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İsrail Kırcaali’de protesto edildi
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Sayfa 7

Türk-Tatar kültürü tanıtıldı
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Geçen hafta 09.01.2009 tarihinde
Kırcaali merkez camisine toplanan
yüzlerce kişi Cuma namazından sonra İsrail tarafından Gazze Şeridindeki
sivil halka yapılan insanlık dışı
saldırıları protesto ettiler.
İlk önce Cuma namazında okunan Hutbede, İsrail'in Gazze'de
gerçekleştirdiği katliam kınandı.
Hayatını kaybeden Müslümanlar için
gıyabi cenaze namazı kılındı.
Daha sonra Kırcaali’nin merkez caddelerinde yapılan yürüyüşten sonra
kalabalık merkez de bulunan Yahudi
heykelinin önünde toplandı. Burada bir
bildiri okundu ve İsrail tarafından Filistin halkına yapılan vahşet kınandı.
Okunan bu bildiri Bulgaristan’ın
çeşitli kuruluşlarına gönderileceği
açıklandı.
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Bulgaristan Diyanet görevlisini sınır dışı etti!
Bulgaristan yönetimi, Türkiye Diyanet Vakfı Bulgaristan Genel
Koordinatörü Adem Yerinde’yi sınır dışı etti.

Çalışkan insanların diyarı

Sayfa 8

Yeni asma köprü...

Sayfa 4

Bulgaristan yönetimi, Türkiye Diyanet Vakfı Bulgaristan Genel
Koordinatörü ve
Sof ya Yüksek
İslam Enstitüsü
Yardımcı Rektörü
Adem Yerinde'yi
sınır dışı etti.
Polis yetkili Adem Yerinde
leri tarafından geçen Cuma günü
yabancılar şubesine çağrılan Yerinde,

SEZAY MARKET

Toptan Fiyatına Perakende Satış
Tel. 03691 / 6144

3 saat süren soruşturma sonrası ülkeden sınır dışı edileceğini öğrendi.
Sınır dışı kararı ile ilgili soruları
yanıtlamayan Bulgaristan polisi, gerekçe olarak Yerinde'nin Bulgaristan'ın
U lus al G üvenli ğ i iç in tehlike
oluşturduğunu öne sürdü.
Gözlemciler, 09.01.2009 Cuma
akşamı saat 20:30- 21:00 sularında
Türkiye'ye varan Yerinde’yle ilgili
sınır dışı kararının politik nedenlerle
alınmış olabileceğini düşünüyor.
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KIRCAALİLİLER

Dayanışma ve Kültür Derneği
Gün her zamankinden daha
fazla birlik, beraberlik ve
dayanışma günüdür.
Kırcaaliliyiz dağılıyız, ama
birliğimize bağlıyız.
Tüm Kırcaalililerin birbiriyle
d aha f a z la kenet l enm esi
temenniyle.

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN
Yönetim Kurulu Adına:

Bahri GÖNÜLKIRMAZ
Dernek Başkanı

www.kircaalililer.com

ОЩЕ ЕДНА ПЕРЛА В КОРОНАТА
НА ЯЗОВИР “КЪРДЖАЛИ”

Бутиков хотел “Язовир Кърджали” ви очаква
- промоционални цени
- изискана и уютна обстановка

0893524930, 0885645230, 0878780330

www.yazovir-kardjali.com; e-mail: hotelyazovirkardjali@abv.bg

www.dekorstil.com/tr
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Yorum

“OKUMUŞ” ADAMLAR
Küçük yaştan beri hep dinlerim: “Filanca çok
okumuş adammış! Feşmancanın üstüne yoktur! Bu yörede böyle adam yetişmemiştir!..”
Bence bu ifadeler bir gerçeği yansıtmaktan çok
insanımızın hayalini ve isteklerini yansıtmaktadır.
Yani, insanımız böyle okumuş, bilgin kimseleri
olmasını istediğini belirtmektedirler. Oysa
bu memlekette bizlerden okumuş adamlar
olmasını hiç bir zaman istememişlerdir.
Bundan bir süre önce yine böyle bir
“okumuş” kişiden söz edildi de dayanamadım,
ben de söze katıldım. Sözü edilen kişiyi yıllar
önce, daha çocukluk yıllarımda duymuş,
dinlemiş ve o zamanki kafamla tartmıştım. Hiç
de anlattıkları kadar “bilgin” değildi. Bir raslantı
üzere okulumuzda bu “okumuş” ve “bilgin”
kişinin bir yakını vardı ve hiç fırsat kaçırmadan
her zaman onu överdi: “Bizim Şerif çok bilgili!..
Bizim Şerif …” der, dört biçilirdi. Bu şekilde biraz da “Bizimle şaka olmaz! Bizim soyumuz
okumuş adamlar soyundandır!” demek isterdi.
Daha sonraları “Bizim Şerifi” üniversite
yıllarında tanıdım. Akrabası olan kişi hala onun
reklamını yapmaya devam ediyordu: “Bizim
Şerif bugün imtihanda yine altı almış!.. Bizim
Şerife gene altı yazmışlar!..” Nihayet, dayanamayarak: “Arkadaş, bu martavalları git sizin
orda cahil amcalara anlat! Biz de üniversitede
okuyoruz. Biz de altılar alıyoruz!..” demekten
kendimi alamamıştım.
Ama on yıllar öncelerine döndüğüm zaman yine böyle iki “okumuş” kişi hikayesini dinlediğimi hatırlıyorum. Birisi bölgenin,
diğeri de yakın kasabadaki lisenin çok “bilen”
matematik öğretmenleriydi. Artık öyle şayialar,
öyle övgüler duyuyordum ki, hayret etmemek
elde değildi. Onların üzerine yoktu. Onlardan
daha iyisini bulamazdınız…
Bunlardan birisi, her halde bu söylentilere
kendisi de inanmış olacak ki, alıp başını yetmişli
yıllarda göç etti. Vardığı yerde de bu şayiaları
bildiklerini zannettiği için olacak ki, tutunamadı,
ya da “büyük ve meşhur bir matematik”
olduğunu ispat edemedi, tuttu gerisin geriye
geldi. Olur ya, ancak oturup da güzel güzel
işine bakacağı yerde bu defa iktidar çevrelerine
yaranmak için gittiği ülkeyi karalayıcı yazılar
yazmaya başladı. Aman, geceleri karanlık
olurmuş; gündüzleri de sıcak… türünden çeşitli
uydurmalar, iftiralar yazdı durdu. Tabii, bunlar
o zamanki iktidar çevrelerinin işine yarıyordu.
Fakat birkaç zaman sonra da bir gün kapı dışı
edildiğini, karaladığı o ülkeye kovulduğunu
öğrendik. Ee, bu “akıllı” kişinin aklı olsaydı
böyle mi yapardı?
Şimdi tekrar “Bizim Şerife” döneceğim. Bu
defa onu bana öven kişi ballandıra ballandıra
“O, şöyledir; o, böyledir” diye anlattı durdu.
“Efendim, şöyle kitaplar kaleme almış; böyle
kitaplar kaleme almış…” dedi. Bilim alanında
en yüksek mevkilere ulaşmış…”
Kendisinden sorucu oldum: “Bilgin kişi,
az çok ilerisini görmeli değil mi?” Evet, dedi.
Ee, seninki ilerisini görebildi mi? Bayraktarlığını
yaptığı hareket birkaç yıl içinde tösledi gitti,
dünya önünde kepaze oldular. Eğer gerçek-

ten de akıllı bir kimse olsaydı, tarihi ezberlemekle kalmayacak, tarihten dersler alacaktı. O
ne yaptı? Başkalarının yazdıklarını tekrarladı,
sayfalar doldurdu. Ve en nihayet bir gün geldi
ki, gerçekten de bilgili bir kişi çıkıp bütün
yazdıklarını şöyle bir cümle ile yıkıp geçti: “Bilime her hangi bir katkısı olmamıştır; sadece
liyakatsiz, şerefsiz bir akımın bayraktarlığını
yapmıştır” deyip üstünden geçti… ve işini bitirdi. Bu şekilde bu “çok okumuş”, “bilgili kişi” de
tarihin çöplüğüne gitmiş oldu…
Bir üçüncü “alim” kişi bir kitap yazdı, ortaya
koydu. Yazdıkları düpedüz hayal ürünü şeylerdi.
Yani öyle olmasını istediği şeyler… Ama gerçekler öyle mi? Kitap, daha müellifi hayatta iken
ölüme mahküm oldu gitti… Kimse bu kitaptaki
“gerçeklere” inanmadı…
Son zamanlarda böyle yeni yeni “okumuş”
adamlar ortaya çıktı. Bir tanesi hatta hiç yüzü
kızarmadan: “Ben filan yerden kitaplar getirttim, onlardan yazdım bu kitabı!..” demez mi!
Bir diğeri de onlarca kitaptan aldığı fikirleri numaralayarak altına imza atmış, kendisine mal
etmiş.
Koca geçenlerde böyle “okumuş” bir kişinin
raporunu dinledim. Öyle bir stil, öyle bir anlatış
ki, her kelimeden sonra sözlük alıp bakmalısın.
Neden? Çünkü göstermelik bir stil bu onunkisi!
“Bakın, ben neler biliyorum!.. Sizde bunları an-

layacak kafa mı var!” diye haykırıyor her sözü.
Adam, “çok okumuş”. Okumuş ama anlaşılır bir
dille yazmayı öğrenememiş, maalesef!
Biyoloji okuyup da kalbin neden beyne 7
kat daha çok kan gönderdiğini ve bu yüzden
beyin emeğiyle uğraşanların daha fazla
yorulduklarını ve dinlenmeye daha çok ihtiyaç duyduklarını anlayamayıp: “Babanın mısır
tarlasını mı kazdın da yoruldun?” demeleri gibi
tarih okuyup da tarihin “tekerrür” olduğunu
bile anlayamamış “okumuşlara” diyeceğim
yok, doğrusu. Şaşarım: ne okumuşlar ve niçin
okumuşlar?!
Öyleyse bu gibi okumuşlara kulak
asmayalım. Biz asıl başka akıllıları arayalım
ve bulalım. Göstermelik “okumuşlar” varsın biraz daha okusunlar. Belki okuduklarını hayata
geçirmeyi öğrenirler de ne demek istediğimizi
anlarlar!

İsmail A. ÇAVUŞEV
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Üçlü koalisyon
tekli temsil

Mehmet ALEV

Mehmet ALEV
Belki, dikkatinizi çekmemiştir. Geride
bıraktığımız yıl içerisinde Üçlü koalisyon
hükümeti saat gibi dakikti, mübarek. Bir ara üç
partinin de liderlerini kadim kaplıcalar mekanı
olan Hisar’da gördük. Bu üç partinin Hisar
buluşmasından sonra hükümet çok önemli kararlar aldı.
Neydi bu kararlar?
Kimilerine göre bu buluşmadan sonra malların
fiyatlarında büyük artışlar görülmüş ve gidiş o
gidiş, fiyatlarda artışlar dur durak bilmiyor…
Bir süre sonra o Üçlü koalisyon adamlarını,
Bansko kayak kentinde buluştuklarını duyduk. O
sıralar daha yaz idi… Kayak sezonu uzaklarda.
Niye hükümet adamlarımız, toplantı yeri olarak
Bansko’yu seçtiler?
Şimdi bunun üzerinde durmayalım. Hükümet
adamlarımıza akıl vermek bizim ne haddimize?!
Ama Aralık ayının son günlerinde Üçlü liderleri Kırcaali sancağında görebilseydik ne iyi olurdu! Daha doğrusu Kırcaali sancağının Benkovski civarındaki Türkan Çeşme anıtı yanında…
Bir anımsama yapalım… Kanlı Jivkov rejimi, Türklerin kökünü kazımak için Aralık 1984
ayının sonlarını seçmişti! Ama halk elinde silahı
olmadığı halde buna, bu vahşice harekete karşı
koymak istemişti…
Henüz iki yaşına gelememiş olan Türkan
kızımız da bu olaylarda alnından vurularak şehit
olmuştu…
Bu kahrolası günü lanetlemek, Türkan’ı ve
öteki şehitleri anmak için her yıl 26 Aralık’ta
tören düzenlenir. Bu tören yerine her yıl civar
köylerden ve ülkenin öteki bölgelerinden insanlar gelir. İlk yıllardaki anma kürsülerinde
cumhurbaşkanları hatta sorumlu bakanlar da
yerlerini alırlardı.
Bu yıl maalesef, Üçlü koalisyondan tekli temsil mevcuttu. Demek ki, sadece HÖH…
Bu durum aklımıza bir soru getiriyor! Totaliter
rejimin Türk halkına çektirdikleri sıkıntılar, baskı
ve zulümler koalisyonun öteki ortaklarını hiç mi
ilgilendirmiyor?!
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Главен редактор:
Мюзекки Ахмед
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Sensizliğim için
Susma, Allah aşkına
Birşey söyle!
İstersen sevmediğini
İstersen nefret ettiğini
İster görmek istemediğini
Birşey söyle
Sesini duyayım.

Haşim SEMERCİ

Yarım
Bardak yarım, şişe yarım
Bulduğun neşe yarım
Umutla kendine bakma
Ettiğin endişe yarım.
Sevinç yarım, sevgi yarım
Umduğun saygı yarım
Umutla hissine bakma
Hislerinde duygu yarım.
Sağlık yarım, hoşluk yarım
Sandığın dostluk yarım
Umutla içine bakma
İçindeki boşluk yarım.
Hayat yarım, rahat yarım
Sunduğun sanat yarım
Umutla bütünü arama
Yok artık bütünü yarımın.

Bak, Allah aşkına
Gözüme bak!
Gözünde aşk okunmasa da
Gözünde neşe olmasa da
Gözün ümit vermese de
Gözüme bak
Gözünü göreyim.
Tut, Allah aşkına
Elimi tut!
Elinde sıcaklık olmasa da
Elinde kalbin okunmasa da
Elin sevgiyle dokunmasa da
Elimi tut
Eline dokunayım.
Sensizliğimde
Sesini duyayım
Gözünü göreyim
Eline dokunayım
Diye.
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Şair Selahtin Şakir’in “Gül Dikenden
Ayrılırken” ilk şiir kitabı yayınlandı

Selahtin Şakir

Selahtin Şakir
kimdir diye bana
sormayın. Ben onu
şiirlerinden tanıdım.
Şiir ler ini okuyun,
siz de tanıyın. Şu,
demokrasiye geçiş
yıllarında yaratıcı olmak zor iş. Herkes
geçim derdinde – ya-

zan da, okuyan da.
Bu yıllarda yaratıcılığa can gerek, yürek
gerek.
Elinizde öz bir Rodoplunun şiir kitabı bulunuyor. Şiir konuları da hiçbir Rodopluya
yabancı değil – aşk, ayrılık, vatan, doğa, göç,
gurbet, demokrasinin ürünleri. Dili sade, her
şeyi doğrudan söyleyen bir dil. Ne demek
istediğini düşündürmüyor okuyucuya.
Manileri ve epigramaları yeni bir renk
katıyor kitaba. Sadece maniler ve epigramlar
bölümü bir kitap değerinde olduğundan hiç
şüphe yok.
Şair kendisini kapak şiirde çok güzel ifade
ediyor – hayatını, anlayışını, görüşünü...
Tabii ki kusursuz kitap olmaz. Zayıf yerleri
de vardır. Ama ilk kitap olduğu için, kusurlar
affedilir. Zaaten şiir sevenler kusur aramaz,
güzellik arar. O da kitapta vardır.
Dedik ya, bu yıllarda yazmak, çizmek yürek
ister.
O da sende var, hemşerim Selahtin.
Kalemin sivri olsun,
Yolun açık olsun!

KIRAMAZ KALEMİ
Sevginin varsa bir kuralı ve ya sınırı
Aşarım hem duvarı hem sorunu
Bulurum seni
O yanaklarının pırıltısını görmek için
Vurduysa kılıç,
sevdayı ikiye bölürüm diye
Dağları aşar, çiçekleri koklar,
yine bulurum seni
Gözlerinde damlayan
Boncukları silerim diye.
Bitmez gönüllerin yazılmış defteri
Hep kazanmıştır aşıklar yiğitleri
Bir kar gibi erise de ömürleri
Kıramaz hakim aşkı yazan kalemi.

Haşim SEMERCİ

LATİF KARAGÖZ 70 YAŞINDA
Onun birçok Antoloji’lerde de
adına rastlanmaktadır. Bu üretken
kalemimiz ayni zamanda İLESAM
/ İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri
Meslek Birliği / üyesidir. Kendisi, bu
birliğin yönetim kurulu yedek üyelerindendir.

* * *

TÜRKÇEM

LÂTİF KARAGÖZ
(Kısa özgeçmiş)

Şair ve yazar 12 Ocak 1939,
Pınarbeşevli (Bojurovo) köyü – Razgrat
ili, Bulgaristan doğumlu. Lise öğrenimin
ardından öğretmenliği çok sevdiği için
iki yıl kadar öğretmenlik yaptı. Bu
dönemlerde Bulgaristan okullarında
Türkçe dersinin kısıtlanıp yasaklanması
nedeniyle, Tıp öğrenimine yöneldi.
Haskovo Tıp Enstitüsü’ne yazıldı ve
bitirdikten sonra (1965), Razgrat’ın Lipnik köyünde 24 yıl Sağlık memurluğu
yaptı. 1989 yılında da Türkiye’ye göç
edenler arasında yer aldı. Bulgaristan’da
yayımlayamadığı kitaplarını çıkarma
imkânına kavuştu. Mesleğine Çorlu
Devlet Hastanesi’nde devam ederek,
burada 10 yılın üstündeki hizmetin
ardından 2000 yılında kendi isteğiyle
emekli oldu.
Kendisi çocuk şiirinde daha başarılı
olduğundan dolayı, hele anavatana
gelince bu alanda çalışmalarına daha
hız verdi. İlk şiir kitabı çocuk şiirlerinden
ibaret “Kon Kon Kelebek” Kültür
Bakanlığı Yayınları - Ankara’da çıktı.
Daha sonra da diğer kitapları bunu izledi. Çeşitli gazetelerin çocuk ve diğer
sayfalarında şiirleri hep yayınlandı.
TRT ve diğer özel televizyon
programlarında da şiirleri okundu.

Sensin benim ana dilim
Senle öğrenilir bilim.
Senle gözlerim açılır
Ufkuma ışık saçılır.
Yollarında koşturansın
Denizinde coşturansın.
Arı sütü gibi Türkçem
Yaşamak için gerekçem!

Çocukların Hamisi
ve Abisi
Gençliğimizde, bir gün yetmişlik
adam olacağımız aklımızın kenarından
bile geçmiyordu. Ama aklımızdan
geçmeyenler bir gün gelip karşımıza
çıkıveriyor.
İşte kalem dostumuz Lâtif KARAGÖZ de artık yetmiş yılını tamamlıyor
farkına varmadan. Ne demek 70 yaş!
Bakın “Bir Rüya” şiirinde bizzat jubiler
bu soruyu nasıl yanıtlıyor:
“Ah ne çabuk geçti verilen ömür
Ateş yandı söndü, kül oldu kömür.
Sen hey gidi dünya hey gidi dünya
Sanki gördük acı tatlı bir rüya!..”
Dedelerimizin topraklarında
büyümüş yetişmiş bir çınar ağacı gibidir
değerli kalem dostumuz Lâtif Karagöz.
Sarp, taşlı, dikenli ortamda, boyun
eğmeyerek dimdik ayaklarının üstünde
durarak yeşermiş, boyatmış, dallanmış
ve meyve vermeye başlamışsa da,
1989 yılında Bulgaristan’dan anavatan
Türkiye’ye zorunlu göçte geldiğinde,
burada en verimli çalışmalarını
yapmıştır.
Değerli Lâtif Karagöz dostum,
yazma işini çok ciddiye alan, vaktini
çok iyi değerlendirmesini bilen, sosyal
duyarlığı çok yüksek olan, ailesine ve
çocuklarına da düşkün olan bir kişiliğe
sahip. Ülkemizde ve Balkanlar’da çıkan
Türkçe edebiyat dergilerine hepimizden
önce o ulaşır o kabul eder ve bize de
tanıtır.
Çorlu’da oturan şairler arasında en
etkin olanımız, en atak çalışanımız,
kararlarını hiç ertelemeden yerine
getiren arkadaşımız Lâtif Bey’dir

desem gerçeğin ta kendisini ifade
etmiş olurum. Çorlu ve Tekirdağ’da
çıkan gazetelere baksanız hep onun
eserlerine rastlarsınız. Balkanlarda
yayımlanan dergiler için de ayni şeyi
söylemek mümkündür.
Bu çalışkanlığının, ataklığının ve
ciddiyetinin sonucu olarak şimdiye
kadar 13 kitap çıkardı. Bunların 10-u
çocuklar için yazılmış kitaplardır. İlk
eseri “Kon Kon Kelebek” şiir kitabiyle çocukların dünyasına bir kelebek
narinliği ile
yumuşak iniş yaptı. Hem de T.C. Kültür Bakanlığı yayını olarak. Arkasından
sıra ile “ Bayrak ç oc uk lar ”,”A k
G ü ve r c in”,” K a r d e ş im s in”,” Ö nc e
Vatan”,”Doğru Çengel” – fabllar,”Küpeli
Kuzu”- Çocuk öyküleri, “Üç Güvercin” ve şimdi de “Okula Koş”
kitapları doğdu. Yukarıda zikrettiğim
kitapların tamamı şiir kitaplarıdır
ve çocuklara yöneliktirler. L. Karagöz sağlık alanında çalışan birisi
olmasına rağmen, gözlerini eğitimden
ayırmamış, yazdıklarıyla eğitime katkı
sağlamaya çalışmıştır.
Lâtif Karagöz büyükler için
de, kalem oynatmıştır. Genellikle
hece vezniyle yazdığı lirik şiirlerini
“Yaprak Dökümü” – 1999, “Sevgi
Durakları” – 2001 ve “Huzur Elçisi”
– 2005 kitaplarında toplayıp okurlara
sunmuştur.
Yılların üst üste yığılması her insan
gibi şairimizi de endişelendirmektedir.
Ve o son nefesine kadar da,
yazma hevesindedir. Yadellerden
anavatanımıza gelen bu üretken
kalemimize sağlık, mutluluk ve uzun
ömürler dilerken, daha nice yıllar çocuk
şiirimizin BAYRAĞINI yükseklerde
dalgalandıracağına inanıyoruz!...

İSA CEBECİ

( Eğitimci, Şair ve Yazar )
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Türk-Tatar kültürü tanıtıldı Yeni ve modern bir asma
köprü yapılacak

Geçen ayın sonunda Kırcaali “Ömer
Lütfi” Kültür Derneği’nde düzenlenen
“ Türk - Tatar Kültürü’nün – Dünü ve
Bugünü” adındaki Uluslararası Konferans büyük ilgi gördü. Konferans Romanya Demoktrat Müslüman Tatar Türkleri
Birliği Mecidiye “İsmail Gaspıralı” Gençlik kolları ve Kırcaali “ Ömer Lütfi”
Kültür Derneği tarafından düzenlendi.
Konferansın açılış konuşmasında “ Ömer
Lütfi” Kültür Derneği Müdürü Müzekki
Ahmet Mecidiye’den gelen 15 kişilik grup
üyelerine Kırcaali bölgesinde yaşayan
Müslüman Türk azınlığının yaşamları
hakkında bilgiler sundu.
Romanya Demoktrat Müslüman Tatar
Türkleri Birliği yönetim üyesi ve tarihçi
Ekrem Gafar yaptığı konuşmasında
ülkesindeki Müslüman Türk ve Tatar
azınlığının geçmişteki ve şu andaki durumu ile ilgili ilginç bilgiler sundu. Gafar
şöyle konuştu:
“Romnaya’da Müslüman Türk ve Tatar toplulukları eski Komünist rejimi
dâhil hiç bir ayrımcılığa ve kötülüğe

olmadığını soran gazetecilere Sayın
Ekrem Gafar şöyle cevap verdi:
“Bizim yasalar azınlıklara karşı böyle
politika ve tavır göstermeye izin vermiyor. Böyle durumlarda ağır cezalar
mevcuttur.” dedi.
Mecidiye “İsmail Gaspıralı” Gençlik
kolları Başkanı Elis Mehmet teşkilatının
yapmış olduğu faaliyetler ile ilgili
ayrıntılı bilgiler verdi. Müslüman Tatar
Türkleri’nin folklorundan bazı örnekler
gösterildi. Ayrıca TİKA‘nın yardımı ile
Romanya’nın Dobruca bölgesinde
Türkçe ve Tatarca yayın yapacak olan
bir FM radyonun yayına başlayacağı da
bildirildi.
Araştırmacı-yazar Emel Balıkçı bildirisinde Orta Rodoplardaki birkaç Türk
köyünde Kıpçak izlerine rastlandığını
kanıtladı.
Şair Habibe Hasan ise Rodoplar’daki
düğün geleneklerini anlattı.
“Ömer Lütfi” Kültür Derneği ve Mecidiye “İsmail Gaspıralı” Gençlik kolları
tarafından kısa halk oyunları sunuldu.

Kırcaali’de ilkbahar başlarında
“Vızrojdentsi” ve “Rezbartsi” Semtlerini
merkeze bağlayacak Arda nehri
üzerine “Gorubso” AŞ bölgesinde asma
bir köprünün kuruluşu başlatılacak.

ya belediye ya da merkezi bütçelerden
finanse edilecek.
Hasan Azis: “Yeni kurulacak olan
köprünün modern, rahat ve en önemlisi
yayalara güvenli bir geçit olmasını

Yeni tesis şuanki köprünün civarında
olacak. Proje de, kapalı yaya geçidi ve
68 metrelik kule yapılması ön görüyor.
Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,
bu köprünün yapımında kullanılacak
malzemeleriyle ülkede bir ilk olacağını
bildirdi.
Bu aşamada projenin
gerçekleştirilmesi için 900 bin leva
tahsis edilmiştir, tamamlanması için ise

istiyoruz. Proje, bölgenin de yeniden
yapılanmasını öngörüyor. Yayalar ve
misafirlere manzaralı bir kafeterya da
yapılacak.”
Sayın Azis, şehrin iki yakasında
yaşayan insanlara kolaylık sağlamakla
birlikte, Kırcaali misafirlerine, ülke
içinden ve dışından turistlere büyük
atraksiyon olacağını söyledi.

Habibe Halibram

Alev’e uğurlu yolculuklar

maruz kalmamıştır. Kültürümüzü, dilimizi ve dinimizi her zaman özgürce
yaşattık. Demokrasi döneminde ise
daha fazla hürriyete kavuştuk. Şu an
Romanya’da yaklaşık 70 000 Türk ve
Tatar yaşamaktadır. Romanya hükümeti her yıl kültürümüzü yaşatmak ve
geliştirmek için 800 000 Avro sağlıyor.
Bu yardımların sayesinde çeşitli festivaller, sempozyumlar, toplantılar düzenliyoruz. Okullarda Türkçe ve Tatarca
okutuluyor.” dedi.
Bulgaristan’da Türk’lere karşı aşırı
milliyetçilik faaliyeti gösteren ATAKA
partisinin Romanya’da örneğinin olup

Mecidiye’den gelen heyet Kırcaali
Belediye Başkanı müh. Hasan Azis
tarafından kabul edildi. Başkan Azis
misafirlere belediyenin Kırcaaliyi daha
da güzelleştirmek için yaptığı önemli
projeleri tanıttı. Konuşmalarda Mecidiye ile Kırcaali’nin kardeş belediye olabilecekleri kanaatine varıldı. Bununla
ilgili iki tarafta çalışmaların başlayacağı
açıklandı.
Romanyalı soydaşlar Kırcaali’nin tarihi
ve kültürel yerlerini gezerek bölgeyi
daha iyi tanıma imkânı buldular.

Sebahat Ahmet

Basın ufkumuzda yeni bir dergi:
ALEV.
İçeriği tarih, fikir, sanat ve edebiyat ağırlıklı olacaktır. Alev’e yazılar,
fotoğraflar ve değişik malzemelerle
herkes katkıda bulunabilir. Türkçe
ve Bulgarca olmakla iki dilde
okuyucusuna ulaşacaktır.
2008’in son aylarında okuyucusuyla kucaklaşan derginin amacı, Türk
kültürünü yaşatmak ve onu çağadaş
koşullarda insanımıza daha da
yaklaştırmaktır.
Bu dergide yer alacak yazılarda
din, dil, ırk gözetmeksizin
insanlarımıza hizmet etmiş kültür
söz konusu olacaktır. Bu bir cami,
kilise ve başka bir tapınak olabilir.
Bundan başka öykü, türkü ve başka
bir sanat eseri de yer alabilir.
Kırcaali Haber gazetesi ekibi
olarak ALEV kardeşimize yayın

hayatında üstün başarılar ve uzun
ömürler dileriz.

KH

Halka hizmet yolunda
Gorno Prahovo /Tozçalı/ köyü, Ardino
Belediyesi’nin en kalabalık ve en toplu
köylerinden biri olduğundan dolayı
onun problemleri de bir hayli.
Geçen yerli yönetim seçimlerinde
bu problemlerin yerine getirilmesini
çözebilecek üç adaydan büyük bir
çoğunlukla halk Sevcan Safet’i muhtar
seçti. Bu da Gorno Prahovo köyünün
tarihine yeni bir sayfa açtı. Köyümüz
kadın muhtarı ilk defa olarak gördü. O,
işe başlayalı senelerdir sürüncemede
kalmış işler sona erdirildi. Ana yolumuzun uzun yıllardan beri göçmeden
çatlaşmış-patlaşmış yerleri asfaltla
tamir edildi. En az nüfuslu Tretak mahallesinin yoluna da asfalt döşendi.
Muhtarlığın etrafında çalışan işçilerde
usulü-kaide tamamıyla değişti.

İşte bunlar gösteriyor ki muhtarımız
seçmenlerine vaat ettiğinden daha fazla bir şekilde çalışıyor.
Camimizin problemleriyle de yakından
alakadar oluyor ve yardım elini
uzatıyor.
Şu anda camimizin ibadet yerinin üstü ve minaresi tamir edilmesi
lazım. Bu hususta cami heyet idaresi
muhtarımızın yardımından başka,
belediye başkanımızın yardımını da
bekliyor.
Şimdilik köyümüzün otobüs durağının
yanındaki sokak temelden tamir bekliyor. Ona da bir çeki düzen verilmesi
için söz belediyemizindir.

Ömer Hüsmen

HÖH Kırcaali İl Teşkilatı, Kuruluşunun 19. Yılını Kutladı.
Fotoğrafta: Kırcaali HÖH Kurucuları ve milletvekilleri bir arada.
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Direnişin ilk adımları

Havanın soğuk olmasına rağmen
etraf köylerden halk birer ikişer
Sütkesi / Mleçino/ merkezine
toplanıyordu. Bundan 24 yıl önce
de, bu tarihte /24.12.1984/ ayni köylerden halk buraya tek bir isteklerini
ifade etmek için toplanmıştı. Onların
arzuları ezan ile verilen adlarına devlet dokunmasın ve özgürce bir hayat
yaşasınlar. Anlayış yerine, saçının
teline dek silahlı asker ve milis ile
karşı karşıya geliyorlar.

mi Murad törene gelmiş yerli halkı ve misafirleri gönülden
selamladı ve bu girişimin sonsuz

letvekili Ahmet Hüseyin, totaliter rejimin arşivlerinde, Bulgaristan’ı öz ve
öz vatanı bilen Türk azınlığına 1984

Direnişin ilk gününde
kan dökülmese de, sonra başlarına
neler geldiğini yerli halk anlatmakla
bitiremiyor. Bu konu köy muhtarı
Hidayet Ali ve Tüketim kooperatif
Başkanı Necdet Habip ile sohbetimiz sırasında açıldı. Sanki ikisi de
bir ağızdan:
- O gün, burada kan dökülmemesine o dönemin Mleçino Belediye

24.12.2008 - Mleçino Anıt Çeşme önünde saygı duruşu
olacağının altını çizdi. Milletvekillerinin konuşmasından sonra
sözü Bahri Ömer aldı. O, yaptığı

-1989 yıllarında işlenen cinayetlere
ışık tutan belgelerin bulunduğunu ve
yakın bir zamanda halkın dikkatine
sunulacağını açıkladı.

Direnişin üçüncü adımı.

26.12.2008 - Kayaloba Türkan çeşmesi anma töreni
Başkanı Şaban Hüseyin sebep
oldu. O, bir devlet adamı olarak
buraya konaklanmış asker ve milis
komutanları yanına gidip, toplanmış
halk ile konuşacağına ve dağılmaları
için söz veriyor ve onlardan da halka
karşı güç kullanmamalarını istiyor.
Onun ısrarlarına uyarak halk dağılsa
da, o onların haklı direnişlerini
yaygarasız destekliyor. Ardino ilçesinde BKP ve hükümetin “soya dönüş”
ile ilgili aldıkları gizli kararlarını yöre
halkını ayaklandıran Sabri Ramadan, Mümün Çolak, Rufat Şerif ve
Şaban Esat’ı dört göz arasında
bilgilendiriyormuş, diye anlattılar.
Mevlit okunması sona erdiğinde
anma töreni başladı. Hak ve Özgürlükler Hareketi /HÖH/ Milletvekillerinden Necmi Ali, Ünal Tasim, HÖH
Kırcaali İl Başkanı Bahri Ömer, İl
Vali Yardımcısı Sebahattın Riza,
Kırcaali Bölge Müftüsü Şabanali
Ahmed, Kırcaali ilinde HÖH partisinden seçilmiş Belediye Başkanları ve
ya temsilcileri törene katılmalarıyla
şeref verdiler. Onların yanı sıra anma
kürsüsünde direnişte bulunanlardan
da yer alan oldu.
Ardino Belediye Başkanı Res-

kısa ve özlü konuşmasında
halkı duygulandırdı. Hitabını “
Unutmadık! Unutmayacağız! ”
sloganı ile tamamladı.

26’yı 27’ye bağlayan Aralık 1984
yılında atıldı. Hayranlar /Gruevo/
halkı, hükümetin Türk azınlığına
uyguladığı “soya dönüş” uydurma kampanyasına karşı yoğun
direnişine geçiyor. Köye giriş yolu
araba lastiği taş ve ağaçlar ile
kapatılıyor. Soy kırımcılar Kayaloba
da olduğu gibi burada da “Türk’üz!
Türk kalacağız!” sloganlarıyla
karşılanıyor. Rejim devreye itfaiye
ve silahlar sokuyor. Köylüler iki ölü
ve dört yaralı veriyor. Üçüncü şehit
ise Hayranlar yakınındaki Şikemler
köyünden Mustafa Ali.
Bu kanlı olay dakikasına bölgeye
yayılıyor. Ertesi gün /27.12.1984/
etraf köylerden halk ad değiştirme

Raven /Yenicuma/ köyünden Mümün Ahat’ta haklı isteğini duyurmak
için onların saflarındaydı. Şehir
bahçesinde, sivil bir emniyet görevlisi dipçiği ile Mümün’ü yere serip,
ardından da, göz kırpmadan katilce
kurşun sıkarak öldürüyor. Mümün
hayatının baharında şehit oldu.
Henüz 16’sında, daha bıyığı bile
bitmemiş, filiz gibi bir delikanlıydı. O
da Türkan bebek ve diğer şehitler
gibi aynı yaşlarında her yıl ebedi
anılacaklar.
Mestanlı şehitler anıtı önünde
bu yıl da yüzlerce vatandaş saygı
duruşunda bulundu. Diğer anma
törenlerinde olduğu gibi, burada da
milletvekilleri, Belediye Başkanları,
misafirler ve şehit yakınları vardı.
HÖH milletvekili Ahmet Hüseyin
b ur adak i ko nu ş m asın da da
Kayaloba’da söylediğini tekrarladı.
Geçmişte kimlik direnişimiz Bulgaristan Türk halkına pahalıya
mal olduğunu sözlerine basa basa
söylerken, hayatın her alanında bir
yumruk olmamızı diledi.
Bu yıl da anma törenleri kimi
gözyaşlı, kimi geçmişin anılarıyla
gelip geçti. Şehitlerimizi bizce andık
ve ebedi anacağız.
Hiç şüphem yok ki, bu anma
törenlerindeki kalabalığın arasında
olaylarda elini kana bulamış birileri
de vardır. Ve ben ona kendimce
diyorum: Henüz anne sözünü
heceleyerek söyleyen Türkan bebeye tetik çeken, 16’sında Mümün
denen bir filizi kıran o hain bilmem
şimdi nasıl ruhi bir hayat yaşıyor.
Ateş emrini veren veya icra eden
vicdansızlar şimdi sokaklarda, yeşil
oyun sahalarında Türkan yaşta
çocuklarla karşılaşmıyor mu? Torununu kucağına aldığında, gözleri önüne alnından kan fışkıran

Direnişin ikinci adımı.
26 Aralık 1984. Benkovski Belediyesinin Kayaloba köyü yakınına üç
bin civarında halk toplanmıştı. Dondurucu Rodop kışı kendini gösterse
de, halk kararlıydı. Belediye
merkezine doğru yürüyüşe çıkıldı.
Aralarında kadın ve çocuklar da
var. Eli boş kalabalık, totaliter rejim adına anasını bile tanımayan
milis ve asker ile karşılaşıyor. Dillerinde “Türk’üz! Türk kalacağız!”
sloganı etraf dağları çınlatırken
ateş emri veriliyor. O çınlayış silah
sesi eşliğinde direnişin verdiği ilk
kurbanların haberini şimşek hızıyla
tüm dünyaya yaydı. 17 aylık Türkan alnından vurularak şehit oldu.
Ardından aynı yerde Ayşe Hasan
ve Musa Yakup kanları ile adlarını
yaprağı hiç solmayan şehitler listesine yazdırdılar.
Bu yılki anma töreninde, binden
fazla katılımcı önünde HÖH mil-

27.12.2008 - Mestanlı şehitler anıtı anma töreni
kampanyasını protesto etmek
için ilçe merkezi Mestanlı’ya dağ
patikalarından akın ediyor. Kışladan
çıkarılmış tank ve zırhlı araçlar
önüne yatan halkın dillerinden dökülen sloganlar yine aynısıydı “Türk’üz!
Türk kalacağız!”.

o bebek gelmiyor mu acaba? Hiç
mi görmüyor 25 yaşlarında gençleri kumru kuşları gibi peykelerde
sevişirken? Hayal edebiliyor mu
acaba, bu sevişenler şehit olanlardan biri olabilirdi diye…

Durhan ALİ
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Bilelim-Eğlenelim

Nasrettin Hoca Fıkraları
ORTA HALLİSİ YOK MU?
Nasrettin Hocaya sormuşlar:
- Hocam, Arapça bilir misin?
- Elbet, bu lisanda oldukça bilgiliyim.
- Çok güzel, efendim, Arapçada file ne derler?
Nasrettin Hoca, bir an düşündükten sonra:
- Aman efendim, demiş, pek yüksekten sormaya başladınız. Şunu biraz
alçaltınız, ufağını sorunuz.
- Peki, pireye ne derler?
Uz gele, Nasrettin Hoca bu sözün Arapçasını biliyormuş:
- Ganem, demiş.
- Kuzuya ne diyorlar?
- Ona Arabistan’da bir sene bir şey demiyorlar; bir sene sonra yine
ganem diyorlar, cevabını vermiş.

AĞIZ TADIMIZ
SU BÖREĞİ
MALZEMELER:
Hamuru için:
8 su bardağı un,
5 yumurta,
1 tatlı kaşığı tuz,
ılık su,
İçine:
Yarım kilo peynir,
İsterseniz maydanoz,
10-12 çorba kaşığı sıvı yağ,
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Bulgaristan Türkleri’nin Manileri
AYRILIK MANİLERİ

AŞK MANİLERİ

Bayıra varmaz oldum
Baltayı vurmaz oldum
Yarim senin aşkına
Köylerde durmaz oldum
Ben bir küçük kuş idim
Göğsüne konmuş idim
Niçin bana kış dedin
Ben senin olmuş idim

At istersen dama gel,
Söz istersen cama gel;
Bende meran var ise,
Al destiyi suya gel.
At olup da tepmez mi
Yar olup da öpmez mi
Yarimin öptüğü yerde
Konca güller bitmez mi

Benim yarim okumuş
Cihanda eşi yokmuş
O yar benim sanırdım
Müşterisi ne çokmuş
Ben sarılar giymezdim
Sevda nedir bilmezdim
Bir ateşten gömlekmiş
Bileydim hiç giymezdim

At üstünde durulmaz
Gözyaşlarım kurumaz
Yürekten sevilen yar
Ölmeden unutulmaz.
At üstünde eleme
Elemeyi belleme
Benim düşmanım çoktur
Düşman sözü dinleme

Beyaz üzüm salkımda
Yaprağının altında
İlk yarimin sevdası
Can evimin altında
Bir haine kul oldum
Yana yana kül oldum
Kuşdili bilmez iken
Şakıyan bülbül oldum

At üstünde kilim var,
Kilim sende neyim var;
Herkes sevdiğini alsın,
Bu dünyada ölüm var.
Ateş düştüğü yerde
Kahır serdiği yerde
Zengin fakir aramaz
Gönül sevdiği yerde

Bu dere derin olur,
Gölgesi serin olur;
Benim sevdiğim yar,
Aleme gelin olur.

Ateşteki tencere
İçindeki incire
Agam yengem duyarsa
Çeker beni zincire

Böreği pişirmek için: 4-5 çorba kaşığı sıvı yağ,
Yufkaları ıslamak için: 3 litre sıcak su, 1 tatlı kaşığı tuz,
2 çorba kaşığı yağ, 3 litre soğuk su.

Bunları Biliyormusunuz?

HAZIRLANIŞI:

- İnsan bir günde 28-33 bin litre hava, 500-700 litre oksijen, 2 kilogram

Hamurun tüm malzemelerini bir kaba boşaltırız. Ortadan karmaya başlarız.
Bir yandan da az az su ilave ederiz. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur
elde edesiye kadar yoğrulur.

yiyecek tüketir.

Bu hamurdan 10-11 adet yufka yapılır.

128 km. sürate ulaşmıştır.

Tepsi güzelce 2-3 çorba kaşığı yağ ile yağlanır. İlk yufka tepsinin ölçüsüne
göre açılır ve tepsiye yerleştirilir. Üzerine 2 çorba kaşığı yağ gezdirilir. ( 2
adet yufka suda haşlanmaz. Bunların biri tepsinin tabanına konur, diğeri en
üstüne)

- Michel Jordan bir yılda Nike’den Nike’ın Malezya fabrikası person-

Diğer yufkalar kaynamakta olan suyun olduğu tencerede yada tepside (su
kaynayınca içine tuz ve yağ ilave edilir.) 1 dakika kadar bekletilir. Delikli kepçe
ile alınır. Soğuk suyun içine atılır ve hemen alınır. Tepsiye dizilir. Haşlanan
yufka suyun içinde büzüşüyor. Sudan çıkınca tepsiye dizerken elinizle çok az
düzeltirseniz iyi olur.

- Eğer aynı zamanda aksırır, hıçkırır ve gaz çıkarırsanız, patlarsınız.

Üzerine peynir rendesi dizilir. Üzerine tekrar haşlanmış yufka, bu yufkanın
üzerine de az sıvıcı yağ gezdirilir. Üzerine haşlanmış yufka konur. Daha
sonra peynir derken en son yufka haşlanmadan tepsinin üzerine düzgünce
yerleştirilir.

da vardır.

Ocak üzerinde tepsiyi sık sık çevirerek kısık ateşte her iki tarafı da pişirilir.
AFİYET OLSUN

- Dünyanın en hızlı kuşu Boğazlı Kırlangıç’tır. 3 saniye süreyle saatte

elinin hepsinden fazla para kazanıyor.
- ABD, Ohio’da lisans olmadan fare yakalamak yasaktır.
- Aşık olduğumuzda beynimiz “phenylethylamine” üretir. Bu kalp
atışınızı hızlandırır ve sizi mutlu yapar. Bu kimyasal madde çikolatada
- Uzayda yerçekimi olmadığı için astronotlar ağlayamaz. Çünkü
gözyaşı aşağı düşmez.
- Birinci Dünya Savaşında Fransa ülkedeki tüm taksileri, devraldı ve
askerler cepheye bu taksilerle taşındı.
- 1994 Dünya Kupası’nda, Bulgaristan futbol takımının 11 oyuncusunun hepsinin isminin sonu “OV” ile bitiyordu.
- Sivrisinek kovucu spreyler sinekleri kovmaz, sizi gizler. Sivrisineğin
alıcılarını bloke ederek sizin orada olduğunuzu anlamalarını engeller.
- Kahve sarhoş bir insanın ayılmasına yardımcı olmaz. Hatta çoğu
zaman alkolün etkisinin artmasına yol açar.

Tarih

Ocak 2009
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Eski Edirne Gazetelerinde Bulgaristan Türkleri
Değerli okuyucular. Yeni yılla
birlikte yepyeni bir başlıkla
karşınızdayız. Bundan böyle siz
değerli okuyucularımıza eskiden
Edirne’de yayınlanan gazetelerde
Bulgaristan Türkleri ile ilgili bazı
yazıları aktarmaya çalışacağız. Bu
yazılar 1928 yılından başlamakta;
makaleler i, Bulgar ist an’dan
gazeteye gönderilen mektupları,
Türklere yapılan baskılar ve
katliamları içermektedir. Gazete
sayfaları o tarihte yazıldığı gibi sizlere aktarılacaktır. Bu yüzden olabilecek muhtemel imlâ hatalarının
bize ait olmadığını da buradan
hatırlatmak isteriz.
İlk yazımız 1929 yılında
Edirne’de yayınlanan Milligazete’ye
Bulgaristan’dan gönderilen bir mektupla başlıyor. Milligazete 1927
yılında yayınlanmaya başlamıştır.
Şimdi sizleri seksen sene öncesinin olayları ile başbaşa
bırakıyoruz.

KH

Şumnu, Rusçuk, Razgrad gibi islâm
kalabalığı olan mahallerdeki maarif
müfettişleri Türk mekteplerinin istiklâliyet ve muhtariyetine tecavüz etmektedirler. Şimali Bulgaristan Türk
mekteplerinin vaziyeti böyle olduğu
gibi cenubî Bulgaristanda ise bundan bedter bir siyaset devam ediyor.
Mastanlı sancağı müslümanlarının
hakları da sancak müftüsü olan
Hasan Hilmi namındaki kara yürekli
softanın tezviratıyla payimal oluyor.
Bu kargalar, millet tenevvür ederse
karınlarını doyuramayacaklarını yakinen bildiklerinden Türk inkilâbına
bütün mevcudiyetlerile aleyhdarlık
etmeği, mahkûm Türklere aydınlık
yolları göstermiğe çalışan münevverleri Bulgarlara jurnal eylemeği

BULGARİSTAN MEKTUBU
Bulgaristan Türkleri’nin Acıklı Vaziyetleri
kendilerine vazife edinmişlerdir.
Maarif müfettişi de bu kara kalpli
zümrenin mürevvici âmâli olmuştur.
Hakkını bilen bir ferdin hakkına riayet ettirdeceğini bilen maarif müfettişi
de Türk halkını cehalette bırakmak
için keyfî vasıtalara tevessül eyleyor. Türk mekteplerinin, Türk mektep
encümenlerinin salâhiyetine, muhtariyetine keyfi mayeşa tecavüz
ediyor. Bu tecavüzü de müfettiş
efendi kendisine alet olarak bulduğu
müftü ünvanı altındaki softalar, softa yürekli bazı nahiye müdürleri,
belediye reisleri ile icra etmektedir. Müfettiş efendi salâhiyeti kanuniyesini tecavüzle keyfi maveşa
Türk mekteplerinde muallimleri azil
ve tayin eder. Hem de Türklerin en
güzide ve faali muallimlerini Türk
mekteplerinden uzaklaştırır. Türk
mekteplerinin idaresini müşkil bir
mevkide bırakmak için vasıtalarile,
aletleri olan nahiye müdürlerile
encümen dairei intihabiyelerini tahdit eder. Bu hallere itiraz eden Türk
münevverlerine ise heman “Türkiye
ajanı!” damgasını vurmağa şitab
eyler. Bir de yaptıklarını Türk mekteplerini ıslah ediyorum diyerek
“Milligazete”ye yazı da gönderir.
Bir taraftan gayî resmî teşekküllerin
tazyikine, diğer taraftan düşüncesiz
memurların haksız muamelelerine,
içimizde bulunan Türk ismi taşıyan
alçakların iftiralarına her dakika
hedef olan Türk münevverleri, saf ve
nezih Türk halkı yurtlarını terketmiğe
mecbur kalmaktadırlar.
Adliye nazırının iki sene evvel
verdiği bir emirle Rodoplarda “Hakkı
tasarruf” Türklerin elinden tamamen
alınmıştır. Hi. bir Türk yeni Bulgaristanda malını satamaz. Dostluk,

hakem, ademi tecavuz muahede ve
misaklarına rağmen Türkler el’an
mallarına sahip değildirler.
Bu haller Mosyö Lâpçefin istediği
hakikî Türk dostluğunu takviye mi,
yoksa ihlâl mi? Eylediğini erbabı
iz’an takdir buyursun. Akalliyetler
hukuku diye dünyayı velveleye veren
Bulgarların akalliyetlerin haklarına
tecavuzu mübah saydıklarına misal
aranırsa yüzbinlercesi mevcut...
Malûmdur ki halk ile daimî münasebette bulunan ikinci ve üçüncü
derecedeki memurlardır. Bunlardaki
zihniyeti olursa artık bu memlekete
“Akalliyet” hakkına riayet edildiğini,
Türk dostluğu arzu olunduğunu iddia

eylemek nasil kabil olur?
Maarif siyaseti “Temsil”, dahilî ve
adlî politikası tedricî surette “Tehcir”,
haricî siyaseti maskeli “Dostluk” olan
bir memlekette Türk cemaatlarına
hakkı hayat kalmıtacağı aşikârdır.
Bu sebepten yerini yurdunu, malını
ve mülkünü terk ile Anavatan
hudutlarına her gün iltica eylemekte
olan Türklerin bu tehalükleri, benliklerini mahvolmaktan kurtarmak
içindir.
TİMURHAN
Milligazete, Edirne,
20 Mayıs 1929/Sayı: 143
İbrahim BALTALI
Rodop RÜZGARI Dergisi
GÜMÜLCİNE

Mustafa Kemal’in Sofya Ateşemiliterliği Görevi ve Bulgaristan’daki Faaliyetleri
Mustafa Kemal’in Sofya’da görev
yaptığı sıralardaki faaliyetleri
ve burada kurduğu dostluklar,
Cumhuriyet dönemi Türk – Bulgar İlişkiklerinin şekillenmesinde
önemli rol oynamıştır. Bundan
dolayı bu yıllara kısaca göz atmakta yarar vardır.
Mustafa Kemal 25 Ekim 1913’te
Sofya’ya Osmanlı devletinin ilk
ateşemiliteri olarak gönderilmiştir.
Bu görevlendirmenin sürgün
olduğu ve ya Balkan Savaşlarında
gerilen ilişkilerin yumuşatılması
için yapıldığını öne süren farklı
görüşler bulunmakla birlikte bu
dönemde Enver Paşa Mustafa
Kemal çekişmesi olduğu bir gerçektir. Ancak bu konuya girmekten ziyade Mustafa Kemal’in
Faaliyetlerine değinmek daha
yararlı olacaktır.

Mustafa
Kemal’in
Bulgaristan’daki faaliyetlerini İki

temel başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan birincisi görevi

gereği Bulgaristan ile ilişkilerin
düzelmesi için çalışmak ve askeri konularda istihbarat toplamak, diğeri ise kendi inisiyatifi
doğrultusunda gerçekleştirdiği
Türk azınlığa yönelik faaliyetleridir. Mustafa Kemal bu
çalışmalarını gerçekleştirmek
için Bulgaristan ileri gelenleri
ile dostluklar kurmuş ve onların
güvenini sağlamıştır.
Mustafa Kemal, Bulgaristan’da
bulunduğu süre içerisinde çok
yönlü bir siyaset takip etmiştir.
Bir taraftan, Türklerle sürekli
temas halinde olmuş onların
örgütlü faaliyetlerde bulunması
için çalışmalar yapmıştır. Bunun neticesinde Şubat 1914’te
yapılan seçimlerde 17 Türk Bulgar Millet meclisine girmiştir.
Bu sayı o güne kadar Türklerin

sağlayamadı bir başarı olmuş
ve bundan sonra da uzun süre
Türkler, bu çapta bir başarı
sağlayamamışlardır. Diğer taraftan da Bulgar ileri gelenleri ile
ve Bulgar Komitacıları ile ilişkiler
kurarak özellikle Milli Mücadele
Döneminde onların yardımlarını
görecektir.
Mustafa Kemal isteksiz olarak
gittiği Sofya’dan görevini başarı
ile tamamlayarak 20 Ocak
1915’te dönmüştür. Bu görevi
sırasında Mustafa Kemal, Türk
Bulgar İlişkilerinin düzelmesine,
Türklerin örgütlü olarak hareket
etmesine katkı sağlayarak ve
özellikle Milli Mücadele döneminde Bulgarların desteğini
sağlayacak zemini oluşturmak
gibi başarılar elde etmiştir.

Rıdvan TÜMENOĞLU
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Çalışkan insanların diyarı Ardino
Dört mevsim güzeldir Doğu Rodoplar, ama sonbahar dille tarif
edilemeyecek renkleriyle bir başka
güzellik katıyor buralara. Dallıca’nın
zirvesinden toz ağaçlarının altın sarısı
yapraklarıyla bezenmiş “Belite Brezi”

kaynak sağlama fırsatımız var. Biz de
Ardino Belediyesi olarak bu programlardan yararlanıyoruz”, diyor ve bazı
projeleri sıralıyor: “Örneğin, Çevre
Fonu. Bu kaynaktan gelecek olan
parayla kasabamızın atık ve içme su

“Belite Brezi” kompleksi
isimli turistik beldeden Ardino’nun
seyrine doyum olmuyor. Yaklaşık
yirmi yıldan beri süren göçten sonra
da vadi ve tepelerin doruklarında ak
mantar misali evlerde az da olsa tüten
bacalar var.
Vadinin derinliklerine çöreklenen Ardino bugün modern ve derli toplu dört
bin kişinin mesken tuttuğu bir şirin
kasaba. 1989 yılında Bulgaristan’dan
Türkiye ve diğer dünya ülkelerine
yaşanan göç sonrası bugün Ardino
ve ilçeye bağlı köylerde nüfus sayısı
on beş bini buluyor.
Yöre halkının esas geçim kaynağı
ise başta tarım ürünlerinden tütün,
yüksek kesimlerde de patates üretimidir. Ormancılık ve hayvancılıkla
geçimini sağlayanlar da az değildir.
Ardino Belediye Başkanı Resmi
Murat’ın odasında bugüne kadar
yapılanlardan ziyade yapılması plânlanan projeler üzere sohbet ediyoruz.
Resmi Murat her belediye başkanın
esas görevinin halka hizmet olduğunu
hatırlatarak, “Bizden önceki belediye
başkanları döneminde başlatılan projeleri devam ettirmek zorundayız. İki
yıldan beri Bulgaristan’daki belediye
yönetimlerinin imkânları daha fazla olduğundan halka hizmette daha
şanslıyız. Artık Avrupa Birliğinin 7
farklı programına proje sunup maddi

kanalizasyonlarını ihya ediyoruz. Atık
su arıtma tesisi yapıyoruz.
Kasabanın içinden geçen derenin
ıslah çalışması sürüyor. Bu çalışmalar
sonucunda yarınki nesillere daha
temiz, bakımlı ve sağlıklı bir çevre
bırakmak görevimizdir.” Başkan Murat yine bu proje kapsamında en az iki
bin nüfusu bulunan Byal izvor, Jıltuşa
köylerinde de atık su kanalizasyonu
ve temizleme sistemlerinin faaliyete
geçeceğini ve yakında çöp aktarma
istasyonlarının devreye gireceğini
açıklıyor. Birçok yerde olduğu gibi
Ardino Belediyesi yönetimi de Köyleri Geliştirme Projesi fonlarından
faydalandıklarını belirtiyor. Bu proje
kapsamında 2008’de köyler arası
20 km yol asfaltlandığını ve asfalt
döşenmesi gereken daha 80 km yol
olduğunu, köylere su götürüldüğünü
anlatıyor.
Tu r i z m i G e l i ş t i r m e P r o j e s i
kapsamında gelen maddi yardımlarla
ülkenin ünlü Şeytan Köprüsü, Kartalkaya ve başka tarihi ve turistik yerlere yol yapılacağını, halkın serbest
zamanlarında gidebileceği ferah
piknik yerleri düzenleneceğini dile
getiriyor. İdari ve Yönetim Kapasitesi Geliştirme ve İnsan Kaynakları
fonlarından da faydalanmak ta
olduklarını ifade eden Başkan Resmi Murat, bu yıl kasaba ve köylerde

EMS - TURS
Всичко за туризъм и транспорт
Почивки,
eкскурзии, самолетни
и автобусни билети
за Европа.
Тел. 0361/ 6 67 25 ; 6 51 74
GSM : 0887 529 337

uygulanmakta olan projelerin değerini
30 milyon leva civarında olduğunu
vurguluyor.
Doğu Rodoplar’da Ardinoluların
kültür ve sporda da başarıları kayda değerdir. Kültür alanında ilçede
17 okuma evi mevcuttur. Bu yörede
folklor ekipleri, halk oyunlarının
yanı sıra otantik ve modern müziği
de geliştirmekteler. İki yılda bir
düzenlenen uluslararası edebiyat
kardeşliği günleri Balkan ülkelerinden şair ve yazarları bir araya getiriyor. Spor alanında tenis denince
Bulgaristan’da ilk akla gelen bölgeler arasında Ardino’dur. Yıllar önce
yörede masa tenisi sporunu başlatan

Reşat Aydın (Reşatski)’nın ekolünde
Arslan Koç, Naci Koç, Turgut Ademov, Cevat Hasan, İlhan Sevinç gibi
onlarca ünlü masa tenisçisi yetişmiş
ve şimdi iki yılda bir Ardino’da Balkan
ülkelerinin katılımıyla tenis turnuvası
düzenleniyor. Yaklaşık 20 yıldan beri
eden göç burada kalmayı kararlı kılan
Rodopluların azmini kıramamış. Göç
sırasında kasabada boşalan evler köylerden gelenlerle dolmuş ve
Ardino’da nüfus pek azalmamış. Siyasetiyle, ekonomisiyle, kültür ve
sporuyla şirin kasaba Ardino’da hayat
devam ediyor.
“Ardinonun

Sesi” gazetesi

