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Yılı uğurlarken

GERÇEKLERİN AYNASI
Neredeyse yeni asrın bir yılını daha 

geride bırakıyoruz. Aslında bu gelip 
geçmiş yıllardan bazıları tarihten si-
linemeyecek vuku bulmuş olaylarla 
nesilden nesile devredilecek. Hele 
de, tanık olduğumuz geçen asrın son 
20-25 yılları. Sözü geçen dönemde 
Avrupa ve ülkemizde pahası biçile-
mez değişiklikler oldu. Akıla gelmey-
en Marks-Lenin ideolojisi dünya 
gözü önünde çöktü. Göz yumarak 
geçemeyiz ki, bunun nedenini eski 
Sovyetler Birliği Cumhurbaşkanı M. 
Gorbaçov’un “perestroykası” oldu. 
Avrupa’da ki komünist rejimli devletler 
de “perestroyka” dalgasına kapıldılar. 
Onlardan biri de Bulgaristan idi. Fakat 
ülkemiz asıl dalgaya 1989 yılında 
kapılsa da, olayların beş yıla dayanan 
tarih öncesi var.

Bilindiği gibi, insanlık tarihinde eşi 
rastlanmayan, yüzkarası bir olaya 
totaliter rejim imzasını attı. “Tek 
ulus” manyasına kapılmış komünist 
yöneticiler Türk asıllı vatandaşların 
özüne dokundular. Anaların dua ile, 

sevinç gözyaşları ile verdikleri adları 
top-tüfek gücüyle “soya dönüş” di-
yerek aldılar.

Bulgaristan’da Türk varlığı ortadan 
kaldırılmak istense de, 26 Aralık 1984 
yılında, o zamanki Kırcaali sancağının 
Benkovski Belediyesi’nin Kayaloba 
köyü yakınında binlerce Türk köylüsü 
ayaklanıp “Biz varız” yürüyüşüne 
çıktı. Tek istekleri Türk doğmuş, Türk 
ölmek. Direnişçiler gözü dönmüş re-

jimin milis ve askeriyle göğüs 
göğüse geldiler. Kalabalığın ön 
saflarında, annesinin kucağında 
on yedi aylık bir de bebek vardı. 
Türkan! Eli boş ahaliye ateş 
açıldı. Musa Yakup, Ayşe Hasan 
ve o on yedi aylık Türkan Feyzul-
lah, özgürlük direnişinin ilk ve en 
küçük şehidi oldu. 

O günkü olayları, yaşanan 

    Devamı safya 2’de

Durhan ALİ

Her yıl yüzlerce Bulgaristan Türk’ü minik 
şehidimiz Türkan’ın çeşmesi önünde  

saygılarını sunmakta.

DUYURU
 Gazetemizin başlattığı “Anadilimiz 
Türkçe” başlıklı kompozisyon 
yarışması yoğun ilgiden dolayı 
31 Ocak 2010  tarihine kadar 
uzatılmıştır. Derece kazanan yapıtlar 
21 Şubat 2010 - Dünya Anadili 
Gününde ödüllendirilecek.
                                   Kırcaali Haber

SAPARD beklenen 
ödemeyi yaptı
“Üreticiler Pazarı” AŞ, Kırcaali merkezinde ku-

rulan ve halihazırda çalışan Pazar için SAPARD 
Programından beklenilen mali desteği aldı.  
Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis’in bildirdiğine 
göre, 4 044 114,39 Leva şirketin hesabına 
yatırılmıştır.

Belediye Başkanı: “Yapılan yatırımın gerekliliğini 
ispatlama konusunda uzun bir yol geçtik, ancak 
pazarın inşaatı daha 2003 yılında üstlendiğimiz 
bir sorumluluktu. Bu uzun süreçte birkaç yönde 
çalıştık. Bunlar arasında pazarın sadece Kırcaali 
üreticileri için değil, tüm Güneydoğu Bulgaristan’ın 
ürünlerini sunabileceği bir yer olarak kabul edilm-
esi de vardı.” dedi.

Ona göre, Kırcaali Pazarı ülke içi ve ülke 
Devamı sayfa 4’te 
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HÖH Partisi’nin Genel Kurulu Düzenlendi 
Üyelerinin çoğunluğunu Türkler’in oluşturduğu 

Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH-DPS) genel 
başkanı Ahmet Doğan, Türkiye’nin, her alanda hızla 
gelişen bir ülke olduğunu belirterek, ‘’Türkiye, önü-
müzdeki 10-12 yıl içinde dünyanın en gelişmiş 10 
ülkesi arasında yer alacak’’ dedi. 

HÖH 7. Olağan Genel Kurulu, başkent Sofya’da 
Ulusal Kültür Merkezi’nde  12.12.2009 tarihinde 
yapıldı. HÖH lideri Ahmet Doğan, 800’ü aşkın delege 
ile yurtiçi ve yurtdışından yüzlerce konuğun katıldığı 
genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada, HÖH’ün 
gelecek 20 yıllık gelişim stratejisini ortaya koyması 
gerektiğini söyledi. 

HÖH’un son dönemde aşırı milliyetçi çevreler 
tarafından ‘’düşman’’ olarak gösterilmeye çalışıldığını 
belirten Doğan, ‘’Bu çevreler, ortaya koydukları 
düşmanlık tavrıyla Bulgristan’da HÖH ile ilişkisi 
olan herkese ve herşeye karşı nefret uyandırmaya 
çalıştılar’’ diye konuştu. 

HÖH karşıtı kampanyanın Türk karşıtı kampanyaya 
dönüştüğünü belirten Doğan, ‘’Maalesef ülkemizde 
gördüğümüz bu eğilim düşmanlık, nefret ve kin 
duygularını, hedefi olarak Türk kimliği, kültürü ve 
tarihine yönlendiriyor’’ dedi. 

HÖH’ün 20 yıl önce Komünist diktatör Todor 
Jivkov’un Türkler’e karşı giriştiği asimilasyon 
kampanyası döneminde ‘’silahsız direniş eylemi’’ 
olarak kurulduğunu hatırlatan Doğan, Bulgaristan’da 
rejim değişikliğinin gerçekleşmesinde ve halkın 

demokrasiyle tanışmasında HÖH’ün büyük katkısı 
olduğunu bildirdi. 

Doğan, son yıllarda artmaya başlayan Türk 
düşmanlığı üzerine kurulmuş politikalardan artık 
bıktığını ifade ederek, ‘’Yeter artık. Hak ve Özgür-
lükler Hareketi bundan sonra hiç kimsenin hedefi ol-
mayacak. Bulgaristan, etnik uyum ve toplumlararası 
saygıyı yeniden kazanmalıdır’’ diye konuştu. 

-TÜRKİYE’NİN AB’YE KATILIMI – 

Konuşmasında Türkiye’ye geniş yer veren Doğan, 
AB üyesi olan Bulgaristan’daki yaşam standardının 

Yeni yılda, her 
şeyin gönlünüzce 
olmasını diler, tüm 
beklentilerinizin 
gerçekleşmesini 
temenni ederim.

Resmi Murad  
 Ardino  Belediye 

Başkanı
www.ardino.bg

dramı anlatmak zor. Yazan kalem mürekkep yerine 
gözyaşı dökeceğine hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Yılı uğurlarken, aradan 25 yıl geçmiş olsa da şehit 
Türkan Bulgaristan Türkü’nün özgürlük davasında 
bir meşalesi oldu. Ve bu ışığın aydınlattığı 1989 
Mayıs olaylarını bazı siyasetçiler şimdi kendilerine 
öz gösterip benimseseler de, “Gören göz kılavuz 
istemez” demiş atalarımız. 

                   EMİN ADIMLAR 

Yıllar su gibi akıp gitse de, demokrasinin meydan-
larda attığı ilk adımları iyi hatırlıyoruz. Totaliter re-
jimin yıkılmasında büyük payı olan Rodop Türk halkı, 
kışın dondurucu soğuğundan, derin kardan korkarak 
sıcak soba başında kalmadı. Kırcaali meydanlarına 
ulaşmak için onlarca kilometre yolları yaya, adım 
adım derin karı yüzerek geçti. O meydanlarda kim-
seye kin, kan kabartmadılar. Çiğnenmiş haklarını 
istediler. Bunun yanı sıra da doğal olan ana dilinde 
okul ve basın. Bu istekler sonraları seçim önlerinde 
dile getirildi. Vaatler verildi. Eller şapırdadı dalga 
dalga. Ve…

Ortaklı, ortaksız kurulan her hükümet, sorunlarımızı 
kendi akıntısına bıraktı. Verilen vaatler kısır çıktı. 

Vaatler hamilelik beklerken, bundan iki yıl önce 
Kırcaali’de Kırcaali Haber gazetesi doğdu. İlk baştan 
bu doğuşu bazıları önemsemeyip geçici saysalar 
da, son aylarda yanıldıklarının farkına vardılar. 
Devamlı okuyucuları oldular. Gazete aylık olsa da, 
her sayısında yenilik göze çarpmakta. Bu değişiklik 
gazete ekibinin azimli çalışmaları ürünüdür. Her 
sayısı adına yakışır bir şekilde çıkmakta. Di-
lin temizliğine ve üsluba ciddi önem verildiği göze 
çarpmaktadır. Sebep bu olacak ki, gazetenin 
okuyucu sayısı arttı. Kırcaali Haber memleket içi ve 
dışında özlemle beklenen, okunan bir gazete oldu. 

Gazete’nin internet sayfası okuyucularına yeni 
haberleri sıcağı sıcağına iletmektedir. İnsanlığın 
bu teknoloji başarısı sayesinde Kırcaali Haber bir 
ilke imza attı. Diğer haber mensupları haberi hazıra 
beklerken, gazetenin iki temsilcisi çok konuşulan 
Makaz yolunun Yunanistan kısmına giderek 
çalışmaları yerinde görüntüledi.

Bulgaristan Türkü’nün sesi Kırcaali Haber “Anadili-
miz Türkçe” konulu kompozisyon yarışması açtı. Bu 
da bir yenilik sayılır. Yarışmaya katılan her eser jüri 
tarafından değerlendirilecek. Müellifler emin olsun 
ki, her esere tarafsız değer verilecek. Eli kalem 
tutmuş, bize yazanların da elleri boş kalmayacak.  

 
              NE UMDUK NE BULDUK  

İçinde yaşadığımız yıl çalkantılı geçti. Olaylar bir-
birini kovaladı.  Son parlamento seçimlerinde halka 

verilen bazı vaatler askıya alındı. Seçim önleri vaat 
üstüne vaat verilse de, halkın cebine birkaç kuruş 
yerine zam üstüne zam girdi ve devam da ediyor. 
Bazılarının maaşları enflasyona göre ayarlanırken 
(artarken) memurun, emeklinin maaşları derin don-
durucuda, hazinenin dolmasını bekliyor. Gelecek 
yılın ortalarında hazine kasası dolar, derin dondu-
rucuda buzlar erir vesselam.

Her yıl sonunda olduğu gibi, bu yıl da köylü 
kardeşimin parmağı yine ağzında kalacak 
anlaşılan.  

Alın teriyle suladığı tütünün kalitesini ve alış fiyatını, 
tütün tarlası görmemişler söyledi yine. Onlar biçip 
keserken, yalvarışlı bakışlarla köylü halkımız bir 
dilenci misali boyun eğdi. Şikâyet edilecek kapı yok 
ki… Kadere boyun eğmek Rodoplu’nun ezelden alın 
yazısı zaten.

Uğurlamakta olduğumuz yılda rengârenk siyasi 
sahnelere tanık olduk. Doludizgin bir koltuk savaşına 
katıldık. Siyasi sahnede kimler boy ölçmedi ki, 
demokratlardan koyu milliyetçisine kadar. Sonunda 
öyle bir çoğunluk oldu ki, Bulgaristan halkını Allah 
korusun! 

Hükümetin daha ilk günlerinde aldığı karar: eme-
kli ve memur maaşlarının bir yıl askıya alınması, 
tüm devler sektörlerinde parti kadrolaşması göze 
çarpmaktadır. Misaller çuval dolusu.

Bir yılın son günlerini yaşamaktayız. Son günün 
akşamı boynu bükükler olacak. Geçmiş Kurban 
Bayramında kurban kesemediklerine üzülecek kimi-
leri, kimileri uzaklardan gelemeyenlerine. Bu kutsal 
günlerimizde ve sonrası cebimiz boş da olsa, üzgün 
görünmeyelim. Sağın yolu yakındır demiş atalarımız. 
Bir gün bizim sokağa da güneş doğacak umuduy-
la, yeni yıla emin adım atalım. Atalım da, gelecek 
nesillere hoşgörü örneği olalım. Günlerimizi barış 
içinde geçirelim. Sıkıntılı geçen yıllarımız anlatılması 
güç bir masal gibi maziye karışmalı.

                                                       Durhan ALİ      

AB üyeliğine aday olan Türkiye’nin çok gerisinde 
olduğunu söyledi. 

Doğan, Türkiye’nin, gelişim konusunda ‘’örnek 
ülke’’ olduğunu belirterek, ‘’Türkiye, bize kıyasla 2.5 
kat daha hızlı gelişmektedir. Sanırım Türkiye, önü-
müzdeki 10-12 yıl içinde dünyanın en gelişmiş 10 
ülkesinin arasında yer alacak. Eğer Avrupa Birliği 
Türkiye ve Rusya konusunda net bir tavır almazsa, 
AB projesi ortak bir ekonomik pazar veya Hıristiyan 
kulübü düzeyinde kalacaktır’’ dedi. Doğan, ‘’Avrupa 
Birliği ülkelerinin Türkiye’nin üyeliği konusundaki 
tavırları, başta tarihsel kimlik ve etnik uyum olmak 
üzere Avrupa’nın bugün sahip olduğu tüm değer 
sistemi önünde büyük bir sınav olacaktır’’ dedi. 

Doğan, konuşmasının son bölümünde ise kısa bir 
süre sonra HÖH Genel Başkanlığı’nı bırakacağının 
sinyalini verdi ve ‘’Yaşamımın 25 yılını Hak ve Özgür-
lükler Hareketi’ne verdim. Artık ayrılmanın zamanı 
gelmiştir’’ diye konuştu. 

Genel kurula konuk olarak katılan AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz da Bulgaristan’nın 
demokratik yapısına ve HÖH’ün misyonuna büyük 
değer verdiklerini belirterek, AK Parti iktidarı 
sırasında Bulgaristan–Türkiye ilişkilerinin hızla 
geliştiğini ve büyük başarılar elde edildiğini bildirdi. 

Basına kapalı olarak süren HÖH Genel Kurulun ik-
inci ve üçüncü oturumlarında  tüzükte değişiklikler  
yapıldı ve genel başkanlık seçimi yapıldı. Genel 
başkanlığa, seçime tek aday olarak giren Ahmet 
Doğan oybirliği ile  yeniden seçildi. 

Yılı uğurlarken
 Birinci sayfadan devamı...

KH
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Rodopların ve Rodopluların dostu şair Ahmet Emin Atasoy 65 yaşında
Ahmet Atasoy 1944 yılında Tırgovişte’ye bağlı 
Krepça köyünde doğdu. Sofya Üniversitesi 
Türk Filolojisi bölümünü bitirdi. Sofya Radyo-
sunda edebiyat ve sanat programcısı, ede-

biyat öğretmenliği, sanat muhabirliği, okuma 
evi başkanlığı görevinde bulundu. 1989 yılında 
Bursa’ya yerleşen şair, 15 yıllık öğretmenlikten 
sonra emekliye ayrıldı. 
Edebiyat dünyasına çocuk yaşta şiirle giren 
Atasoy, daha sonra edebiyat, sanat ve genel 

kültür konularında yazdığı yazılarla da dik-
kat çekti. Bu arada Bulgar, Rus ve başka 
ulusların şairlerinden sürekli çeviriler yaptı. 
Yıllık ve antolojiler hazırladı, deneme incele-
melerde bulundu. Yapıtları ülke içinde ve ülke 
dışında aralıksız birçok gazete ve dergilerde 
yayımlandı, düzenlenen yarışmalarda çeşitli 
ödüllere layık görüldü. Yakında Bulgarcaya 
çevirisi yapılan, hazırladığı derlemesiyle de 
Bursa’dan Bulgaristan’a öykü esintileri get-
irdi.
Konu alanı geniş olan şair, Rodopları ve 
Rodopluları da şiirlerine konu etti, onlara 
hayranlığını ve sevgisini dile getirdi. Ve bir 
şiirinde dedi ki: 
     “Kırk yıldan beri hep geldim ben bu kente, 
bilenler bilir.
     Kırk yıllık şarap gibidir özlemi, vurur gelmez-
sen eğer.
     Ah, keşke kırk yıl daha gelebilsem geri 
kalan ömrümde.”
On üç yayımlanmış şiir kitabı bulunan şair, 
kendi için:
       “… Yüzüm yankılıyor çağın dersini, 
        Yüzüm yazıt dolu bir duvar gibi…” 
derken,
Onun için Prof. Dr İbrahim Tatarlı da diyor ki: 
“Ahmet Emin şiir tekniğine hakim en yetenekli 
ve en etkileyici şairlerimizden biridir.” 
Bu jübile yılında şair Ahmet Atasoy’a daha 
nice mutlu yıllar, okurlarını sevindirecek daha 
nice şiirler dileklerimiz!   
                                      Aygül Gavazova

          HİÇ ÖLMEDİM Kİ 
Belli mi olur 
Sıramın ne zaman geleceği,
Ne zaman gideceğim hiç belli mi olur?
Budanmayı bekler gül,
Koklanmayı narçiçeği.
Yarım kalan son şiirimi başkası bulur.

Ben dağınık adamım dostlar,
Biraz da dalgın,
Kiminize borçlu da gidebilirim belki.
Deneyimsizliğime tutun,
Darılmayın sakın,
Ben ömrümde başka zaman hiç ölmedim ki. 

AHMET EMİN ATASOY

        GÜN GELİR

Herkes bir şey söyler, sen de söyle                
güç olduğunu sanma. 
Ama bir gün gelir sana döner
sonra pişman olup ateşinde yanma.

Herkes bir dert çeker, sen de çek
kolay olduğunu sanma.
Gün gelir o da biter
öncekiler gibi boş olduğuna kanma.

Dostu herkes sever, sen de sev
boş oldugunu sanma.
Bir gün gelir sen ararsın
sonra geç kalışına yanma.

Dünya da sevilir, sen de sev
ama ebedi olduğunu sanma.
Gün olur sonu gelir, sen ağlarsın
boş ve hazırlıksız olma.
                                                                             
Herkes bir yere koşuyor, sen de koş
ama sakın hedefsiz olma.       
Bir gün gelir yorulursun, başıboş    
yanlış duraklarda durma.

Vurmak çok kolaydır, herkes vurur
ama sen dostunu vurma.                           
Gün olur pişman olursun
sonra sende dostsuz durma.

Gülmek çok kolaydır, herkes güler
ama sen dertliye gülme.
Elbet bir gün devran döner
sonra yalnızlığına üzülme .

Herşey boştur derler , ama sen aldanma
Bunları düşünüpte sakın dert yanma.
De ki: Hoştur bana senden gelen,
ya taze gül yahut diken.                                  

                            Seycan Ali- Kırcaali         

        DALCA’NIN AK ŞENLİĞİ

Süzüm süzüm ak ağaçlar
Düzüm düzüm ak kavaklar
Her birinde ak ak saçlar
Her birinde ak duvaklar
Ak duvaklar üzerinde
Ak ak şallar savrulmakta
Ak seslerin tiz ve zinde
Ak şarkısı duyulmakta
Ak ak gündüz ak ak gece
Bitmeyen bir ak eğlence
Ak ağaçlar süzüm süzüm
Ak kavaklar düzüm düzüm
Ak şenliğin böylesi hiç
Unutulmaz iki gözüm

                 DAĞ SUYU

Sen verdin, ben içtim aman, be gülüm,
Bardak dolusu;
Yine de, yine de olmadı gönlüm,
Bu ne biçim su?

Atladım da dağ evinin penceresinden 
Durdum Arda’ya karşı;
O suyla, kalbimi çıkarıp kafesinden,
Yıkadım aya karşı.

Yeni kitap

İki yıl esnasında iki kitap. Bu da başarı 
sayılmazsa!...
Evet, Bulgaristan Türk edebiyatında yeni bir isim 
olmasına rağmen Selahattin Şakir bu başarıyı 
gösteriyor.
İlginç bir söz dizimi-sanki Türkçe kullanımının 
varyantlarını araştırıyor. Ve seçiyor kendine göre 
bir üslup. 

Edebiyat Türkçesini kullanmakta bir yerlere 
varmış, hayli yol almış. Belli ki birinci ile ikinci 
kitap arasında mesafe var-dili kullanma ustalığı, 
konulara bakış, yeni konular arayışı. Önemli olan 
şudur ki, ilerleme var, basamakta yükselme 
var. 
Edebiyat hayatın aynasıdır. Selahattin, yeni 
bir isim de olsa işte bunu kanıtlıyor. Hayatın ta 
kendisini eserlerine taşıyor. Eserleri derken bu 
kitabında şiirlerden başka yepyeni bir yazı türü 
daha göze çarpıyor. Onları fıkra diye adlandırdık. 
İşte onlar da, kitaba yeni bir renk katıyor-
kahramanlarıyla, olaylarla, anlatım ve konuşma 
şekilleriyle. 
Selahattin Şakir, konularıyla son dönem 
Bulgaristan Türk şiirinde “Ben de varım “ diyor. Bir 
aydın olarak yeni çağın konularını işlemektedir. 
Aşkı, sevdayı, baharı, yazı, iyiliği, güzelliği 
anlattığı gibi çağın kötü yönlerini, insanların 
zayıflıklarını da dile getirmekten çekinmiyor. Belli 
oluyor ki, onu en çok ilgilendiren bölgemizin, 
halkımızın problemleri, eserlerinde yurtsallık, 
bölgesellik göze çarpıyor. Bu ikinci kitabında 
şair, lirik şiirlere yer veriyor. Ana motifler: insanlar 
arasındaki anlaşma, sevgi, özlem, dostluk, umut, 
hoşgörü. Onu rahatsız eden, toplumun sorunları 
ve çözüm arayışı. 
Kitaptaki resimlerden söz etmeden geçilmemeli. 
Şair, aynı zamanda iyi bir ressam olduğunu 
gösteriyor. Görünüyor ki resimler    şiirlerin 
konusuna göre çizilmiş. Başarılı da olmuş. 
Olgunlaşma yolunda Selahattin’e başarılarının 
devamını dilerim. Bir şairin ikinci kitabına da etüt 
yazmak bana şeref veriyor. 
                                        Haşim SEMERCİ
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Çiftçiler tarafından 
ödenen asgari sig-
orta prim oranı 4 kat 

artırıldı
Millet Meclisi’nde kabul edilen sig-
orta kanunundaki değişikliklerle 
tarım üreticileri tarafından ödenen 
en düşük sigorta primleri 65 leva-
dan 260 lavaya yükseltildi. Buna 
karşı çıkan Hak ve Özgürlükler 
Hareketi /HÖH/ milletvekilleri 
çoğunluk tarafından alınan kararı 
protesto etmek için meclisi terk et-
tiler. 
HÖH milletvekili Hasan Ademov 
yaptığı açıklamasında “Bu alınan 
karar yaşanan kriz döneminde 
en düşük gelirli vatandaşları etki-
leyecektir bu da ister istemez çiftçil-
er ile Hükümet yetkilileri arasında 
bir çatışmaya yol açacaktır” dedi. 
H Ö H pa r t i s i nden  yap ı l an 
açıklamada tarım üret ic i ler i 
tarafından ödenen en düşük sig-
orta primlerinin 4 kat yükseltilm-
esi gelecek yıl çiftçilerin ve tütün 
üreticilerinin kayba çalışacaklarını, 
bu da sosyal gerginliğe yol 
açacağının altını çizdiler. 

                  ******   
“Türkiye’den Görüntül-
er” adlı fotoğraf sergi-

si, büyük ilgi gördü

Türkiye Cumhuriyeti’nin Filibe 
Başkonsolosluğu, Kırcaali “Ömer 
Lütfi” Kültür Derneği ve Kırcaali 
Belediyesi tarafından düzenlenen 
“Türkiye’den görüntüler” adlı fotoğraf 
sergisi çok sayıda Kırcaaliliyi bir 
araya getirdi. 24.11.2009’da Kırcaali 
Belediyesi Kültür evinde açılan ser-
gide yer alan 20 fotoğraf ünlü Türk 
fotoğrafçı Kutlu Güvenç’e ait. Sergi-
nin açılışında bir konuşma yapan 
Kırcaali Belediye Başkanı müh. 
Hasan Azis iki komşu ülke olan 
Bulgaristan ile Türkiye arasındaki 
i l işk i ler in sadece ekonomik 
alanında olmadığını, kültürel alanda 
da gelişmektedir dedi. Başkan Azis 
sözlerine şöyle devam etti:
“ İnanıyorum ki bu sergi iki komşu 
ülke halkının bir birini daha yakından 
tanımalarına katkı sağlayacaktır. 
Böyle yetenekli sanatçıların sayes-
inde oluşturulan dostluk köprül-
eri daha sağlam yapılar üzerine 
kurulacaktır.” 
T.C. Filibe Başkonsolosu Sayın 
Cüneyt Yavuzcan serginin düzen-
lenmesinde büyük katkısı olan 
“Ömer Lütfi” Kültür Derneği Müdürü 
Müzekki Ahmed’e ve Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan Azis’e 
teşekkür etti. Sayın Yavuzcan 
iki ülke halkının birbirilerini daha 
yakından tanımalarının en doğru 
yolun sanattan geçtiğini belirtti.
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Avusturyalı tarihçi Ulf Brunbauer ırkçıları kızdırdı  
Berlin Doğu Avrupa Enstitüsü’nde 

görevli Avusturyalı tarihçi Ulf Brun-
bauer, Sofya’da verdiği konferan-
sta, “Osmanlı yönetimi altındaki 
Bulgaristan’ın tarih kitaplarında ya-
zan hali uydurmadır. Bulgar isyanı 
sırasında Batak’ta soykırım olduğu 
iddiaları da asılsızdır” deyince Bulgar 
ırkçılar çıldırdı.

Bulgaristan’ın Osmanlı egemenliğinde 
bulunduğu sıralarda ülkenin Batak 
köyünde, 131 yıl önce yaşanan ve 
“Batak Katliamı” olarak adlandırılan 
olayı inceleyen Avusturyalı tarih pro-
fesörünün “soykırım iddiası tam bir 
uydurma” sonucuna varması ülkedeki 
aşırı milliyetçileri çıldırttı. Berlin’deki 
Doğu Avrupa Enstitüsü üyesi tarih 
profesörü Ulf Brunbauer Bulgar tari-
hçilerin, “Osmanlı yönetimine karşı 21 
Nisan 1876’da başlatılan Batak isyanı 
sırasında, çoğu kadın ve çocuk 5000 
kişinin Batak’taki Sveta Nedelya kilis-
esinde Osmanlılar tarafından kılıçtan 
geçirildiği” şeklindeki iddialarını 
çürüttü. Ulf Brunbauer bununla da 
kalmadı, “Osmanlı yönetimi altındaki 
Bulgaristan’ın tarih kitaplarında yazan 
hali uydurmadır” diyerek Bulgar tari-
hçilere yüklendi. Sofya’da bir konfer-
ansa katılan Avusturyalı profesörün 
bu görüşleri ülkedeki aşırı milliyetçileri 
harekete geçirdi. 

Aşırı milliyetçilerden bayraklı 
eylem 

Başını Türk karşıtı ATAKA partisinin 
çektiği yüzlerce kişilik grup Sofya’da 
konferansın yapıldığı otelin önünde 
Bulgar bayrakları ile eylem düzen-
ledi. Bu sırada tarihçiye de Bulgar 
halkından özür dilemesini talep eden 
bir not iletildi. Ancak bu notu konferans 
sırasında alan tarihçi, “Aptal milliyetçil-
er” diye tepki verince grup iyice çıldırdı. 
Brunbauer konferansta, “Bulgaristan’ın 
tarihçileri Batak’taki olayları fazlasıyla 
abartarak, Bulgar halkı arasında Müs-
lümanlara ve özellikle Türklere karşı 
nefret duyguları oluşturmaya çalışıyor. 
Bu da herkesin bildiği gibi Komünizm 
döneminde Türklere karşı uygulanma-
ya çalışan asimilasyon kampanyasına 
ilham vermiştir. Özellikle Komünizm 
döneminde bazı çevrelerin Bulgar-
Türk ilişkilerine zarar vermek için 

”hayali efsaneler“ üretip tarihsel 
olayları saptırdığını belirledik” diye 
konuştu. ATAKA partisinden yapılan 
açıklamada ise “Batak olayının Bul-
gar halkına karşı bir soykırım olduğu” 
öne sürülerek, “Batak katliamını red-
deden kişilere 1 yıldan 5 yıla kadar 
hapis ve 5 bin levadan 50 bin levaya 
(2500-25.000 Euro) kadar para cezası 
verilmesini” öngören bir yasa tasarısı 
hazırlandığı bildirildi. Bulgaristan 
Başbakanı Boyko Borisov da bu tür bir 
tasarının meclise gelmesi durumunda 
yasa tasarısına destek vereceklerini 
duyurmuştu. 

Bulgarların “soykırım” iddiası 
nereden çıktı? 

Bulgar milliyetçilerinin iddiasına göre 
1876’da gerçekleşen “soykırım” şöyle 
oldu: Bulgar isyanı sırasında Batak 
kenti Osmanlı’dan bağımsızlığını ilan 
etti. Ahmet Ağa komutasındaki 8 bin 
Türk askeri 17 Mayıs 1876’da Batak’ı 
kuşattı. İlk çatışmaların ardından şehir 
yönetimi Ahmet Ağa ile müzakere 
masasına oturmak istedi. Batak’taki 
milislerin silahsızlanması durumunda 
Ahmet Ağa kuşatmayı kaldırma sözü 
verdi. Ancak isyancılar silahlarını 
bırakınca Osmanlı askerleri şehre 
saldırdı ve sadece Batak’ta 5 bin kişiyi 
öldürdü. Ardından Plovdiv’e saldırıp 15 
bin kişiyi de birçoğunu kellesini uçura-
rak öldürdü.

Ulf Brunbauer

dışı pazarlarına dağıtım merkezi 
olarak kullanılabilir. Makaz  yolunun 
açılmasıyla Yunanistan üreticileri de 
tarım ürünlerini Kırcaali pazarında 
sunabilecekler.

SAPARD  beklenen 
ödemeyi yaptı
Birinci sayfadan devamı...

Medya temsilcileri önünde Müh. Azis, 
Başbakan Boyko Borisov ile yaptığı 
görüşmeden sonra SAPARD tarafından 
beklenilen mali destek sorunu kolayca 
çözüldüğünü bildirdi. Başbakan’ın 
sayesinde, ilk iki denetimde olduğu 
gibi proje plana uygun olarak yapıldığı 
sonucunu gösteren bir üçüncü denetim 
daha gerçekleştirildi. 

Belediye başkanı kesin olarak, 
Kırcaali pazarının uzun vadeli bir 
yatırım projesi olduğunu ve bugün 
yapılacak değerlendirmeler gerçekçi 
olmayacağını söyledi. Ona göre her 
uzun vadeli yatırım projesi, belirli bir 
süre sonra değerlendirilmelidir.

Müh. Azis, kredi alınan bankaya 
mali desteğin gecikmesinden dolayı 
biriken borçların kapatılması için yeni 
bir vade anlaşması imzalanabileceğini 
söyledi. Kırcaali Belediyesi ve “Üreticil-
er Pazarı”AŞ yönetimi bu konuyu 
görüşeceklerdir. Bu konuda varyantların 
bir tanesi bankayla anlaşma süresinin 
uzatılmasıdır. İlkiyle birleştirilebilecek 
diğer varyant da ödemelerin dengeli 
arttırılmasıdır.

Deklarasyon  
10.12.2009 tarihinde Kırcaali’de to-

planan Kırcaali Bölge Müftülüğüne 
bağlı imamlar ve Müslüman Encümen-
leri üyeleri şu Deklarasyon’un altına 
imza attılar:

     DEKLARASYON
Biz Kırcaali bölgesi Müslüman dini 
önderleri ve Müslüman Encümen-
leri temsilcileri, başta bölge Müftüsü 
ve imamları olmak üzere, bölgemi-
zdeki Müslüman Topluluğunun dini 
işlerinden sorumlu olarak, Bulgaristan 
Anayasasının prensiplerini koruyarak, 
Bulgaristan devlet kurumlarının ada-
let duygusuna güvenerek, Anayasanın 
garantisi altında bulunan dini ibadet 
hakkı ve dini liderlerimizi demokratik 
yollarla seçme hakkımıza dayanarak, 
dini hoşgörünün tasdik edilmesi için 
bütün gayretlerimizi seferber ederek: 
1. 31.10. 2009 tarihinde Sofya’da 
yapılan Olağanüstü Ulusal Müslüman 
Şurasında alınan kararları ve seçilen 
yönetim organları, Sofya Mahkem-
esi tarafından kaydedilmemiş olması, 
bölge Müslümanları saflarında gerilim 
yaratabileceğini endişelenerek ifade 
ediyoruz.
2. 31.10.2009 tarihinde Sofya’da 
yapılan Olağanüstü Ulusal Müslü-
man Şurasında alınan kararları, 
başta Dr. Mustafa Hacı ( Baş Müftü) 
ve Şabanali Ahmet (Kırcaali Bölge 
Müftüsü) olmak üzere 900’e yakın 
imam ve diğer Müslüman temsilcileri 
tarafından oybirliğiyle seçilen Müs-
lüman dini liderlerini kendi adımıza 
ve bölge Müslümanlarının temsilcisi 
olarak desteklediğimizi bildiriyoruz.
3. 31.10.2009 tarihli Olağanüstü Ulus-
al Müslüman Şurasında seçilmiş olan 

Müslüman dini liderlerimizi bütün ka-
nuni yolları zorlayarak desteklemeye 
devam edeceğiz.
4. Asimilasyon döneminde(1985 
-89), Müslüman haklarını ayak-
lar altına alanların, aynı dönemde 
Müslümanlara maddi ve man -
evi zarar verenlerin, Müslümanları 
yönetmeye kalkışmalarına asla izin 
vermeyeceğiz.
5 . B i z ,  h i ç b i r  z a m a n  ş u n u 
unutmayacağız: 10.11.1989 tarihi-
nin (Otoriter rejimin yıkılışı) bir ay 
öncesine kadar, Müslümanlar ateist 
bombardımanı altındayken, hatta cena-
zelerimiz bile Müslüman usullerine 
göre defnedilmezken, “Bulgaristan’da 
Müslüman dininin serbestçe ibadet 
edildiğini” söyleyen N. Gencev’in, 
T. Jivkov’a defalarca desteğini ve 
teşekkürlerini iletmesini.
6.Atalarımızdan Bize sonsuza kadar 
miras kalan vakıf varlıklarının yeniden 
satılmaması için, dini kuruluşların 
hesaplarından yüz binlerce Leva 
boşaltılmaması için, Bulgaristan’da 
yaşayan Müslümanların çağın re-
alitelerini de göz önünde bulundu-
rarak demokratik yollarla seçilen 
yönetim organları hakkındaki hukuki 
tartışmaların, yetkili organların 17 
seneden beri verdiği çelişkili kararların 
nihayet sona erdirilmesini istiyoruz.
7. Biz, dini yöneticilerimizi kendi-
miz seçmek istiyoruz. Çünkü bu hak 
Bize, ülkenin yasalarında tanındığı 
gibi, uluslararası antlaşmalar ile de 
tanınmıştır. Vatanımızda her isteyen 
Müslüman topluluğunu yönetmeye 
aday olabilir, yeter ki bu topluluğun 
karşısına çıkarak desteğini isteye-
bilsin.
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HÖH Kırcaali il Başkanı Bahri Ömer 
BAL-GÖÇ’ü ziyaret etti

Hak ve Özgürlükler Hareketi Kırcaali 
İl Başkanı ve Cebel Belediye Başkanı 
Bahri Ömer, BAL-GÖÇ Genel Merkezi’ni 
ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Bahri Ömer, BAL-
GÖÇ’ün Bulgaristan Türklerinin en güçlü 
seslerinden biri olduğunu vurgulayarak, 

“BAL- GÖÇ’ün kuruluşuna bir bakınız; te-
melinde 1985-89 yıllarında yaşadığımız 
acı olayların olduğunu göreceksiniz. 
BAL-GÖÇ, Bulgaristan’daki soydaşlarına 
her zaman sahip çıkmıştır ve yaptıklarıyla 
bunu kanıtlamıştır” dedi. BAL-GÖÇ’ün 
Türkiye’de ve Balkanlar’daki hizmetleri-
yle marka bir isim haline geldiğini dile 
getiren Bahri Ömer, böylesi bir dost 
ocağında olmaktan mutluluk duyduğunu 
söyledi. Bulgaristan Türklerinin yaşadığı 
sorunları da aktaran Bahri Ömer, 
Bulgaristan’daki yeni hükümetin etnik 
barışı bozmaya yönelik girişimlerinden 
rahatsız olduklarını belirtti. 

Ziyarette konuşan BAL-GÖÇ Genel 
Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, Bahri 
Ömer’i HÖH Kırcaali İl Başkanı seçilm-
esinden dolayı tebrik etti ve göre-
vinde başarılar diledi. Bulgaristan’daki 
gelişmeleri yakından izlediklerini ifade 
eden Balkan, yeni hükümetin Türk 

azınlığa yönelik politikalarını eleştirdi. 
BAL-GÖÇ’ün Bulgaristan Türkleri 
konusunda taraf olan bir sivil toplum 
örgütü olduğunu vurgulayan Balkan, 
bu konuda şimdiye kadar olduğu gibi 
bundan sonra da üzerlerine düşen 
vazifeyi fazlasıyla yerine getirecekleri-

ni vurguladı. Bulgaristan’da HÖH’ün 
son seçimlerde gösterdiği başarıyı 
da değinen Balkan, buna rağmen bir 
takım sıkıntıların yaşandığını ve HÖH 
yetkililerinin halktan kopuk olmaması 
gerektiğini söyledi. BAL-GÖÇ yönetimi 
olarak, önümüzdeki günlerde yapılacak 
olan HÖH Genel Kurulu’nun şimdiden 
hayırlı olmasını dileyen Başkan Balkan; 
HÖH’ün yurtdışı teşkilatlanmasında 
yeni düzenlemelere gittiğini belirter-
ek, Türkiye’de görevlendirilecek tem-
silcilerin seçiminde liyakat ilkesine 
dikkat edilmesi gerektiğini ve bu 
kişilerin göçmen camiasında saygın ve 
toparlayıcı bir konumda bulunmasını 
gerekliliğine dikkat çekti. 

Ziyaret esnasında her iki Başkan 
da, iki kurum arasındaki diyalog ve 
işbirliğinin önemini vurguladı. 

Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. 
Emin Balkan ile bir arada.
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Cebel Belediye Başkanından 
Yıldırım Belediyesi'ne Ziyaret

Bursa merkez Yıldırım Belediyesi'nin 
kardeş şehri Bulgaristan'ın Cebel 
Belediye Başkanı Bahri Ömer, iki 
belediye arasındaki ilişkileri daha güçlü 
sürdürmek istediklerini söyledi. 
Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer, 
Yıldırım Belediye Başkanı Özgen 
Keskin'i makamında ziyaret etti. Özgen 
Keskin, Cebel'in Yıldırım ilçesi için 
büyük önem taşıdığını dile getirdi. 
Kendi yazdığı ve 1989 yılındaki zorunlu 
göçü anlatan "Göçmen Gözler" isimli 
Türkiye birinciliği ödülü alan kitabını 
Bahri Ömer'e imzalayarak veren 
Keskin, "O günleri yaşayan çok yakın 
dostlarım ve sizler varsınız. Gücümüz 
yettiği kadar sizlerin yanındayız." 
dedi. 
Cebel Belediye Başkanı Ömer de 
Yıldırım ilçesinde ve belediyeden 
gördüğü ilgi karşısında büyük mutluluk 

duyduğunu belirtti. Ömer, "Ata'nın 19 
Mayıs günü Samsun'a ayak bastığı 
gibi bizde 19 Mayıs günü Cebel'i 
kurtardık. 19 Mayıs Cebel'in kurtuluş 
günüdür. O gün tüm ilçe sakinlerini 
kurtuluş kutlamalarına bekliyoruz." 
diye konuştu. KH

Ataka'dan Türkçe Yayına 
Yasaklama Girişimleri

ATAKA, Türkçe haber programının 
yasaklanması için radyo televizyon 
yasasında değişiklik öngören bir tasarı 
hazırladı. ATAKA üyesi 14 milletvekili-
nin imzasıyla parlamentoya sunulan 
tasarı, radyo televizyon yasasındaki 
"Anadili Bulgarca olmayan Bul-
garistan vatandaşları için kendi ana-
dillerinde yayın yapılabilir" maddesinin 
kaldırılmasını öngörüyor.
Tasarı Bulgaristan parlamentosunda 
kabul edilirse BNT'deki Türkçe haber 
programı yayından kaldırılacak.

Avrupa Parlamentosu gündemine 
geldi

ATAK A'nın  Türkçe haber le r in 
yasaklanması için yaptığı girişimler 
Avrupa Parlamentosu'nun da günde-
mine geldi.
Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin 
oluşturduğu Hak ve Özgürlükler 
Hareketi'nin (HÖH) üyesi ve Avrupa 
Parlamentosu milletvekili Metin Kazak, 
AP oturumunda   yaptığı konuşmada, 
aşırı mill iyetçiler in gir işimlerine 

tepki göstererek, "Türkçe haber 
programının yasaklanması ülkedeki 
etnik huzura zarar verir" dedi.
Bulgaristan'daki etnik huzurun 
Balkanlarda sıklıkla örnek olarak 
gösterildiğini ifade eden Kazak, 
"Türkçe haber programı, anadili 
Türkçe olan en az 60 bin Bulgaristan 
vatandaşı tarafından izleniyor. Türkçe 
haberlerin yayından kaldırılması 
hoşgörü eksikliği ve ayrımcılık olarak 
yorumlanabilir" diye konuştu.
M e t i n  K a z a k ,  A v r u p a 
Parlamentosu'nun dil çeşitliliğinden 
sorumlu Avrupa Komiseri Leon-
ard Orban'dan AB'nin anadi l 
kullanımına yönelik teşvik çalışmaları 
kapsamında Bulgaristan'daki durumu 
değerlendirmesini istedi.
Leonard Orban da konuyla ilgili 
açıklamasında, AB'nin ulusal, bölgesel 
ve azınlık dillerini koruyarak güvence 
altına aldığını belirterek, "Biz,”çeşitlilik 
içinde birlik” prensibini benimsiyoruz. 
Dillerin siyasi menfaatlerin esiri haline 
getirilmesine karşıyız" dedi.
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İtalyan konuklar Kırcaali 
Belediyesi ile işbirliği 

isteklerini sundular
İtalya’nın Emiliya- Romana İli tem-

silcileri 02.12.2009 tarihinde Kırcaali 
Belediye Yönetimi ile görüştüler. 
Görüşmede Belediye Başkan 
Yardımcıları Elisaveta Kehayova ile 
Nurcan Hüseyin, Belediye Genel 
Sekreteri Sezgin Bekir yer aldı.
Görüşmenin başında grup başkanı 

Aurelio Donati, bu ziyaretinin Doğu 
Rodoplar’a yaptığı ikinci ziyaret 
olduğunu paylaştı. Bir yıl önce Sayın 
Donati, İtalya Büyükelçisi Stefano 
Benatso ile birlikte gelmişlerdi. Bu 
ziyaret esnasında da Kırcaali Beledi-
yesi ile İtalya şehri arasında iş birliği 
anlaşması fikri ortaya çıkmıştı.
Sayın Donati: “İlimizde görüşmeler 

yaptık, olanakları gözden geçirdik ve 
şimdi de buradayız.” dedi.
Sayın Donati Kırcaali Belediyesi 

ile İtalya’nın Flori Şehri arasında im-
zalanabilecek örnek bir anlaşmayı 
tanıttı.
Uluslararası İlişkiler Başkanı Sayın 

Klavdiya Kasteluçi şehirlerini ve olası 
iş birliği alanları hakkında konuştu. 
Sayın Kasteluçi, Kırcaali ve Flori’nin 
birçok ortak yöne sahip olduklarını 
söyledi. Emiliya-Romana İli Kuzey 
İtalya’da bulunuyor ve iyi gelişmiş 
bir ekonomiye sahiptir. Bir İtalyan 
gazetenin araştırmalarına göre Flo-
ri Şehri o bölgedeki en iyi yaşam 
standardına sahip şehirdir. Sayın 
Kasteluçi, ekonomi alanları dışında 
iki belediye daha kültür, eğitim, tur-
izm, AB projeleri alanlarında da 
çalışabileceklerini söyledi.

K ırcaal i  Be lediye Başkan  
Yardımcısı Nurcan Hüseyin, 
Kırcaal i  Belediye yönet imi -
nin iki ülke arasındaki iş birliği 
anlaşmasına sıcak baktığını be-

lirtti. Belediye Başkan  Yardımcısı 
Elisaveta Kehayova ve Belediye 
Genel Sekreteri Sezgin Bekir, 
anlaşmanın farklı yönleri üzerine 
konuştular.
İki taraf, bu anlaşma tasarısını 

gözden geçirdikten sonra, resmi 
anlaşmanın imzalanması için 
iletişime geçeceklerine anlaştılar.
Bununla ilgili Emiliya-Romana 

İli temsilcisi Aurelio Donati, Aralık 
ayında belediye yönetimi ve 
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis ile bir görüşme daha 
gerçekleştirme inisiyatifini üstlen-
di.
Görüşme sonunda konuklar ve 

ev sahipleri birbirilerine hediyeler 
sundular. Misafirler daha sonra 
Kırcaali “Stanka Dimitrova” Resim 
Galerisini ziyaret ettiler. KH
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Şifalı Bitkiler

                Fıkralar

                                           BAMYA:

 Halsizliğe karşı bire bir. 100 gram bamya günlük magnezyum 
(hücrelerin enerji depolamasına yarayan madde) ihtiyacımızın 
üçte birini ve yüzde 10’dan daha fazla miktarda ise günlük demir 
(akyuvarların vücut içinde oksijen taşımasını sağlıyor) ihtiyacımızı 
karşılıyor. 

                                           HAVUÇ: 

Haftada beş kere yendiği takdirde Harvard’ın araştırmalarına göre 
kadınlarda kalp enfarktüsünü, felç tehlikesini yüzde 68 oranında 
azaltıyor. Günde iki havucun erkeklerde kandaki kolesterolü yüzde 10 
oranında azalttığı görülmüştür. Her gün yenen bir havuç da akciğer 
kanseri tehlikesini yarıya indiriyor. Havuçtaki Beta-Karotin de gözleri 
yaşlılığın getirdiği görme zayıflığından koruyor ve bağışıklık sistemini 
kuvvetlendiriyor. Mide ve bağırsak kanamalarını önler, kansızlığı 
giderir, anne sütünü arttırır, yüz ve boyun kırışıklıklarını giderir, idrar 
ve bağırsak gazlarını söktürür, ülserdeki şikayetleri giderir.   

Kansere karşı etkili olduğu gibi cildin kurumasını da engelliyor ve 
bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Beta karotin (kansere neden olan 
serbest radikalleri durduruyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor) 
içeren havucun en büyük özelliklerinden biri içerdiği bu maddenin 
cildin kurumasını engelleyen A vitaminine dönüşebilmesi.                                   

                                      İNCİR: 

Bağırsakları yumuşatır. Kabızlığı giderir. Bronşit, öksürük ve boğaz 
ağrılarında faydalıdır. Enerji verir.   

           Deyimler ve öyküleri

   Bunları Biliyor musunuz?

  Sayfayı hazırlayan: Aygül GAVAZOVA

       Aralık 2009 Kırcaali Haber Sayfa

                     Eşeğin Sözü

Bir gün bir ahbabı Hocaya gelir.
İki saat için eşeği ister.
Kasabaya gitmek niyetindedir;
“Kasaba dönüşü getiririm” der.
     Hoca bir lahza durur;
Sonra vermemek için şöyle bir şey uydurur:
  -“Bu işini görmeyi doğrusu çok isterdim.
Ama yok hayvan evde; demin birine verdim.”
Tam ahbabın ayrılacağı sıra 
     İçerden bir ses gelir;
     Gittikçe de yükselir.
Eşek ahırdan, anıra anıra,
Evde olduğunu bildirmededir.
Bir ses ki, ne pencere kalır, ne cam.
     Fena bozulur adam:
   -“Aşk olsun, Hoca! Der, evdeymiş eşek,
Beni kandırdın demek.”
Hoca kızmaktan başka yol bulamaz.
Bir bağırır dostuna, avaz avaz:
   -“Bakın hele! Nezaket var mı şunda?
Sen karşındakini ne sanıyorsun?
Benim sözüme inanmıyorsun da
Eşeğinkine mi inanıyorsun?”

                 Öküz öldü ortaklık bozuldu
Fakir bir köylünün çift sürdüğü öküzlerden birisi ölmüş. Mecburen toprak 

ağsına gitmiş, boyun bükmüş, yalvarmış. 
Ağa zavallıya bir öküz almış, ama çok ağır şartlar koşmuş:
-Öküzün parası ödeninceye kadar hayvan ortak malımız sayılacak. Senede 

elli dönüm tarlamı süreceksin. Hayvanlarıma, ahırlarıma bakacaksın. Ekim, 
dikim, çapa, harman işlerime yardım edeceksin. 
Zavallı fukara, ağaya her gittiğinde, hediye olarak süt, peynir, yağ götürür ve 

öküzün parası için sıkboğazlık etmesin diye kul köle olmuş. 
Aradan iki üç sene geçmiş, öküz parasının yarıdan çoğu ödenmiş, ama bu 

kadar yorucu işlere dayanamayan zavallı öküz de ölmüş.
Ağa yine eskisi gibi köylüye iş buyurmaya devam etmek istemiş. Fakat sabrı 

iyice tükenen köylü:
-Ağam, gayri bu iş burada biter. Öküz öldü, ortaklık bozuldu.

                                                           
                                                               ***
 Bu deyim, bir arada olmayı gerektirecek sebeplerin ortadan kalktığını 
anlatmak için kullanılır.

                         Davulun sesi uzaktan hoş gelir
Kızcağızın birini istemediği bir adama zorla veriyorlarmış. Kızın gönlü başka 
bir delikanlıda olduğu halde, zengin diye, kendinden yaşça çok büyük bir 
adama nikâhlayıp, düğüne başlamışlar. Kız evinin önünde davullar, zurnalar 
çalmaya başlamış. Davulun tokmağı her vuruşta kızın yüreği hoplar, 
üzüntüden baygınlıklar geçirirmiş.
Köyün bütün kızları düğün evinde toplanıp, gelin kızın etrafını sarmış, cıvıl 
cıvıl konuşurlarken, kızın birisi:
  -Ah, demiş, şu davulun sesi ne kadar hoşuma gidiyor. Acaba bizim evin 
önünde de çaldığı günleri Allah bana gösterecek mi?
Gelin kız içini çekmiş:
   -Ah, demiş, davulun sesi uzaktan hoş gelir!

                            
                                                                  ***    
Bu deyim, bir işin dışarıdan bakıldığında kolay gözüktüğünü belirtmek 
için kullanılır.

   Bardaktaki buzlar niçin birbirlerine yapışırlar? 

Buzun erimesi için yalnızca sıcaklık değil basınç da önemlidir. 

Dağlardaki buzulların kayma nedeni de budur. Basınçla alt tabaka erir 

ve kayma oluşur. Bir kabın içinde ya da bir bardakta üst üste duran 

buzların her biri altındakine değdiği noktada bir basınç oluşturur ve 

bu noktada çok küçük kısım erir. Buradan hareket eden su çok az 

yanda iki buz küpçüğünün birleştiği noktada tekrar donar. İki buz 

parçası kaynak yapılmışçasına birbirlerine yapışır ve orada bir daha 

erime olmaz. 

Neden evlilik yüzüğü yüzük parmağına takılır 
biliyor muydunuz?

Evlilik yüzüğü neden hep aynı parmağımızdadır da, neden

işaret parmağı başparmak ya da serçe parmak değil de neden 

yüzükparmağı...

Evlilik yüzüğünü ilk defa eski mısır prensesi Nefertiti takmıştır...o 

yıllardaki tıbbın ne kadar ilerde olduğu ayrı bir tartışma konusudur 

ama yüzyıllar sonra anlaşılmıştır ki direk kalbe giden tek damar evlilik 

yüzüğünü taktığımız Parmaktadır..

Başka hiç bir parmağımızdan direk kalbe giden bir damar yoktur.
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ATATÜRK VE BULGARİSTAN
Mustafa Kemal, Balkan Savaşı'ndan 

hemen sonra Türkiye'nin Sofya 
Büyükelçiliği'nde askerî ataşe göre-
vinde bulunmuş ve daha o zamanki 
düşünceleriyle Bulgar aydın çevrelerinin 
dikkatini çekmiştir. Türk aydınlarıyla da 
sıkı temasta bulunarak, Türk azınlığın 
sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir.
 Daha sonraki yıllarda Türk Kurtuluş 

Savaşı'nın parlak zaferi, Bulgar ka-
muoyunun dikkatini yeni Türkiye 
Cumhuriyeti üzerine yöneltmiştir. Bir-
çok ilim adamı, entelektüel çevreler, 
Mustafa Kemal'e ve gerçekleştirmekte 
olduğu köklü değişikliklere hayranlığını 
gizlemiyor ve yazılarında da bunu dile 
getiriyorlardı. Sofya Üniversitesi ve 
bilhassa Balkan Yakındoğu Enstitüsü 
veya Özgür Üniversite adıyla da bi-
linen bu bilim merkezinde Türkiye'deki 
reformlar popülarize edilmekteydi. 
Üniversite öğretim üyeleri ve aka-
demi kurumlarındaki bilim adamları, 
sistemli olarak Atatürk devrimlerini, 
Bulgaristan'la Türkiye arasındaki 
karşılıklı ilişkileri araştırmakta ve 
aydınlatmaktadırlar. Ünlü Bulgar bil-
gini St. S. Bobçev, Türkiye Cumhuri-
yeti hakkında pek çok yazılar yazan, 
derin araştırmalar yapanların başında 
bulunmaktadır. S. Bobçev, Türk~Rus 
Savaşından (1877-1878)  önce 
İstanbul’da lise öğrenimi, yine burada 
Tıp Akademisi'ne devam etmiştir. Daha 
sonraları Rusya'ya iltica eder ve orada 
hukuk bitirir. Bulgaristan hukuk bilim-
leri tarihinde önemli bir yer alan Üni-
versite öğretim üyesi ve Bulgar Bilim-
ler Akademisi'nin muntazam üyesi S. 
Bobçev, Adalet Bakanı, Eğitim Bakanı 
görevlerinde de bulunmuştur.
Türkiye'de öğrenim görmüş, Türk dili, 

Türk tarihi ve Türk kültürü hakkında 
geniş bilgi sahibi olan S. Bobçev, 
Türkiye'nin yeni Anayasa'sını ilk kez 
Bulgarcaya çevirmiş, dergilerde Ke-
malist Türkiyesi'ndeki reformlarla il-
gili birçok yazılar yazarak, yorumlar 
yapmıştır. Genç Türkiye Cumhuri-
yeti hakkında: "Türkiye Cumhuriye-
ti,... her yönlü yeniliğe doğru gençlik 
adımlarıyla ilerlemektedir. Avrupa 
standartlarına göre yenileşmekte olan 
Türkiye, Asyalılığının dış belirtilerinden 
vazgeçmiştir", diye yazmaktadır. (S. S. 
Bobçev, Kak, Koga i zaşto premah-
naha v Turtsiya Sultanata i Halifata, V: 
"Nauçen pregled", God. I, kn. 1, 1929, 
str. 3...)
 S. Bobçev, Türkiye'de eğitim-öğretim 

alanındaki reformların önemi üzeri-
nde durmuş, Lâtin esasına dayanan 
yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi-
nin yaratacağı kolaylıklara yüksek 
değer vermiştir: "Başarılabileceğine 
hiç kimsenin inanmadığı şey, yani 
2-3 yıl zarfında Arap alfabesiyle 
varolan edebiyat-dinî, bilimsel, yasal, 
yargılama, sırf edebî, nesir ve nazım 
eserlerinin Lâtin alfabesi aracılığıyla 
yeni eserlerle değiştirilebilineceği, bu 
bir mucize oldu" demiştir. S. Bobçev, 
Yeni Türkiye'nin Reformlar Özlemi ve 
Başarıları, "Nauçen pregled", Yıl IV, 
1932, sf.: 24-38).
Söz konusu yazısında S. Bobçev, 

Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil 
Kurumu'nun çalışmalarına yüksek 
değer vererek, kültür reformlarıyla il-
gili şunu yazmaktadır: "Mustafa Kemal 
Paşa'nın bu reformu şununla güçlüdür 
ki, geçmişi çiğneyerek ve efsaneleri at-
arak uzaklara bakan, büyük bir kültür 
ilerleyişi amacıyla sağlam bir esasa 
yaslanmıştır".

Bilgin, devamla şöyle demektedir:
"Kemal Paşa'nın olmayacağı zaman-

larda, davasının buhran geçireceği 
korkusu yoktur. Mustafa Kemal'in 
-yabancı ve Türk- düşmanları, Gazi M. 
Kemal'in kurduğu ulu binanın, kend-
isinin yönetimin başında bulunmadığı 
ve yönetime katılmadığı dönemlerde, 
yıkılmasını beklemeleri boşunadır. Eski 
Türkiye ortadan kalktı, eski Türkiye 
öldü. Yeni Türkiye değiştirilmez, red-

dedilmez bir gerçektir. Geri dönmek 
yoktur. Hep ileri gidilecektir. Türkiye'de 
birçok şeyler değişebilir. Özel yaşamı 
derin bir surette etkileyen bazı re-
formlar yeni bir biçim alabilir ve hatta 
bazılarından vazgeçilebilinir. Fakat 
büyük toplumsal reformlar, kadının yük-
seltilmesi yaşayacaktır, şeriat etkisinin, 
sultanlık idaresinin, Arap alfabesinin 
kaldırılması vs. bütün bunlar geri dön-
meksizin ölmüştür. Yeniden doğmuş 
yeni Türkiye, kurucusu ve yaratıcısının 
verdiği esaslı içerik sınır larında 
kalacaktır. Hep ileri ve ileri gidilecektir". 
(S. Bobçev, Aynı eser, sf.: 17)
Türk Milli Kurtuluş Savaşı, Atatürk 

reformları hakkında eserler yazmış 
başka bir Bulgar bilgini de İvan Geor-
giev Altınov’dur. Sofya Üniversitesi’nde 
hukuk profesörü, Bulgar Bilimler Aka-
demisi muhabir üyesi olan iv. Altınov, 
“Bulgaristan’ın Çıkarları Gözönünde 
Bulundurularak Doğu Sorunu ve 
Yeni Türkiye” (Sofya, 1926) başlıklı 
monografIk araştırmasında özel 
olarak Mustafa Kemal’in kişiliğini, Türk 
halkının Milli Kurtuluş Savaşı’nda yerini 
ve etkisini incelemiş ve şöyle yazmıştır: 
“Özgü niteliğinden başka, Türkiye’deki 
ulusal faaliyet şu önemli özelliği gös-

termektedir ki, o ilk yanlılarından 
birinin adıyla bağlıdır. Bu faaliyet, 
doğrudan doğruya kurucusu olan 
Mustafa Kemal’in kişiliğinin tamamen 
nüfuzu altındadır. Kişinin tarihte etkisi-
ni arayanlar için, doğrudan doğruya 
etraf dünyayı etkilemek yönünde yeni 
çağlarda, Mustafa Kemal Paşa’nın 
kişiliğinin doğudaki etkisinden daha 
tipik bir olay varolduğunu sanmam. 
Onun siması, Anadolu’da doğan millî 
faaliyeti tamamen canlandırmaktır. 
Onun temel, kesin ve zamanındaki 
saiki olmadan, Türkiye’yi o zamana ka-
darki güçsüzlük durumundan çıkarmak 
için bu faaliyete güç kazandıran ayrı 

girişimler birleştirilmemiş (dağınık) 
kalabilirdi. Mustafa Kemal’in Türkiye 
Tarihi ve Doğu Sorunu’nun gelişimi için 
ulu figürünü, özellikle İslâmın yol gös-
terici yıldızını başkent şehrinden uzak, 
Anadolu’nun karanlıklarında gören ilk 
düşüncede, uyanık bilincin parlayışında 
aramak gerekir. Çünkü bir kez Hilâfet’in 
merkezinden indirilen öldürücü dar-
belerden uzak Anadolu enginliklerine 
aktarılan öz kalbin nabzına İslâmın 
yurtsever oğulları yardımına ve Mus-
tafa Kemal’in çabalarını paylaşmaya 
gecikmezler. O zaman ulusal yavru te-
hlike dışındadır. Sağlam ellere teslim 
edilip onun şerefli geleneği zamanın 
işaretiyle belirlenmiştir. (İv. Altınov, 
Aynı eser, sf: 166).
Üç bölümden oluşan söz konusu 

monografik eserinin son bölümünde 
İv. Altınov, Mustafa Kemal’in öteki 
reformlarına yer vermekte ve özellikle 
medreselerin kapatılması, Hilâfet’in 
kaldırılması ile ilgili Atatürk’ü Büyük 
Petro ile, onun tutucu, dinî gerici-
likle savaşıyla karşılaştırmaktadır: 
“Türkiye’nin kurtarıcısı, Büyük Petro 
gibi, karanlıkların perdesini yırttı ve 
buyruklarını ülkeye duyurdu. Birkaç 
saat içerisinde tam üç asır süresince 
reformlar alanında yapılanların hep-
sini geçen kararlar alındı. Böylelikle 
Türkiye’nin toplumsal dönüşümlerinde 
son büyük olay da tamamlanmış oldu. 
(İv. Altınov, Aynı eser, sf.: 431-432).
İv. Altınov, Türk Millî Kurtuluş Savaşını, 

Atatürk’ün yetenekli büyük kumandan 
olmasını, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde 
gerçekleştirilen köklü reformları işte 
böyle değerlendirmiştir.
Sofya Üniversitesi Hukuk Profesörü, 

Bulgar Bilimler Akademisi’nin mun-
tazam üyesi olan Petko Hristov 
Stoyanov (1879-1974) da Türkiye 
Cumhuriyeti’ndeki reformları büyük 
bir tarihî olay olarak değerlendirmiştir. 
Bulgar-Türk Dostluk Cemiyeti’nin 
Başkanlığını da yapmış bilgin, iki 
ülke arasındaki ticarî, iktisadî ve kül-
türel ilişkilere büyük önem vermiştir. 
1930 yılında yeni Türk alfabesiyle 
hazırlanan “Türkçe-Bulgarca Sözlük”e 
yazdığı Önsöz’de vurgulayarak şunu 
yazmıştır:
“Türklerin komşularından biz, Bulgar-

lardan daha çok kimse Türkçeyi bilmez 
ve Türk halkını daha iyi tanımaz. Ve 
yazılı olarak dillerini öğrenmekle biz, 
büyük kültür ve iktisadî önemi olan bir 
dava uygulamaktayız” (P. Stoyanov, 
Önsöz. İsmail Sabri, M. Hazimov, “Yeni 
Türkçe-Bulgarca Sözlük”, 2. Baskı, 
Varna, 1940, sf.: 5).

Prof. Dr. Hayriye Süleymanoğlu- 
Yenisoy

Devamı gelecek sayıda

Yeni 2010 yılınız
 kutlu olsun. 

Sağl ık ,başar ı  ve 
mutluluk dolu olsun.  

Erdinç Hayrula - Momçilgarad 
Belediye Başkanı

www.momchilgrad.bg

Yeni yılda, her şeyin 
gönlünüzce olmasını 
diler, tüm beklentilerinizin 
gerçekleşmesini temenni 

ederim.  
Aydın Osman - Çernooçene 

Belediye Başkanı
www.chernoochene.com
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Bursa’dan Kırcaali’ye 
dost eli
Balkanlar'daki tarihi eserleri ka-

derine terk etmeyerek koruma altına 
alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
hayırseverlerin de katkılarıyla 
Kurban Bayramı'nda ecdat yadigârı 

soydaşlarımızı unutmadı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 

öncülüğünde Bursalı hayırseverlerin 
desteği ile Bulgaristan'da ihtiyaç 
sahibi 1000 soydaşa kurban eti 
dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi 
adına Rıfat Yolu'nun başkanlığını 
yaptığı  ek ip,  başta kardeş 
şehir Mestanlı'da (Momçilgrad) 
soydaşların yoğun olarak yaşadığı 
ve başkanlıklarını Türklerin yaptığı 
ilçe ve köyleri ziyaret ettiler. Zi-
yaretlerde Bulgaristan'ın Kırcaali 
şehrine bağlı Mestanlı, Cebel, 

Eğridere, Kirli, Koşukavak, Kara-
gözler ilçelerinde bayramı mahzun 
karşılayan ihtiyaç sahipleri sevindi-
rildi. Naime Kaşmer, Ahmet Yılmaz, 
Şenol Aşçıoğlu, Halil Şen, Ali Sök-
men, BAL-GÖÇ Osmangazi Şube 

Başkanı Basri Şen ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Nursin Çetiner'den 
oluşan ekibin ziyaretiyle ilgili bilgi 
veren Rıfat Yolu, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe'ye 
bölge halkı tarafından gösterilen 
ilgiye dikkati çekerek, "Bursa'dan 
geldiğimizi söylediğimizde herkes 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Recep Altepe'ye sevgilerini ve 
selamlarını iletiyor. Ecdadımızın 
aziz hatıraları olan topraklarda 
yaşayan soydaşlarımızı bayramda 
hatırlayarak, onların gönüllerini 

aldık. Onlar da bu ilgiyle bayramı 
bayram gibi yaşadılar" dedi.
Yolu, ziyaret kapsamında Kırcaali, 

Mestanlı, Cebel, Koşukavak, Kirk-
ovo, Eğridere, Karagözler Beledi-
ye Başkanları'nı ziyaret ettiklerini 
bildirdi.
Heyet “Ömer Lütfi” Kültür 

Derneği’ni Ziyaret Etti
 Kurban Bayramı münasebeti-

yle Kırcaali’de bulunan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nden  heyet   
“Ömer Lütfi “ Kültür Derneğini de 
ziyaret etti.  Dernek Müdürü Müze-
kki Ahmet derneğin tarihi ve faali-
yetleriyle ilgili bilgiler sundu. Sayın 
Rıfat Yolu yaptığı konuşmasında 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin selamlarını get-
irdiklerini belirtti. Sayın Yolu “Ömer 
Lütfi” Derneği’nin faaliyetleri ile il-
gili olumlu haber aldıklarını ve 
Büyükşehir Belediyesi olarak her 
zaman destekte bulunacaklarını 
söyledi. Dernek müdürü Müzekki 
Ahmet misafirlere Türk çayı ikram 
etti ve ziyaretten dolayı kendilerine 
teşekkür etti.
Daha sonra heyet Kırcaali Beledi-

ye Başkanı müh. Hasan Azis’i zi-
yaret etti. Başkan Azis misafirlere 
yapmış olduğu ve yapılacak olan 
projelerini gösterdi  ve yapılmış 
olan kurban bağışlarından dolayı 
kendilerine teşekkür etti.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 
hizmet veren Dedeman Princess 
Sofya Oteli, ''2009 En iyi Kongre 

Dedeman Princess 
Sofya Oteline 2 Ödül

Turizm Oteli'' ve ''Sofya Belediyesi 
2009 Turizm Ödülü' 'ne layık 
görüldü. 
Konuyla ilgili yapılan açıklamaya 
göre, Dedeman Hotels&Resorts 
International'ın Bulgaristan'ın 
simgesi haline gelen 600 oda ve 
1200 yatak kapasiteli Dedeman 
Princess Sofya Oteli, Bulgaristan 
Otelciler ve Restorancılar Birliği 
tarafından düzenlenen ''2009 Yılı 
Turizm Ödülleri'' kapsamında ''2009 
En iyi Kongre Turizm Oteli'' dalında 
ödüle layık görüldü. 
Otel ayrıca ''Sofya Belediyesi 2009 
Turizm Ödülü'' yarışmasında ise 
en çok geceleme gerçekleştirerek 
en fazla turistik vergi ödeyen otel 
olmasıyla ödüle değer bulundu.


