
herkes bir son model 
arabaya sahip olmak 
isteyebilir, ancak insan 
hepsine de sahip olsa, 
belirli bir süre sonra sa-
hip olduklarını bırakarak 
bu dünyadan göç edip 
gidecektir.
Her insan iyi bir yaşam 

sürdürmek adına çalışır 
ve çabalar bu hayatta. 
Nitekim bazı insanları 
öyle bir hırs sarar ki, bu 
sayılanların hepsine sa-
hip olsalar bile daha ve 
daha çok isterler, gözü 
doymaz. Buna örnek ver-

mek gerekirse; maalesef 
örnekler çoktur. Koltuk 
sevdasına benliğini kay-
beden kişiler ve gözü her 
zaman yüksekte olanlar 
buna en iyi örnektir. 
Diğer bir örnek ise 

Bulgaristan’daki halkımızı 
temsil eden siyasetçiler. 

Seçim öncesi ve sonrası-
nın arasında her zaman 
dağ gibi fark görürüz. 
Görünen köy kılavuz is-
temez misali. Her seçim 
öncesi tüm siyasetçiler 
halkı ile can ciğer kuzu 
sarması moduna girerler. 

Seçim sonrası ise koltuk-
larına uzanıp hiçbir çağ-
rıya kulak asmazlar. Bu 
durum her ne kadar trajik 
olsa da, maalesef değiş-
meyen bir gerçektir. 
Öğretmenlikten valiliğe 

yükselmiş olan, müteah-
hitlikten siyasete, polis-

likten bakanlık koltuğuna 
oturan kişiler unutmama-
lıdırlar ki, ne kadar yük-
selirlerse yükselsinler, 
oturdukları koltuk ne ka-
dar büyük olursa olsun, 
hiçbir zaman içindeki in-
sanlık ölmemeli. O koltuk 
senin, bu koltuk benim 
derken hayat hızla akıp 
gider, geriye ne koltuk 
kalır ne de bir şey, tek 
kalan şey insanlıktır. 
İnsan nereden geldiği-

ni unutmamalıdır. Hayat 
inişli ve çıkışlı bir yol-
culuktur. Bugün yarına 
benzemez, yarının ne 
getireceği belli olmayan 
bu hayatta nedir bu ma-
kam kavgası? 
Osmanlı Padişahları 

arasında iktidarda he-
men hemen en uzun ka-
lan Cihan Padişahı olan 
Kanuni Sultan Süleyman, 
Osmanlı Devleti’ni en bü-
yük sınırlarına ulaştıran 
hükümdar oldu. 
O’nun sözlerinden bir 

nükteyi sizlerle paylaş-
mak isterim:
“Ben ölünce bir elim 

tabutun dışında olsun! 
Halkım görsün ki Sultan 
Süleyman bile bu dünya-
dan eli boş gitmiştir". 

Sebahat AHMET

Orhan Gazi döneminden akçeler bulundu
Kırcaali  yakınla-

rındaki Trak Kaya 
Tapınağı'nda Orhan 
Gazi döneminden gü-
müş akçeler bulundu.
Bulgaristan'ın İndi-

ana Jones'u olarak 
tanımlanan arkeo-
log Nikolay Ovçarov, 
Perperikon bölgesin-
de keşfedilen gümüş 
akçeleri basına tanıttı. 
Yaklaşık 40 akçenin 
birbirine benzer oldu-
ğunu aktaran Ovça-
rov, Osmanlı'da para 

basımının ilk numu-
nelerini teşkil etmesi 
bakımından bunların 
eşsiz olduğunu vurgu-
ladı. Bulgar arkeolog, 
keşfedilen ender ak-
çelerin 1340 ila 1360 
yılı dönemine ait ol-
duklarını ifade etti. 
Bulunan 7 santimet-

re uzunluğundaki me-
tal parça hakkında da 
bilgi veren arkeolog, 
bu metalin büyük ihti-
malle kumandandaki 
zırhın göğsünde ya 

da alnında yer aldı-
ğını kaydetti. Metal 
yazının Perperikon'u 
fetheden Osmanlı ku-
mandanlardan birine 
ait olabileceğini tah-
min eden Ovçarov, 
parçanın eksik olma-
sı sebebiyle yazının 
tam okunamadığını 
ifade etti.
Perperikon bölgesi 

Osmanlılar tarafından 
1360-1361 yılında fet-
hedilmişti.
                  CİHAN
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Geçim mücadelesinden dolayı kimlik sorunu yan tarafta kaldı
- Türk bilinci ne zaman 

ve nasıl oluşmuş? Os-
manlı zamanında, hiç 
kimse “ben Türküm” 
demiyormuş herhalde.

- Evet, Osmanlı zama-
nında bunlar kendilerini 
Türk değil de daha çok 
Peçenek, Tatar olarak al-
gılıyorlarmıştır.

Şimdi az bir şey geri 
dönmem lazım. Daha 
önce görüşlerden bahse-
derken şunu da söylemem 
gerekiyordu. 14. yüzyılda, 
sonra da 17. yüzyılda ge-
nellikle Kırım’dan buraya 
bir sürü Tatar göç ediyor. 
Ve 16.-16. yüzyıllarda 
yayınlanan coğrafya ha-
ritalarında bizim Dobru-
ca, Dobruca Tataristan’ı 
olarak gösteriliyor, yani 
orada oldukça fazla tatar 
bulunuyor. Şimdi burada 
şunu da belirteyim ki, Ta-
tarların belirli bir kesimi 
giderek Türklerle birleşi-
yor. Ama bazıları bugüne 
kadar da kendi kimliğini 
korumuşlardır.

Şimdi bilinç konusu-
nu ele aldığımız zaman 
baştan şunu göz önün-
de bulundurmamız lazım 
– bilinçlenme bizlerde 
iki aşamadan geçiyor 
diyebilirim. Yani Osman-
lı döneminde genellikle 
ümmet bilinci yaygındı. 
Biz kendimizi Müslüman 
biliyoruz. Yani etnik orijin 
ikinci derece, biraz göl-
gede kalıyor. Biz sizinle 
burada şimdi etnik bilinç 
ya da bazıları buna ulusal 
bilinç diyor, biz etnik azın-
lık olduğumuz için etnik 
bilinçten bahsedeceğiz, 
yani biz ulusal azınlık de-
ğiliz Bulgaristan’da. Etnik 
bilincin gelişmesi uzunca 
bir zaman kaplıyor.

Türklük bilinci Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Yeni 
Osmanlılar veya Genç 
Türklerin etkisiyle 19. 
yüzyılın sonlarına doğ-
ru uyanmaya başlıyor, 
gelişmeye başlıyor ve 
Türkiye’de genellikle Ke-
malist devrimden sonra 
artık egemen bir ideo-
lojik akım haline geli-
yor. Bulgaristan Türkleri 
arasına da Türklük bilin-
ci, Genç Osmanlıların, 
özellikle Genç Türklerin 
Bulgaristan’da yayınladı-
ğı gazeteler vasıtasıyla ve 
Türkiye’de öğretim gören 
yerli aydınlar vasıtasında 
bu Türklük bilinci, Bulga-
ristan Türkleri arasına da 
sızmaya başlıyor.

Ama teoretik düzlemde 
Türklük bilincinden 20’li 
ve 30’lu yıllarda bahsedil-
meye başlıyor. Parantez 
açarak şunu söylemem 
lazım, o dönemde Bul-
garistan Türk aydınları ve 
genellikle Bulgaristan’da 
yaygın olan tez, ulus ve 
Bulgaristan Türkleri de 

kendilerini Türk ulusunun 
bir parçası olarak hesap 
ediyor ve dolayısıyla Türk 
bilinci, ya da daha doğru-
su Türk benliği deyimini 
kullanıyorlar.

Yani 20’li 30’lu yıllarda 
Bulgaristan’da yayınlanan 
öğretmenler derneğinin 
yayın organı, Deliorman, 
Rehber, Karadeniz gibi 
gazeteler, benlik konusu-
nu ele alıyorlar. Bilinçte bir 
değişiklik eğilimi başlıyor. 
Bunu başlıca nedeni Bi-
rinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra dünyada genellikle 
ve özellikle Türkiye’de ve 
Bulgaristan’da gelişen 
yeni toplumsal ilişkiler ve 
görüş akımları. Yani Bi-
rinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra dünyada milliyet-
çilik, ya da ulusçuluk 
yaygınlaşıyor. Türkiye’de 
Kemalizm’in altı okundan 
birisi Türkçülüktür, ulus-
çuluktur bu, Bulgaristan 
aydınları arasına da ya-
yılıyor.

Aynı zamanda Bulgaris-
tan içinde gelişen olay-
lar da buna yardım edi-
yor. Özellikle Aleksandır 
Stamboliyski’nin yönet-
tiği Çiftçi Birliği ve çiftçi 
hükümeti, Bulgaristan 
Türklerinin etnik ve dinsel 
kimliğine saygı gösterme-
ye çalışıyor. Özellikle Bul-
garistan Türklerine yeni 
haklar veriyor, Bulgaristan 

Türklerinin kültürünün ge-
lişmesine yardımcı oluyor. 
İşte bunlar bizde etnik bi-
lincin gelişmesine katkıda 
bulunuyorlar veyahut da 
gelişmesine şartlar, ko-
şullar hazırlıyorlar.

Sözünü ettiğim gaze-
telerden Karadeniz ga-
zetesinde 30’lu yılların 

başlarında Bulgaristan 
Türklerine Milli Ant ismin-
de bir programsal makale 
yayımlanıyor. Bulgaristan 
Türklerinin benliğiyle ilgili 
önemli konuları ele alıyor. 
Bu makalede şöyle deni-
liyor: “Biz Türk ulusunda-
nız, ikincisi – Bulgaristan 
vatandaşıyız, üçüncüsü 
– Avrupa medeniyetinde-
niz”. Görüldüğü gibi her 
şeyden önce Türk olduk-
larını vurguluyorlar. Ve o 
zamanki anlayışa göre 
kendilerini Türk ulusunun 
bir parçası olarak algılı-
yorlar. Ama aynı zaman-
da “biz Bulgaristan vatan-
daşıyız” demekle bunlar, 
Türkiye Türkler inden 
belirli ölçüde ayrıldığımı-
zı da göz önünde bulun-
durulduğunu belirtiyorlar. 
Hatta Rehber gazetesi 
doğrudan doğruya şöyle 
diyor: “Biz Bulgaristan 
vatandaşıyız, dolayısıyla 
biz Bulgaristan Türkü-
yüz.” Yani biz Bulgaristan 
vatandaşıyız ama Türk’üz 
diye belirli bir ayrım yapı-
yorlar.

Böylece etnik bilinç 30’lu 
yıllarda bir hayli gelişiyor. 
Biz kendimizi artık Türk 
olarak algılamaya başlı-
yoruz, yani daha önceleri, 
mesela 1880 yılında ya-
pılan bir nüfus sayımında 
“Sen kimsin” diye sorul-
duğunda “Müslüman’ım” 

cevabını  ve r iyo r la r. 
20’li 30’lu yıllarda “Türk 
Müslüman’ım” demeye 
başlıyorlar. Şimdi bura-
da ayrıntılara girmiyorum 
Türklükle İslamiyet ara-
sında bir hayli çatışmalar 
var, o konuyu bir tarafa 
bırakacağız.

Yani Bulgaristan Türkle-

ri kendilerini, Türk olarak 
algılamaya başlıyorlar. Bu 
konuda önemli olan öte-
kiler de bizi Bulgaristan 
Türk olarak algılıyorlar. 
Her şeyden önce Türkiye 
Cumhuriyeti’nde ilericiler 
Bulgaristan’daki Türklere 
Bulgaristan Türkü olarak 
bakıyorlar. Ve Atatürk’ün 
bir demecinde “Biz dı-
şarıdaki Türklerle kültür 
açısından ilgileniyoruz, 
onlar da kendi kültürlerini 
geliştirmelidirler” diye bir 
konuşması var. Bu sonra 
Cumhuriyetçi Halk Partisi 
programına giriyor. Onlar 
da bizi Bulgaristan Türkü 
olarak ele alıyor ve siyasi 
bakımından bizim işleri-
mize karışmamaya ça-
lışıyorlar, bu doğrultuda 
özen gösteriyorlar.

Bulgar kamuoyu da ge-
nellikle bizi Türk olarak 
algılıyor. Zaten daha Os-
manlı döneminde Müslü-
man diyorlar, ama aynı 
zamanda bir göz atacak 
olursak Bulgar tarihinde, 
Bulgar edebiyatında İs-
lamiyet Türk dinidir, Hı-
ristiyanlık Bulgar dinidir 
– Bılgarska vyara, Turs-
ka vyara deyimleri kulla-
nılıyor orada. Demek ki, 
Müslüman olarak algılan-
dığımız zaman bizim etnik 
kökenimizin Türk olduğu 
belirli ölçüde göz önünde 
bulunduruluyor. Bu gide-

rek böyle devam ediyor. 
Örneğin az önce söyledi-
ğim anayasaya girmesi, 
ya da Komünist Partisi’nin 
plenumunda belirtilmesi, 
demek ki, bizi, Bulgaris-
tan Türklerini, bir Türk 
azınlığı olarak resmen 
kabullendiğini gösteriyor 
bunlar.

Bilinç, totaliter sosya-
lizm döneminin ilk 15-20 
yılında gelişmeye devam 
ediyor. Bu dönemde Bul-
garistan Türklerine belirli 
haklar veriliyor, özellikle 
kültürel ve politik alanda. 
Hatta birçoğumuz 50’li yıl-
ları lale devri olarak algılı-
yor. O devirde bir kültürel 
atılım var. Bu kültürel ge-
lişmede nesne olarak Bul-
garistan Türklerinin Türk 
bilincinin gelişmesine 
yardım ediyorlar. Özellik-
le belirtmek istiyorum ki, 
ben o dönemde yetişen-
lerden birisiyim, sosya-
lizmi benimseyenler bile 
Türklükten vazgeçmediler 
ya da Türklüğünden uzak-
laşmadılar o dönemde; 
yani Türk sosyalisti olarak 
kendilerini algılıyorlardı.

- Bugünlerde bilinç ne 
durumda?

- Bugünkü aşamada bi-
zim bilinç anlayışımız ve 
pratikte bilince yaklaşı-
mımız, oldukça karmaşık 
bir görünüm arz ediyor, 
benim kanaatime göre. 
Totaliter dönemin son yıl-
larında bizim kimliğimizi 
zorla değiştirme yelteni-
şinde bulundular. Ama 
pratikte o dönemde Bul-
garistan Türklerinin bilinci 
yıpranmadı, Türklük bilin-
ci yok olmadı, tam tersi-
ne pekişti. Bir düşünecek 
olursak hele de Mayıs 
Olaylarında düzenlenen 
gösterilerde “Türk doğ-
duk, Türk olarak ölmek 
istiyoruz”, “Dilimizi verin, 
dinimizi verin”, “İsimle-
rimizi geri çevirin” diye 
bir takım sloganlar orta-
ya atıldı. O zaman bunu 
kimlikle ne kadar bağlayıp 
bağlamadıkları başka bir 
konu, fakat özet olarak 
bunlar kimlik doğrultu-
sunda bir direnişin yankısı 
olarak kabul edilebilir. Bu 
direniş, benim kanaatime 
göre, demokrasileşme 
dönemine geçişte ilk yıl-
larda devam etti. Çeşitli 
gösteriler yapıldı ve azın-
lık haklarımızı istedik biz 
o dönemde. Bu direnişin 
sonucu ve genellikle dün-
yada bir demokratikleşme 
süreci vardı, bu sürecin 
etkisiyle, örneğin 1991’de 
onaylanan Bulgaristan 
Anayasası’na belirli hak-
larla ilgili hükümler konul-
du. Bunlar genellikle in-

san haklarıyla ilgili, fakat 
aralarında o zaman biz 
azınlıklarla ilgili birkaç hü-
küm de yerleştirebildik.

Daha sonraları Bulgaris-
tan Avrupa Birliği’ne üye 
olmaya hazır lanmaya 
başladığı zaman onayla-
nan öteki yasaların bir-
çoğunda insan haklarıyla 
ilgili, azınlık haklarıyla 
ilgili belirli hükümler bu-
lunmakta. İşte buna daya-
narak bazı kimseler, hatta 
bizim aramızdan yetişen 
siyasetçiler, “Biz hakları-
mızı elde ettik” dediler.

Oysa haklar, genellikle 
kağıtta yazılı kaldı. Hele 
de Bulgaristan’ı Avrupa 
Birliği’ne kabul ettikten 
sonra bu alanda bir du-
raklama, hatta belirli öl-
çüde geri dönme eğilimi 
belirdi. Her şeyden önce, 
az önce de söylediğim 
gibi, bu yasalar pratikte 
uygulanmadı. Bize ge-
reken haklar verilmedi. 
Örneğin bizim özellikle 
sosyoekonomik alanda 
ve kültürel alanda yeteri 
kadar hakkımız olduğu-
nu iddia edemeyiz biz. 
Neden diyeceksiniz, çün-
kü sosyoekonomik alanı 
göz önüne bulunduracak 
olursak Türklerin yoğun 
yaşadığı bölgelerde işsiz-
lik, fakirlik öteki bölgelere 
bakarak çok daha geniş. 
O sahada ve kültürel sa-
hada ayrımcılık, diskrimi-
nasyona biz her gün tanık 
oluyoruz. Kültür alanında, 
örneğin çocuklarımız dil-
lerini, kültürlerini, tarihle-
rini öğrenemiyorlar. Yani 
öğretim sistemi onlara bu 
alanda gereken olanakları 
sağlamıyor.

Dolayısıyla Bulgaristan 
Türkleri, kimliğini koru-
yup geliştirebilmesi için 
Bulgaristan’da gereken 
koşullar oluşturulmadı ve 
Bulgaristan Türklerinin 
kimliği güvence altına alı-
namadı. Ama bizde işte 
bu haklar elde edildiği 
kanaati yaratıldı, öte ta-
raftan da çok geçmeden, 
biz Avrupa Birliği’ne üye 
olduktan bir sene sonra 
Avrupa’da ve çok geç-
meden de Bulgaristan’da 
ekonomik, mali bunalım 
başladı. Bu dönemde 
artık Bulgaristan Türkü 
daha fazla geçimiyle uğ-
raşmaya başladı ve kimlik 
sorunu yan tarafta kaldı, 
unutulmaya başladı. İşte 
bunu da göz önünde bu-
lunduracak olursak , diyo-
rum ki, bizim bilinç konu-
muz biraz tehlikeye düştü, 
geleceği oldukça karanlık, 
benim kanaatime göre. 

Doç. İbrahim Yalımov

 Geçen sayıdan devam

Devamı gelecek sayıda

Söyleşi:
İzzet İSMAİLOV
Kelimelik
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Oğuz Peltek’in yaratıcılığı
Türkçe bedii  ede-

biyatın neşir  a lanı 
Bulgaristan'da gele-
neksel olarak gaze-
te sayfaları olmuştur. 
Bulgaristan’daki Türkçe 
gazetecilik üç dönemde; 
çarlık dönemi, totaliter 
ve post totaliter dönem 
olarak incelenebilir. 
Bulgaristan’ın 1878-ci 
yılı kurulmasından baş-
layarak 1944’cü yıla ka-
dar olan dönemde 125 
kadar gazete ve diğer 
süreli yayın çıkmıştır. Bu 
yayınların elektronik or-
tama aktarılması çalış-
maları bildiğim kadarıyla 
halen devam etmektedir. 
Tamamlandıktan sonra 
gazete sayfalarında kal-
mış birçok değerli şairin 
unutulmuş eserlerini ye-
niden gün ışığına çıkar-
mak mümkün olacak.
Bulgaristan’da çarlık 

döneminde yayımlanmış 
olan gazeteler arasında 
en önemlilerinden biri 
Turan gazetesi olmuş-
tur. Bulgaristan Türk 
Gençliği Turan Cemi-
yetleri birliğinin organı 
olan Turan gazetesi 
6.5.1928 – 30.6.1932 
Kırcaali’de, 1.7.1932 
– 30.9.1932 Vidin’de, 
1.10.1932 – 10.5.1934 
Varna’da çıkarılmış, sı-
rasıyla Sofya’da Ümit, 
Kırcaali’de A. K. Boya-
çief, Filibe’de Tefeyyüz, 
Şumnu’da Terakki ve 
Vidin’de Naçalo mat-
baalarında basılmıştır. 

Adı geçen Bulgaristan 
Türk gençliği Turan 
Cemiyetinin Bulgaris-
tan Türklerinin kültür 
hayatında önemli yeri 
vardı. Ancak bu dernek 
Bulgaristan’da Türklerin 

kurduğu ilk dernek de-
ğildir. İlk kongresini 1906 
yılında Şumnu’da yapan 
Muallimler Cemiyeti Bul-
garistan Türklerinin ilk 
derneği olsa gerek. 
1905 Rus devriminden 

sonra 15.8.1905 tarihin-
de Rusya Türklerinin 
birinci kongresi düzen-
lenmişti. 1908 devrimin-
den sonra İstanbul’da 
Türk Derneği adında 
bir dernek kurulmuştu 
ve bu derneğin Türk 
Derneği adında bir der-
gisi çıkmıştır. Derginin 
V. sayısında derneğin 
Ruscuk, İzmir, Kasta-
monu ve Budapeşte’de 
şubelerinin açıldığı, 
Budapeşte şubesinin 
başkanının ünlü Türko-
log ve folklorcu İgnac 
Kunoş olduğu belirtilir. 
İstanbul’daki Türk Der-

neği 1912’de dağılır ve 
üyeleri de Türk Yurdu 
ve sonra Türk Ocakları 
derneklerine katılırlar. 
Şubelerin sonraki faali-
yetleri hakkında bir bilgi 
elde edemedim. 1910 
yılında Budapeşte'de bir 
Turan Cemiyetinin kurul-
duğu, 1913'ten itibaren 
de Turan adlı bir dergi-
nin yayımlandığı bilin-
mektedir. Bulgaristan’da 
Muallimler Cemiyetinin 
2. kongresinin 1907’de 
Rusçukta toplandığı bi-
linmektedir. Bu dernek 
23. ve sonuncu kong-
resini de yine Rusçukta 
yapmıştır. Turan Der-
neğinin de ilk hazırlık 
toplantısı 1924 yılında 
Rusçukta yapıldığı gibi 
son kongresi de 1933 
yılında yine Rusçukta 
yapılmıştır. Turan der-
neklerinin matbuat hiz-
meti yanında kitaplıkları 
da bulunuyordu. 
Finlandiya’da 1931-

1933 yıllarında Yeni Tu-
ran adlı bir gazete çık-
mıştır. Gazetenin baş 
redaktörü 1918-1920 
yılları arasında müsta-
kil olmuş Azerbaycan 
Cumhuriyetinin parla-
mentosunda milletvekili 
olmuş Mehmet Sadık 
Aran idi. 1920’li ve 30’lu 
yıllarda Bulgaristan’da 
olduğu gibi M. S. Aran 
kendisi de hem bir şair 
hem de bir gazeteci 
idi. Yeni Turan gazetesi 
Türkçe ve Fince olmak 

üzere iki dilde yayım-
lanıyordu. Gazetede 
edebiyata geniş yer ay-
rılıyordu. Gazetede ço-
ğunlukla Mehmet Sadık 
Aranın manzume ve 
mensur şiirleri yer alı-
yordu. Yayımlanmak için 
gazeteye şiir gönderen-
ler de oluyordu. Bu şiir-
lerin çoğu İstanbul’dan 
gelirdi. Finlandiya’dan 
gazeteye verilen şiirle-
rin ise tatarca olduğu 
görülüyor. 
Yeni Turan gazetesinin 

1932 yılı 5. sayısının 
üçüncü sayfasında bir 
haber var: 
“Bir Turan gazetesi 

daha! Bulgaristan’daki 
Türk gençlerinin teşeb-
büs ve himmeti ile bir 
Turan cemiyeti teşkil 
edilerek bu isimde bir 
gazete neşrine dahi 
başlanmıştır. Türklüğün 
itilasına yardım maksadı 
ile yapılan bu teşebbü-
sü tebrik, bu mefkureci 
Türk gençlerini hararet-
le alkışlarız. Gazetenin 
beşinci sayısındaki gü-
zel bir şiiri de iktibas ve 
karilerimize takdim edi-
yoruz. 

EMEL YOLCUSU

Onu gördüler de yal-
çın yollarda 
Kendini sevdaya ver-

miş dediler.
Başı boş gezdiği – ti-

pide, karda – 
Dağlar hıçkırdığı yer-

miş dediler.

Koşardı bağrından 
sızarken kanlar,
Geçtiği yerlerde az-

gın volkanlar.
Uzaklardan ona du-

rup bakanlar,
Özhakka ruhunu ser-

miş dediler. 

Yurdunun ağlıyan 
toprağı taşı,
Kalbinde yer tutan 

candan yoldaşı..
Bu dağlardan onun 

eğilmez başı
Emel çiçekleri der-

miş dediler. 

Koştu uzun yıllar yel-
ler dinmeden,
Koştu uzun yıllar hiç 

dinlenmeden,
Onu gördüler de yere 

inmeden,
Ta göklere kanat ger-

miş dediler. 

Ruh oldu yaşıyor o 
gönüllerde,
Bülbül gibi ahı kaldı 

güllerde,
Şimdi görünmüyor 

asla bir yerde,
O bu yüce sırra ermiş 

dediler. 
Y. Oğuz. 

Şiiri yazan Oğuz Pel-
tek (Mustafa Halim 
Oğuz Peltek) 1910 yı-
lında Kırcaali'nin Yaşlı 
(Jenda) köyünde doğ-
muştur. Kırcaali'de rüş-
tiyeyi bitirmiş, Türkiye’ye 

göçünden sonra ise 
İstanbul Üniversitesi 
edebiyat fakültesinin 
felsefe bölümünden me-
zun olmuştur. 25 Aralık 
1956'da bu dünyadan 
göçmüştür. Yaşamının 
en verimli yıllarını doğ-
duğu Bulgaristan'da 
geçiren Oğuz Peltek, 
Kırcaali'de Turan cemi-
yetinin başkanlığını yap-
mış, son kongrelerine 
aktif bir şekilde katılmış-
tır. 1927'de Kırcaali’de, 
1928'de Kızanlık'ta Yah-
ya Hayati ve Ahmet Gül-
tekin Arda'nın çıkardığı 
Yeni Başlangıç, 1928-
1931'de Kırcaali 'de, 
1932'den sonra Vidin'de 
Ahmet Gültekin Arda ve 
Mustafa Terziköylü'nün 
çıkardığı Turan ve 
Yeni Yol, 1931'de Ha-
lim Özdemir'in Vidin'de 
çıkardığı İstikbal ga-
zetelerinin, 1932'de 
Sofya'da Ahmet Hilmi 
Turgut Ses'in çıkardı-
ğıÇocuk Sevinci dergi-
sinin muharrirliğini yap-
mış, 1930-1932'lerde 
Kırcaali'de Ahmet Gül-
tekin Arda, Ahmet Re-
fet Rodoplu ve Mustafa 
Terziköylü ile beraber 
Özdilek gazetesinin ku-
rucusu olmuştur. 
Ne yazık ki, şiirleri he-

nüz kitap halinde yayım-
lanmamıştır. 
    
      Dr. Atilla JORMA

Dr. Atilla Jorma

 RODOPLAR’DA BAHAR
Nazlı nazlı süzülürken bulutlar
Sabahın yüreğine düşer bir tomurcuk
Bavulunu taşırım baharın
Çoğalırken ayrılıklar

Göç duygusuyla dalarım içine bir yaşamın
Her zaman gülümseyen güneşli  bir yüzünü
Öpmek isterim senin beyaz yanağından
Bahar koluma girmiş, gökkuşağı kıskanır

YAĞMURUM
Uğurdur gelen mavi bir pencereden
Bakire bir damladır düşer bereketime
Benim yıllarımın kuraklığını yitiren
Sel olur akar dudaklarımdan şimdi

Ismarladım bugün yağmurla yeşermek
Biliyor musun niye?
İçimden bir şiir doğdu
Ondan 

O masal dünyamla yağmurun sesini dinliyorum
Kalbimin penceresini açtım
Biliyor musun niye?
Prenses olmayı diledim bugün

 Zekie HABİB

Kanımda kabarır nehirler, içimdeki çırpıntı durmaz
Baharda bir heves, ben nefes nefes
Rodoplar’ da yazılmış benim alın yazım
Çocuk kokar, tütün kokar, masal kokar anılarım

Hep yalnızlığım büyüdü baharlarda
Hep çaresizliğim dolaştı tütün tarlalarında
Hep yüreğimde bir ateş ki yıllardır söyleyemediğim
Beyaz yüzlü ince bahar Rodoplar’da tutsak kaldı

Bir bulut tetiği çeksin gökkuşağı olmadan
Yüreğim sarmaş dolaş olsun bir şemsiye altında
Biliyor musun niye?
Ben yağmurda sırılsıklam, boğulmak istiyorum                                             

EYLÜL KUŞATMASI
Bir eylül çıkışıdır o müzik parçası
Bir mevsim dokunuşu mor gömleğine
Buğday sarısı güneşin büyüsü
Aşka yakın duran bir fotoğraftır

Bir eylül kurdelesi yeşil sarı bir incelik
Hedefine vuran bir yürek
Aşkı gizler derin sızı
Rüzgara taşınırken o heyecan

Bir eylül armağanıdır kır çiçekleri içinde
Bir güzel yüz güler, ince bir masal anlatır
Aşkın abecesi nakışlı geceyi saklar
Yıldızları beklerken

Bir eylül güzelidir bütün mevsimlerden yeni gelmiş
Bir nazarlık taksa altın işlemeli dağ yamaçlarına
Çözülür dünün gözleri, büyülü bakışları
Kuşatalım zamanı kilitleri kırarak
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Bulgaristan'dan Makedonya'nın AB Üyeliğine Destek
Bulgaristan Başbakanı 

Oreşarski, Makedonya 
Başbakanı Nikola Gru-
evski ile görüştü. Ore-
şarski: "Ortak bayramla-
rımızı birlikte kutlayalım, 
iyi komşuluk anlaşması 
imzalayalım.”
Bulgaristan Başbakanı 

Plamen Oreşarski, Make-
donya Başbakanı Nikola 
Gruevski ile yaptığı gö-
rüşmede, Makedonya'nın 
Avrupa Birliği (AB) üyeli-
ğine destek verdi.
Bulgaristan'ın güney-

doğusundaki Küstendil 
şehrinde yapılan 40 da-
kikalık görüşmenin ardın-
dan konuşan Oreşarski, 
Bulgaristan'ın desteği-
ni ima ederek, "Ortak 
bayramlarımızı birlikte 
kutlayalım, iyi komşuluk 
anlaşması imzalayalım" 
dedi. Oreşarski, böyle-
si bir yaklaşımın iki ülke 
arasındaki sorunlara 
çözüm getirebileceğini 
söyledi.

Bulgaristan'ın, Make-
donya dahil olmak üze-
re, Batı Balkanlar'daki 
tüm ülkelerin NATO ve 
AB üyeliğini destekledi-
ğini ifade eden Oreşars-
ki, Makedonya'nın üye-
liğiyle ilgili desteğin ikili 
dostluk ve iyi komşuluk 
anlaşmasının imzalan-

masına bağlı olduğuna 
işaret etti.
"Makedon meslektaşı-

ma dürüst sohbeti için 
teşekkür ederim" diyen 
Oreşarski, "Siyasi ve dış 
politika alanında belirgin 
olan görüş farklılıklarımı-
zın ikili ilişkilerimize en-
gel olmaması gerektiğine 

inanıyoruz. Bunun ortak 
sınırımızın iki yanında 
yaşayan insanlarımız 
açısından önemli oldu-
ğunu düşünüyoruz" diye 
konuştu.
- Makedoya Başbaka-

nı Gruevski
İkili görüşmeden duy-

duğu memnuniyet ini 

dile getiren Gruevski de 
bugünkü görüşmelerin, 
Makedonya'nın Bulga-
ristan ile arasındaki iyi 
komşuluk ilişkilerinin gös-
tergesi olduğunu söyledi. 
Yapılan görüşmelerin 
ikili ilişkilerin gelişmesi-
ne katkı sağlayacağına 
inandığını ifade eden 
Gruevski, bu tür toplantı-
larından yeni fikirlerin çı-
kabileceğine inandıklarını 
söyledi.

İki başbakanın toplan-
tısına, Bulgar tarafından 
Adalet Bakanı Zinaida 
Zlatanova, Ulaştırma 
Bakanı Danail Papazov 
ve Tarım Bakanı Dimitır 
Grekov, Makedonya ta-
rafından ise Adalet Ba-
kanı Vladimir Peşevski, 
Ulaştırma Bakanı Mile 
Yanakieski ve Tarım Ba-
kanı Lyüpço Dimovski de 
katıldı.
         Anadolu Ajansı

Bekir Bozdağ: "Bulgaristan'daki 
Osmanlı eserlerine sahip çıkıyoruz”

Bulgaristan'da Osman-
lı döneminden kalan ta-
rihi, mimari ve kültürel 
mirasına ziyaretlerde 
bulunan Başbakan Yar-
dımcısı Bekir Bozdağı, 
"Bulgaristan'daki Os-
manlı eserlerine sahip 
çıkıyoruz" dedi.
Bozdağ, üç günde 

Türklerin yoğun yaşa-
dığı bölgeleri ziyaret 
ederek, bin 900 ki-
lometre yol geçerek 
Bulgaristan'daki Os-
manlı mirası eserlere 
ilgi gösterdi. Çok sayı-
da cami, hamam, ko-
nak ve başka binaların 
hukuki statüsü ve duru-
muyla ilgilenen Bozdağ, 
TİKA'nın yardımıyla ya-
pılabileceklerin onarım 
ve bakımı konusunda 
müjde verdi.
F i l i b e  ş e h r i n d e 

Osmanlı'nın tarihi ve 
mimari mirasını tem-
sil eden İmaret Cami, 
Taşköprü Cami, Çifte 
Hamam ve Osmanlı 
Mezarlığı'nı gezen Boz-
dağ, TİKA'nın restoras-
yona ihtiyacı bulunan 
İmaret camisinde çalış-
malarını sürdürdüğüne 
değindi.

Başbakan Yardımcısı 
Bozdağ, "Osmanlı dö-
neminden kalma ha-
mam ve aynı dönemin-
den kalma bir başka 
camiyi gördük. Bu cami 
özel mülk olmuş. 
Bir vatandaş 1930 yı-

lında satın almış. Şu 
anda biz TİKA aracılığı 
ile bu caminin mülki-
yetini satın almak için 
uğraşıyoruz. Henüz bir 
mutabakat sağlanma-
dı. Sağlandığı takdirde 
satın alacağız ve burayı 
restore etmek suretiyle 
yeniden ibadete açaca-
ğız" dedi.
Bulgaristan'da yüzler-

ce Osmanlı vakıf eser-
leri bulunduğuna dikkati 
çeken Bozdağ, bu eser-

lerle ilgili Bulgaristan 
mahkemelerinde dava-
lar açıldığını, davaların 
sonucuna göre gerekli 
işlemlerin başlatılaca-
ğını belirtti.
Bulgaristan Başbakan 

Yardımcısı ve Adalet 
Bakanı Zinaida Zlatano-
va ile yaptığı görüşme-
lerde vakıf meseleleri 
konusunu dile getirdi-
ğini anlatan Bozdağ, 
"Ancak şu anda bir yar-
gı süreci de devam edi-
yor. Epeyce vakıf eseri 
yargıda. İnşallah mah-
keme aleyhte sonuçla-
nır ve biz burayı, vakfa 
döndükten sonra aslına 
uygun bir şekilde resto-
re edip ibadete açarız" 
diye konuştu.

Osmanlı döneminden 
Bulgaristan toprakların-
da kalan eserlerin sade-
ce biriyle ilgili davanın 
sonuçlandığını hatır-
latan Bozdağ, Türkiye 
olarak diğer davaları da 
takip ettiklerini kaydetti.
Başbakan Yardımcısı 

Bulgaristan'a yaptığı 3 
günlük gezisi sırasında 
Osmanıl mimari, kültürel 
ve tarihi mirasına ait bir-
çok yeri gezdikten son-
ra bu eserlerin bakımsız 
ve ihmal edilmiş olma-
sından dolayı duyduğu 
üzüntüsünü paylaştı. 
Bozdağ,  öze l l i k le 

Şumnu'daki Tombul 
Cami, Rusçuk camisi, 
Filibe'deki içkili lokanta-
ya çevrilmiş durumun-
daki Taşköprü cami, 
"modern sanatlar mü-
zesine" dönüştürülmüş 
"Çifte Hamam" binala-
rının ve yine Filibe'deki 
mezar taşları kırılıp 
ortalıkta dağıtılan Os-
manlı mezarlığının res-
torasyonu ve bakımı 
konusunda Türkiye'nin 
elinden geleni yapaca-
ğını vurguladı.

         Anadolu Ajansı

Bukovo’da yeni 
cami yapıldı

Geçen Ramazan Bayramı'nda Gotse Delçev’e bağlı 
Bukovo köyünde yeni bir cami hizmete açıldı. 2006 
yılının sonunda inşaatı başlayan cami yerli Müslüman-
ların aktif katılımıyla artık cemaate ibadet için hazır. 

Cami açılış töreninde Başmüftü Mustafa Hacı, Bla-
goevgrad Bölge Müftüsü Aydın Muhammed, Pazarcık 
Bölge Müftüsü Abdullah Salih, Smolyan Bölge Müf-
tüsü Necmi Dıbov, Sofya Bölge Müftüsü Mustafa İz-
biştali ve Yakoruda Bölge Müftü Vekili Ali Hoca hazır 
bulundular. 

Resmi açılışta dini temsilcilerden başka Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) Başkan Yardımcısı Aliosman 
İmamov, HÖH Milletvekili Ahmet Başev, Blagoevgrad 
Valisi Musa Palev ve başka siyasetçiler de resmi ko-

nuklar arasındaydı. 
Başmüftü, yeni caminin hayırlı olmasını diledi ve 

dünyada muhtarlığı, Parlamentosu, hükümeti ve Cum-
hurbaşkanı olmayan milletlerin var olduğunu, ancak 
ibadet yeri ve dini olmayan topluluğun olmadığını ve 
hiçbir zaman da olmayacağını söyledi. 

Bölge Müftüsü Aydın Muhammed, caminin kurulu-
şunda gerek maddi, gerekse manevi destekte bulunan 
herkese teşekkürlerini sundu. Müftü, “Cami nesillere 
bırakılan en iyi mirastır” dedi. 

Cami açılışında özel konuk olarak Pakistan Büyü-
kelçisi Muhammed Camşaid İftihar yer aldı. Büyükel-
çi, bu bölgeyi çok beğendiğini ve bunu soydaşlarıyla 
da paylaşarak iş dünyasının temsilcilerini özel olarak 
Bulgaristan’ın bu huzur verici ve güzel yerine yatırım 
yapmalarına davet edeceğini ifade etti. Bukovo Ca-
misi, şu ana kadar Bulgaristan’da en yüksek minareli 
cami oluyor. 

Başmüftü, Bölge Müftüsü ve Blagoevgrad Valisi 
açılış kurdelesini kestikten sonra cuma namazı kılındı 
ve herkesin katıldığı öğle yemeğinden sonra program 
sona erdi. 

Başmüftülük kurumundan Bukovo sakinlerinin yeni 
camisini tebrik ederek daima cemaatle dolu olması 
dileğinde bulunuyorlar.                                          KH
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Müh. Hasan Azis: “Kırcaaliler için daha 
çok projeler gerçekleştireceğiz”
Kırcaali Belediyesi’nin 

KRIG Gençlik Merke-
zi Vakfı ile ortaklaşa 
gerçekleştirdiği Köprü- 
Kültürler Kavşağı proje-
sinin sona ermesinden 
dolayı basın toplantısı 
düzenlendi. İki yıl süren 
projenin amacı başlıca 
gençlere yönelik ve 
vatandaşlar arasında 
yenilikçiliğin teşvik edil-
mesi yönünde yenilikçi 
kültür etkinlikleri orga-
nize edilmesi olduğu 
belirtildi. Proje faaliyet-
leri, Bölgesel Kalkınma 
Operasyonel Programı 
kapsamında finanse 
edildi ve toplam 357 
051 leva hibe desteği 
sağlandı. 
Basın toplantısın-

da Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Azis, 
Başkan Yardımcısı Eli-
saveta Kehayova ve 
Köprü- Kültürler Kavşa-
ğı projesinin yöneticisi 
Aleksandra Rimpopova 
yer aldılar. 

Sayın Azis, “Kırcaali 
ve Kırcaalilerin iyiliği 
için daha çok proje-

ler gerçekleştirmemizi 
umuyorum. Şu anda 
Kırcaali Belediyesi, tüm 
kurallara uyarak Avrupa 
Birliği Fonları tarafından 
finanse edilen projeler 
gerçekleştirmeye de-
vam ediyor. Bu projeyle 

çeşitli kültürel olguların 
tanıtılmasında fark-
lı yaklaşım sergiledik. 

Farklı yaş gruplarından 
insanlar hep beraber 
eğlendiler ve yeni bir 
kültürel olgunun ortaya 
çıkmasına sebep oldu-
lar” diye konuştu. Bele-
diye Başkanı bu defa da 
gerek firma söz konusu 

olsun gerekse yaratıcı-
lar, yerli kişilerin proje 
faaliyetlerinde yer al-

masının daima belediye 
için öncelik olduğunun 
altını çizdi. 
Hasan Azis’in ifade-

sine göre gerçekleşti-
rilen kültür etkinlikleri 
değerlendirilecek olur-
sa, Kırcaali’de çok sa-

yıda gençlerin müzik, 
şarkı, resim, fotoğraf 
alanında yeteneklerini 
sergilemek için fırsat 
sunulmuştur. 
Alışılmışın dışındaki 

kamu alanlarda ger-
çekleştirilen projede yer 
alan kültürel olguların 
şehrin kültürel altyapı-
sını zenginleştirip geliş-
tirdikleri öne sürüldü. 
Kırcaal i  Be lediye 

Başkanı, “Bu projenin 
Kırcaali’nin cazibeliğini 
arttırdığından ve büyük 

şehirlerin nüfusundan 
geri kalmayan yetenek-
li ve becerikli insanların 
yaşadığı yeni tipten bir 
modern şehir olduğu 
görüşünü güçlendirdi-
ğinden eminim” diye 
sözlerini tamamladı. 
Projeden edinilen de-

neyim ve sahip olunan 
teknik donanım gelecek 
yıllarda belediyenin dü-
zenlediği kültür etkinlik-
lerinde kullanılacak. 

          Kırcaali Haber

Momçilgrad Belediye Başkanı Akif Akif, 
vatandaşlarla görüşme günleri düzenleyecek
Momçilgrad (Mestanlı) 

Belediye Başkanı Akif 
Akif, belediyeye bağ-
lı yerleşim yerlerinde 
yerli halkla görüşme 
günleri düzenleyecek. 
Başkanın yerel vatan-
daşlarla görüşmeleri-
nin eylül ayında baş-
laması ve kasabanın 
tüm semtlerini, köy ve 
mahallelerini kapsa-
ması bekleniyor. Bu 
fikir her ay yerel ikti-
dar köy muhtarlarıyla 
yaptığı geleneksel top-
lantı sırasında doğdu. 
Başkanın mobil ekibi 
yardımcıları ve beledi-
yenin tüm şubelerinden 
uzmanlardan oluşturu-
lacak.
Akif Akif, “Amacımız 

yerli halkın sorunlarıy-
la yerinde tanışmak, 
böylece daha etkili bir 
çözüm üreteceğimizi 
düşünüyoruz. Biz va-
tandaşlara belediyenin 
yetki, görev ve sorum-

lulukları hakkında bilgi 
verip, yerel iktidarın 
kanuni yetkisi kapsa-
mında nasıl maksimum 
derecede vatandaşla-
ra faydalı olabileceği-
ni açıklayacağız” diye 
kaydetti.
Belediye Başkanı, 

“Dönem başında bu 4 
yıl için öngördüğümüz 
öncelikleri belirledik. 
Momçilgrad Belediye-
si görevlerini titiz bir 

biçimde sürekli olarak 
ve hamle yaparak ye-
rine getirdiğine kanaat 
getirebilirim” diye söz-
lerine ekledi. 
Başkanın ifadesine 

göre planlanan görüş-
meler, gelecek beledi-
ye bütçesinde öngörü-
len öncelikleri oluştura-
cak. Gerçekleştirilecek 
temaslarda 2014-2020 
Kırsal Kesimlerin Kal-
kınması Programı’na 

vurgu yapılacak. 
Momçilgrad Belediye 

Başkanı, “Amacımız 
2014 yılının sonuna 
kadar belediyemizin 
her bir yerleşim yerine 
içme suyu getirmektir. 
Güz mevsiminin sonu-
na kadar daha dört yer-
leşim yerindeki vatan-
daşlarımıza içme suyu 
temin etmeyi umuyo-
ruz” diye belirtti. 
         Kırcaali Haber

Ardino Meclisi, Belediye’nin 
4 projesini onayladı

Ardino Belediye Meclisi’nin olağan oturumunun 
başında yeni seçilen Meclis üyesi Silviya Hacieva 
yemin etti. Yılın ilk 6 ayı için belediye bütçesinin 
mevcut uygulaması hakkında bilgi sunulması 
gündemdeki en önemli madde oldu. Yaklaşık bir saat 
süren tartışmada Belediye Başkanı Resmi Murat, 
Ardino Belediyesinin temel sosyal sorumluluklar, sıkı 
mali disiplin, uygun planlama ve bütçe uygulaması, 

belediyenin mali durumunun stabil olmasını 
sağlaması, yatırım programının gerçekleştirilmesine 
yönelik finansman ilkesine uyduğunu ve böylece 
belediyede yaşam kalitesinin iyileştirilmesine koşullar 
yaratıldığını vurguladı. 

Oturumda, Belediye Başkanının teklifiyle 4 yeni 
projelerin finanse edilmesi için aday olunması 
kararlaştırıldı. Belediye’nin yeni projeleri: “Borovitsa, 
Byal İzvor, Gorno Prahovo, Jıltuşa, Mleçino, 
Padina, Ardino Belediyesi Yerleşim Yerlerinin 
Yenilenmesine İlişkin Entegre Plan Hazırlanması ve 
Sokak Aydınlatmasının Yeniden Yapılandırılması ve 
Modernleştirilmesi”, “Ardino, Ahryansko, Bogatino, 
Brezen, Enövçe, Lenişte, Svetulka, Çernigovo, 
Çubrika, Ardino Belediyesi ve Sokak Aydınlatmasının 
Yeniden Yapılandırılması ve Modernleştirilmesi”, 
“Ardino Belediyesi, Byal İzvor Köyündeki Suların 
Sürdürülebilir Yönetimi İçin Entegre Proje-1.Aşama” 
ve “Ardino Belediyesi’nin Nüfusu ve Ekonomisine 
Yönelik Temel Hizmetler Sunulması Amacıyla 
Belediye Yollarının Yeniden Yapılandırılması ve 
Rehabilitasyonu”. 

Oturumda gündeme gelen başka bir konu da 
Afetlerden Korunma Belediye Planı’na deprem 
tahminleri olduğunda tahliye de öngörülmesinin 
eklenmesi oldu. Yeterli sayıda olmasa da Meclis 
üyeleri Yerel Vergi ve Ücretleri Belirleme ve İdare 
Etme Yönetmeliği’nde değişiklikler yapılmasına onay 
verdiler.                                            Güner ŞÜKRÜ
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Bulgaristan gezi notları
Bulgaristan, Türkiye’nin 

Avrupa Birliği üyesi kom-
şusu ve yeni yapılan se-
çimlere rağmen hala si-
yasi çalkantıların devam 
ettiği Balkan ülkesi. 2006 
yılında Sofya, Plovdiv, 
Veliko Tırnova, Kırcaali 
kentlerinin yanı sıra Orta 
Balkan’daki tarihi belde-
lerini ziyaret ettiğim ül-
kenin, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin kültürel mi-
ras kapsamında düzenle-
diği gezi sayesinde bu kez 
Karadeniz kıyılarını da 
görme imkanı buldum.

Otobüsle düzenlenen 
gezinin zorlukları bir yana 
Karadeniz kıyılarının nasıl 
birer turizm cenneti haline 
geldiğini görme fırsatım 
oldu.

Gezinin asıl amacı olan 
konuyla başlayalım. Re-
cep Altepe, Osmangazi 
Belediye Başkanlığı dö-
neminde başladığı tarihi 
ve kültürel mirasa sahip 
çıkma projelerini tüm 
eleştirilere rağmen başa-
rıyla sürdürüyor.

Geçen yıl Makedonya’ya 
yaptığımız gezi sırasında, 
daha iyi tanıma fırsatı bul-
duğum yöntemini kullanı-
yor Altepe…

Aslında çok basit ve iş 
bitirici.

Balkanlar, Osmanlı’nın 
400 yıl hüküm sürdüğü 
topraklar ve koca impara-
torluk çok sayıda önemli 
eserini de bu topraklarda 
yükseltmiş. 100 yıllık ay-
rılığın sonunda, tabii ki 
bunların bir çoğu tahrip 
edilmiş, ayakta kalmayı 
başaranlar ise harap du-
rumda.

Yöntem şöyle: Önce 
eserler tespit ediliyor, 
ardından sponsorlar bu-
lunuyor. Üzerine Büyük-
şehir Belediyesi’nin de-
neyimi de eklenince orta-
ya hükümetin de taktirde 
karşıladığı başarılar elde 
ediliyor.

Altepe, Makedonya, Bos-
na Hersek ve Kosova’nın 
ardından Bulgaristan’daki 
çalışmalara el attığında, 
gönüllü sponsorlar ortaya 
çıkmış. Bunlardan biri de 
BTSO’nun geçen dönem-
ki başkanı ve Bursa’nın 
başarılı işadamlarından 
Celal Sönmez. Sönmez, 
teklif geldiğinde hem şa-
şırmış hem de sevinmiş. 
Çünkü Bulgaristan ata 
toprağı. Babası Ali Os-
man Sönmez bu toprak-
lardan göç etmiş. Yıllarca 
buralara bir şey yapmak 
istemiş ancak dönemin 
şartları içinde başarılı 
olamamış. Teklif gelince 
iki caminin onarımını üst-
lenmiş. Açılışlara da eşlik 

ederek, sevincini hemşe-
rileriyle paylaşmış.

Bu tür öyküler, Balkan-
larla da sınırlı kalmamış. 
Gürcistan’a kadar uzanı-
yor. Altepe, Osmanlı’nın 
kuruluş yıllarında Balkan-
ların önce gönüllerini fet-
heden erenler gibi çalışı-
yor. Oy beklentisi, seçim 
yatırımı olmadan hizmet 
veriyor. O yüzden de bu 
bölgelerde Türkiye’deki 
birçok liderden daha çok 
tanınıyor. Çünkü Altepe, 
sadece tarihi ve kültürel 
miras ile ilgili değil, her 

zorlukta yardıma koşuyor. 
Geçen yıl sel felaketinde, 
Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi ekipleri, Sofya’dan 
daha erken bölgeye ula-
şarak yaraları sarmış. 
Bayramda, sünnet te, 
aşure günlerinde Bursa 
imkanlarını seferber et-
miş.

Törenlerde yaptığı ko-
nuşmalarda da bunu dile 
getiriyor. Yapılan yatırım-
ların Türkiye ile Balkanlar 
arasında köprü oluştur-
duğunu ve eski dönemle-
rin aksine artık tüm top-
lantılarda sadece Türk 
Bayrağı’nın açıldığına 
dikkat çekiyor. Altepe’nin 
konuşmasından birkaç 
satır başı vermekte fayda 
var.

“Balkanlar bizim bir par-
çamız. Burada Bursa’nın 
tüm renkleri var. Burada 
kendimizi bir yabancı gibi 
hissetmiyoruz. Burada 
Osmanlı döneminden 
kalma birçok anıtsal yapı 
var. Bu yapıların çoğu yok 
olmuş ya da harabe du-
rumdaydı. Şimdi tek tek 
ayağa kaldırmanın gay-
retindeyiz.”

 “Bizler, birlikte gül-
dük bir l ik te üzüldük. 
Balkanlar’daki Türk kar-
deşlerimizin mutluluğu 
için elimizden gelen gay-

reti gösteriyoruz. Onlar-
la birlikte olduğumuzu 
göstermek, dostluk ve 
kardeşlik için buradayız. 
Allah bu beraberliğimizi 
daim kılsın. Her zaman 
yanınızdayız. Sadece 
Bursa, Balkanlar’a ye-
ter. Bursa sayesinde ar-
tık Balkanlar canlanıyor. 
Hedefimiz bu toprakların 
hep canlı kalması. Bulga-
ristan ile Türkiye kardeş 
ülke. Burada kendimizi 
Bursa’da gibi hissediyo-
ruz”

Bu gezi sırasında da , 

Osmanlı dönemine ait 
Kırcaali’deki Yoğurtçular 
Köyü Camii ve Rudozem 
bölgesindeki Çepintsi Ca-
mii ile Varna şehrindeki 
Sonave (Sandıklı Köyü) 
Camii ve Sloveykova 
(Damlalık Köyü) Camileri 
törenle ibadete açıldı.

Açılışı yapılan Yoğutçu-
lar Köyü Camii’nin bulun-
duğu yer ise oldukça il-
ginç. Bulgaristan Başkanı 
Todor Jivkov döneminde 
isim değiştirmelerle baş-
layan Türk ve Müslüman 
topluluğunun ilk direnişi 
başlattığı nokta olması 
nedeniyle önem taşıyor. 
Direnişte 17 aylık Türkan 
bebek annesinin kuca-
ğında şehit edilmişti. 26 
– 27 Aralık 1984 tarihle-
rinde gerçekleşen olay-
ların anısına köyün giri-
şine Türkan çeşme anıtı 
dikilmiş. Bulgaristan’da 
çoğunluğunu Türklerin 
oluşturduğu Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi tarafın-
dan dikilmiş anıt. Mermer 
plakanın üzerine de HÖH 
imzası konulmuş.

Bursa’dan açılış için 
gelen heyete öyküyü an-
latan köylüler, bir yandan 
üzülürken, diğer yandan 
yeniden kavuşmanın mut-
luluğunu yaşıyor. Onlar 
içinde Bursa’nın ayrı bir 

yeri var. Bursa zorunlu 
göç sırasında soydaşlara 
kucak açmış, onları sa-
hiplenmiş kent olmanın 
ayrıcalığını yaşıyor.

Bulgaristan’ın genelinde 
olduğu gibi Türk köyleri 
de aynı sıkıntıyı yaşıyor. 
Güzelim verimli topraklar 
ve evler yaşlılar ve ço-
cuklara kalmış. Bir çoğu 
AB’nin sağladığı serbest 
dolaşımla değişik ülkelere 
gurbetçi olmuş. Biriktirilen 
paralarda da ilk iş olarak 
köylere modern evler 
yapılmış. Yaz aylarında 

birkaç gün geçirmek için 
yapılan modern evler boş 
duruyor. Köydeki ağaçlar 
ise meyvelerini toplaya-
cak insanları bekliyor.

BU MU AB ÜLKESİ?
Bulgaristan gezisi sı-

rasında, Türkiye ile aynı 
dönemde başvuru ya-
pan Hırvatistan da AB 
üyesi oldu. Bulgaristan 
yıllar önce üye olmuştu. 
Ancak, onca desteğe 
rağmen Bulgaristan hala 
sıkıntı içinde. Yüzde 20 
oranındaki elektrik zam-
mıyla başlayan gösteri-
ler hükümetin istifasına 
neden olmuş, ardından 
yapılan seçimlerde ise 
hala istikrar sağlanama-
mış durumda. HÖH yine 
hükümet ortağı olmayı 
başarmış ancak seçim-
lerde Türkiye’nin ve özel-
likle Ak Parti’nin izlediği 
politikadan dolayı kırgınlık 
var. Rudozem bölgesinin 
HÖH temsilcisi, gazeteci-
lerin “Başbakan Erdoğan 
ile buzlar ne zaman eriye-
cek” sorusuna, ilginç bir 
yanıt veriyor: “Biz burada 
Türkler ve Müslümanla-
rın birlik içinde hareket 
etmesini istiyoruz. Ben 
Ürdün’de ilahiyat eğitimi 
gördüm. Sayın Başba-
kana önerim; kızgınlıkla 
karar vermesin.”

Diğer yandan ücretler 
düşük, işsizlik had saf-
hada. İnsanlar AB ülke-
lerine işçi olarak gidiyor. 
Yeni yeni modern tarım 
yöntemleri kullanılmaya 
başlanmış. Şarap üreti-
minde önemli mesafeler 
kaydedilmiş. Tabi yatırım-
ları yapanlar hep yaban-
cılar. Fabrikalar harabe 
görünümünde. Otoban 
diye adlandırılan yollar 
ise bizim duble yolların 
yanına bile yaklaşamı-
yor. Bulgaristan’a gidişte 
Kapıkule, Kırcaali güzer-
gahını izleyerek Filibe’ye 
ulaştık. Dönüşte Varna, 
Burgas güzergahını kul-
landık. Burgas’dan Ham-
zabey Sınır Kapısı’na 
ulaşan yol tam bir felaket. 
Dört buçuk saat boyunca 
bir veya iki trafik tabelası 
ve aydınlatma görebildik. 
Kapıdan Türkiye’ye giriş 
yaptığımızda ise zaman 
tüneline girmiş gibi ol-
duk. Üç şeritli yollar, ay-
dınlatmalar, tabelalar, yol 
çizgileriyle konforun ne 
olduğunu anladık.

Bulgaristan’ın bu yolu-
nun Türkiye’ye Roman-
ya transit hattı olduğunu 
öğrenince hayretlerimizi 
gizleyemedik. Heyetteki 
bir çok kişi, “Bu mu AB 
ülkesi” demekten kendini 
alamadı.

P O M A K L A R  V E 
600 YILLIK KUR’AN-I 
KERİM’İN ÖYKÜSÜ

Rudozem bölgesindeki 
Çepintsi Camii’nin bulun-
duğu köyde Pomak diye 
adlandırılan Bulgarlar ya-
şıyor. Köyde Türkçe bilen 
çok az ama Türklere ve 
özellikle Osmanlı İmpara-
torluğuna karşı çok büyük 
hayranlık var. Köydeki iki 
minareli camii bölgenin en 
büyük camilerinden biri. 
En az 200 yıl önce inşa 
edildiği söyleniyor. Uzun 
yıllar yıkık ve harabe kal-
dıktan sonra 1992 yılın-
da esaslı bir onarımdan 
geçmiş. Ancak yeniden 
ayakta duramayacak hale 
gelince Bursa’dan yardım 
istenmiş.

Camiinin açılışı sırasın-
da köydeki ilginç bir öy-
küyü de öğrenme fırsatı 
buluyoruz. Osmanlı dö-
neminde en parlak gün-
lerini yaşayan bölgeye 
Semerkant’ta yazılan al-
tın varaklı Kur’an-ı Kerim 
hediye olarak gönderil-
miş. Uzun yıllar camide 
muhafaza edildikten son-
ra komünizm döneminde, 
el konulacak korkusuyla 
camiye önüne duvar örü-
lerek hazırlanan bölmeye 
gizlenmiş. Gizleyen kişi 
ölmeden önce sonra sırrı 

yakınlarına anlatmış. Jiv-
kov devrildikten sonra da 
duvar yıkılarak Kur’an-ı 
Kerim ortaya çıkarılmış. 
Tabii yüzlerce el yaz-
ması kitap ve Osmanlı 
memurlarının gönderdi-
ği mektuplarla birlikte. 
Şimdi camii içinde kü-
tüphanede sergileniyor. 
Köylüler kendi aralarında 
görevliler seçerek eğitime 
gönderip, eserlere sahip 
çıkıyor. Üzeri ahşap olan 
Kur’an-ı Kerim, hem Sof-
ya Üniversitesi uzmanları 
hem de Türkiye’den gelen 
bilim adamları tarafından 
incelenip tescillenmiş. 
Köylülerin istedikleri tek 
şey bu eserin korunma-
sı için onarım yapılması. 
Ancak tek şartları var. Bu 
onarım yerinde yapılsın.

KARADENİZ’İN İNCİSİ 
VARNA

   
Yürek değil be, çarık-

mış bu, manda gönün-
den,

teper ha babam teper
paralanmaz
teper taşlı yolları.
Bir vapur geçer Varna 

önünden,
uy Karadeniz’in gü-

müş telleri,
b i r  v a p u r  g e ç e r 

Boğaz’a doğru.
Nazım usulcacık okşar 

vapuru, yanar elleri…
Usta Şair Nazım Hikmet, 

27 Mayıs 1957’de yazmış 
bu dizileri kim bilir hangi 
duygularla. Ancak vatan 
hasretiyle yazdığı diziler-
den anlaşılıyor.

Varna’ya ulaşınca hele 
bir de limanın karşısın-
daki bir otele yerleşince 
bu dizeleri birden Zülfü 
Livaneli’nin bestelediği 
şarkıyla hatırladım. Uzun 
ve sapsarı kumsala sahip 
Varna’da Nazım’ın yaşa-
dığı yıllardaki gibi turizm 
beldesi olma özelliğini 
hala sürdürüyor. Turist 
profili de pek değişme-
miş. Yine Ruslar ilk sıra-
da. Türkiye’den gelenler 
de var ancak, çoğunluk 
yine Bulgar ve Ruslar.

Geniş bir meydan ve tra-
fiğe kapalı yürüyüş yolla-
rı cıvıl cıvıl. Gündüz plaj 
olarak kullanılan Golden 
Sands sahilindeki taver-
nalarda eğlence hafta 
içinde bile sabahın ilk 
ışıklarına kadar devam 
ediyor. 500 bine varan nü-
fusuyla kentin ekonomisi-
nin lokomotifi öğrenciler 
ve turizm. Türkiye’den 
gelenlerin Bodrum ve 
Marmaris’le kıyasladı-
ğı Varna’dan Bursa’nın 
alması gereken dersler 

    Devamı 7. sayfada
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olduğunu inananlarda-
nım. Çünkü önümüzdeki 
günlerde tramvay hattı-
nın çalışmaya başlaya-
cağı güzergahla birlikte 
Bursa’da da uygulanacak 
yayalaştırma projeleri için 
iyi bir örnek. Kentte tarih 
ve doğa iç içe. Araç trafi-
ğinin olmaması da kentte 
yaşayanların hayatını zor-
laştırmak yerine kolaylaş-
tırıyor. Bu arada yürüyüş 
yollarına renk katan sokak 
sanatçıları ve kafeleri de 
unutmamak lazım.

Tek kötü tarafı ise fu-
huş sektörünün ulaştığı 
durum. Geceleri yürüyüş 
yollarındaki pazarlıklar 
turistleri rahatsız edecek 

boyutlara ulaşmış, hele 
bir de Türk olduğunuzu 
öğrenirlerse yandınız. 
Peşinizden ayrılmıyorlar.
Cuma günü namaz kıl-
mak için camii arayan 
Bursa heyetindekiler ise 
güpegündüz yapılan tek-
lif ler karşısında ancak 
sabır çekebilmiş. Bunda 
Türklerin yarattığı imajın 
da etkisi var tabi.

NESEBIR’IN BÜYÜLE-
YİCİ GÜZELLİĞİ

Karadeniz kıyısında 
minik bir yarımada. Adı 
Nesebır; tamamı ahşap 
ve taş evlerle bezenmiş 
bir kent 40’a yakın kilise 
olduğu söyleniyor. Çoğu 
halen restore ediliyor. 
Bu özellikleri sayesinde 
Bulgaristan kıyılarının en 

önemli turistik merkezle-
rinden biri haline gelmiş. 
Her yıl binlerce turist akın 
ediyor. Sanki zaman don-
muş gibi bu kentte. Tur 
otobüsü ve diğer araçlar 
kentin girişindeki otopar-
ka alındıktan sonra yarı-
mada yaya olarak dolaşı-
labiliyor.

UNESCO’nun Dünya 
Kültür Mirası Listesi’ne 
1983 yılında giren kent, 
ülkede tarihi dokusu en 
iyi korunan yerleşim mer-
kezlerinden. Kentin ya-
rımada kısmındaki eski 
Nesebır, kara kısmı ise 
yeni Nesebır olarak bilini-
yor. Eski Nesebır M.Ö. 5. 
yüzyılda kurulmuş. Eski 
Nesebır’ın nüfusu 3 bin, 
yeni Nesebır’ın ise 4 bin. 

Çok sayıda hediyelik eşya 
satan dükkanlar ve res-
toranlara sahip. Üstelik 
satıcıların birçoğu anla-
şabileceğiniz kadar Türk-
çe de biliyor. İstanbul’un 
fethedildiği 1453 yılında 
Osmanlı hakimiyetine 
girmiş ve 18’inci yüzyıla 
kadar da devam etmiş.

Aslında UNESCO Dün-
ya Kültür Mirası Proje-
si için yoğun çaba sarf 
eden Bursalı uzmanların 
Nesebır’ı incelemesinde 
büyük fayda var. Bizdeki-
ler dağınık bölgelerde de 
olsa. Eserlerin nasıl ko-
runacağı ve turizme nasıl 
yönlendirileceğinin güzel 
bir örneği.

Namık Göz 
Yeni Bursa

Bulgaristan gezi notları
6. sayfadan devam

Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nden 
İstanbul'un Olimpiyat Adaylığına Destek

Karadeniz Ekonomik 
İşbir l iğ i  Par lamenter 
Asamblesi, İstanbul'un 
2020 Yaz Olimpiyat Oyun-
ları adaylığına destek ve-
ren ve Reyhanlı'daki te-
rör saldırıları kınayan iki 
bildiri kabul etti. Türkiye 
Delegasyon Başkanı Mil-
letvekili İsmail Safi: "Bu-
rada ve KEİPA tarihinde 
ilk kez bir terör saldırısını 
kınamış olduk" 12 ülkenin 
neredeyse tamamı bura-
da İstanbul için oy verdi-
ler, İstanbul'un arkasında 
olduklarını ifade ettiler".

Bulgaristan başkenti 
Sofya'da düzenlenen Ka-
radeniz Ekonomik İşbir-
liği Parlamenter Asamb-
lesi (KEİPA) 41. Genel 
Kurulu'nda Türk heyetinin 
çabalarıyla Reyhanlı'da 11 
Mayıs'ta meydana gelen 
terör saldırısının kınan-
dığı ve İstanbul'un 2020 
Yaz Olimpiyat Oyunları'na 
ev sahipliği yapması için 
destek verilen iki bildiri 
kabul edildi.

KEİPA üyesi Arnavut-
luk, Azerbaycan, Bul-
garistan, Ermenistan, 
Gürcistan, Yunanistan, 
Moldova, Romanya, Rus-
ya, Sırbistan, Türkiye ve 
Ukrayna meclislerinden 
gelen parlamenterlerinin 
desteği ile toplantının 
kapanışında kabul edil-
diği öğrenilen bildiride, 
"Sofya'da gerçekleşen 
KEİPA 41. Genel Kurulu, 
11 Mayıs 2013 tarihinde 
Türkiye'nin güneydoğu ili 
Hatay'ın Reyhanlı ilçesin-
de meydana gelen, ma-
sum sivilleri hedef alan iki 

arabayla yapılan bombalı 
patlamalarla düzenlenen 
terörist saldırıları kınar " 

ifadelerine yer verildi. Bil-
diride, KEİPA'nın barış ve 
güvenliğe büyük bir teh-
dit olan ve uluslararası 
toplum içerisinde siyasi, 
ekonomik ve sosyal istik-
rarı tehdit eden, piyasa 
ekonomileri ile çok taraflı 
ve ikili işbirliğinin gelişme-
sini olumsuz yönde etkile-
yen terörizmin her tür ve 
şekillerine karşı tutumunu 
yinelediği kaydedildi.

Sadece Ermeni milletve-
killerinin çekimser kaldığı 
bir diğer bildiride ise "KE-
İPA, 2020 Yaz Olimpiyat 
Oyunları'nın İstanbul şeh-
rinde organize edilmesi-
nin, Karadeniz bölgesi-
nin dünya medeniyetinin 
önemli merkezlerinden bi-
risini oluşturduğunu gös-

termesi bakımından mü-
kemmel bir fırsat olduğu 
görüşündedir ve Türkiye 

Cumhuriyeti tarafından 
yapılan başvuruyu des-
teklemektedir" ifadeleri 
kullanıldı.

KEİPA'da ilk kez bir terör 
saldırısı kınanmış oldu

KEİPA toplantısının ça-
lışmaları hakkında AA 
muhabirine açıklama ya-
pan Türkiye Delegasyon 
Başkanı AK Parti İstanbul 
Milletvekili İsmail Safi, 
şunları söyledi:

"Bizim için çok önemli 
olan, Türkiye için tarihi 
iki kararla Genel Kurul'un 
toplantısını noktaladık. 
Burada ve KEİPA tarihin-
de ilk kez bir terör saldırı-
sını kınamış olduk, kına-
ma bildirisi kabul edilerek 
yayınlandı. Gerçekten bu 
çok önemli çünkü burada 

12 ülke var ve doğal ola-
rak bazıları arasında bir-
takım siyasi anlaşmasız-

lıkları var. Buna rağmen 
12 ülkenin oy birliği ile 
Hatay ilimizde, Reyhanlı 
ilçemizde gerçekleştiril-
miş olan 52 kişiden fazla 
masum vatandaşımızın 
katledildiği o hain saldırı-
yı, aldığımız ortak kararla, 
ortak bir bildiriyle kınamış 
olduk."

Safi, İstanbul'un 2020 
Yaz Olimpiyatları'na ev 
sahipliği yapması için 
KEİPA'da alınan deste-
ğin önemine değinerek, 
"Türkiye'nin yanı sıra 
İspanya ve Japonya da 
aday. Hangisi kazanacak 
17 Eylül'de belli olacak. 
Ama KEİPA ailesi olarak, 
burada KEİPA'nın 12 ül-
kesi var ve bu 12 ülkenin 
neredeyse tamamı da 

burada İstanbul için oy 
verdiler, İstanbul'un ar-
kasında olduklarını ifade 
ettiler" diye konuştu.

KEİPA 41. Genel Kurulu 
çalışmalarında denizde 
arama ve kurtarma ça-
lışmaları konulu bir rapor 
hazırlandığını ve turizm 
alanında işbirliğinin ele 
alındığını aktaran Safi, 
Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği'nin en fazla tu-
rist çeken ülkesi olarak 
Türkiye'nin deneyimlerini 
paylaştıklarını, konuya 

yerel ve ülkesel bakmak 
yerine bölgesel bir pers-
pektif ten yaklaşılması 
gerektiğini vurguladıkla-
rını anlattı. Safi, toplantı-
da Türk Hava Yolları'nın 
küresel bir markaya dö-
nüştüğüne de dikkat çek-
tiklerini belirterek, "THY 
Türkiye'deki Türk vatan-
daşı kadar Gürcistan, 
Rusya, Bulgaristan, Azer-
baycan ve diğer KEİPA ül-
kelerine aynı bizim kadar 
fayda sağlıyor" dedi.
        Anadolu Ajansı

Koca Yusuf ’un Baba 
Ocağı Restore Edilecek
Ceyhan Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, ‘Cihan 

Pehlivanı' olarak bilinen güreşçi Koca Yusuf'un, 
Bulgaristan'daki baba ocağının aslına uygun restore 
edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Ceyhan Belediye Meclisi, temmuz ayı toplantısı, 
meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Oturum-
da, ‘Cihan Pehlivanı' olarak bilinen Koca Yusuf'un, 
Bulgaristan'daki baba ocağının aslına uygun restore 
edilmesine ait teklif oylandı. Teklif, oy birliği ile kabul 
edildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ceyhan Belediye 
Başkanı Hüseyin Sözlü, Bulgaristan'da bulunan evin 
restorasyonu konusunda bir yıldan bu yana girişim-
lerinin olduğunu belirterek, "Balkan Türkleri Yardım-

laşma ve Kültür Derneği Başkanı Mükremin Duygun 
ve araştırmacı yazar Mecit Sağır, bir hafta boyunca 
Bulgaristan'da bu konuda inceleme ve araştırma 
yapmışlar ve Koca Yusuf'un baba ocağının viraneye 
döndüğünü iletmişlerdi. Araştırmalarımız sayesinde 
müracaat edeceğimiz yerleri tespit ettik. 

Konuyu meclise getirdik. Meclisimizde grubu bu-
lunan tüm partilerin tamamının restorasyon çalış-
ması için oy birliği ile karar verdi. Hepsini yürekten 
kutluyorum" dedi.

Sözlü, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu anda Güreş Federasyonu yönetimim kurulu 

üyeliği görevim de var. Bu açıdan daha da büyük bir 
anlam kazandı. Arkadaşlarımızın ifadesiyle Cihan 
Pehlivanı Koca Yusuf'un doğduğu evin neredeyse 
tamamı yıkılmış. Biz de bu konuda dünyayı titreten 
Koca Yusuf'un baba ocağını restore etmek istiyoruz. 
İnşallah o evi restore edip Türk'ün gücünün simgesi 
olan Koca Yusuf'a layık bir çalışma yaparız."

                                                                    İHA
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Bulgaristan'da son Osmanlı
Bulgaristan’ın Rodop dağ-

larındaki Ribnovo köyünde 
oturan 88 yaşındaki Mehmet 
Hamit, bölgede Osmanlıca 
okuyan ve yazdığı bilinen tek 
kişi. Bölgede ‘eski yazı’ ola-
rak nitelendirilen Osmanlıca-
yı kendi kendine çözdüğünü 
anlatan Hamit, dini bilgileri 
öğrenme adına eskiden kay-
nakların kıtlığından dolayı 
Osmanlıca eserlere başvur-
duğunu söylüyor.
Mütevazi yaşamıyla dikkat 

çeken Mehmet Hamit, “Ne 
Osmanlıca ne de Türkçeyi iyi 
bildiğimi düşünmüyorum; sa-
dece kitaplardan kendime ye-
tecek kadar istifade ediyorum” 
sözlerine yer veriyor. Farklı 
insanların hibesi olan bazı el 
yazmalarının tarihi bilinmiyor.
Küçük yaştan beri bırakma-

dığı orucunu tutmaya devam 
eden Mehmet Hamit, vakit 
namazlarında camiye gidiyor 
ve teravihleri de kaçırmıyor. 
İlerlemiş yaşına rağmen san-
dalye ve değnek kullanmadan 

namazını eda ediyor. Vakti 
olduğunda nafile yerine kaza 
kılmayı tercih eden Mehmet 

amca, sohbetlerinde ve soru-
lan sorularda sık sık hadislere 
başvurup kitaplardaki yerini 
açıp okuyor. Bu yüzden de 

daha uzun ömür isteyip iste-
mediği sorusuna sünnetteki 
ifadeye başvurarak “Yaşa-

mım hayırlısı ise yaşayayım, 
ölümüm hayırlısı ise burada 
durmama gerek yok.” diyor.
Belinde kuşak, başında 

sarık
Giyimine de çok dikkat eden 

Mehmet Hamit, el işlemeli ku-

şağını beline sarıp, bir zaman-
lar kullanılan kemerle sıkıyor. 
Ayrıca örme çoraplarını ayağı-
na geçiriyor, gençliğinden beri 
taktığı sarığını da çıkarmıyor. 
Bununla ibadetlerin 70 kez 
daha sevaplı olduğunu söy-
lüyor. Geniş aba pantolon gi-
yen Mehmet Hamit’i, hem kılık 
kıyafeti hem de Osmanlıcaya 
vukufiyeti sebebiyle bazıları 
‘Son Osmanlı’ diye anıyor.
‘Tebliğ erinin’ okuduğu ki-

taplardan notlar tutarak oluş-
turulan bir defteri bulunuyor. 
Bunun dışında her ‘mühim 
meseleyi’ eline kağıt kalem 
alarak not ediyor. Kütüphane-
sinde İmam Rabbani, Bediüz-
zaman Said Nursi ve Gazali 
gibi alimlerin eserleri de yer 
alıyor.
Günümüzde Müslümanların 

en büyük problemlerinden 
birinin başkalarına benzeme 
isteğini olduğunu söyleyen 
Mehmet Hamit, kendi benli-
ğinden uzaklaşılan bir ümmet 
görüntüsüne şahit olduğunu 
aktarıyor.
Zikri ağzından düşürmü-

yor
Ramazan ayı dolayısıyla 

kendine ibadet için program 
yapan yaşlı adam, sahurdan 
sonra sabah namazına kadar 
bir cüz, öğle ve ikindiden son-
ra da birer cüz olmak üzere 
günde 3 cüz Kur’an okuyor. 
Recep ve Şaban aylarında 
ikişer defa, Ramazan’da ise 3 
hatim indiriyor. 
Günün diğer zamanlarında 

da boş durmayan Mehmet 
Hamit, bin 100 defa kelime-i 
tevhit ve haftanın her gününe 
ait farklı zikirler okuyor. Bun-
ları hepsini elinde Osmanlıca 
eserlerden öğrendiğini akta-
ran Mehmet Hamit, öğrendik-
lerini kağıda bastırıp cemaate 
dağıtıyor.
Yasin ve Tebareke sureleri 

ile birlikte Amme cüzünü ez-
bere bilen Mehmet Hamit’in 
hafızası ve aklı birçok genç-
lere taş çıkartacak şekilde 
çalışıyor.
Günlük duaları arasında en 

çok zikrettiği imanlı bir şekilde 
ahirete irtihal etmesi olduğunu 
söyleyen Mehmet Hamit’in 4 
çocuğu, 8 torunu bulunuyor. 
Köyde, ondan başka sarıkla 
dolaşan 2 kişi daha bulunu-
yor. Üçü de 1925 yılı doğum-
lu olan bu kişiler eskilerin son 
temsilcileri olarak çevreden 
saygı görüyor.

Beynur Süleyman – CİHAN

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Burgas 
bölgesinde üç camiye halı hediye etti

Ramazan bayramı öncesinde İstanbul Şişli 
Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül Burgas 
bölgesinde üç camiye halı hediye etti.
Halılar nüfusunun yüzde doksanının 
Müslüman Türk olan Ruen (Ulani) köyü, 
nüfusun yüzde yüz Müslüman Türk olan 
Snyagovo (Eresinler) köyü ve nüfusun 
yüzde doksanının Müslüman Türk olan 
Yabalçevo (Elmadere) köyü camilerine 
döşendi.
Köylüler Ramazan arifesinde yapılan 
bu anlamlı bağıştan dolayı Şişli Belediye 
Başkanı Mustafa Sarıgül’e cani gönülden 
teşekkür ettiler. 
                                        Kırcaali Haber


