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Erdoğan Kırcaali’de Türklere Seslendi
‘Dilinize Dininize ve Geleneklerinize Sahip Çıkın’

Tür k iye Cumhur iyet i
Başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan, Kırcaali ziyaretinde Bulgaristan’da yaşayan
Türklerin çok büyük sıkıntılar
çektiğini belirterek, “Ancak
Tarihten Kalan Sorunları
Tarihte Bırakalım” dedi.
Başbakan Recep T. Erdoğan
28 Mart günü Kırcaali’yı ziyaret etti. Erdoğan’ın ilk durağı
Kırcaali Merkez camisi oldu.
Yüzlerce insan misaf irleri
karşılamak için caminin etrafını
doldurdu. Alkışlarla karşılanan
Erdoğan cuma namazını kılmak
için camiye girdi.
Başbakan Erdoğan, cuma
namazını kılması ardından
Sveti Georgi Kilisesi’ne geçti.
Kilise ziyaretinde Papaz Petar,
Erdoğan’a altın tespih hediye
etti. Başbakan Erdoğan da,
Papaz Petar’a gümüş tesbih ve
tepsi verdi.
Erdoğan, kilisede yaptığı
konuşmada, “ Birbirine ta hammül etmesini, birbirine
saygı göstermesini insanlar
öğrensin, anlasın ve bilsin. Bir
arada yaşamayı bilirsek o barışı
sağlayabilirsek inanıyorum ki,
insanlığın geleceği daha parlak olacaktır.” dedi. “Ne kadar
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kazanırsak kazanalım unutmayalım,
gideceğimiz yer iki metrelik çukur.
O zaman bu kavga niye?” şeklinde
konuşan Erdoğan, “Milyoner olsak, milyarder olsak, trilyoner olsak,
yiyeceğimiz karnımızı doyuracak kadar. Fakir fukaranın yiyeceği kadar.
Aradaki fark birinin saltanat içinde,
birinin mütavazı sofrada olmasıdır.
Eğer biz insana hizmeti hedef alırsak
her şey daha güzel olacaktır. Bu
açıdan din adamlarına da toplumun
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Toptan Fiyatına Perakende Satış
Tel. 03691 / 6144

manevi açıdan iyi motive edilmesi,
barış ve dayanışmanın sağlanması
için büyük görev düşüyor.” ifadelerini
kullandı.
Başbakan Erdoğan, kilise ziyaretinin ardından Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan Azis’i ziyaret etti.
Erdoğan’ın, Belediye Başkanı Azis
ile yaptığı görüşmede Kırcaali’ye
yapılacak yeni cami ve stadyum

Sözüm
Yine Türkçe
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projelerinin ele alındığı öğrenildi.
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(Devamı sayfa 3’te)

DUYURU
Kırcaali “Ömer Lütfi” Kültür Deneği folklor ekiplerine eleman kabul ediliyor.
Dans ve türkü yeteneği olan 7-12 yaş
arası ve 13 yaşından büyükler şu telefona başvurabilir:
0361 / 6 21 51
www.turkkulturevi.net
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Kırcaali Bölgesinden
Önemli Web Siteler
Kırcaali Belediyesi:
www.kardjali.bg
Ardino Belediyesi:
www.ardino.bg
Momçilgrad Belediyesi:
www.momchilgrad.bg
Çernooçene Belediyesi:
www.chernoochene.com
Krumovgrad Belediyesi:
www.krumovgrad.bg
Kirkovo Belediyesi:
www.bulgaria.domino.bg/kirkovo
Ömer Lütfi Kültür Derneği:
www.turkkulturevi.net
Kadriye Latifova Tiyatrosu:
www.dmdtkardjali.com
Zeybekler Derneği:
www.zeybekler2006.com
Rodop Kıvılcımı Derneği:
www.ardino.bg/?pid=5,28
Dekorstil Firması:
www.dekorstil.com
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Türküm, Doğruyum, Çalışkanım!
Son 130 yıl Bulgaristan devleti sınırları içerisindeki Türkler asırlardır bu topraklarda var olmalarına
rağmen malüm nedenlerden dolayı çeşitli maddi
ve manevi baskılar altında kalmaktadır. Büyükler
üzerindeki baskıları da zorunlu isim değiştirmeleri,
Türkçe konuşma yasakları, toplama kampları ve
müteakibinde sınır dışı etmelerle gördük, tetiklenen
son süreç günümüze kadar şekil değiştirmiş olarak
sinsi ve emin adımlarla devam ettirilmektedir. Yani
geçim mücadelesine düşen Türkler gönüllü olarak
doğdukları toprakları terk ederek ya anavatan’a ya
da dünyanın farklı köşelerinde daimi veya geçici bir
süre için yerleşmektedirler. Anavatan’a yerleşen
Türkler doğal olarak Türklüğünü geliştirirken bu
imkanı bulamayanlar farklı zorluklar ile karşı karşıya
kalmaktadır ve Türklüğünü korumada olağanüstü
çaba göstermek zorunda kalmaktadırlar. Bu zorluklara göğüs gerenler taktire şayandır.
Özellikle geçmişteki ayan ve günümüzdeki üstü
kapalı bulgarlaştırma politikaları çocukların yani
geleceğin büyüklerini yoğun bir manevi baskı altına
almaktadır ve onlar üzerinde silinmeyecek yaralar
bırakmaktadır. Bulgaristan’daki Türk çocukları bilinçli olarak şu veya bu şekilde Türkçe eğitimden
yoksun bırakılarak kendi dillerine ve milletine
yabancılaştırılmaktadır. Bu durum öz kimlikleri
kaybetmelerine ve yeni kimlik arayışlarına sürüklemektedir, sonuçta ne bir Bulgar ne de tam bir Türk
kimliğine sahip olamıyorlar. Bu ise milli bilinç ve kül-

türün kaybolmasına ve Bulgaristan’daki Türk varlığının
erimesine sebep olmaktadır.
Türk varlığının ve kimliğinin yok olmaması için Türkçe
düşünmek, konuşmak ve okumak zaruridir. Ama en önemlisi Bulgaristan’daki Türklerin böyle bir talebi olmasıdır.
Bunu sağlamak tabi ki büyüklerin görevleri arasına girmektedir, hepimiz Bulgaristan ilk okullarında zorunlu olarak
okutulan “Az sım Bılgarçe” şiirinden kötü etkilenmişizdir
ve bunun yaraları yüreğimizin derinliklerinde hala canlı
durmaktadır. Böyle yaraların çocuklarımızın yüreklerinde
açabileceği boşluğu şimdiden görmeli ve oluşmasına kesinlikle izin vermemeliyiz. Bunun en güzel ve masum panzehiri - aşısı çocuklarımıza daha okula gitmeden; Türküm,
Doğruyum,Çalışkanım! öğrenci andını şiir olarak ezberletmektir, bence bundan daha güzel ve doğal bir hak ve
olamaz. Bunun için haydi şu dizeleri ilk önce kendimize
sonra çocuklarımıza öğretelim.

Türküm, doğruyum, çalışkanım!
Yasam küçüklerimi korumak, büyüklerimi
saymak, yurdumu, budunumu (milletimi)
özümden çok sevmektir.
Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir.
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.
Ne mutlu Türküm diyene!

AİHM, 4 Ayda 3 Defa
Yunanistan’i “Türk” Kelimesine
Yasak Nedeniyle Mahkum Etti
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Batı Trakya’da Türk
Azınlığı’nın kurdukları İskeçe
Türk Birliği ve Türk Kadınları
Kültür Örgütü’nün, Yunanistan
tarafından adlarında “Türk’’
kelimesi geçtiği gerekçesiyle
kapatılmalarını haksız bularak,
Atina’yı mahkum etti. Yunanistan,
son 5 ayda Batı Trakya Türklerine
ait 3 derneğin kapatılmasıyla ilgili
davalarda AİHM tarafından mahkum edildi.
AİHM, Yunanistan’ın Türk azınlık
tarafından kurulan dernekleri kapatma kararıyla ‘’Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS)
örgütlenme hakkıyla ilgili 11. maddesini ihlal ettiği’’ kararına vardı.
AİHM kararında, ikinci
başvuruyla ilgili yargılanma süresinin de uzunluğuna dikkat çekilerek, ‘’Yunanistan’ın, AİHS’nin adil
yargılanma hakkıyla ilgili 6. maddesini de ihlal ettiğine’’ hükmetti.
-25 yıllık hukuk mücadelesiBatı Trakya Türk Azınlığı’nın
en eski kurumu olan İskeçe Türk
Birliği’nin kapatılmasıyla ilgili 25
yıllık hukuk mücadelesi İskeçe
Türk Birliği lehine sonuçlandı.
İskeçe Türk Birliği’nin 2005
yılından bu yana AİHM’de devam
eden davasının sonucu bugün
açıklandı. AİHM, İskeçe Türk
Birliği’ni haklı bularak, 25 yıldır
verilen hukuk ve demokrasi mücadelesinde Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın haklılığını tescilledi.
19 8 3 yılın d a d e r n e ğ i n
tabelasının yerinden sökülmesi ve
derneğin kapatılması nedeniyle
açılan davayla başlayan dönem,
7 Şubat 2005 tarihinde Yargıtay
(Arios Pagos) Genel Kurulu’nun

aldığı kararla iç hukuk açısından
tüketilmişti. Bunun üzerine İskeçe
Türk Birliği, Temmuz 2005 tarihinde AİHM’ne başvurmuştu. 14
Nisan 1927 tarihinde “İskeçe Türk
Gençler Yurdu” adıyla kurulan
dernek, 1936 yılında İskeçe Türk
Birliği adını almıştır.
-Gerekçeli kararHülya Emin ve altı arkadaşının,
Gümülcine’de Mar t 20 01’de
kurdukları ‘’Türk Kadınları Kültür Örgütü’’nün, kapatılması
üzerine, 2005 yılında AİHM’ye
başvurmuşlardı.
AİHM, Hülya Emin ve
arkadaşlarının açtığı davada
maddi tazminata gerek görmezken, İskeçe Türk Birliği davasında
8 bin euro maddi tazminat ödenmesini kararlaştırdı.
Strasbourg mahkemesi, gerekçeli kararında ‘’derneklerin, kendi etnik kültür ler ini
geliştirmeye çalışmasının, kesinlikle demokratik bir topluma
tehdit oluşturamayacağı, farklı
kültürlerden gelen azınlıkların,
tarihi bir gerçeği olduğu ve bunu
uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde demokratik toplumun hoşgörüyle karşılaması ve
koruması gerektiği’’ vurgulandı.
-İskeçe Türk Birliği Başkanı
Ahmetoğlu: Tarihi bir karar“İskeçe Türk Birliği’nin 25 yıllık
hukuk ve demokrasi mücadelesinin başarıyla sonuçlanmasının
mutluluğu içinde” olduklarını
söyleyen İskeçe Türk Birliği
B a ş kanı O z an A hm eto ğ lu,
CİHAN’a konuştu. AİHM’nin
kararını Batı Trakya Türkleri
için tarihi olarak değerlendiren
Ahmetoğlu şöyle konuştu: “Azınlık

İskender GİRGİN
kurumları olarak bu kararı 25 yıldır
bekliyoruz. Sonuçta sabrın ve
inancın başarısı oldu. Tüm topluma,
Batı Trakya Türklerine ve ülkemize
hayırlı olmasını diliyorum.”
İskçe Türk Birliği’nin hukuk mücadelesini özetleyen Ahmetoğlu,
“İskeçe Türk Birliği, 1983 yılında
başlayan kapatma davasında
haksız bir uygulamayla karşı
karşıya kalmıştır. İç hukuk mücadelemiz 2005 yılına kadar devam etmiştir. 2005 yılı şubat ayında
Yargıtay (Arios Pagos) aldığı kararla
İskeçe Türk Birliği’nin kapatılmasını
onaylamıştır.” dedi.
AİHM, geçen ekim ayında Evros
(Meriç) Azınlık Gençleri Derneği’nin
kapatılmasını da haksız bir uygulama bularak Atina’yı mahkum
etmişti. Yunanistan, bu derneği
adında “azınlık” kelimesi geçtiği
gerekçesiyle kapatmıştı. Gümülcine
Türk Gençler Birliği de, adında Türk
kelimesi bulunduğu gerekçesiyle
kapatılmıştı. Bu dernekle ilgili hukuki süreç devam ediyor.
Yunanistan, ‘’Lozan Antlaşması’na
göre, Azınlığın etnik terimlerle
tanımlanamayacağı’’ gerekçesiyle,
adının içinde “Türk” kelimesi geçen
dernekleri kapatıyordu.

İbrahim BALTALI

Fotoğrafta: İskeçe Türk Birliği’nin giriş kapısı
görülmektedir. Birliğin tabelası yıllar önce yerinden sökülmüştü. Bu insan hakları ayıbı artık sona
erdi.
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Erdoğan Kırcaali’de Türklere Seslendi...
( Birinci sayfadan devam )

Belediye binasında gerçekleşen görüşmede
Azis, Başbakan Erdoğan’a futbol topu ve Kırcaali
takımının formasını hediye etti.
Kırcaali Valisi Angel Kpocamanov tarafından
verilen öğlen yemeğinden sonra Devlet tiyatrosu salonuna gelen Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, Bulgaristan’da yaşayan Türklerin çok
büyük sıkıntılar çektiğini belirterek, “Ancak tarihten kalan sorunları tarihte bırakalım” dedi.
Erdoğan, Bulgaristan ziyaretinin son gününde
Türklerin yoğunlukta yaşadığı Kırcaali kentinde
temas ve incelemelerde bulundu ve buradaki
Türklere seslendi.
Bulgaristan’da yaşayan Türklerin bu ülkenin
birer sadık vatandaşı olduklarını, Türkiye ile
Bulgaristan arasındaki ilişkilerin gelişmesinde
bir dostluk köprüsü oluşturduklarını dile getiren
Erdoğan, “Bence Balkanların Kırcaali’den alacağı
çok dersler var” dedi.
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerde
son 18 yılda büyük gelişme kaydedildiğini, bu
gelişimde Bulgaristan’da yaşayan Türklerin
sağduyulu hareketinin büyük rol oynadığını ifade
eden Erdoğan, şunları söyledi:
“Bulgaristan Türkleri, Bulgaristan’ın birer sadık
vatandaşı olarak tabi ki bu ülkenin demokrasisi, ekonomisi ve istikrarı için çalışacaklar. Tabi
ki Bulgar dilini öğrenecek ve konuşacak, ama
ana dillerine, kültürlerine ve dinlerine de sahip

çıkacaklar. Bunları gelecek nesillere aktaracaklar.
Çağdaş demokrasinin değerleri de bunu gösteriyor.”
Bulgaristan’da Türkçe öğretim konusunda eski

Resimde: Kırcaali camisi önüne yüzlerce kişi Erdoğanı karşılamaya geldi

Emine Erdoğan “Ömer Lütfi” Kültür Derneğini Ziyaret Etti
Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanı Sayın Recep
T. Erdoğan ile Kırcaali’ye
gelen eşi sayın Emine
Erdoğan, Devlet bakanı
Nimet Çubukç u, D evlet bakanları eşleri Perihan Tüzmen ve Songül
Çağ layan, T.C. Sof ya
Büyükelçisi’nin eşi Nilgün
Gücük, Belediye Başkanı
Hasan Azis’in eşi Nevin
Karaca, Kırcaali’de faaliyet gösteren “ Ömer Lütfi”
Kültür Derneğini ziyaret ettiler. Dernek Müdürü Müzekki Ahmet tarafından kabül
edilen heyet, derneğin tarihi
ve faaliyetleri ile ilgili bilgi
aldilar. Güney Bulgaristan’ın
en çok Türkçe kitabın
bulunduğu dernek kütüphanesini de ziyaret eden
misafirler Yüksel Esen’in
yönettiği Kırcaali Türk Folklor ekibi tarafından sunulan Türk halk oyunları ve

döneme göre büyük gelişme yaşandığını kaydeden Erdoğan, ortadaki bazı güçlüklerin de en
kısa sürede giderileceğine inandığını söyledi.

Bursa’dan Dedeler
(Miladinovo) Okuluna
Bağış Yapıldı
Bursa Osman Gazi Belediye Başkanı Recep
Altepe Dedeler köyündeki “Hristo Botev” okuluna
bağışta bulundu. Okul çantaları ve defterlerden
oluşan bağışlar çocuklara dağıtıldı. Geçen yıl
aynı belediyeden çocuklara okul kıyafetleri hediye
edilmişti. Belediye Başkanı Recep Altepe yaptığı
açıklamada Dedeler köyüne yeni okul binası inşa
edeceklerini bildirdi. Ayrıca, şimdiki okul binasını
da tamir edeceklerini söyledi. Okul Müdürü
Bayram Hüseyin yapılacak olan tamir ve yeni
bina toplam 400 bin leva maliyetinde olacağını
ve bu paranın tümünü Osman Gazi Belediyesi
üstleneceğini bildirdi.

KH

Resimde: Emine Erdoğan “Kırcaali” Türk Folklor ekibiyle birlikte
türkülerden oluşan yarım saatlik
proğramı izlediler. Beyeniyle
izledikleri mini konserden sonra
sayın Emine Erdoğan ve diğer
konuklar ekip elemanları ile hatıra

fotoğrafları çektirdi. Dernek
adına hatıra olarak Müzekki Ahmet Sayın Emine Erdoğan’a tablo
hediye etti.
KH

Kırcaali “Kadriye Latifova” Devlet Müzik ve Dram
Tiyatrosu Bir İlkeye İmza Atiyor
Kırcaali “Kadriye Latifova” Devlet Müzik ve Dram
Tiyatrosu 11 Mart itibarıyla “Hürrem, imparatorluğun
yaban çiçeği” piyesinin provalarına başladı. Piyes tiyatro müdürü Orhan Tair ile dramaturg Fehim Horozov tarafından yazılmıştır. Piyes için
Orhan Asena, Kolin Falkoner, Prof. Branko Samarciç ve Pavel Zagrebelni’nin yazıları kullanıldı.
Bulgaristan’da ilk defa bu denli kapsamlı proje üç
farklı yönetmen tarafından sahneye konuluyor.
Piyesin yönetmenliğini Bulgaristan tarafından
Orhan Tair, Ukrayna’dan Nikolay Kravçenko ve
Türkiye tarafından Selim Gürata üstlenecek. Ko-

stüm kreatörleri ise Ukraynalı Olena Vidyanina ve
Türkiye’den Gülhan Kırçova. Sahne tasarımını ise
Larisa Nagorskaya’nın imzasını taşıyacak. Baş
rolleri Ukraynalı İrina Bençivenga ve Türkiyeden
Selim Gürata paylaşacak. “Hürrem, imparatorluğun
yaban çiçeği”” piyesinin prömiyeri 26 Mayıs
günü yapılması planlanıyor. Kadriye Latifova’nın
doğumunun 80. yılı ve tiyatronun izleyicilere
kapılarını tekrar açılmasının 5. yıldönümü kaydedilecek olan 26-31 Mayıs günleri arasında “Sanatlar
Haftasına” yurtiçi ve yurtdışından büyük sayıda
misafirin gelmesi bekleniyor.

Resimde: Bursa Osman Gazi Belediye
Başkanı Recep Altepe Dedeler köyü okulundaki öğrencilere hediyeleri sunuyor.
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Batı Trakya Türkleri Çanakkale Şehitlerini Andı
Anma törenine bü yıl ilk defa Bulgaristan’dan Türkler katıldı

Yunanuistan ‘ nın Gümülcine ( Komutini ) kentinde 18 Mart 2008 yılı
Çanakkale zaferinin 93 yıldönününde
Batı Trakya Şehitlerini anma töreni
tertiplendi.
Tören, Gümülcine Türk Gençler Birliği girişimi ile düzenlendi ve
Birliğin salonunda yapıldı.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen
etkinliğe başta Türkiye cumhuriyeti
Gümülcine Başkonsolos Muavini Özkan Duman ve çalışanları katılırken
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif, İsketçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete,Valı Yardımcısı Mehmet
Devecioğlu, Mustafçova belediye
Başkanı Mustafa Aga, İsketçe
Belediyesinde Eşitlik listesi başkanı
işadamı Hüseyin Bandan, Gökçeler
Belediye Başkanı Birol İncememet
, Eğitim Şirketi başkanı sabık millet
vekili Galip Galip, sabık millet vekili
İsmail Rodoplu , Kırcaali “ Ömer
Lütvi “ Kültür Derneği sekreteri ve ”
KIRCAALİ HABER “ gazetesi genel
yayın müdürü Müzekki Ahmet ile av.
yazar Mustafa Bayramali, başka resmi konuklar ve çok sayıda Gümülcine Türkleri katıldı.
Batı Trakya Gençler Birliğinin
girişimi ile üç yıldan beri Çanakkale
savaşında İsketçe, Gümülcine, Demotika ve Rodopların başka bölgerelinden yüzlerce Osmanlı toprakları
için şehit düşen kahramanları
anma törenleri düzenleniyormuş.
Etkinliklerin genel amacı şehitleri
u nt m ayıp a n m a k ve o n l a r ın
kahramanlıklarını genç kuşaklara
tanıtmak imiş.
Etkinliğin açılış konuşmasını
yapan Gümülcine Gençler Birliği
Başkanı Adnan Selim katılımcıları

selamladıktan sonra onları bir
dakıkalık saygı duruşuna davet etti.
Bu yılki törenlere konuşmacı olarak
İsketçe Müftü Yardımcısı Fatma
İmam, Kurcalı köyünden İsmail Ahmet, Büyük Dervent köyü din görevlisi İbrahim Kuru katıldılar ve günün
önemi ve anlamına uygun birer

savaşlarında canlarını verdiklerini
gördüm “, dedi. Müftü İbrahim Şerif ,
aydınların ve özellikle öğretmenlerin
bu tür etkinlilere iştirakının yeterli
olmadığını belirttikten sonra “ Her
akşam buraya, bu mekanda kahve
içmek için toplanan öğretmenler bu
akşam burada yok. Bazıları biraz

la başarılamayacağını belirtti. “
Kırcaali Haber ” gazetesi genel
yayın Müdürü Müzekki Ahmet selamlama konuşmasında “ Hem Batı
Trakya’ dan hem de Bulgaristan’dan,
özellikle benim bölgem Kırcaali’den
savaşta şehit düşenler oldu. Onların
hepsini rahmetle anıyor ve bundan
böyle iki Türk toplumu
olarak işbirliği içersinde,
yakın gelecekte bu tür etkinliklerin bizim bögemizde de yapılacağına emin
olmanızı isterim”, dedi.
Diğer konuk konşmacı av.
Yazar Mustafa Bayramali
ise konuşmasında “ Bizleri buraya davet ettiğniz
için sizlere teşekkür eder,
Çanakkale savaşında
canlarını feda eden 250
bin şehidimizi sayğı ile
anıyorum. Bizler Rodop
dağlarının iki yakasında
yıl l a r c a ay n i k a d e r i
paylaştık. Artık zor yıllar
bizim için geride kaldı.
Bundan öte bu nevi etkinliklerde daha sık bir araya
geleceğiz. Bunu hep birlikte arzuluyoruz. Bu nevi
etkinliklerin bizim oralarda da yapılması için daha
yakın işbirliği yapmamız
Resimde: Gümülcinede düzenlenen çanakkale şehitlerini anma törenine konuşmacı olarak katılanlar.
gerekiyor “, dedi.
Katılımcılar, Çanakkale
konuşma yaptılar. Türkiye Cumhusavaşlarına ait İbrahim Baltalı’nın foönce kapının önünden geçtiler ve
riyeti Başkonsolos Muavini Özkan
tograf sergisini beğeni ile seyrettiler.
maalesef bu etkinleğe katılmadılar
Duman selamlama konşmasında
Ayıca etkinliğn sonunda birliğin saz
“, diyerek eleştirdi. İsketçe seçilmiş
“ Rodop Rüzşarı “ dergisinde Batı
ekibi Çanakkale türkülerini seslenMüftüsü Ahmet Mete de yaptığı
Trakya’ dan dörtyüz kadat şehit
direrek katılımcıları çoşturdu.
konuşmada bir davanın kazanılması
olduğunu okudum. Bunlardan
için savaşmak, çaba harcamak
KH
80 kadar şehidin de Çanakkale
gerek. Şayet hiç bir iş yan yatmak-

Sözüm Yine Türkçe Üstüne

Bayram KUŞKU
Yıllardır içimde kıpır kıpır kemiren
bir “ses” beni rahatsız ediyor. Sanki isyana hazır. . . Çıktı çıkacak,
dağları aşarak köy kent kapı kapı
dolaşacak.
- Belki de bir mesaj iletecek
Türkçenin ses bayrağı altında. . .
Ve ben işte o sesi yutkuna yutkuna duyurmak istiyorum dilimi
konuşanlara. Açıkçası gelişi güzel
hasbihale çağırıyorum, sıkılmadan
kaçınmadan fikir ifadeledimizi

pekiştirmekte bir kuvvet doğacağına
inanarak.
Sözünü ettiğim isyan sesi güzel Türkçemizi konuşan veya
okuyan tümümüzün içinde vardır
k a n ı s ı n d a y ı m . Yu r d u m u z d a
Türkçenin yıllardır uyukladığını
sezenler nicedir sanıyorum. Bu
hal böyleyken Türk aydınları
gam keder içindeler. Baltalandık
baltalandık filizlerimizde de ümit yok.
Bulgaristan’da Türkçemizin daha da
çökmemesi için şifalar arayıp bulmak hepimizin görevidir. İcabında
sesimizin isyanını yüksek sesle
duyurmalıyız. Savunmalıyız hep birlikte. Türk kültürümüzü çökeltmeye
meydan vermemeliğiz.
BU HALE NEDEN GELDİK VE
NEREDEYİZ?!
70. yıllarına doğru totaliter rejimin
Bulgaristan Türklerine sinsice asimilasyon bir mikrop gibi yayılmaya
başladı. Yılların geçmesiyle daha
da hız aldı. Çocuklarımız ana dilinden okullarda mahrum kaldı. Türkçe
gazeteler ve radyolar yavaş yavaş
susuverdiler. Hüzün çöküverdi Türk
halkının üzerine.

Dişler kenet essede arada barış
havası. . .
Ve en nihayet zorla bulgarlaştırma
süreci çattı geldi kapıya. Nice
ızdıraplar, çileler, işkenceler çekildi.Daha nicelerine kör kurşunlara
göğüs gerenler hep bizler olduk.
1989 yılı yazında “Büyük göç”
kervanları ana vatan Türkiye’ye
akın ettiler. Kısa bir zaman içinde
nice aydınlarımız, şair, yazar
eğitmenlerimiz sınır dışı ediliverdiler. Böylelikle Türk kültürünü
ayakta tutan direkler çökertildi, ve
kültürümüz de malesef bu günkü
duruma düştü. Yıllardır isim yapmış
olgun hocalarımız, üstatlarımız bizleri bırakıp gittiler. Onlardan ne
öğrendikse onların izinden gitmeye
çalışıyoruz bu gün.
Öte yandan totaliter rejiminin
çökmesiyle halk demokrasi gildi
diye nümaişe çıktı sokaklara meydanlara. Evvet buna hep birlikte
sevindik. Adlarımızı ovsuz evsiz
aldık. Bazılarımız hatta soy adı bile
seçti.
Demir sıcakken dövülür derler ya,
daha nice haklarımız hasır altında
kaldı. Gündeme gelecek günler yıllar
belli değil. Mesela: Ana dilimizin zo-

runlu okunması, Kırcaali Üniversitesinin Türkçe kolunun kapatılması,
Ulusal televizyonda 10-15 dakikalık
Bulgarcadan tercüme haber ajansı
yetersizdir. Elimizden bu kadar geldi
diyen siyasetçilerimiz varsa buna da
teşekkür, vesselam. . .
Yılların geçmesiyle halimizin ne
olacağı bu günden belli.
El ele Tür k kültür ünü
savunacağımız yerde, çürüteceğiz,
bunu bilmeliyiz. Bazı veliler arasında
çocuklarımızın Türkçe okutulması
zararlıdır diye konuşuluyor. Avrupa
birliğine girdik. Bize İngilizce, Almanca, Fransızca lazım diyenler de
var. Nasıl olur da konuştuğumuz dile
insan saygı ilgi göstermez. Büyük
önder K. Atatürk’ün bir söyleişi
geldi aklıma “Geçmişini bilmeyenin
geleceği yoktur”. Bu mantıklı sözleri niye kendimize bir klavuz tutmuyoruz. Avrupa’da gurbetçiler bile
zorunlu Türkçe okuyorlar. Yakında
bağımsızlığına kavuşan Kosova da
bile zorunlu Türkçe okunuyor. Radiyo ve televizyon yayınları yeterince.
Güzel Türkçesiyle gazete ve dergileri seve seve okunuyor.
Ya bizler masun gibi ne zamana
kadar bakacağız?
Siyasetçilerimizi o derin uykudan
uyandırmak görevi kime düşüyor?
Biz seçmenlere değil mi?!

Bayram KUŞKU

Kültür- Sanat
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BAYRAMLAR

Kalbimin içinde, aşkımın peşinde
neşelisin,
Söyle anlat bana, hangi baharın
güzelisin
Saçının bir teli düşmüş, güldeki
aşka
Nefesin var başka, bakışın var
banbaşka.

Ali EMİN

GEL

Bu gün gel, yarın geç olarak
Gel bende borcun var alacak
Gel gözlerime inmesin perde
Ağlayacaksındır şuramdaki
derde.
Göklerde bulutlar var ağlayan
Yer yüzünde ırmak oldum
çağlayan
Ya l v a r m a k t a n d a l l a r ı m
kırılacak
G e l s e n e, b u n d a n e va r
şaşılacak...

Gel hele gel tıpış tıpış basarak
Gözlerin yıldızlar gibi ışık saçarak
Konuş sözlerini, uzat ellerini,
Savur benim üstüme, bahar
ellerini.
Doğan güneşin eşisin bende
parlayan
Hasretinden kara bulut oldum
ağlayan
Gurbet elde kafeste, bülbül
yavrusu
Kısacık şiirimde, beni anlayasın
doğrusu.

Ali EMİN

Sevgi dolu, af dolu
İşte yine bayramlar.
Benim size dileğim
Nice sehatlı yıllar.

Nefize HABİP

HATIRALAR
Acısıyla tatlısıyla
Peşimden koşar hatıralar
Son yolculuğumuza dek
Uzun kısa gölgeler misali ...
İlk yaramazlığın cezası
Sevginin ilk harfi, ilk hece
Aşkın çaldığı o gece
Ve mutluluğun bu sesi ...
Hatıralar!
Emeller Boynumuzda yedek
Yolumuz yıldızlara
Hatıralar,
Atılan adımlara destek.

Buram Buram Nostalji

Habibe HASANOVA

Habibe Hasanova
20 Aralık 1953 yılında
Kırcaali’nin Köseler
köyünde dünyaya
geldi. İlk öğremini
doğduğu köyde, orta
okulunu boynovo
köyünde, liseyi de
G a b r ovo ş e h r i n d e
tamamlamıştır. 1974
yılında Kobilyane
köyünde aile ocağı
kurar, halen yaşamını
orada sürdürmektedir.

Kimi kez içime bir alev iniyor ki, beni tepeden tırnağa sarsıyor. Oturup kendi kendime
düşünüyorum. Düşünmemek elde mi? Bakıyorum.
Köşe – bucak yemyeşil. Kırlar baştan başa kuş
sesleriyle yüklü. Bir bakıma dünyalar cıvıl cıvıl.
Zaten bizim Rodopların baharları, yazları, gerçi
her mevsimi çok güzel olur. Köyüm Köseler’e her
vardığımızda bir başka oluyorum, gönül tellerim
inceliyor, inciniyor... Evimizin duvarlarına dokunuyorum, bakışlarımla, gözlerimle, ellerimle. Evet!
Evimiz. Babamın, benim, kardeşlerimin, evi. Evimizdi desem daha doğru olur... İstanbul’da rahmete kavuşan babamın altın teriyle ördüğü duvarlar
viraneye dönmüş. Hani o “Büyük göçten” sonra
buraları yalnızlaştı. Yaz günleri açık pencerelerinden, yine İstanbul’da gözlerini hayata yuman
anamın taktığı o tül perdeler sallanıyor ılık ılık esen
Rodop rüzğarından.
Karşı yamaçlarda yağmur sonrası güneş
altında parlıyan o güzelim kır çiçeklerini topluyor
çocukluğum.
Yasemin ve kekik kokukarı dolduruyor genizlerimi sadece. Anamın ocakta pişirdiği o çöreklerin
kokusu buram buram hala.
Şimdi gene bahar, gene köyüm, ben ve bahar.
Kimsesizlik ve yalnızlıkla boğaz boğaza geliyorum
yosun bağlamış patikalar önümde.
Gidenlerin izlerini yemyeşil çimenler bürümüş,
kaybolmuşlar. Tütmeyen bacalara kuşlar yuva
yapmış, harabeye dönmüş yepyeni evler, ve yılların
ötesinden hala sahiplerine sadık kalan dimdik duran büyük- küçük çok, herşeyden çok beyazları
grileşmiş mezar taşları.
Vücudumun her noktasında sancılar oluşuyor.
O günleri, o yılları, o insanları anımsadıkça.

Onların yokluğu beni adeta tüketiyor. İnsan
yaş ilerledikçe kendindeki değişimin farkına
varıyor.
Genelde beni akşamlar, güneşin batışı, sonbahar, yaprak dökümü, hatta ölümler etkiler. Etkiler de, bu bahar sabahı beni büyüledi. Çok, ama
çok gerilere götürdü. Hani şu hayatta merdivenler var ya, basamak basamak. Her basamağına
bastıkça daha da değişiyorum. Sanki daha çok
yaşıyorum, daha çok düşünüyorum, daha çok
ben – ben oluyorum.
Belki de o yüzdendir bu sabah bana tüm
geçen sabahların piri oldu.
Yeni doğan güneşle, taptaze renklerle, papatya ve zambaklarla, uçuşan kelebeklerle, öten
kuşlarla... Bu sabah da erken çıktım evden,
malum işe tabii...
Bilmem sabah erken şafak sökerken, Ayla
yan yana yürüdünüz mü hiç. Bilmem Ay dünyayı
güneşe teslim ederken o ısınların insana verdiği
zevki tattınız mı hiç?
Siz yürüyorsunuz, Ay adeta koşuyor. İnsan
ne zaman koşar bilir misiniz? Onu ya kovalayan
biri olur, ya da bir yerlerde bekleyeni vardır!
Bence Ay’ı hiç kimse kovalamıyor, onu biri
bekliyor. Bekliyen vardır ki, o ona doğru koşuyor.
İncecik, narin, pırıl pırıl. İki yıldız arasında, tıpkı
torunlarımın çizdikleri resimlerdeki yıldızları
anımsatıyordu. Minnacık, incecik, zarif bir yarım
ay!!!...
Sabah. Ne güzel bir şey sabahlar! Rodop
sabahları. Bizim sabahlarımız. Tertemiz el
değmemiş...
Ne büyük mutluluk ki, sabahları güneşi
karşılayabiliyoruz, sevdiklerimizi görebiliyoruz,
yollarda yürüyebiliyoruz, birbirimize gülümsiyebiliyoruz. Ah insanlar!...
Keşke insanlar da sabahlar gibi olabilseler, gözyaşları gibi temiz. Hep iyi şeyler
düşünebilseler, birbirlerini sevebilseler, insanları
insan yapan değerlerin kaybolmadığını anlasalar, herkesin ve herşeyin yaşama hakkı
olduğunu bir bilebilseler: Düşünebilseler!...
Bazan rahmetli babamın çok özlü söylediği
sözler aklıma geliyor ve ona ne kadar borçlu
olduğumu hissediyorum.
Eğer her sabah yollarda severek yürüyebiliyorsam, güzel şeyler düşünebiliyorsam,
küçücük şeylere bile sevinebiliyorsam, seve-

İster ki gönül size
Dertsiz günler dilesin
Kızlar güler yüzlü
Oğlanlar erginleşsin.
Öyle dostunuz olsun
Gücünüze güç katan
Ayrılıklar son bulsun
Kedersiz olsun yaşam.
Hep birlikte olalım
Tutunalım kol kola
Kardeşlerim, dostlarım
Bayranınız kutlu ola!

Nefize HABİP

biliyorsam ona borçluyum.
İşte böyle şeyler düşünüyorum ben yollarda
yürüken. Sabahları...
Büyük Türk şairi Orhan Veli’nin dediği gibi “Yürüyorum ve gülümsüyorum, gülümsediğimi görüp de
bana gülecekler diye düşündükçe daha çok gülümsüyorum...”
Böyle şeyler düşündürüyor bana bazan sabahları:
güzel ve incitici.
Gözlerim istemeden gökyüzüne kayıyor. Çok ağır,
gri, dümdüz, çok uzakta... ve bir o kadar yakında
...
Ay ve güneş görünmüyorlar.... hani bir söz vardır:
günün nasıl olacağı “Sabahtan belli”.
Bu sabah gökyüzü Nazım’casına ağır ve bulutlara
gebe...
İnşallah bereket, hayat, huzur doğar tüm
insanlığa...

İşte o yol
Elim anamın elimde
Beraber yürüdüğümüz yolda...
Bugün yine bu yoldayım
yıllar sonra...
Ayni yolda, ayni patikada
taşlar yosun tutmuş
toprağı çim bağlamış
sessizliğe bürünmüş etraf.
Anacığım sen yoksun
İstanbul mezarlığındasın
yalnızlıkla beraber
yürüyor çocukluğum.
Anamın eline sıkıca sıkıca tutunmuş,
Yeni umutlarla, yeni beklentiler içinde.
Güneş guruba teslim
Etrafımda ağaçlar
yaprakları sararmış.
Sağ tarafta o büyük çeşme
aynı şırıltıyla türkü söylemekte.
Aynı yolda yürüyorum
yıllar sonra anamsız
aynı patikada.
Mutlaka değişecek dediğim dünya
daha renksiz
mutluluk sesleri duyulmuyor
seven- sevilen yokolmuş
gerisin geriye dönüyorum
içim hüzün yüklü
dünyam boşalmış...

Habile HASANOVA

Bilelim-Gülelim
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Geçen sayıdaki mantık sorusunun cevabı.
Bir, çünkü yalnızca olayı anlatan Haskovo’ya gidiyordu. !

KARNE

Baba, ortaokul üçüncü sınıfa giden oğlunun elinde karneyle salona
girdiğini görür. “Allah allah, dönem ne çabuk bitmiş...” diye düşünür ve
oğluna seslenir:
-”Getir bakayım şu karneyi!”
-”Al baba...”
Adam karneye bir bakar ki, beden eğitimi ve resim dışındaki tüm dersler
zayıf.
-”Bir dediğini iki etmiyoruz, bilgisayar dedin, bilgisayar aldık, ingilizce kursu
dedin ingilizce kursuna gönderdik, gitar kursu, müzik aletleri, ne istersen
yapıyoruz. Kız arkadaş uğruna harcadığın çiçek parasının haddi hesabı
yok. Ne bu notların hali, rezil şey!”
-”Baba... O benim karnem değil ki, senin kitaplarını karıştırıyordum, birinin
arasında karnelerinden birini bulmuştum...”

BULMACA

Mantık Sorularımız
Askerin biri esir aldığı diğer askere demişki “öyle bir şey söyle, eğer
söylediğin yalan ise seni kurşuna dizeceğim, ama eğer doğru ise seni
asacağım”. Bunun üzerine esir asker bir cümle söylemiş ve serbest
kalmış. Acaba ne demiş?

AĞIZ TADIMIZ
KIYMALI EV PİDESİ
MALZEMELER:

Soldan Sağa

İki su bardağı ılık

yarım çay bardağı

1 - Olabilecek bir zararı karşılamaya yarayan güvence. -Yüz, çehre.
2 - Bir tür sarılık.-Rutubet.
3 - Bir ayakkabı çeşidi. -Tek yaprak.
4 - Akıtma, dökme. -Sinirli.
5 - Acıma, üzülme(tersi). -Bir devletin rejimini tespit eden esas kanun.
6 - Yetkili, usta, becerikli. -Ressamların üzerinde boya karıştırdıkları
levha.
7 - Yansıma. -Müjde, hayırlı haber.
8 - Bir gıda maddesi. -Riyaziye.

şeker, bir su bardağı

Yukarıdan Aşağıya

su, iki yumurta,
bir yumurtanın
sarısı üstüne,

sıvı yağ, DR. Otker in mayası bir tane,
alabildiği kadar un.

YAPILIŞI:
Malzemelerin hepsini, karıştırıp yumuşak bir hamur tutun,
üstünü örtüp 1 saat kabarmasını bekleyin...

İÇ MALZEME:
250 gram kıymanın içine küp küp doğranmış domates,
incecik çeltilmiş soğan, varsa sivri biber, maydanoz, tuz
karabiber...
Kabaran hamuru 5 eşit parçaya bölüp, fırın tepsisine
göre pide şeklini vererek açıyoruz, iç harcını koyup
kenarlarından azıcık kapatıyoruz. 5 tanesinide tepsiye
dizdikten sonra ılık fırına koyarsanız daha çok kabarır.
Daha sonra yumurta sarısını sürüp 200 derece sıcaklıkta
pişirin..

AFİYET OLSUN

Atasözü
Her inişin bir çıkışı, hen çıkışın bir inişi
vardır.

1 - Fiyat listesi.
2 - Kare desenli kumaş.-Halk dilinde köpek.
3 - Deriden tek parçalı ve çarığı andıran ayakkabı.
4 - Bir tür yerleşim birimi.-Maden parçalarını tutturmak için kullanılan
kalay ve kurşun karışımı.
5 - Çekirdek.-Yapma, yaptırma.
6 - fasıla.-aletler.
7 - Arnavutluk’un başkenti.-Selenyumun remzi.
8 - Et satan esnaf.
9 - Eyer kolanının tokaya takılan kayışı.
10 - Kuzey Iraklı bir Kürt lider(tersi)
11 - Kuzu sesi.-Hıristiyan.
12 - İki gözü de görmez.-Atik, çabuk davranan.

Geçen sayıdaki bulmacanın cevapları:

Ziyaret
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Batı Trakya İzlenimleri

üyelik ücretleri.

GÜMÜLCİNE ( KOMUTİNİ)

Gümülcine Türk Gençler
Birliği faaliyetini kendilerine ait olan
tapulu bir binada yürütüyor. Burada
günün her saatinde gazete, dergi
okuyan, televizyon seyreden , çay,
kahve içen, sohbet eden gençlere
rastlamak mümkün. Burada mütevazi bir kütüphane de var. Birliğe
bağlı folklor grupu, resim ve seramik , yabancı dil kursları mevcut.

400 kilometre yolculuktan sonra argın - yorgun Gümülcineye
ulaştık. Şehir girişinde büyük bir
levha dikkatımızı çekti. Arabaya
“çüş “ dedik. Bize levhayı dostumuz İbrahim Baltalı okudu: “
Makaz yolu inşaatına başlanmıştır.
Tutarı 80 milyon evro. Mesafe
22 kilometre.” Gözlerimiz açıldı.
Başımızı kaldırıp bizim tarafa
baktık. Rodop dağlarının son tepeleri elle dokunulacak kadar
yakın. Yorgunluğumuzu unuttuk.
Demek en yakın bir zaman dilimi
içinde Kırcaali’ den Gümülcineye
400 km. yerine 100 km. katederek
ulaşabileceğiz. Yani dört – beş
saat yerine bir satte. Ne güzel, ne
iyi, erip te görene.
Gümülcine 70 000 nufuslu
şirin bir şehir. Batı Trakya’nın en
merkez şehri. Kentte şöyle bir tur
atan herkes burada kalabalık bir
Türk nüfusun oturduğunu farkedecek. Sokaklarda dolaşan sık sık geleneksel kıyafetli Türk bayanlarına
ve Türkçe konuşanlara rastlanıyor.
Hepsi bizim bir parçamız, cana
yakın insanlar. Bizim şiveyi
konuşuyor, tavırları, davranışları
bizimkiler gibi. İnsan onların
arasında kendini hiç yabancı hissetmiyor . Bulgaristan – Kırcaali’
den olduğmuzu anlayınca hemen
can oluveriyorlar.
Göklere süzülen minareleri
ile camiler daha karşıdan dikkatı
çekiyor. Etrafa kasetlerden ara
sıra Türk müziği yayılıyor. Türk
mahalleleri sevimli ve küçük
camileriyle, beyaz badanalı mütevazi endam konutları ile kendini
belli ediyor. Yunan mahalleleri ise
daha bakımlı, daha lüks apartman binalarından oluşuyor. Şehir
merkezinde dolaşırken insanın dikkatini birer katlı ahşap yapılar çekiyor. Bunların çoğu dükkânlar ve
şehrin Türk çarşısını oluşturuyor.
Buralarda daha çok köye yöne-

GÜMÜLCİNE TÜRK
GENÇLER BİRLİĞİ

ÖĞLE TATİLİ

Resimde: Bulgaristan heyeti Gümülcine Vali yardımcısı ile birlikte
lik, tarım aletleri satılıyor. Buna
sebep, yakına gelince Türk ev
ve dükkânlarının Yunan hukümeti
tarafından onarımına müsade
edilmemesi olmuş. Bu durum
merkezin güzel görünümünü
gölgeliyor. Daha ötede, şehrin
yeni merkezini büyük ve bakımlı
bir kilise, belediye, valilik , oteller
ve başka yapılar oluşturuyor.

CAMİLER
Gümülcinede irili ufaklı
yaklaşık 20 cami var. Bunların üç
tanesi merkezde. Biri Tabakhane
Camisi. Tek şerefeli minaresi ile
mütevazi bir mimarisi var. En
görkemli olanı ise şehir meydanına
hakim bir yerde bulunan kubbeli ve
iki şerefeli yüksek bir minareye sahip Eski Cami. Caminin yanında
Türk mimarisiyle yapılmış başka bir
bina daha var. Yeni cami de kubbeli ve yanı başında bir minare yer
alıyor. Avlusunda Osmanlılardan
kalma büyükce bir kabristanlık
var. Osmalıca kitabeleri korunmuş,
kolayca okunabiliniyor. Bizdeki gibi

kırılıp atılmamış.

MÜFTÜLÜK MAKAMI
Gümülcine ve İsketçe’de
ikişer müf tü var. Biri devlet
tarafından atanmış, devletten
maaş alan müftü. Diğeri de müslüman cemaatı tarafından seçilmiş
müftü. Din işlerini yürüten, müslüman cemaatinin sorunları ile
ilgilen ve bu çalışmaları denetliyen müftü,müslüman cemaatı
tarafından seçilmiş olanı. Atanan
müftü ise müslümanların boşanma
ve miras davalarına bakan ki,
onun kararları Yunan mahkemeleri
karafından onaylanmasından sonra geçerli.

SAAT KULESİ
Ye n i C a m i n i n h e m e n
yanıbaşında II. Abdulhamit devrinde yapılmış bir saat kulesi yükseliyor. Orijinal kitabesi üzerinde
duruyor. Birbirlerine yakın olan
şehir merkezindeki saat kulesi,
Eski ve Yeni Camilerin etrafı Türk
nüfusun tur attıkları bir mekân. Dar
sokaklar ve Osmanlı mimarisiyle
yapılmış dükkân ve evler. Tabi ki,
bu ortama hayat veren Türkler
şehrin güzelliğini renklendiriyor.

DERNEKLER
BATI TRAKYA
ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ

Resimdekiler: Bekir Mustafaoğlu, İsmail Rodoplu, Müzekki Ahmet, Ahmet
Mete, Mustafa Bayramali, Galip Galip, Mustafa Boşnak ve İbrahim Şerif.

Batı
Tr a k y a
Türk
Öğretmenler birliği 34 kurucu
üyesiyle 1936 yılı kurulmuş.
Kendilerine ait merkezde tapulu
bir mekânları var. Şu an birliğin
çalışan ve emekli 500 kadar üyesi
mevcut. Onlar buraya gelip çay,
kahve içerek sohbet etmekle boş
zamanlarını geçiriyor. Birliğin şarkı
ve sanat müzik korosu var. Koro
sık sık etraf köy ve kasabalarda
konserler veriyor. Derneğin tek finansman kaynağı üyelerin ödediği

Yunanistan’ da saat 14 ile
17 arası siesta, yani öğle tatili. Bu
saatler arasında sokaklarda insan
ve açık dükkân bulmak neredeyse
imkânsız. Ortalık bir an ölü şehre
dönüşüyor. Bu da Yunanlıların
sağlıklarına, istirahatına ne kadar
önem verdiklerini gösteriyor. Yunan
bilginlerine göre öğle vakti azıcık
da uyumak kalp sektesinden ölenlerin oranını azaltıyormuş.

TÜRKÇE BASIN VE
RADYO YAYINLARI
Gümülcinede birkaç haftalık
gazete çıkıyor. Bunların en önde
gelenleri “Gündem” ,”Birlik”,
“Cumhuriyet”. Hepsi de özel. Bu
işe gönül vermiş, kazanç peşinde
koşmayan kişiler. Haber ler i
kendileri ve gönüllü yardımcıları
topluyor. Adeta birbirine yardıma
koşuyorlar. Dağıtımlarını da bizzat
kendileri yapıyor. Çeşitli sorunlar,
yorumları, haberleri hiç kimseden
korkmadan, yılmadan olduğu gibi
aksettiriyorlar. Sayfaları yalnız
yerel haber ve yorumlarla dolu.
Gazetelerden başka birki de dergi
yayınlanıyor. Bunların en başında
İbrahim Baltalı’nın aylık, yöresel
araştırmalar, popüler tarih, kültür
ve sanat dergisi “ Rodop Rüzğarı”
geliyor.
Televizyon yayınları yok.
Sağdece yerel yayın yapan
radyoları var. Bunlardan biri “ Siti
“ radyosu. Radyo bizimle iki saatlik bir reportaj yaptı. Dinleyicilere
yöremizi tanıttık, sıkıntılarımızı
anlattık, sorunlarımızı aktardık. İyi
rağbet bulduk. Yayın esnasında
dinleyicilerden sorular aldık. Hepsini memnuniyetle yanıtladık.
Güzele doyum olmuyor.
Şirin Batı Trakya’yı Eğe kıyılarını
adım adım gezip aksettirmeye zaman, oturup yazmaya da yetenek,
ustalık ve vakit lazım.
Biz yeniden yola revan olduk. Yaklaşık 300 km. bir yolculuktan sonra sınıra dayandık. Aslında
sınır diye bir şey de kalmamış.
Memleket toprağına basınca gönlümüz açıldı. Dünyanın her köşesi
şirin. İlle bizim memleket, bizim
iller hepsinden daha güzel, daha
sevimli. Zaten güzelliğe gelince
her ana güzeldir, fakat herkese en
güzel kendi anasıdır.

Müzekki AHMET
Mustafa BAYRAMALİ

Bölgemizden

Nisan 2008
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Ardino Belediye Başkanı Resmi Murad:

Güzel Sözler Yerine İcraatlarımız Konuşsun İstiyoruz
- Sayın Resmi Murad,
Ardino’nun yeni Belediye Başkanı
olarak ilk başlatmış olduğunuz
projeleriniz neler?
- Yeni dönem başından bu yana
dört ay geçti. Bu kısa zaman döneminde, biraz olsun Ardino ilçemizin gelişimini ve kalkınmasını
sağlayabilmemiz için yeni projeler ürettik ve Avrupa Birliği
fonlarından, ulusal ve diğer yerli finans kaynaklarından yaklaşık 5 milyon leva tutarında geleceğe yönelik
yatırım yapmayı hak ettik.
Ayrıca kasaba ve köylerimiz
su ve kanalizasyon sorunlarını
çözümüne önem veriyoruz. Köy
yollarımızın düzenli bir şekle girmesi
de girişimlerimiz çerçevesinde yer
almaktadır. Hemen şunu belirtmek
gerekirse, Ardino‘ nun Zdravets semtinin bayındırılması için Su ve Çevre
Bakanlığının sağladığı 1,5 milyon
leva değerinde yatırım yapmaktayız.
Yıllardır önem verilmeyen ve gündeme alınmayan sokak ve kasaba meydanlarını gerektiği gibi
kaldırım yaparak, asfalt döşeyerek,
yeşillendirerek bayındırılması başta
gelen hedeflerimiz. Tabiat afeti ve
olağanüstü nedenlere sebep olan
derelerin teknelerini temizleyip, tehlikeli tespit edilen kıyıları beton
duvarla kolay yıkılmaz bir duruma
getirme uğrunda para sağladık
ve uygulama aşamasına geçtik.
Kasabamızın içinden geçen Dalca
deresinin iki kıyısının duzenlenmesi
için 590 000 leva sağlandı. Bu projenin bitiminde derenin düzenlenmesiyle kasabaya güzel bir man-

Resmi MURAD
zara verecektir. Yıl sonuna kadar
yapılması planlanan belediye ve
köy yolları için bütçe artığından 800
000 leva sağlandı. Ayrıca yollar için
belediye bütçesinden de yaklaşık
500 000 bin leva ayırılmıştır. Bunun
yanı sıra proje çalışmalarımız için
de 300 000 leva sağılanmıştır.
- Belediyenizde bulunan
okulların durumu ne?
- Malesef tüm ülkede olan sorunlar burada da var. Ancak şu ana kadar biz hiç bir okulun kapanması için
teklifte bulunmadık. Duruma cözüm
aramaya devam ediyoruz. Eğitim
kanununun vermiş olduğu bazı
imkanları kullanarak okullarımızın

bazılarını koruma altına aldırıp
finansmanın sağlanmasını için
uğraşacağız. Ancak yıl sonuna
kadar çalışma esnasında bir iki
okul kapanacak. Onların hangileri
olacağa okul müdürlerinin yönetme
şekline bağlı olacak. Bu problemler için Sofya’da Bakanlıklarda
görüşmelerimiz devam ediyor.
Umarım bu durumdan en iyi bir
şekilde çıkacağız.
- Halkın geçim kaynağı nelerden sağlanıyor?
- Belediyemizde tütün artık birinci derecede geçim kaynağından
çıkmış durumda. Şu an, en önemli
gelir kaynağı hayvancılık olmuştur.

“Dalga, Dalga Göç” Kitabı Tanıtıldı

dikkatı çekmektedir...”
Mehmet Alev, kısa konuşmasında
önce okuyucularını selamladı ve
kitapla ilgili bazı gelişmeleri dile
getirdi. Yazara göre, ”Büyük Gezi”
olarak tanımlanan “89” Göçü, Bulgaristan halkına iyi anlatılmamıştır.
Hele politikacılar, konuyu istismar
etmekle yetiniyorlar. Nedenlerini
ve sonuçlarını da öğrenmek istemedikleri apaçık ortadadır.
G a zete c i To d o r M u ht a r ov,
konuşmasında yazarın olaylara,
gerçekçi bir yaklaşım sergilediğini
vurguladı. Kişisel ve vatandaşlık
görevini cesaretle yerine getirdiği
için yazarı kutluyorum, dedi.
“İstikbal” Vakfı Başkanı Nurettin Mehmed, kitabı bir solukta

Kırcaali kitapseverleri, “Ömer Lütfi” Kültür Derneği’nin girişimleriyle
yazar Mehmet Alev’in”Dalga Dalga
Göç” kitabıyle tanışma fırsatını
buldular.
Önce Türkçe, bu kez de yazarın
çevirisiyle Bulgarca yayınlanan
kitabın tanıtımını, şair ve araştırmacı
Emel Balıkçı üstlenmişti.
Em e l B a lıkç i k i t a p l a i l g i l i
düşüncelerini şöyle değerlendirdi:
”Dalga Dalga Göç” içtenlikle yazılan
ve okuyucuyu hemen “89” un o
sıkıcı ve baskılı günlerine götüren
bir eserdir. Zaten, totaliter bir kafayla yönetilen rejim, Türk halkını

doğduğu topraklardan koparıp başka
ülkelere göndermekle rahat ve huzurlu olacağını düşünüyordu. Öyle oldu
ki, Jivkov yanlıları kazdıkları kuyuya
kendileri düştüler.
Yazar M.Alev, sanki bir tutanak halinde bu günleri kaydederek bizlere
sunmaktadır. İnsanlık, birçok göçler
yaşamıştır. Ama böylesine kaba ve
patavatsızına rastlamış değildir. Göç,
onlarca, yüzlerce aileyi toplayacağı
yerde parçalamış, birçoğunu da ortadan kaldırmıştır. Bu katliam sırasında
yaşanan trajedileri, acıları kitapta bulmak mümkündür...
Yazarın dili, anlatımı akıcılığı ile de

www.kircaalihaber.com
Bulgaristan Türklerinin Haber Portalı

Reklamlarınızı Kırcaali Haber’de Değerlendiriniz
Kırcaali Haber gazetesi reklam
fiyatları:
1. Birinci ve sonuncu sayfada
1 sm. 2 - 9,00 lv. - 1 sayı
1 sm. 2 - 3,00 lv. - 12 aylık
2. İç sayfalarda
1 sm. 2 - 6,00 lv. - 1 sayı
1 sm. 2 - 2,00 lv. - 12 sayı

Kırcaali Haber sitesi reklam
fiyatları:
1. Baş sayfa
- 140/140 pix. -50 lv.-1 aylık
- 140/140 pix. -300 lv. 12 aylık
2. Firma rehberi
- 250 lv. - 12 aylık

Köylerimizde hay vancılıkla
uğraşmayan yok diyecek kadar
az. Bunun dışında tekstil sektörü
bölgemizde önemli yer almakta.
Ardino bölgesi mandıraları ile ünlüdür. Belediye sınırları içinde dört
mandıra bulunmaktadır.
- Sosyal alanda çalışmalarınız
var mı?
Muhtaç duyan veya kimsesiz mağdur insanlarımız için
yaşanası şar tlar sağlayabilme
uğrunda proje hazırladık ve yakın
zamanda her birini bir çatı altına
toplayacağız ve kendilerine gereken sosyal hizmetleri sunacağız. Bu
çalışmalarımızın yanı sıra eğitime,
sağlığa, kültüre, spora önem veriyor ve desteklerimizi esirgemiyoruz.
Bizim buraların tarihi yerleri turizm
açısından önem taşımaktadır. Yöremizin tarihine sahip çıkarak, yeni
projeler hazırlayarak bu yönde de
ilerlemek istiyoruz.
- Son olarak Kırcaali Haber
gazetesi okuyucularına neler
söylemek istiyorsunuz?
- Biz, Ardino yönetimi olarak,
yönetim felsefemizi halk üzerine kurduk. Ardino ve köylerimizin artık içinde bulunduğumuz
dönemde gelişimini içeren Belediye Gelişimi Programımızı ( 2007
– 2013) hayata uygulama yolunda
ilk adımlarımızı başarılı bir şekilde
atıyoruz kanısındayım. İnaniyorum
ki, yapacağımız icraatlarla Ardino
ve köylerimiz adeta yeni bir çehre
kazanacaktır. Biz güzel sözler yerine icraatlarımız konuşsun istiyoruz.
KH
okuduğunu ve yeniden “1989”
yazını, heyecanları ve acıları
yaşadığını sözlerine ekledi.
Emekli Türkçe öğretmeni ve
müfettişi, Sebile Babayeva, “89”
Zorunlu göçünün Türk insanının
bağrında onmaz yaralar açtığını
dile getirdiğini belirttikten sonra,
yazar,”Dalga Dalga Göç” kitabında
bütün bunları bizimle paylaşıyor.
Kendi aile dramını da ...dedi.
Kitabı tanıtma gecesi, ses ve saz
ustası Beysim Beysim’in katılımıyle
geç saatlere kadar samimi bir havada sürdü. Ayrıca yazar M. Alev,
hayranlarına imzalı olarak eserini
sundu.

KH

