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BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİ

HÖH Belediyelerine Siyasi Baskı 
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) merkezinde 

yapılan basın açıklamasında, kendilerine karşı ik-
tidar tarafından bir “cadı avı”nın sürdürüldüğünü 
söylediler.
Parti temsilcileri yaptıkları açıklamalarda, ikti-

darı  HÖH’nin başında bulunduğu belediyelere 
karşın “siyasi amaçlı” soruşturmaları yürütmekle 
suçladı.         Haber Sayfa 5’te

Bulgaristan’ın önemli şair ve oyun yazarlarından 
biri olan Nedyalko Yordanov, yakın dostu Recep 
Küpçü’nün şiirlerini Bulgarca’ya çevirmiş ve 1968 yı-
lında Dostlarım, Yolcu Yolunda Gerek adıyla yayım-
lanan bu kitabın ön sözünde, Aziz Nesin’in Küpçü’yü 
Burgaz’da ziyarete geldiğini ...  

Haber Sayfa 3’te

Sana âşıklığımdandır karanlıklarda
korkmuyorum

Deliorman’dan Kırcaali’ye dostluk ziyareti 
Bilindiği gibi, GERB 

(Bulgaristan’ın Avrupa 
Gelişimi İçin Vatandaş-
lar) Partisi iktidara ge-
leli muhalefetin /Hak ve 
Özgürlükler Hareketi’nin 
(HÖH), Bulgaristan Sos-
yalist Partisi’nin (BSP)/ 
yönettiği belediyeler 
yoklamaya alındılar. Bu 
yönde en çok yoklanan 
Kırcaali Belediyesi ve 
onun Başkanı Hasan 
Azis oldu. Bu güne ka-
dar 108 inceleme yapıl-
mış ve bazıları de devam 
etmekte. 

Arda Nehrinin şehir 
bölümüne kurulan “Su 
Aynası”, Kırcaali ’nin 
çehresini tamamen de-
ğiştirdi. Nereden de ba-
kılsa, Kırcaali Arda’nın 
iki yakasında bir inci gibi 
görünmekte. Fakat bu 
manzara, bazı kişileri 
rahatsız ediyor olacak ki, 
“Su Aynası” dillerinden 
düşmez oldu. Nereden 
nereye bu kadar paraya 

mal olmuş?!
Bu sorular, soruştur-

malar devam ederken, 
geçen Cumartesi günü, 
Razgrad İli İsperih (Ke-
maller)  Belediyesi’nin 
23 köy muhtarı ve on-
ların arasında bulunan 
Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) milletve-

killeri Ramadan Atalay, 
Dr. Hasan Ademov, İs-
perih Belediye Başkan 
Yardımcıları Turhan Ap-
tullov ve Beysim Rufat 
Kırcaali’yi ziyaret ettiler. 
Görüşmede bölgemiz 
milletvekili Necmi Ali de 
hazır bulundu.

Hoş geldiniz kahvesi 

içilirken, konukları ağır-
layan HÖH Kırcaali mil-
letvekili Remzi Osman 
bölgemiz ve kasabamız 
hakkında konuklara kısa 
bilgiler verirken, çocuk-
luk anılarını da anlattı.

Yakın zamanda “Su Ay-
nası” boyunca yapılacak 
ve ülkemizde en geniş 

arazili /250 bin metre 
kare/ olacak olan park 
projesinin maketini gör-
meleri için Başkan Azis 
konukları belediyeye da-
vet etti.

Sohbetimiz esnasında, 
Srednoseltsi /Otramahal-
le/ köy muhtarı Serdan 
Mehmet : “Rodoplara ve 

Kırcaali’ye ilk gelişim. 
Buralarını anlattıkların-
dan daha da şahane 
gördüm. Başkan Azis’in 
6 yıl azimli çalışmaları 
boşuna gitmemiş. Böyle 
bir yönetici el üstünde 
tutulmalı. Ama ataları-
mız demiş ya,”Meyveli 
ağacı taşlarlar”. Kırcaali 
ziyaretimizin asıl amacı 
Sayın Hasan Azis’e ma-
nevi destek olmak. Ken-
dini yalnız hissetmemeli. 
Onun yanındayız. Bura-
daki imza kampanyasına 
icabında biz de katılaca-
ğız” dedi. 

B ı r d o k v a  / K ı l ı ç -
şermanköy/muhtarı Ve-
dat Şevket meslekta-
şıyla hemfikir olduğunu 
belirtti.

M i s a f i r l e r ,  “ S u 
Aynası”nı, yeni kurulan 
Üreticiler Pazarı’nı, Kır-
caali Barajı’nı ve görüle-
cek yerleri gezdiler.

            Durhan ALİ

Kırcaali’de Kutlu Doğum Haftası
P e y g a m b e r ' i m i z 

Hazret-i Muhammed'in 
(S.A.V.) doğumundan 
/20 Nisan 571 yılı, Mek-
ke/  1439 yıl geçmesi 
nedeniyle Kırcaali Kültür 
Evi salonunda, 24 Nisan 
günü Kutlu Doğum Haf-
tası kutlandı. 

Törenli toplantı açılışını 
Kıcaali Camisi imamı Er-
dinç Hayrullah Kur'an-ı 
Kerim'den ayetler oku-
yarak yaptı. Ardından 

PLOVDİV’DE 23 NİSAN KUTLANDI

Plovdiv (Filibe)  “Sv. Sv. Kiril ve 
Metodiy” okulu öğrencileri, Türkiye 
Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu 

Sn. Cüneyt Yavuzcan’ı “Hoş geldi-
niz!” pankartlarıyla karşıladılar.
Bunun nedeni de, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin Milli Bayramı 
olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı kutlamalarıydı. 
Etkinliğe Plovdiv - Zapaden Böl-
gesi Belediye Başkanı Zdravko 
Dimitrov da katıldı.
Başkonsolos Yavuzcan, 23 Ni-

san 1920 yılında Türkiye Cum-
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ESKİ YENİ KÖPRÜ KURANLAR

“Yazıyı okuyunca çok 
duygu landım.  Hem 
de gurur duydum. Bir 
Azerbaycanlı olarak 
bizlerden bir i ler inin 
Sovyet döneminde bile 
Bulgaristan`daki kar-
deşlerimizle iç içe ol-
ması çok sevindiricidir. 
Türkiye`yi gözardı ede-
rek ayırmaya, Azerbay-
canlıları kullanmaya ça-
lışmışlar, ama sonuçlar 
yüreklerince olmayınca 
Azerbaycanlılar`dan da 
vaz geçmişler. Sayın 
Hayriye hocamızı böyle 
bir araştırmasından do-
layı kutlarım. Bana göre 
o yılların köprülerini pe-
kiştirmek bizim görevi-
miz.”
Yukarıdaki satırlar Bul-

garistan Filibe doğumlu 
Prof. Dr. Hayriye Sü-
leymanoğlu Yenisoy`un 
yalquzaq.com sitesinde 
yayınladığımız “Bulga-
ristan Türkleri`nin Eğitim 
ve Kültürel Kalkınma-
sında Hizmetleri Geçen 
Azerbaycan Aydınları” 
isimli yazısına eklediğim 
yorumdandır. Hayriye 
hocamızın bu konudaki 
araştırması benim gibi 
o yıllardan haberi olma-

yan kuşak için gerçekten 
çok faydalı ve değerli bir 
kaynaktır. Okudukça in-
sanın gözleri önünden 
1950`li yıllar geçiyor. O 
yıllarda ben yer yüzünde 
yoktumsa da rahmetli 
annemin, babamın ko-
nuştuklarını hep hatır-
larım. Tabii ki, 2. Cihan 
Savaşı sonrası dönem 
olduğu için daha çok 
açlık, yeniden yapılama, 
kuruculuk hakkında ko-
nuşulurdu. Ama meselâ, 
Azerbaycan`dan bazı 
aydınların Bulgaristan`a 
giderek oradaki Türk 
insanının aydınlatıl -
masına katkıda bu-
lunması hakkında bir 
şeyler söylenmezdi. 
Bulgaristan Türkleri`nin 
Azerbaycan`a gelerek 
eğitim alması gibi ko-
nular da çok açık konu-
şulmazdı. Yani aslında 
çoğu insanların bundan 
haberi bile yoktu... Bu 
durum o dönemler için 
geçerliydi yani.
Şimdi ise kapılar her ta-

rafa açık durumda. Ama 
yine de Hayriye hocamı-
zın konu ettiği mesele 
hakkında Azerbaycaǹ da 
pek de bilgi yok. En azın-

dan ben hiç duymadım 
bu hakta. Sanırım Bul-
garistan Türkleri`nin de 
bu konuda bilgisi yeterli 
değildir ve o yüzden böy-
le yazıların çok faydalı 
olacağı inancındayım.
Hayriye hocamızın ya-

zısında dikkatimi çeken 
Sovyetlerin kullanmak 
istediği Azerbaycan ay-
dınlarının Bulgaristan`a 
gidince oradaki Türk 
kardeşleriyle kısa süre 
içinde kaynaşması, on-
ları da kendilerinden 
sanması ve durumu fark 
eden komünist rejimin 
az sonra bu ilişkileri kes-
mesidir. Anlaşılan bu ki, 
Türkiye ile Bulgaristan 
arasındaki sınırı tam 
olarak kapatmakla ko-
münistler bağları kopar-
maya çalışmışlar. Ama 
sonradan Türkiye`ye 
komünizm ihraç etmək 
gibi saçma bir fikir gel-
miş akıllarına. Bu za-
man Azerbaycanlılar ı̀n 
Bulgar Türkleri ile aynı 
millet olduğunu hatır-
lamışlar. Ardından da 
Azerbaycan aydınları 
Bulgaristaǹ a götürülerek 
Türkler`e Sovyet eğitimi 
vermeye tabi tutulmuş, 
Bulgaristan`dan Türk 
gençleri Azerbaycan`a 
getirilerek üniversiteler-
de okutulmuştur. Ama 
bir süre geçtikten sonra 
gerçek sonuçları fark 
etmişler: Sovyet eğitimi 
yerine ortak Türk kimliyi 
ağır basmaya başlamış! 
Halbuki Sovyetler Türk 

milletini parçalayarak 
hüküm sürme yolu tut-
muş durumdaydı. He-
men bağların koparıl-
masına karar verilmiş, 
Bulgaristan`daki Azer-
baycan aydınları yurt-
larına geri gönderilmiş, 
Türk okulları da kapatıl-
mıştır!
Bu bizim tarihimizdir! 

Ortak Türk tarihimiz! 
Coğrafyamız büyüktür, 
muhteşemdir. O yüzden 
de bir birimizden haberi-
mizin olmaması aslında 
doğaldır. Ama sanırım 
ki, Hayriye hanım gibi 
değerli hocalarımız bir 
zamanlar var olan köp-
rüleri yeniden canlan-
dırmalı, insanlarımızın 
yalnız 1950`lerde değil, 
ondan daha önce de 
birlikte olması, aynı mil-
let olması fikrini yeni ku-
şaklara anlatmalıdırlar. 
Türk her yerde Türktür! 
Kendini idrak eden Türk 
ise güçlüdür, kudretlidir! 
Bunu düşmanlarımız da 
her zaman akıllarında 
tutmuşlar ve o yüzden 
bizi hep ayırmaya çalış-
mışlar. Alfabemizi, dili-
mizi, hatta dinimizi bile 
değiştirmeğe, kaldır-
maya çalışmışlar. Ama 
zaman geçmiş, feleğin 
çarkı donmüş, Türkler 
kendilerini yeniden idrak 
ederek tarihin sahnesine 
çıkmışlar. Sahneye çı-
kınca da hemen her yer-
de kendilerini duyurmayı 
başarmışlar. Sayın Prof. 
Dr. Hayriye Süleyma-
noğlu Yenisoy gibi eski 
yeni köprü kuranların 
sayesinde elbette...

değerli konuklar, T.C. 
Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcısı Fikret Ka-
raman, Din Hizmetleri                 
Müşaviri Mahzar Bil-
gin, Bulgaristan Müs-
lümanları Yüksek Şura                              
Başkanı Şabanali Ah-
med, Kırcaali Belediye 
Başkanı Müh. Hasan 
Azis takdim edildiler. Her 
biri salonu dolduran halk 
tarafından alkışlandı.

Bu yılki kutlama töre-
ninde göze çarpan bir 
yenilik vardı. Başkan 
Hasan Azis toplantı-
yı selamlaması için ve 
diğer konuşmacıların 
söz almaları öncesi, 
Momçilgrad İmam Ha-
tip Lisesi öğrencilerinin 
Hz. Peygamber'imize 
(S.A.V.) adanmış şiir ve 
ilahilerin okunması dik-

kat çekti, alkışlandı.
 Yukarıda adı geçen de-

ğerli konuk din adamları-
mızın Hz. Muhammed'in 
hayatı ve faaliyetleri hak-
kında konuşmaları, ver-
dikleri bilgiler herkes ta-
rafından gönül rahatlığı 
ve heyecanla dinlendi.

 Aynı gün, tören öncesi, 
kan bağışlama kampan-
yası açıldı. Buna katılan 
Kıcaali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet bası-
na yaptığı açıklamada: 
"Kan bağışı, Kutlu Do-
ğum Haftası çerçevesin-
de tüm ülke çapında ya-
pılmaktadır. Bağışlanan 
her damla kan, din, dil, 
millet mensubiyeti ayır-
madan, ihtiyacı olan her 
vatandaş içindir, dedi ve 
bu tür girişimler önümüz-
deki yıllarda da devam 
edeceğini bildirdi.

      Kırcaali Haber

Kırcaali’de Kutlu 
Doğum Haftası

huriyeti Büyük Millet 
Meclisi’nin açılışına 
adanan bu Bayramın 
anlamını öğrencilere 
ve katılanlara anlattı.
Okul öğrencileri, tür-

küler, şarkılar ve dans-
lardan oluşan özel bir 
programla Türkiye’deki 
akranlarını selamla-
dılar. Kendi çizdikleri 
resimleri, Başkonso-

los aracılığıyla onlara 
hediye ettiler.
Sayın Yavuzcan, 

Palyaço’nun yardımıy-
la minik öğrencilere 
balon, bol bol şeker, 
çikolata ve kitaplar da-
ğıttı. Fakir çocuklar da 
unutulmadı. Onlara da 
spor ayakkabı ve eşof-
manlar hediye etti.
       
    Kırcaali Haber

PLOVDİV’DE 23 NİSAN KUTLANDI
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Sana âşıklığımdandır karanlıklarda korkmuyorum
Bulgaristan’ın önemli 

şair ve oyun yazarların-
dan biri olan Nedyalko 
Yordanov, yakın dostu 
Recep Küpçü’nün şiirle-
rini Bulgarca’ya çevirmiş 
ve 1968 yılında Dostla-
rım, Yolcu Yolunda Ge-
rek adıyla yayımlanan 
bu kitabın ön sözünde, 
Aziz Nesin’in Küpçü’yü 
Burgaz’da ziyarete gel-
diğini ve Türkiye’ye 
onun şiirlerinden oluşan 
bir dosyayla döndüğünü 
yazmıştır. 1991′de Recep 
Küpçü hakkında yazdığı 
bir yazıda bu olaydan 
söz ettikten sonra “Bu 
şiirlerin kaderi ne oldu, 
bilmiyorum” diyor.

Türkiye’de bugüne ka-
dar Recep Küpçü im-
zasını taşıyan herhangi 
bir şiir kitabı yayımlan-
madığına göre, Aziz 
Nesin, kendisine teslim 
edilen dosyayla hiç ilgi-
lenmemiş demektir. Ka-
pağını bile kaldırmadan 
bir kenara atmış olması 
da pek küçük bir ihtimal 
sayılmaz. Çünkü demir 
perde ülkelerine rahat-
ça gidip gelen Türkiyeli 
komünistler, bu ülkeler-
de Türkçe yazan şair ve 
yazarları -misafirleri ol-
dukları sürece yüzlerine 
gülüp eserlerini beğenir 
göründükleri halde, hiç-
bir zaman ciddiye alma-
mış ve Türkiye’de adları-
nı bile anmamışlardır.

Bir çiftçi ailesinin ço-
cuğu olarak 28 Eylül 
1934′te, Filibe sanca-
ğının Kuklene köyünde 
doğan ve Kırcali Türk 
Pedagoj i  Okulu’nda 
başladığı orta öğreni-
mini Razgrat Pedagoji 
Okulu’nda tamamladık-
tan sonra hayata öğret-
men olarak atılan Recep 
Küpçü, Türkiye’ye sev-
dalı, bu yüzden başına 
dertler açılan has bir şa-
irdir. Askerliğini Trudovo 
Delo gazetesinin Türkçe 
Emek Eri bölümünde 
yapar, ardından Cemi-
le Hanım’la evlenerek 
eşinin doğup büyüdü-
ğü şehir olan Burgaz’a 
yerleşir. Bu, onun haya-
tının en önemli dönüm 
noktalarından biridir; 
Burgaz’da Nedyalko 
Yordanov, Hristo Fotev, 
İliya Burjev, Stoyço Got-
sev, Dimitur Velinov gibi, 
.Çağdaş Bulgar şiirinin 
önemli isimleriyle yakın 
dostluklar kurar ve kısa 
bir sürede bu genç şair-
ler grubunun en aranan, 
en sevilen üyelerinden 
biri haline gelir. Bu arada 
Türkçe yayımlanan Yeni 

ışık gazetesinde mu-
habir olarak çalışmaya 
başlamıştır. İlk şiir kitabı 
Sofya’daki Halk Eğitimi 
Yayınevi’nin Türkçe bö-
lümü tarafından Ötesi 
Var (1963) adıyla yayım-
lanır. İkinci şiir kitabı ise 
dört yıl sonra çıkar: Öte-
si Düş Değil (1967).

Bu arada,  Recep 
Küpçü ile Bulgar şair 
Nedyalko Yordanov 
arasındaki dostluk bir 
hayli ilerlemiştir. Birgün 
Yordanov, Küpçü’ye, şi-
irlerini Bulgarca’ya çe-
virmek istediğini belir-
terek yardımcı olmasını 
rica eder. Ve çalışmaya 
başlarlar. Böylece şiirle-
ri Bulgarca’ya tercüme 
edilmiş Türk soyundan 
ilk şair ünvanını kaza-
nan Küpçü’nün kitabı 
Yordanov’un tercüme-
siyle Yama Yayınevi 
tarafından 1968 yılında 
yayımlanır: Dostlarım, 
Yolcu Yolunda Gerek. 
Ancak, bu kitap Sep-
temvri dergisinde çıkan 
bir değerlendirme yazı-
sı sayılmazsa, tuhaf bir 
sessizlikle karşılanacak-
tır.

Küpçü,  ş i i r l e r i n in 
Bulgarca’ya tercümesi 
için Yordanov’la çalışır-
ken aleyhine tezgahla-
nan oyunlardan haber-
sizdir. Esasen çalıştığı 
Yeni Işık gazetesine 
hakkında sık sık ihbar 
mektupları gönderil -
mektedir. Özellikle ikinci 
şiir kitabının yayımlan-
masından sonra kazan 
iyiden iyiye kaynamaya 
başlar. Önce gazetesin-
den soyadını “Küpçüev” 
şeklinde yazması emrini 
alır. Ancak Türklüğüne 
son derece bağlı olan 
şair, emre uymaz ve bu 
yüzden işinden atılır.

Hadise bu noktada kal-
mayacak, Şükrü Tahirov 
adlı yazar, Yeni Işık’ın 7 
Aralık 1967 tarihli sayı-
sında çıkan “Sanatçılık 
Özgürlüğü ve İnsanlık 
Onuru” başlıklı yazısın-
da şaire insafsızca sal-
dırarak onu “milliyetçi-
likle, komünist ideallere 
ihanet etmekle suçla-
yacaktır. Tahirov, Ötesi 
Düş Değil’deki en güzel 
şiirlerden biri olan Yaşa-
mak Üstüne’de komünist 
rejimin eleştirildiğini öne 
sürmüş, Hasbihal şiirin-
deki “Hadi dost bildikle-
rim, yürüyelim” mısrasını 
da şöyle yorumlamıştı 
“Bizi nereye götürmek 
istiyorsun Recep Küpçü? 
Söylesene Bilirsek erek 
bildiğin ufukları biz, ge-

liriz seninle. Sonra sen 
kimsin, Hangi toplumsal 
gücün sembolüsün?”

Küpçü’nün Rodoplar, 
Dertleşim, Üj Korku gibi 
şiirlerinde de düzeni it-
ham ettiğini ileri süren 
Tahirov, yazısındaki 
münizmin en ideal dü-
zen olduğunu ve eleşti-
rilemeyeceğini belirterek 
soydaşı bu şairi açıkça 
jurnal etmiş ve başına 
bir yığın dert açılmasına 
sebep olmuştur.

Recep Küpçü, o gün-
lerde işsiz oldu. ğu için 
büyük bir maddi sıkıntı 
içinde bunalmakta, bir 
yandan çaresiz bir has-

ta lığa yakalanarak ölüm 
döşeğinde yatan oğlu 
Unal’ın acısıyla kıvra-
nırken, biı yandan Gizli 
Servis tarafından sıkı bir 
şekilde takip edilmekte-
dir. Artık onunlı görüş-
mek çok tehlikeli bir iştir. 
Sonra. dan gönüllü ola-
rak Orlin Zagorov adır  
alan Şükrü Tahirov gibi 
hainler veya zayıf iradeli 
Türkler de, polisten biraz 
baskı görünce “Recep 
bizi Türkçe kitap okumak 
mecburiyetinde bırakı-
yordu” güya itirafta bu-
lunarak şairin büsbütün 
zor duruma düşmesine 
sebep olmuşlardır.

Recep Küpçü’ye en 
sıkıntılı günlerinde Ned-
yalko Yordanov, Hristo 
Fotev, Stoyço Gotsev, 
İliya Velinov gibi Bulgar 
şair dostlarının yardım 
elini uzatmaları onu sa-
vunmak ve iş bulmak 
maksadıyla birçok kapıyı 
çalmaları dikkat çekici-

dir, Nedyalko Yordanov, 
3 Temmuz 1971 tarihli 
günlüğünde bu konuda 
şunları yazıyor.

“Recep çoktandır işsiz. 
Ama gurur ve onur sa-
hibi olduğu, soyadının 
Bulgarlaştırılacağını bil-
diği için Yeni Işık gaze-
tesine yazı göndermiyor. 
Birkaç yıl son dalarda 
çalıştı. Bundan sonra 
Burgaz Süt Kurumu’nda 
da ancak bir gün kala-
bildi. Dört süt şişesinin 
fazla olduğu görmüş. 
Yetkili Recep’i suçlama-
ya başlayınca, tepkisi 
şiddetli olmuş. ‘Bunlar 
burnumdan getirdiğiniz 

ana sütümdür, şaşacak 
ne var ki?’ diyerek bura-
dan da ayrılmıştır. Todor 
Atanasov’la beraber Re-
cep’ e iş için bütün işlet-
meleri gezip dolaştık, bir 
yerde iş bulamadık.”

Küpçü, başta Nedyalko 
Yordanov olmak üzere, 
şair dostlarının yardı-
mıyla zaman zaman iş 
bulursa da, Gizli Ser-
vis (DS)’in gözü sürekli 
üzerindedir. Özellikle 
Martinkata takma adıyla 
tanınan Martin Martinov, 
Burgaz’da DS’nin Yaratı-
cı Aydınlar Bölümü’nde 
şeflik yaparken Recep’e 
karşı çeşitli komplolar ve 
provokasyonlar düzen-
ler. Son derece güçlü 
bir bünyeye sahip olan 
Recep Küpçü, bir gün 
Martinkata’nın adamla-
rından birini fena halde 
pataklamıştır. Nedyalko, 
Recep’in bu tür davra-
nışları yüzünden birkaç 
defa emniyetin mahzen 

katına sürüldüğünü söy-
lüyor.

 Recep Küpçü’yü en 
fazla sarsan hadise, bü-
yük oğlu Ünal’ı henüz 
ondört yaşında hayatı-
nın baharını yaşarken 
kaybetmiş olmasıdır. 
Yordanov, Recep’in o 
günlerde kendisine ta-
mamı Bulgarca yazıl-
mış şiirlerden meydana 
gelen Irmaklar Yılankavi 
Akar adlı baskıya hazır 
bir kitap getirdiğini, bu 
şiirlerin tamamında oğlu-
nun ölümünden duyduğu 
büyük acının yansımala-
rı bulunduğunu anlatır.

Ünal ’ın ölümünden 
sonra, Küpçü ailesi, 
küçük oğulları Erdinç’le 
teselli bulmaya çalışır. 
Yordanov, “Yoksulluğa, 
manen yıpranmışlığa 
ve garantisiz bir hayata 
rağmen”, Recep’in yeni 
çocuk sahibi olmada-
ki kararlılığından söz 
etmektedir. Nitekim bir 
süre sonra doğan üçün-
cü oğluna, kaybettiği 
ilk oğlunun adını verir. 
Daha sonra doğacak kızı 
ise ne yazık ki bir yaşına 
girmeden ölecektir.

Recep Küpçü, bütün 
direnme gücüne ve ha-
yata bağlılığına rağmen, 
zaman zaman büyük 
ümitsizliklere kapılmış 
ve yayımlanmamış şiir-
lerinde ümitsizliğini dile 
getirmiştir. Dünya İle Yüz 
yüze adını verdiği yayım-
lanmamış şiir dosyasın-
daki Biraz Hava Biraz 
Vefa Arıyorum adlı şiiri-
nin son mısraları dikkat 
çekicidir: “bizim lehimize 
olan bir tek ihtimal kaldı/
satılmadan ölmek. ”

Şairimizin gerçekten 
satılmamış ve ölümü 
de büyük ihtimalle bu 
yüzden olmuştur. Aynı 
dosyadaki bir başka şi-
irde (Diyojen’in Umudu 
ve Benim Önsezim) ba-
şına gelecekleri açıkça 
sezdiğini hayretle görü-
yoruz: “Birgün kendimi 
kurtaramayacağımı/üs-
tüne bastığım tuzaktan/
er geç alacağım başıma 
püsküllü belamı. ”

Recep Küpçü, üstüne 
bastığı tuzaktan kendisi-
ni gerçekten kurtaramaz. 
26 Nisan 1976 tarihinde 
Varna’da ani ölümünün 
sırrı henüz çözülebilmiş 
değildir. Eşi Cemile Küp-
çü, içinden bir sesin “Re-
cep ölmedi, öldürüldü!” 
dediğini söylüyor. Genel 
kanaat, onun milliyetçi 
fikirlerinden ve etkileme 
gücünden endişeye ka-
pılan komünist yönetim 

tarafından öldürtürmüş 
olduğudur. 

Küpçü’nün ölümünden 
sonra ailesi de rahat bı-
rakılmamış, oğlu Erdinç 
birtakım komplolar dü-
zenlenerek hapse atıl-
mıştır. Yordanov, babası 
gibi Erdinç’i de yalnız 
bırakmaz, hapisten kur-
tarmak için elinden gel-
diğince gayret gösterir. 
Hatta Recep Küpçü’nün 
bir zamanlar kendisine 
verdiği dosyayı, Cemile 
Hanım’ daki şiirlerle bir-
leştirerek neşrettirir. Bu, 
Recep Küpçü’nün Bul-
garca ikinci şiir kitabıdır. 
Yordanov’un maksadı, 
öldürülen şairin büyüklü-
ğü etrafında gürültülü bir 
ortam yaratmak, böylece 
Erdinç’in cezasının hafif-
letilmesini sağlamaktır. 
Ancak bu gayret istenen 
sonucu vermez.

Bu çileli yılların ardın-
dan Türkler’in adları-
nın zorla değiştirilmeye 
başlandığı felaketli yıllar 
gelip çatar. Cemile’ye 
Asya, hapisten çıkmış 
olan Erdinç’e Emiliyan, 
küçük Üna!’a da Üliyan 
adları verilir, fakat her 
nedense soyadı arına 
dokunulmaz.

Recep Küpçü ’nün 
sosyalizmi önceleri sa-
mimiyetle benimsedi-
ği, ancak en azından 
Bulgaristan’da uygula-
nan biçimiyle sosyaliz-
min bir aldatmacadan 
ibaret olduğunu çok 
erkenden fark ettiği mu-
hakkaktır. Bunu Biz Be-
yaz Köleler adını verdiği 
yayımlanmamış dosya-
sında yer alan İşit Kar-
deşim adlı şiirinde dile 
getirmiştir.

Ömrünün sonuna ka-
dar anavatan Türkiye’yi 
özleyen ve ne yazık ki 
“Canım, Şirin‘im” dediği 
İstanbul’u göremeden 
ölen Recep Küpçü, gö-
nüllü olarak Orlin Za-
gorov, Andrey Andreev, 
Kamen Kalinov gibi isim-
ler alıp soylarını inkâr 
eden ve rejimin uşak-
lığına soyunan Şükrü 
Tahirov’lardan çok fark-
lıydı. Türklüğü ile gurur 
duyan, bütün baskıla-
ra rağmen, değil adını 
değiştirmek, soyadının 
sonuna “ev” ekini bile 
koymaya yanaşmayan, 
Türkiye’ye yürekten bağlı 
bir şairdi ve “Özgürsem 
karanlıklarda sana aşık-
lığımdandır” diye haykır-
mıştı,

”Sana aşıklığımdandır 
karanlıklarda korkmuyo-
rum.”
  Beşir Ayvazoğlu

Recep Küpçü
28.09.1934 - 26.04.1976

         Recep Küpçü’yü saygıyla anıyoruz
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SİPARİŞ İÇİN TELEFON
0361 / 66724

Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

DUYURU
Kırcaali “Ömer Lütf i” Kültür 
Derneği Folklor Ekiplerine eleman 

alınacak.
Türkü ve dans yeteneği olan 7 
- 15 yaş arasında olan çocuklar 

Derneğe baş vurabilirler.
İrtibat tel. 0361 / 6 21 51

BALKANLAR’DA
          GEÇEN HAFTAHüzünlü veda

Değerli Ramadan 
Arifov’un aramızdan 
ayrılmış olmasının de-
rin acı ve üzüntüsünü 
yaşıyoruz.
Doğanın yeşile bü-

ründüğü, mis kokulu 
çiçeklerin gözümüzü, 
ruhumuzu şenlendir-
diği bir bahar gününde 
acı bir haberle sarsıl-
dık. Mevsimlerin en 
neşelisi artık hüzne 
teslim oldu.
12 Nisan 2010’da 

Hasanköylü Alioğullar 
sülalesinin ilk aydınla-
rından biri olan öğret-
men Ramadan Arifov, 
geçirdiği ani kalp krizi 
sonucu hayata veda 
etti. Merhuma dua-
larımız, acılı ailesine 
başsağlığı diliyoruz, 
mekanı cennet, ruhu 
şad olsun.
Ramadan Arifov kim-

dir?
- 08 Nisan 1932’de 

H a s a n k ö y ’ d e  ( 
Kadınka’da) ailesinin 
ilk oğlu olarak hayata 
geldi.
- İlkokul 4’de kadar 

doğduğu köyde resmi 
olmayan okulda za-
manın hocası yanında 
bitirdi. Bu süre zarfı 
içinde diploma alabil-
mek ve eğitimine de-
vam edebilmek için 
Rusalsko ( Hotaşlı ) 
köyündeki okula her 
yıl bitirme sınavlarına 
girdi. Bir yıl da oradaki 
okulda okudu.
1946- 1948 yılları ara-

sında ise Kırcaali’deki 
Merdese’de ( şimdiki 
Tarih Müzesi ) eğiti-
mine bütün sıkıntılara 
rağmen devam etti. 
1951 yıllarında Stara 

Zagora’daki Pedagoji 
Okulunu bitirdi. Her 
vatandaşın (tarlada 
çalışan köylümüz olsa 
bile!) kendi haklarını 
savunabilmek için oku-
ma- yazma bilmesi ge-
rektiğini savunan Ra-

madan Arifov eğitimci 
olmaya karar verdi. 
1952’de Komuniga’ya 
(Kuşallar) öğretmen 
tayin edildi.
1953’ün Şubat ayın-

da vatani görevine 
“Trudovak” olarak baş-
ladı. Sırasıyla Smol-
yan sancağı, Borieva 
Maden Ocağı, Batak 
Barajı, ve Peşdere- 
Bratsigovo yolunda 

Bulgaristan ve Makedonya Başbakanları Boyko 
Borisov ve Nikola Gruevski’nin, prestijli İngiliz 
dergisi “Economist” tarafından 29 Nisan tarihin-
de Atina’da düzenlenen “Güneydoğu Avrupa için 
meydan okumaları” konulu toplantıya katılmala-
rı bekleniyor. Toplantıya Yunanistan Başbakanı 
Georgios Papandreu da katılacak. Makedonya 
Başbakanının Atina ziyaretinin gayri resmi ola-
cağı bildirildi. Nikola Gruevski toplantıda konuş-
macılardan biri olacak. 
                              ***
Yunanistan Makedonya’nın Avrupa Konseyi 

Başkanlığını devralmakla Atina ile eski Yugos-
lavya Cumhuriyeti’nin ismi konusunda yürütülen 
tartışma ile ilgili kendi görüşünü kabul ettirme-
ye çalışacağından şüphe duyuyor. Yunanistan 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Grigoris Delaveku-
ras, Üsküp’ün bu yılın Mayıs ayı itibari ile Avru-
pa Konseyi Bakanlar Komitesinin başkanlığını 
“2010 Makeson Başkanlığı” adı altında yapma 
niyetinin kışkırtıcı olduğu ve Makedonya’nın 
Avrupa Konseyi kapsamında geçici olarak Eski 
Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya olarak 
anılacağı belirtilen Konsey kararnamesini ihlal 
ettiğini vurguladı. 
                             ***
Arnavutluk ve İtalya Dışişleri Bakanları İlir Meta 

ve Franco Frattini, Tiran’da 2010-2012 dönemin-
de küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesine 
ve eğitim ile sağlık sektöründe yeni iş yerleri-
nin açılmasına ilişkin 51 milyon avro tutarında 
İşbirliği Protokolü imzaladılar. İtalya, ticaret ve 
ekonomide Arnavutluk’un en önemli ortağı olma-
ya devam ediyor. Franco Frattini, Arnavutluk’un 
sonbahara kadar AB tarafından vatandaşlarına 
uygulanan vize rejimini kaldırtmayı başaracağı-
na olan inancını dile getirirken ülkenin Avrupa 
ailesine doğru ilerleme kaydettiğini belirtti. 

                    ***
Yunan hükümeti bu yılda özelleştirmeden hazi-

neye en az 2,5 milyar avronun girmesini bekliyor. 
Hükümet, Avro grubu maliye bakanları arasında 
Yunanistan’a gerektiğinde mali yardım sağlan-
ması konusunda yapılan anlaşmanın piyasalarda 
yarattığı pozitif iklimden yararlanmaya ve gerekli 
yapısal reformları gerçekleştirmeye kararlı oldu-
ğunu göstermek için devlet hisseleri ile kıymetli 
evrakları satmaya çalışıyor. Yunanistan’da Fut-
bol Karşılaşmaları Sonuçlarını Tahmin Örgütü 
OPAP, Telekomünikasyon Kurumu OTE, Ulusal 
Elektrik Şirketi DEİ, Gaz Şirketi DEPA ve Ziraat 
Bankası özelleştirmeye tabi tutulacak. 

üç yıl boyunca kazma 
kürek salladı. Asker 
ocağında gündüzle-
ri işte, akşamları ise 
okuma- yazma bilme-
yen asker arkadaşla-
rına ders verdi. Çünkü 
öğretmenliği, sadece 
meslek değil, aynı za-
manda görev bilmişti.
1956’da tezkere al-

dıktan sonra öğret-
menliğe geri döndü. 
Aynı yıl Bezvodno (Su-
suz) köyü Dolaştır’dan 
ayrılarak ayrı bir be-
lediye oldu. Yeni be-
lediyenin temellerini 
atanlardan biri de Ra-
madan Arifov oldu. Bir 
yıl belediye de sekre-
terlik yaptıktan sonda  
Hasanköy’e ( Kadınka 
) öğretmen atandı.
Geçen Y.Y’ın 70’li ve 

80’li yıllarında Bezvod-

no köyünün okulunda 
hem öğretmenlik hem 
de müdürlük yaptı. 
Sert ve disiplinli du-
ruşu ardında insan 
sevgisi ve fedakârlık 
erdemleri saklıydı. 
Elinden gelen yardımı 
köylüsünden ve öğren-
cilerinden asla esirge-
medi. 
Öğretmenliği yanı 

sıra Haskovo Öğret-

men Enstitüsü’nün 
Bulgarca- Rusça ve 
Tarih bölümünden ba-
şarı ile mezun oldu. 
1984’ de Bezvodno’da 

okul müdürü iken ya-
şadığı sıkıntılı ve onur 
kırıcı dönemi belleğin-
den asla silinememiş-
tir. O yıl Kırcaali ilin-
deki Türklerin adları 
evvela Bezvodno’dan 
değiştirilmeye baş-
landı. Rejime karşı 
koymak imkânsızdı. 
Defalarca emniyet 
güçleri ve Çernooçe-
ne Belediyesi tarafın-
dan çağırılan Rama-
dan Arifov’a defalarca 
baskı uygulandı. Aynı 
yıl Komuniga’daki em-
niyet müdürlüğünde 
48 saat tutuklu kaldı. 
Muazzam baskı ve 
eziyet sonucu Alio-

ğullar sülalesinden ilk 
onun adı değiştirildi. 
Bilinçli ve sorumluluk 
sahibi bir bireyin olan 
biteni kabullenmesi ve 
tepkisiz kalması müm-
kün değildir tabii. 
Demokrasi için her 

fırsatta mücadele eden 
Ramadan Arifov’un 
adalet hayali 1989’da 
gerçekleşti. Türklerin 
kendi benliği ile mutlu 
ve yaptıkları işlerde 
başarılı olmasını is-
teyen bir eğitimci için 
özgürlük ve adalet en 
büyük ödül olsa ge-
rek!
1990’dan it ibaren 

sırasıyla Tosçalı’nın 
Başevo köyü (Hallar), 
Jenda ve Jitnitsa köy-
lerinde  öğretmenliğe 
devam etti.
Ramadan Arifov’un 

dürüstlüğü ve mesleki 
disiplini hem öğrenci-
lerinin, hem de iş ar-
kadaşlarının saygısını 
kazanmasını sağladı. 
Eğitimin öneminden 
her fırsatta bahsetti. 
Okuttuğu öğrenciler 
öğretmen, doktor, zira-
at mühendisi, hemşire, 
iktisatçı, ebe, gazeteci 
ve yazar oldular. Oku-
ma sevgisi ve azim 
aşılayan hocalarına 
şükranlarını borç bil-
diler hep. Ramadan 
öğretmen, topluma 
yararlı bireyler yetiştir-
miş olmanın gururunu 
daima kalbinde taşıdı. 
Kanımca, her insanın 

hayatı, yaşamış oldu-
ğu dönemin tarihi hak-
kında pek çok ipucu 
vermektedir. Yeni nesil 
bunları bilerek cesaret 
ve ilham alabilmeli ve 
geleceğini daha iyi 
şekillendirmelidir. De-
delerimiz pek çok zor 
dönemlerden geçmiş, 
ancak pes etmemiştir. 
Onlarla gurur duymak 
yetmez, başlattıklarını 
devam etmek düşer 
bizlere!                                    

    Recep  Arifoğlu
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İktidar’dan HÖH Belediyelerine siyasi baskı 
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi (HÖH) mer-
kezinde yapılan basın 
açıklamasında, ken-
dilerine karşı iktidar 
tarafından bir "cadı 
avı"nın sürdürüldüğü-
nü söylediler.
Parti temsilcileri yap-

tıkları açıklamalarda, 
iktidarı  HÖH'nin ba-
şında bulunduğu bele-
diyelere karşın "siyasi 
amaçlı" soruşturmaları 
yürütmekle suçladı.

HÖH Merkez Yöne-
tim Kurulu üyesi Kır-
caali Belediye Başka-
nı Hasan Azis, yaptığı 
açıklamada iktidardaki 
GERB (Bulgaristan'ın 
Avrupa Gelişimi için 
Vatandaşlar)    partisi-
nin kontrolündeki polis 
ve valiliklerin, yargının 
yetkilerini üstlenerek 
soruşturmalar yürüt-
tüklerini söyledi.
Hasan Azis, yerel 

yetkililere yönelik ola-

rak halen sürdürülen 
600 soruşturmadan 
550'sinin HÖH'nin ba-
şında bulunduğu bele-

diyeleri hedef aldığını, 
buna karşın GERB'nin 
yönettiği belediyelere 
yönelik bir tek soruş-

turmanın bulunmadı-
ğını ifade etti.
Bazı kamu ihalele-

rinin 13 defa soruş-
turulduğuna dikkat 
çeken Azis, Kırcaali 
Belediyesi hakkında 
108 soruşturmanın ol-
duğunun altını çizdi.
HÖH Başkan Yardım-

cısı Lütfi Mestan, parti 
liderlerinin suçlu veya 
yozlaşmış olmadıkları 
için soruşturmalardan 
korkmadıklarını da 

vurguladı.
Hasan Azis’in, kısa 

bir süre önce savcılık 
bürosunca hakkında 
soruşturma açıldığına 
dikkat çekildi. 
Geçen yılın yaz ay-

larında düzenlenen 
seçimlerde iktidardaki 
Sosyalist Partisini ye-
nen, Başbakan Boy-
ko Borisov'un GERB 
partisi, HÖH karşıtı 
politikaları ile dikkat 
çekiyor.             KH

Leçkov görevinden alındı  
Sliven Bölge Mah-

kemesi tarafından 
yapılan açıklamada, 
hakkında Bulgaristan 
Ceza Kanunu'nun 4 
ayrı maddesine daya-
lı, 7 ayrı suç duyurusu 
bulunan Leçkov'un 
tarafsız olarak yargı-
lanabilmesi ve olası 
suçunun tespit edile-
bilmesi için, belediye 
başkanlığı görevine 
son verilmesinin karar-
laştırıldığı bildirildi. 
Son olarak aşırı hız 

yapması sonrası trafik 
polisleriyle kavga eden 
ve sonra da ehliyetsiz 
olarak olay yerinden 

kaçan Leçkov, daha 
sonda da polislerin 
kendisinden özür dile-
melerini istemişti. 

Bulgaristan'ı dünya 
dördüncülüğüne ka-
dar yükselten 1994 
kupasında milli futbol 
takımında yer alan 

Leçkov, Beşiktaş fut-
bol takımında da oy-
namıştı. Memleketi 
olan Sliven kentinde 
iki kez üst üste bele-
diye başkanı seçilen 
Leçkov'un görev sui-
istimalleri ve karıştığı 
skandalları konu alan 
haberler sıklıkla basın-
da yer alıyor. 
Leçkov, açıklanan 

mahkeme kararı ile 
ilgili basına yaptığı 
yorumda, ''İçim rahat. 
Suçsuz ve temizim. 
Adalet sistemi adilse, 
yakında görevime geri 
döneceğim'' dedi. 
     Kırcaali Haber 

VMRO Türkiye’nin Avrupa 
Birliği üyeliğine karşı imza 

kampanyası başlattı

VMRO-BND (İç Make-
don Devrimci Örgütü – 
Bulgar Ulusal Hareketi) 
Türkiye’nin Avrupa Birliği 
üyeliğine karşı halk oy-
lamasının yapılması is-
teğiyle imza kampanyası 
başlattı. İmza toplama ilk 
başta Dobriç (Hacıoğlu 
Pazarcık), Plovdiv (Fili-
be) ve Haskovo (Hasköy) 
il merkezlerinde başladı. 
Ardından Bulgaristan’ın 
tüm il merkezlerinde, il-

çelerinde, semtlerinde, 
köylerinde, bazı kahve-
hane ve dükkanlarda da 
imza toplama işlemleri 
üç ay devam edeceği bil-
dirildi. Yapılan açıklama-
lara göre, gerekçe olarak 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Trakyalı muhacir lere 
“tazminat ödemeye” ya-
naşmamasından dolayı 
kaynaklandığı duyuruldu. 
200 bin imzanın toplan-
dığı takdirde Bulgaristan 

Millet Meclisi’nin toplanıp 
halk oylamasının yapılıp 
yapılamayacağı kararını 
vermelidir. Eğer, imzalar 
500 bini aşarsa mevcut 
Anayasaya göre, Mil-
let Meclisi “Türkiye’nin 
Avrupa Birliği üyeliğine 
karşı mısınız?” adı al-
tında halk oylamasının 
yapılması için tarih be-
lirlemelidir. 

İsmail KÖSEÖMER

Kampanyanın sloganları: Avrupa Birliğinde fes mi?  ASLA! Avrupa Birliğin-
de Türkiye mi? 70 milyon Türk ve 7 milyon Bulgar. Bulgaristan yok oluyor!

Hasan Azis: Seçimlere polis 
mangasıyla gitmek doğru değil!
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi Kırcaali İlçe 
Başkanı Hasan Azis, 
17 Nisan’da Miladino-
vo (Dedeler) köyünde 
yapılan kısmi yerel 
seçimden önce yaşa-
nanlar hakkında gaze-
temize şunları söyledi: 
“Çarşamba günü köyde 
GERB (Bulgaristan’ın 
Avrupa Gelişimi İçin 
Vatandaşlar) Partisinin 
yapmış olduğu konserli 
mitingde bir manga po-
lisin bulunması nasıl 
açıklanabilir, neyi ifa-
de eder? Bunlar doğru 
şeyler değil. Böyle bir 
hareketin altında ne 
yatarsa yatsın, halkı-
mız etkilenmemiş ve 
gereken cevabı san-
dıkta vermiştir. Tüm 
bu yaşananları gölge-
de bırakan bir durum 
vardı ki, bir Müslüman 
olarak, bir baba olarak, 
üzüntü içinde, sıkılarak 
sizlerle paylaşmayı 

borç bildim. Bu olay 
beni derinden etkiledi. 
Seçim kampanyası es-
nasında, GERB adayı 
Ahmet kardeşimizin 

kişisel trajedisi, sıkın-
tıları kampanyaya alet 
edildi. Bunlar insani 
hareketler değildir. 
Anladığım kadarıyla 
bu olay Ahmet karde-

şimizin bilgisi ve onayı 
dışında, duygu sömü-
rücü mühendisleri ta-
rafından planlanıp sin-
sice yönetilmiştir. İnsan 

trajedisinin siyasete 
alet edilmesini, parti 
yönetimi ve halk ola-
rak şiddetle kınıyoruz. 
Tüm siyasi partileri bu 
durumda daha dikkatli 

ve sağduyulu davran-
maya çağırıyorum. Se-
çime gelince, bildiğiniz 
gibi demokrasinin te-
mel şartı olan ve 1997 
yılından beri partimiz-
ce aday belirlemede 
uygulanan parti içi ön 
seçim Miladinovo’da 
da yapılmıştır. Ön se-
çimi kazanan Hikmet 
Raim ardından da oy-
ların %80’ini alarak köy 
muhtarı seçilmiştir. Bu 
bölgede Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi son 
meclis seçiminde gös-
terdiği başarıyı tekrar 
yakalayabilmiş ve o za-
man elde ettiği deste-
ği koruyabilmiştir. Tüm 
bölge seçmenlerine ve 
seçim hazırlıklarında 
küçüğünden büyüğüne 
kadar çalışan herkese 
teşekkür ediyor, yeni 
muhtarımıza da başa-
rılar diliyorum.”

İsmail KÖSEÖMER

Bir Yaşam Dikelim
22 Nisan – Dünya 
Günü sebebiyle dü-
zenlenen “Kırcaali 
– Temiz ve Güzel” 
kampanyası dahilin-
de bugün bir faaliyet 
daha gerçekleşti-
rildi. Kırcaali BÇM 

Çocuk ve Gençler 
Parlamentosu öğ-
rencileri altıncı kez 
olmak üzere bu yıl 
da “Bir Yaşam Dike-
lim” başlığı altındaki 
ağaç dikme faaliyeti-
ne katıldılar. Faaliyet 

“Prostor” parkının 
yanan ağaçlık bölge-
sinde gerçekleştirildi. 
Gençler 15 ağaç dik-
tiler ve yıl boyunca 
bu ağaçlara bakma 
sözü verdiler.
Bir saat sonra ağaç 

dikme faaliyetine 
Kırcaali “Lüben Ka-
ravelov” Üniversitesi 
öğrencileri de katıldı. 
Onların çabalarıyla 
20 ağaç daha dikil-
di.
          Kırcaali Haber
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Bahar yorgunluğuna karşı önlem alın 
İlkbahar ayları havala-

rın ısınmaya başlaması 
ve doğanın uyanışı ile 
beraber birçok insanın 
kendini daha iyi hisset-
tiği bir dönem olmakla 
beraber bahar yorgun-
luğu, halsizlik ve istek-
sizlik gibi problemler de 
hissedebiliyor.
Uzmanlar, her mevsi-

min yoğun hastalıkları-
nın kendine özgü olarak 
farklılık gösterdiğini, ör-
neğin kışın üst solunum 
yolu enfeksiyonlarının, 
yaz aylarında ise bağır-
sak enfeksiyonlarının 

daha sık görüldüğünü 
belirtiyor.
Bahar yorgunluğu, halk 

arasında sık kullanılan 
bir terim olup, iklim deği-
şikliğinin vücutta yarattı-
ğı yorgunluk hissi olarak 
tanımlanabilir. Aslında 
birçok nedenin bir araya 
gelerek yarattığı bir tab-
lodur. Dr. Bülent Yardım-
cı, yorgunluk hissinin 
yanında uyku düzensiz-
liği, iştah azalması, kas 
krampları, eklem ağrıları 
ve bayanlarda adet dü-
zensizliği gibi belirtiler 
olabileceğini belirtiyor.

Bahar yorgunluğuna 
karşı alınacak önlemler 
Bahar yorgunluğunun 

önlemleri daha bahar 
gelmeden alınmalıdır. 
İlk yapılması gereken 
şey, beslenme düzeni-
nin ayarlanmasıdır. Her 
zaman sağlıklı beslen-
meyi önermekle bera-
ber, çoğumuz kış ayla-
rında daha kalorisi bol, 
taze sebze ve meyve-
den fakir bir beslenme 

programı uygularız. Bu 
tarz beslenmeler kilo 
almamıza neden olur ve 
kalorisinin yüksekliğine 
rağmen enerji açısından 
daha kötüdür. Öncelikle 
beslenmedeki sebze ve 
meyve miktarı arttırıl-
malı, yağ miktarı düşü-
rülmelidir.
Bir öğünde çok mik-

tarda yemek yerine, ara 

öğünlerin olduğu düzen-
li bir beslenme progra-
mı  uygulanmalıdı r. 
Katkı maddelerini fazla 
miktarda içeren, yoğun 
kalorili, tuz ve yağdan 

zengin, pasta, kek, cips, 
tuzlu kuruyemiş vb. gı-
dalardan uzak durul-
malıdır. Yüksek oranda 
glikoz içeren tatlı yiye-
cek ve içecekler daha 
az tüketilmelidir. Yeterli 
sıvı tüketimi de önemli-
dir. Günlük sıvı tüketimi 
ortalama 2 lt ve üstü ol-
malıdır. Çoğunlukla da 

su tercih edilmelidir. Süt 
ve süt ürünleri de tüke-
tilebilir.
Kış aylarının diğer bir 

riski hareket azlığıdır. 
Hava şartları ve günün 

kısa olması hareketimizi 
kısıtlar. Yapılması gere-
ken şey kış aylarında da 
özellikle yürümenin ter-
cih edilmesi, imkân var-
sa spor yapmaya devam 
etmektir. Fakat günlük 
pratikte spor yapma ora-
nının daha az olduğunu 
görmekteyiz. Kış sonu-
na doğru günün uza-

ması ve havanın biraz 
daha sıcak olmasından 
yararlanarak düzenli bir 
yürüyüş programı ya-
pabiliriz. Hafta içinde 
fırsat buldukça, hafta 
sonlarında ise düzenli 
olarak yapılacak egzer-
sizler ve spor aktivitele-
ri daha dinç olmamızı 
sağlayacaktır. Düzenli 
spor yapanlarda bahar 
yorgunluğunun daha az 
görüleceği muhakkak-
tır.
Ruhsal stresler bahar 

yorgunluğunun diğer 
bir nedenidir. İş hayatı-
nın kış aylarında daha 
yoğun olması, stres bi-
rikimine neden olmak-
ta, fiziksel değişimlerin 
yaşandığı mevsim dö-
nümlerinde sıkıntı hissi 
ve depresyona eğilim 
artmaktadır. Stresi azal-
tabilecek spor faaliyetle-
ri, sosyal aktiviteler ve 
dış ortamda daha çok 
zaman geçirme yararlı 
olacaktır. Güneş ışınla-
rının ve aydınlığının ru-
humuza olumlu etkileri 
olduğunu unutmamak 

gerekir.
Uyku düzeninin sağ-

lanması diğer önemli 
bir konudur. Alışık ol-
duğumuz uyku düzenini 
değiştirmemeliyiz. Her-
kesin ihtiyacı olan uyku 
miktarı farklıdır. Bahar 
aylarına girerken uyku 
düzeni bozulabilir. Alışık 
olduğumuz saatte yata-
ğa gitmemiz ve ihtiya-
cımız kadar uyumamız 
gerekmektedir. Az uyu-
mak kadar, aşırı uyku 
durumu da kendimizi 
daha kötü hissetmemize 
neden olabilir.
Alerji, kalp damar has-

talığı, astım ve şeker 
hastalığı gibi kronik ra-
hatsızlıkları olanların 
ise mevsim dönümleri-
ne girerken doktor kont-
rollerini yaptırmaları 
gerekmektedir. Çünkü 
bu hastalarda oluşabi-
lecek komplikasyonlar, 
bahar yorgunluğu gibi 
algılanabilir. Ayrıca ilaç 
tedavilerinin yeniden 
düzenlenmesi ile bu dö-
nemi daha rahat geçire-
bilirler. 

Kalbin yeteri kadar 
oksijen alamayarak 
ölmesine kalp krizi 
(miyokard enfarktüsü) 
denir. Kalbimiz günlük 
yaptığımız işe göre 
bazen daha fazla ba-
zen daha az oksijene 
ihtiyaç duyar. Oksijeni 
kalbin kendi damarları 
yani koroner damarları 
getirirler. Eğer koroner 
damarlarda bir tıkanık-
lık veya daralma söz 
konusu ise kalp yeteri 
kadar oksijen alamaz, 
beslenemez. Besle-
nemeyen kalp dokusu 
ölür, işlevini yitirir ve 
kanı pompalayamaz 
hale gelir. Sonuç ola-
rak ölümcül bir tablo 
olan kalp krizi ortaya 
çıkar. 
Kalp krizi geçirmiş 

kimselerde ölen doku-
nun yerine yenisi gel-
mez. İşlevsiz bir yara 
tabakası oluşur. Yani 
kalp krizinin verdiği 
hasar geridönüşü ol-
mayan bir hasardır. 
Kalp kr iz ine ne-

den olan koroner 
damar tıkanıklığının 
en önemli  sebebi 
"atheroskleroz"dur. 
Atheroskleroz, da-
marlarının içine yağ 
birikintilerinin oturması 
demektir. Sigara içen-
lerde ve kolesterolü 
yüksek kimselerde 

Kalp Krizibu birikintiler sinsice 
büyürler ve zamanla 
koroner damarı tama-
men tıkarlar. Sonuçta 
kalbin beslenmesi bo-
zulur ve kalp krizi mey-

dana gelir. 
Gençlerde kalp krizi 

çok nadirdir. Olası ne-
denler şöyledir: 

•  Vücudun herhangi 

bir yerinde oluşan bir 
pıhtının koroner da-
marlara ulaşıp aniden 

tıkaması 

•  Kalp kapakları ha-
sarlanmış kimselerde 
kapalçıktan kopan 
parçaların koroner ar-

terleri tıkaması 

•  Vaskülitler, kronik 

hastalıklar 
•  Kokain kullanımı 

gibi nedenler olabilir. 

Kalp Krizinin Belir-
tileri Nelerdir?

•  Göğüste tam yeri 
belli olmayan sıkış-
ma hissi veren bir 
ağrı olur. 

•  Bu ağrı sol kola 
ve çeneye doğru ya-
yılır 

•  Ağrı hareket et-
mekle artar, dinle-
nirken azalır, fakat 
geçmez. Ağrı yarım 
saatten uzun sürer. 

•  Ağrıyla birlikte 
soğuk soğuk terle-
me ve mide bulantısı 
vardır. 

•  Nefes darlığı 
olur. 

Bazı insanlarda be-
lirtiler çok gizli olabilir. 
Örneğin diyabet has-
taları hemen hemen 
hiç ağrı duymazlar 
ve sadece nefes dar-
lığı ve soğuk terleme 
şikayetleri olur. Bazı 
hastalarda mide ülseri 
veya pankreatit ağrı-
sıyla kalp krizi ağrısı 
karıştırılabilir, ülser 
lehine yanlış yorumla-
nabilir. 

Ne yapmak gere-
kir?

Bu belirtilerle karşı 

karşıya kaldığınızda 
derhal bir yere oturup 
dinleniniz ve hemen 
bir sağlık kuruluşuna 
ulaşmaya çalışınız. 
Dışarıdaysanız cep 
telefonuyla yardım is-
teyiniz. Kesinlikle yü-
rümeye veya merdiven 
çıkmaya devam etme-
yiniz. Çünkü aktiviteye 
devam etmek zaten 
oksijen alamayan kal-
binizin oksijen talebini 
daha da artıracaktır. 
Son zamanlarda 

kalp krizi geçirildiğinin 
anlaşılması halinde 
bir-iki defa kuvvetlice 
öksürerek krizde olu-
şan ritm bozukluğu-
nun düzeltilebileceği-
ni ileri süren yayımlar 
çıkmıştır, ancak böyle 
bir yaklaşımın etkinliği 
henüz tam olarak ka-
nıtlanamamıştır. 

Kalp Krizi Geçirme 
Riskim Var mı?

Kalp hastalıkları açı-
sından risk arzeden 
durumlar şunlardır: 

•  Sigara içmek 
•  Kan lipidlerinin 

(kolesterol, triglise-
rid) düzensiz olması 
•  Diyabet Hastalığı 
•  Obezite 
•  65 yaşını geçmiş 

olmak.
 
Sayfayı hazırlayan:        
     Sebahat AHMET  
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Представители на общини и НПО дискутираха начините 
за партньорство, без конфликт на интереси

Моделите за парт-
ньорство между об-
щини и НПО бяха 
представени мина-
лата седмица на 
семинар в Кирково. 
Една от целите на 
обучението бе да се 
представят начините 
за осъществяване 
на партньорство, без 
с това да се накър-
няват разпоредбите 
на Закона за предо-

твратяване и разкри-
ване на конфликт на 
интереси. Такава бе 
и темата на самото 
обучение, организи-
рано от Асоциацията 
на родопските общи-
ни и Български цен-
тър за нестопанско 
право - ”Общини и 
НПО – партньорство 
без конфликт на ин-
тереси”.
В началото на фо-

рума, кметът на пог-
раничната община 
г-жа Шукран Идриз 
поздрави участници-
те с добре дошли. Тя 
заяви, че съвмест-
ната работа с АРО 
дава добри резулта-
ти и това сътрудни-
чество ще продължи. 
Ползата от подобни 
семинари е голяма. 
Тя пожела успешна 
работа и интересен 

престой на участни-
ците в Кирково.
По време на фору-

ма бяха разгледани 
казуси от практиката, 
свързани с различ-
ни ситуации на кон-
фликт на интереси 
и тяхното избягване 
в процесите на вза-
имодействие между 
общини и НПО.

Кърджали Хабер

Детска вокална група”Златна 
ябълка” сред първите на 

национален конкурс 

Детска вокална група 
„Златна ябълка”  се 
нареди сред победи-
телите на  VІ Наци-
онален фестивал за 
млади изпълнители на 
българска патриотич-
на песен „Родолюбие”. 
Той се състоя  на 17 и 
18 април в Панагюри-
ще. 
Нашите момичета с 

ръководител Ани Ба-
шева към Обединен 

детски комплекс спе-
челиха трето място 
сред 14 вокални групи. 
Те впечатлиха журито 
с председател Хайга-
шот Агасян с изпълне-
нията си на „Високи, 
сини планини” и „На 
хорото”. 
Микаела Чаушева и 

Анелина Гюдюлева  
участваха с индиви-
дуални изпълнения  на 
„Една сълза” , „Жена 

на всички времена”, 
„За теб, Българийо” 
и „Мечта за всички”. 
Специално за наци-
оналния фестивал 
индивидуалните из-
пълнителки бяха пре-
менени с нови костю-
ми. Момичетата бяха 
отличени с грамоти и 
за прекрасното изпъл-
нение, и за брилянтно-
то сценично  присъст-
вие. 

Дърво на желани-
ята, фотоизложба, 
аранжировка на цве-
тя, демонстрация 
на екоавтомобили, 
вело-поход, всички 
тези прояви бяха съ-
брани и проведени 
в Кърджали, в един 

“Искам да ми е чисто. 
Пази природата!”

ден, 22 април - Деня 
на Земята. Инициа-
тор за провежда-
нето им бе община 
Кърджали, която за 
поредна година ор-
ганизира множество 
мероприятия посве-
тени на Деня на Зе-
мята обединени под 
мотото “Кърджали - 
чист и красив”. 
Пред бившия па-

метник на Георги Ди-
митров в центъра на 
града вчера, малко 
преди да бъде от-
крита изложбата на 

тена и на 25 годиш-
нината на учебното 
заведение. Възпи-
таниците на гимна-
зията представиха 
за кърджалийци и 
три екоавтомобила. 
И докато премина-
ващите минувачи 
разглеждаха с ин-
терес творбите на 
младите фотогра-
фи бе даден старт 
на състезанието 
по аранжиране на 
цветя. В него участ-
ваха 13 отбора. И 
тази година журито 

децата от фотоклу-
ба към ОДК, старти-
ра вело-похода на 
възпитаниците на 
ПГЕЕ “Капитан Пе-
тко Войвода”- Кър-
джали. Проявата на 
професионалната 
гимназия бе посве-

бе доста затрудне-
но при определяне 
на победителите. В 
крайна сметка пър-
вото място грабна-
ха възпитаниците 
на ГПЧЕ ”Христо Бо-
тев”, на второ място 
се класираха моми-
четата от СОУ ”Вла-
димир Димитров 
Майстора” , а трето 
място зае отбора на 
ПГ по строителство 
“Христо Смирнен-
ски”. Участниците в 
Детския и младеж-
ки парламент пък 
поставиха за кър-
джалийци дърво на 
желанията. На него 
всеки можеше да 
закачи своето пос-
лание за по-чиста 
околна среда. Към 
края на деня двете 
символични дръв-
чета бяха отрупани 
с зелени листа, но 
от хартия. 
От 17,00 започна и 

празничната програ-
ма, в която участие 
взеха състави при 
ОДК, от Общинския 
център за култура и 
младежки дейности, 
народно читалище 
“Юмер Лютфи” и 
училища от града. 
Бяха връчени и на-
градите на отличи-
лите се участници 
в кампанията “Кър-
джали - чист и кра-
сив”. 
  Кърджали Хабер

Ученици се съревноваваха в "Защита 
при бедствия, аварии и катастрофи" 

Четири общински 
отбора участваха 
в общинския кръг 
на състезанието 
„ З а щ и т а  п р и 
бедствия, аварии 
и  катастрофи”, 
което се състоя 
в  О б е д и н е н и я 
детски комплекс. 
Тийнейд ж ърите 
оказваха първа 

помощ,  показаха 
умения за работа 
с противогаз, за 
хе р м е т и з и р а н е 
на  хранителни 
п р о д у к т и  и 
демонстриха как 
трябва да действат 
при земетресение. 

 На първо място 
се класира отборът 

на ОУ”Звездел”, 
втори е отборът 
на СОУ”Никола 
Йонков Вапцаров” 
,  трети - учениците 
от ОУ”Д-р Петър 
Берон”.  
Областният кръг 

на състезанието 
ще се проведе 
на 30 април в 
Кърджали.
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Kırcaali’de çocuklar  23 Nisan’ı kutladılar 

Kırcaali “Ömer Lütfi” Kültür Derneği ve Bulgaristan 
Türklerinin Sesi “Kırcaali Haber” Gazetesi 23 Nisan 
Türkiye Cumhuriyet’inin Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı dolayısıyla geçen hafta konser düzenledi. 
Kültür Derneği’nin salonunda gerçekleşen konserde 

Derneğin çatısı altında faaliyet gösteren Kadriye La-
tifova Çocuk Folklor Ekibi tarafından halk oyunları 
gösterisi sunuldu, halk türküleri ve 23 Nisan’a adan-
mış şiirler okundu. “Ömer Lütfi” Derneği tarafından 
artık geleneksel hale gelen bu tür kutlamalara her 

yıl daha fazla seyircinin katıldığı görünmektedir. 
Konsere katılan tüm çocuklara “Kırcaali Haber” 

Gazetesi tarafından sağlanan yaklaşık 100 Türkçe 
çocuk kitabı gazetenin editörü Sebahat Ahmet ta-
rafından hediye edildi. 

Kırcaali çocuklarına 8 ton 
oyuncak bağışlandı

21.04.2010 tarihinde 
“Çayka” Anaokulu ço-
cuklarına iki büyük koli 
oyuncak hediye edildi. 
Hediyeler Uluslararası 
“Bılgariya” Vakfı tarafın-
dan Kırcaali belediyesi-
ne bağışlanan 8 tonluk 
oyuncakların sadece 
küçük bir kısmıdır. Bu 
oyuncakları vermek için 
anaokuluna özel olarak 
vakfın Başkanı Yakov 
Cerasi geldi. Sayın Ce-
rasi, Kırcaali Belediye 
Başkanı Müh. Hasan 
Azis ve yardımcısı Elisa-
veta Kehayova eşliğinde 
okulu ziyaret etti.

Belediye Başkanı   be-
lediye adına, vakfa te-
şekkür etti ve:  “Aramız-
daki ilişkilerin gelecek 
yıllarda da sürmesini 
umut ediyoruz” dedi. 

Sayın Azis, yaklaşık 70 
kolilik bağışın eşit olarak 
Belediye anaokullarına 
dağıtılacağını bildirdi. 

Sayın Cerasi: “Bu he-
diyeleri vermek için Kır-
caali Belediyesini seçti-

ğimize mutluyuz. Vakfı-
mız genelde tıp araç ve 
gereçleri bağışlamakta, 
ancak bağış yapmaya 

yeni alanlar her zaman 
bulunmakta. Bağışların 
birçoğu İsveçli Kontes 
Ester dö Pomeri yar-
dımıyla düzenleniyor” 
dedi. Sayın Yakov Ce-
rasi, Mayıs ayında Bul-

garistan ziyaretleri es-
nasında Sayın Kontes’i 
Kırcaali’ye davet ede-
ceğini söyledi.

Yakov Cerasi 1946 yı-
lında Bulgaristan’da doğ-
muştur. İsrail’de büyü-
müş. Uzun yıllar ABD’de 
okumuş ve çalışmıştır. 
18 yıldır ülkemizde ya-
şamakta. Sayın Cerasi 
Uluslararası “Bılgariya” 
Vakfı’nın kurucusu ve 
başkanıdır.

2009 yılı tütün primleri belli oldu
Tüm tütün üreticile-

rini hayati derecede 
ilgilendiren karar ni-
hayet çıktı. Bakanlar 
Kurulu’nun Sofya’daki 
toplantısından sonra 
yapılan açıklamaya 
göre, ödenecek 2009 
yılı üretimi tütün prim-
leri için alınan karar 
şöyledir:

-1 kg “Basma” tü-
tün cinsi - 3.20 LV
- 1 kg “Kaba kulak”   

- 2.08 LV
-1 kg “Virciniya (Vir-

ginia)” - 1.46 LV
-1 kg “Bırley (Bur-

ley)” -1.45 LV

İlk iki tütün cinsi Ori-
ental tütünü olarak da 
bilinir. İnce yapraklı 
olup yetiştirilmesi, tı-
marı zordur. Tüm iş-

lemler sonunda alınan 
ürün büyük miktarda 
değildir. 27 000’den 
fazla kişi Kırcaali ve 
Smolyan (Paşmaklı) 
etrafında taşlı ve en-

gebeli arazilerde bu 
iki cins tütünü yetiştir-
mektedir. Diğer iki cins 
geniş yapraklı olup ge-
niş ve düz arazilerde 
yetiştirilir ve sonunda 
elde edilen ürün bü-

yük miktardadır. 2009 
yılı için Bulgaristan’da 
toplam 48 609 347 kg. 
tütün üretilmiştir. Elde 
edilen ürünün 47 135 
952 kilogramına prim 
ödenecek. Toplam 

116 milyon leva prim-
den   61,3 ile 77,3 mil-
yon leva arası Oriental 
cinsi tütüne verilmesi 
öngörülmüştür.

Kırcaali Haber


