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Metin Kazak

Korman İsmailov

Direnişin 20. Yıldönümü
19 Mayıs’ta Türkiye Cumhuriyeti'nde
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı kutlanırken, Cebel Belediyesi de kendi bayramını kutluyor. Bu
iki bayramın bir günde kutlanması bir
rastlantı olsa da, ikisinin de ayrı ayrı
anlamları var.
Bu yıl Cebel çifte bayram havası
içinde. Bundan 40 yıl önce kasaba ilan
edildi. İkincisi de, totaliter rejime karşı
barışçıl direnişlerinden 20 yıl geçti.
O gün, Cebel ve etraf köy halkının
istekleri silah ve sopa gücüyle alınan
adlarının iade edilmesi ve özgürce
yaşamak. Milis /polis/ tarafından güç
kullanılmasa da, sonraki zorbalı günler unutulacak değil. Torunlarımıza
bir efsane gibi anlatacağız o "Büyük
Turizmi" ve onun Doğu yönlü göç
kervanlarını...
Kutlamalar üç gün sürdü. Jübilenin
iki günü spor ve folklor gösterilerine adanmıştı. Asıl püf noktası
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Prof. Vladko Panayotov

üçüncü,19 Mayıs günüydü. İlk baştan
"soya dönüş" sürecinde kimliği adına
hayatlarını feda etmiş şehitler için mevlit okundu. Ardından şeref kürsüsüne

direniş teşkilatının başını çeken İsmet
Yılmaztürk- Paniş ve arkadaşları Fikret
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Başbakan Yardımcısı Emel Etem
Kırcaali’deydi

Olağanüstü Haller Bakanı ve Başbakan yardımcısı
Emel Etem 02.05.2009 y. Kırcaali bölgesini ziyaret
etti. Kırcaali Belediye Başkanı müh. Hasan Azis
tarafından karşılanan Etem Belediye’de yapılan
görüşmelerden sonra, Bakanlığın maddi desteğiyle
gerçekleşen bazı inşaatları gördüler. İlk olarak Acil
112 Merkezi’nin de bulunduğu ve temelden tamir
edilen “Ömer Lütfi” Kültür Derneği binasını ziyaret
eden Emel Etem, daha sonra Kırcaali’nin yakınında

bulunan Sipey köyündeki kayan yolun yapı inşaatını
yerinde izledi. Sipey’de Emel Etem,İçişleri Bakan
Yardımcısı Raif Mustafa ve Hasan Azis köy halkı
tarafından sevgiyle karşılandılar. Burada misafirlere
kulaç ve ayran ikram edildi. Köy muhtarı Erdinç Mümün Emel Etem’e yolun yapılmasında verdiği maddi

destekten dolayı kendisine ve Belediye Başkanı
Hasan Azis’e teşekkür etti. Kırcaali’nin Gledka semtinde gerçekleşen büyük projelerden biri olan dereyi
düzenleme çalışmalarını kontrol eden Etem, burada da halk tarafından sevgiyle karşılandı. Gledka
sakinleri semtin ortasından geçen derenin 40 yıldan
bu yana etrafa koku ve pislik saçtığını söylediler.
Belediye Başkanı müh. Hasan Azis ve Olağanüstü
Haller Bakanlığı tarafından finanse edilen proje için

teşekkürlerini sundular. Başkan Azis Gledkalılara
yeni bir haber de verdi. Derenin iki tarafı yeşillendirilip
büyük bir parkın yapılması öngörüldüğünü söyleyen
Azis, böylece bu semtte yaşayan vatandaşların daha
iyi bir yaşam sürdüreceklerini bildirdi.

KH

Kırcaali’den 50 kişi Meryem
Ana mezarını ziyaret etti
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis’in inisiyatifiyle Kırcaali’den 50 kişi Türkiye’nin Efes şehri
yakınlarında bulunan Meryem Ana mezarını ziyaret
etti. Grupta eşit olarak şehirdeki Hristiyan ve Müslüman vatandaşlar yer aldı. Peder Petır ve Bölge
Müftüsü Şabanali Ahmed de onlarla birlikteydi. İlk
olarak Meryem Ana mezarını görme fikri Müh. Azis’in
Kadınlar Günü sebebiyle Emekliler Kulübüne yaptığı
ziyaret esnasında doğdu. Bir ay sonra da bu fikir
gerçekleştirildi.
Emekliler Kulübü Başkanı İlinka Vasileva şunları
söyledi: “Düzenlenen Meryem Ana Mezarı ziyareti
için belediye başkanımıza teşekkür etmek istiyorum.
Yolculuk çok heyecanlı geçti. Grupta farklı dinlerden
ve etnik topluluklardan insanlar vardı. Bunda da sembolik bir şeyler seziyorum. Bölgemizdeki barıştan
herkes sorumludur. Kırcaali Belediye Başkanı ve iki
din adamı arasındaki iyi diyaloğu, vatandaş olarak
bizler de uygulamalıyız.”
Efes dönüşünde Peder Petır Garena da görüşlerini
aktardı. Pederin dediğine göre, ilk defa böyle birlikte
ziyaret organize ediliyor ve iki topluluk arasında da

Bulgaristan Türkleri'nin
meselelerini konuşmak

saygı gören Meryem Ana Mezarı’nın ziyareti çok
faydalı olmuştur. Biraz sakınarak Peder Garena
oradaki Türkler arasında Meryem Ana’ya büyük
saygı duyulduğunu bildirdi.
Peder daha: “Belediye Başkanı’nın inisiyatifi
olmasaydı bunlar yaşanmayacaktı. Bir şeylerin ortak ve benzer olduğunu söylemek, gidip görmekten
çok farklıdır. Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan
Azis’in, bölge müftüsüyle önce suskun itirazımıza
rağmen, birlikte olmamız fikri çok önceden amacıydı.
Yolculuğa turist olarak başladık, geriye daha hoş
görülü döndük.” dedi.
Bölge Müftüsü Şabanali Ahmed: “Meryem Ana
Mezarı bizlerin de kutsal bildiğimiz bir yerdir. Ve bu
ziyaret bizler için çok heyecanlı ve unutulmaz oldu.
Ziyaretimizde sembolik bir şeyler gizlidir, bu da
grubumuzun birlik ve beraberliğidir.” dedi.
Belediye başkanını kutsal yerlerle ilgili ilk inisiyatifi bu değildir. İki kez Müh Azis Meryem Ana
Mezarından Kırcaali Hristiyanlarına kutsal su getirdi.
İlk olarak 2007 yılında, ikinci kez ise iki ay önce bu
sudan getirmişti.
KH

Demokrasinin gelmesi ile son 20 yılda Bulgaristan Türkleri'nin tarihi ve kültürü üzerine Bulgaristan'da olsun Türkiye'de olsun
azımsanmayacak derecede bilimsel çalışmalar
yapıldı, konferanslar tertip edildi. Özgürlük
ortamında özellikle Bulgar tarihçileri üzerlerinde
bir devlet baskısı hissetmeden çalışmalarını
yürüttüler. Ancak bütün bunlar geçmişte olan
"tarih"in günümüze aktarımı ve bir nevi bir bilgilendirme idi. Bu çalışmalar hiç şüphesiz çok
faydalıdır ve devam etmelidir.
Ancak öbür taraftan "tarihi okumak" kadar
"tarih yazmak, tarihe not düşmek, istikbalimizin
yol haritasını çizmek" te bizim görevimizdir.
2009 yılı bizim için demokrasi ve özgürlüğün
20. yılı olmakla beraber, Bulgaristan Türklerinin
milli meselelerinin konuşulduğu BİRİNCİ MİLLİ
TÜRK KONGRESİ'NİN de 80. yıl dönümüdür.
31 Ekim – 3 Kasım 1929'da Sofya'da toplanan
Bulgaristan Türkleri'nin Birinci Millî Kongresi'ni
kısaca hatırlayalım.
Bulgaristan Türkleri'ni temsilen 450 delegenin katıldığı bir Milli Kongre düzenlenir. Dört
gün süren kongrede Bulgaristan Türkleri'nin
meseleleri görüşülür ve çözümü için belli kararlar alınır. Kongre aldığı kararları hükümete
iletir fakat dikkate alınmaz, uygulanmaz. Buna
karşılık Milli Kongre, Bulgaristan Türk varlığına,
onun duygu ve dileklerine tercüman olur ve Bulgaristan Türkleri'nin tarihinde derin izler bırakır.
Kısaca kendisine faydası olur.
Parti veya dernek, vakıf gibi sivil teşkilatların
kongreleri herkesçe malum olduğu üzere genelde 4 yılda bir yapılır. Bulgaristan Türkleri'nin
Birinci Milli Kongresi, Bulgaristan kurulduktan
50 yıl sonra yapılmıştır, şu an itibarıyla da birincisinin üzerinden 80 yıl geçmiştir.
Velhasıl, Yurt dışında çeşitli sempozyumlarda, gösterilerde ve toplantılarda Bulgaristan Türklerini temsilen katılan çok değerli
aydınlarımız, Türk kültür merkezi temsilcileri,
Türk okuma evi yöneticileri ve Bulgaristan
Türklerinin meselelerini kendisine dert edinmiş
dava adamları... Bulgaristan Türklerinin ana
meselelerinin konuşlacağı ve kararların
alınacağı BULGARİSTAN TÜRKLERİ'NİN
İKİNCİ MİLLİ KONGRESİ fikrini düşünmek,
olgunlaştırmak, teşebbüs etmek ve nihayetinde gerçekleştirmek, bizden evvelkilerin açtığı
güzel bir çığırı devam ettirmenin yanında Bulgaristan Türklerine bir hayat aşısı olacaktır.
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Cebel 19 Mayıs olaylarından 20 yıl geçti
Değerli okuyucularımız,
Bu kez, zaten unutulmamış olan 19 Mayıs
Cebel olaylarını bir kez daha hatırlatmak üzere
hazırladığımız özel sayımızla karşınızdayız.
Ülkemiz Bulgaristan’da Türk Müslüman nüfus
olarak, bu topraklara sonradan gelmediğimiz,
mülteci, sığınmacı veya hain olmadığımız halde
çok acılar yaşadık, çok baskılara maruz kaldık.
Komünist Parti rejimi yıllarca sürdürdüğü asimilasyon çalışmaları ile toplumumuzu parçalara
böldü, farklı farklı isimlendirdi. Her böldüğü
parçanın üzerine etnik ve dini kimliklerini silmeye yönelik ağır baskı yaptı. Oysaki bizler, bu
topraklarda yaşayan, üreten, vergi veren, askere gidip vatan savunmasında yer alan bizler
daima barıştan ve farklı etnik ve dini kökenden gelen vatandaşlarımızla uyum içerisinde
yaşamaktan yana olduk.
Baskı rejimi bizleri böldü, sindirdi, ağır bir
kültürel asimilasyon uyguladı. Uzak Asya’dan
uzun yıllar süren yolculukla Karadeniz’in kuzeyinden geçip Balkanlara inen Türk kavimlerinin
torunları olan ve kendilerini özbeöz Türk kabul
eden Pomak Türklerinin maruz bırakıldıkları
“ayrı bir millet oldukları” propagandası da bu
baskılara örnektir. Bu amaçla ekimizde bu
konuya da yer veriyoruz.

Bu acı tecrübelerin ardından Türk-PomakÇingene diye ayrılarak baskıya maruz bırakılan
Bulgaristan Müslümanları olarak her zaman
haklarımızın arayışı içinde olduk, baskıya ve
insanlık dışı uygulamalara direndik. Ülkemiz
Bulgaristan’da baskı rejiminin yıkılıp demokratik rejime geçişte bizim bu demokratik hak
arayışımız da çok etkili olmuştur.
Bugün ülkemiz, Avrupa Birliği gibi insan
haklarının en üst düzeyde korunmasını amaçlayan bir büyük oluşumun üyesidir. Yalnızca
Türklerin değil, Bulgaristan’da mağdur olan
tüm azınlıkların partisi olan ve etnik barış temelinde yükselen güçlü bir Bulgaristan için
çalışmayı siyasi misyonu haline getirmiş HÖH,
iktidar ortağıdır. Bunlar, her şeyin daha iyiye
gideceğinin göstergesidir. İnsan haklarına saygı
ve tüm farklı unsurları karşılıklı saygı ve hoşgörü
ortamı içinde bir arada yaşaması anlayışı artık
vazgeçemeyeceğimiz değerlerdir.
Bu çerçevede, bu sayımızdaki özel ekimizde hangi dönemlerden geçtiğimizi tekrar
hatırlatalım istedik. Geçmişimizi unutmadan,
geleceğimizi umut, barış ve dostluk içinde
kurmamıza bir nebze de olsa faydamız olursa
kendimizi mutlu sayacağız.

Cebel ve yöresi Türklerin 19 Mayıs 1989 eylemlerinden 20 yıl geçti. Fakat anılarımız hafızamızda
okadar canlı ki, sanki her şey dün olmuştu.
Bu vesile ile önce bu etkinliklere katılan tüm
kardeşlerimiz önünde saygıyla eğiliyor, hayatta
kalanlara sağlıklı ve mutlu yıllar, şehitlerimize de
ruhları şad olsun, dileklerimi sunuyorum!
Olaylar ile ilgili her yıl düzenlenen törenlerde ve
başka yerlerde çok konuşuldu, anılar paylaşıldı,
önemi hakkında çeşitli görüşler aktarıldı, değerler
verildi. Buna rağmen Cebel’li kardeşlerimizin
kahramanca gerçekleştirdiği olaylara gereken
büyük tarihsel değer henüz verilmiş değildir, diye
düşünüyorum.
Cebel 19 Mayıs olayları ve daha sonra diğer
Türk bölgelerinde baş gösteren etkinlikler, Bulgaristan Türklerin, komünist sisteminin kendilerine karşı uyguladığı soykırımına bir tepki olarak
başlamışlar ise de, onlar, siyasi boyutları ile tüm

sistemin derinden sarsılmasına neden oldu. Bu
açıdan, 19 Mayıs Cebel olayları, ülkemizde totaliter rejimin devrilmesi ve demokrasinin galibiyeti ile ilgili gerçekleştirilen tüm etkinliklerin
arasında çok özel yer almaktadır. Bunu da şu
hususla açıklayabiliriz. Cebel eylemleri ilk idi, ilk
kıvılcım onlardan geldi. Bilindiği gibi her yerde
ve her zaman ilk adım, ilk olay çok daha zor,
çok daha riskli, ondan da önemi ve etkileyici rolü
daha büyük.
Aslında yurdumuzun her yerinde genel bir
memnuniyetsizlik, rejime ve devlet yönetimine
karşı derin bir nefret havası esiyordu. Şüphesiz
ülkemiz tüm belirtileriyle Demokrasiye gebe
idi, ama bu hamilelik çok daha uzun sürebilirdi, yıllarca devam edebilirdi. 19 Mayıs Cebel
olayları süreci son derece hızlandırdı, durum
adeta doğum sancıları aşamasına geldi. Fakat
doğumun gerçekleşebilmesi yani Demokrasi
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sistemine geçilebilmesi için eski, totaliter komünist sistemini ortadan kaldırmak zaruri idi.
İşte bu doğrultuda Cebel olayları çok mükemmel iş bitirdi, büyük katkıda bulundu.
Gizli örgüt tarafından önceden tüm ayrıntılarıyla
yapılan teşkilat gereğince tarihsel 19 Mayıs
1989’da, Cebel ve yöreden gelmiş çok sayıda
küçük çocuk, genç ve yaşlı, kadın ve erkek kasaba meydanını doldurdular. Seslerinin yettiği kadar ”Adlarımızı istiyoruz”, ”Adlarımızı verin”, ”Biz
Türk’üz ”, ”Kahrolsun totaliter rejimi”,”Yaşasın
demokrasi”, ”Demokrasi istiyoruz”, ”Yaşasın
Bulgaristan”, ”Yaşasın Gorbaçov” vb. sloganları
söylediler.
Bu güne kadar tüm komünist dönemi süresinde böyle bir olay olması değil, düşünülmesi
dahi imkânsızdı. Rejimi ve devlet yönetimini
dişlerine dek silahlı askeri güçler ve sivil ajanlar koruyordu. Buna rağmen hiç beklenmeyen
bir anda, mükemmel olarak gerçekleştirilmiş
olan Cebel’lilerin etkinliği merkez komünist
yönetimini Sofya’da çarpan kalbinden vurmuştu.
Atılan ok son derece isabetliydi. İdare öldürücü
ağır bir darbe aldı. Açılan yara okadar derin idi ki, kapanması imkansızdı. Daha sonra
Cebel’lilerden örnek ve ilham alan başka yörelerde benzer etkinliklere kalkışan kardeşlerimiz
komünizmin çöküşünü geri dönülemez duruma
düşürdü. Bundan böyle parti ve devlet yönetimi
kesinlikle kendini toparlayamadı. En nihayet 10
Kasım ’89 da ülkemizde komünizm rejimi tarihe
karıştı.
Pek tabii ki Cebel’liler bütün olan bitenin ağır
bedelini ödediler. Yerli idare organları olaylara
şiddetle müdahale etti. Katılımcıların çoğu
tutuklandı, bazıları öldüresiye dövüldü, onlarca
kişi hapsedildi, kimi de ülkeden kovuldu.
Bu gün de bazı kimseler hala soruyor: Nasıl
oldu da küçücük Cebel bu kadar büyük işlere
karıştı, bu kadar büyük davaya imza attı? Bu da
ayrı bir konu, maalesef burada onun üzerinde
daha fazla duramayacağız. Sadece şunu kaydetmek istiyorum ki, daha ezelden Cebel ve yöresi
sakinleri dinimize ve diğer etnik vasıflarımıza çok
sadık insanlar olarak bilinmektedir. Dolayısıyla
ölümü dahi göze alarak 19 Mayıs yürüyüşüne
çıkmaları hiç de tesadüf sayılamaz.
Şunu da bilmek gerekir ki, tarihte büyük küçük
için söz edilmez. Yapılan hareketin, yürüyüşün,
direnişin, isyanın vb. önemi ve değeri için yazılır
ve söz edilir. Bundan dolayı „küçük” Cebel Bulgaristanda totalitarizmin çöküşü ve demokrasiye
geçiş tarihine adını büyük harflerle yazdırdı ve
büyüklerin arasında yer aldı.
Eğer bugün bizler, Bulgaristan Türklerine
tüm hoşgörülü insanlar tarafından tanınan
demokrasiyse geçiş katkısını (içimizden
bazılarımızın hak etmemelerine rağmen) gururla taşıyorsak, hiç unutmamalıyız ki bunu
önce Cebel’li kardeşlerimize ve sonra da başka
yörelerde benzer etkinlikler gerçekleştiren
yurttaşlarımıza borçluyuz.
Bu bağlamda ortaya çok ciddi ve önemli bir
soru çıkıyor: Acaba bizler, bugün 19 Mayıs’çıların
ve diğer demokrasi mücahitlerin yüce davasını
gerektiği tarzda yaşatabiliyor muyuz? Zannediyorum ki bunun cevabını herkes vicdanı önünde
vermelidir. Genel olarak, bu doğrultuda yapılanın
hiç de yeterli olmadığını düşünüyorum.
Bugün çok ciddi maddi ve manevi sıkıntılar
içinde bulunuyoruz. Eminim ki, ülkemiz bu ağır
sorunların içinden çıkabilecek, demokrasimiz de
hakiki formunu bulacak, hayatımız olumlu yönde
değişecektir. O zaman 19 Mayıs etkinliklerin
önemi çok artacak ve katılımcıların değerini
daha iyi anlayabileceğiz, kanısındayım.

Doç. Kasim Yunusov

Mayıs 2009

19 Mayıs Özel

Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer’in
Mayıs Olaylarının 20. Yıldönümü Etkinliğinde
Yapmış Olduğu Konuşması
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Paniş önderliğinde organizatörlerimiz tutuklandı. Onlar Ağabeyimiz
Mestan’ın cenazesinin toplu protestoya dönüşmesini istediler ve 19 Mayıs
1989 yılında bu meydana belediyedeki
vatandaşların yarısı buraya geldi.
Yirmi yıl önceki o felaket günü anlatarak vaktinizi almak istemiyorum, fakat
bizler o günü unutmamalıyız, çok iyi
bir anı olduğundan değil, belediyemiz, Bulgaristan, hatta tüm Balkanlara ve Doğu Avrupa’ya gelecek
hakkında iyi bir ders olduğu için o
günü unutmamalıyız. O tarihi günden

için değil, gelecek nesil için, tarih için,
gelecek içindir.
Bugün 19 Mayıs 2009 yılı- o olaylardan 20 yıl sonra bizler her şeyin geride
kaldığını söyleyebiliriz.
HÖH iki kez ülke yönetiminde yer
aldı. HÖH ilk yönetim ortaklığında
Bulgaristan NATO’ya üye oldu. İkinci
yönetim ortaklığında ise Bulgaristan
Avrupa Birliği üyesi oldu. Avrupa parlamentosu seçimleri de gerçekleştirildi.
Toplam 18 vekil adaylığının dördünü
kazandık. Sayın Filiz Hüsmenova
önderliğindeki gurubumuz HÖH ve
Bulgaristan’ı onuruyla temsil etti.
Son iki yönetim döneminde Cebel
bölgesinde son 90 yıl yönetimlerinin yaptığının altı katı fazla yatırım
gerçekleştirildi. Sonuçlar ortadadır,

ders, tarihin anlamını, bizleri daima
uyanık tutacağı bir sonuç çıkarmalıyız.
O gün bize kötülüğün şekilden şekile
geçtiğini, hayatımızın anlamı da nesilden nesile geçen tarih dersleri
olduğunu hatırlamalıyız.
Cebel’de yaşayanlar bunları biliyor
ve bugün bu olayları anmamız bizler

her şey önünüzde.
Bundan dolayı da huzur unuzda izninizle Sayın Ahmet Doğan
önderliğindeki Milletvekillerimize,
Bakanlarımıza, Bakan Yardımcılarımız,
Vali ve Vali Yardımcılarımıza, Belediye başkanlarımıza, meclis üyelerine
teşekkür etmek istiyorum.

Bahri ÖMER
S e v g i l i K o n u k l a r, D o s t l a r,
Vatandaşlar,
1989 yılının unutulmaz ve gerginliklerle dolu Mayıs olaylarından tam yirmi
yıl geçti. Üzerinden daha nice yıllar
geçecek, ancak hiçbir zaman unutulmayacak. Çünkü hem organizasyonu,
hem de gerçekleşme açısından bu
olaylarda büyük anlam ve içerik gizlidir. Bu olaylar Bulgaristan ve tüm
Doğu Avrupa’da Totaliter Rejimi sona
erdirdi. Müsaadenizle Belediyemiz
için bu unutulmaz ve sembolik günde
küçük, fakat güzel şehrimize “Hoş
geldiniz!” demek istiyorum.
M ayıs ayı o lay lar ı g eli ş i gü zel gerçekleşmedi. Bu olayların
gerçekleşmesi için gizli teşkilat kuruldu.
Hapishanede olmalarına rağmen,
Sayın Ahmet Doğan önderliğinde bu
teşkilatın liderleri 22 Mayıs’ta tüm ülke
protestoya katılmamız için çağrıda bulundular.
Bizler Cebel’de ilk protestoya katıldık,
bu tarihi bekleyemedik, çünkü buradaki teşkilatımızın Sayın İsmet İsmail-

Belediye idaresi hizmetlerine gelince,
her şey ve herkes sizin emrinizdedir.
Pasaport Dairesini de kapsayan yeni
Bölge Polis İdaresi, İtfaiye ve Devlet
Orman Dairesi hizmetinize açıktır.
HÖH sayesinde Mestanlı’ya yolculuk
tarihte kaldı.
Yapılan ve yapılacak tüm yatırımları
tek tek saymakla vaktinizden almak
istemiyorum.
Bu gelişmelere hepiniz şahitsiniz.
En yakın zamanda da Avrupa Birliği
Programlarının faydaları hissedilmeye
başlayacak.
Bugün komşumuz Türkiye Cumhuriyetinde de bayram vardır. Sizlerin
adına Türk halkının bayramını kutluyor
ve başarılar diliyorum.
Sevgili vatandaşlar, baylar ve bayanlar,
7 Haziran’da Avrupa Parlamentosu
üyeleri seçimi olacak. İnanıyoruz ki, bu
defa da en az 4 Avrupa vekili bizlerden
olacaktır.
5 Temmuz’da Bulgaristan’ın 41.
Meclisi seçimleri olacak. Bu defa
seçim sistemi biraz farklı. Bölgede
%70 oy miktarını geçerek en fazla oy
toplayan parti olmalıyız. Bizler sizlere
inanıyoruz.
İnanıyoruz ki, ülke genelinde hepimizin çabalarıyla Meclisteki 240 Milletvekilinden kırk tanesi bizden olacaktır
ve yine yönetime ortak olacağız.
Bay ve Bayanlar,
Geçmişe bir göz atarsak Cebellilerin zamanla iyi yarıştığını, hep önlerde olduğunu göreceksiniz. Bizler
de bundan ders almalıyız, geleneği
bozmamalıyız. Bundan dolayı da,
Belediyemizin en sevilen yaşam ve
yatırım merkezi, şehir ve köylerimizin
temiz ve misafirperver olması için hep
birlikte çalışmalıyız. Vatandaşlarımız
sıcak kalpli ve misafirperver olmaya
devam ediyor. Cebelli olduğumuza
gurur duyalım.
Dikkatinize teşekkür ederim.
Hepinize mutluluklar diliyorum.
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Direnişin 20. Yıldönümü...
Birinci sayfadan devam

Gürpınar ve Hasan Bahar, HÖH Milletvekilleri Lütfi Mestan, Remzi Osman
Ünal Tasim, Ahmet Hüseyin, Çetin
Kazak, Necmi Ali, Fikret Sepetçi, Arif
Aguş, Hasan Ademov, Avrupa Parlamentosu Milletvekili adaylarından
Emine Gülestan, Rumen Pehlivanov,
Mediha Tosunova, Kırcaali İli Belediye
Başkanları, Bulgaristan Müslümanları
Başmüftüsü Mustafa Hacı, Kırcaali
Bölge Müftüsü Şabanali Ahmed,
Kırcaali Vali Yardımcısı Sebahattin
Riza, Tarım Bakanı Valeri Tsvetanov,
İçişleri Bakan Yardımcısı Raif Mustafa, T.C. Filibe Başkonsolosu Sayın
Ümit Yalçın, BAL- GÖÇ Dernek
Başkanı prof. dr. Emin Balkan, Türkiye ve Yunanistan’dan Cebel’in
kardeş belediye temsilcileri davetliler
arasındaydı. Söz Belediye Başkanı
Bahri Ömer'e verildi. Kutlamalara
katılanların tümünü selamladı. Anma
gününü tercih edip uzaklardan gelen
davetlilere özel teşekkürlerini sundu.
Şeref kürsüsünden söz alan diğer
katılımcılar Cebel bayramını kutladılar
ve geçmişte olduğu gibi yarınlarda da
birlik ve beraberlik içinde yaşamalarını
dilediler. Cumhurbaşkanı Georgi
Pırvanov göndermiş olduğu mesaj

ile Cebellilerin bayramını kutladı.
Konuşmaların ardından ünlü pop
sanatçılarından Orhan Murat ve Sonya Nemska'nın birlikte verdikleri
konser gençleri daha da coşturdu.
Kırcaali "Kadriye Latifova" tiyatrosu
ve pop sanatçısı Mira'nın katılımıyla
şenlikler devam etti. Hemşeriler
karşılaşması düzenlendi. Eski dostlar buluştu. Maziye kalmış anılar tazelendi. Dökülen nostalji gözyaşları
yok değildi aslında.
Kutlamalar törenli gece
donanmasının havai fişeklerinin
yıldızları eşliğinde son buldu.

KH

Заведение за бързо хранене
“ЕВРОПА`

Всичко за туризъм и транспорт
Почивки,
eкскурзии, самолетни
и автобусни билети за
Европа.

На Пазара до бившия Битов Комбинат

Тел. 0361 / 6 67 25 ; 6 51 74
GSM : 0887 529 337

Mayıs 2009

19 Mayıs Özel

Kırcaali Haber 5

Bulgaristan Türkleri’nin Direnişi
Türk ahalisinin direniş hareketi, sözde soya dönüş
sürecinin başlamasıyla hemen patlak vermiş ve
değişik biçimlerde ortaya çıkmıştır. Bu karşı koyma
olayı, ilk yıllarda kendiliğinden, bireysel ve grup halinde ortaya çıkıyor. Daha fazla da, yöresel boyutlarda kendini gösteriyor. Bu, birbirinden kopuk direniş
olayları, Türk ahalisini yoğun bir biçimde etkilemiş
olup “soya dönüş” sürecine karşı, pasif bir direniş
halini alıyor.
Türk isimlerinin Bulgar isimleriyle zorla değiştirilmesi
kampanyasında birçok yerlerde protesto gösterileri
düzenleniyor, bu gösteriler sırasında halk ile milisler ve
İçişleri Bakanlığı’na ait askerler arasında çatışmalara
gidiliyor. Bu devlet zorbalığına ilk başkaldırıyı,
Kırcaali’nin Benkovski halkı gerçekleştiriyor. Benkovski halkı, 25 Aralık 1984 tarihinde köy meydanında
toplanarak:“Türk doğduk, Türk öleceğiz!” diye seslerini yükseltiyorlar. 26 Aralık’ta ise onları Mestanlı
ve Kirkovo ahalisi izliyor. İçişleri’nin verilerine göre,
bu tarihlerde Kırcaali sancağının on bir yerinde
başkaldırı, direniş olayları vuku bulmuştur. Bu direniş
olaylarına, 11 bin kişi katılmıştır. İlk gösterilere milis
güçleri karşı koymuş ve bu gösteriler sırasında, 80’li
yılların ilk şehitleri verilmiştir.
Devletin vurucu güçleri, Kuzey Bulgaristan’ın birçok köylerinde ciddi direnişle karşı karşıya geliyorlar.
Sliven iline bağlı beş bin nüfuslu Yablanovo Köyü
ne pahasına olursa olsun, insan haklarını savunmak
için kararlılığını ortaya koyuyor. Tüm köy halkı sokaklara, meydanlara dökülerek gözetleme noktaları
oluşturuyorlar. Ve böylece direnişçiler, 18 Ocak 1985
tarihinde köyü kuşatmış olan milis ve İçişleri askeri
birliklerini, geri püskürtmeyi başarıyorlar. Yablanova
ayaklanması ancak iki gün sonra tank ve zırhlıların
devreye girmesi ile bastırılabiliyor. Sliven’in Nojsarevo halkı da günlerce süren kuşatmaya kolayca boyun
eğmiyor. Bu iki köy halkının devlet güçlerinden sadece iki talebi var; anadillerini konuşabilmek ve isimlerinin değiştirilmemesi. 19 Ocak tarihinde Tırgovişte
iline bağlı Krepça ve Golâmo Gradişte köyleri de aynı
istekler doğrultusunda direniş başlatıyor ve adlarının
değiştirilmemesi için muhtarlığı kuşatıyorlar.
Buna rağmen bu direniş olayları, Türk kimliklerini koruma davasında ümitsiz, bireysel çıkışlar olarak tarihe geçiyor. Böylece, 1985 yılında kitlesel bir direnişe
geçilemiyor. Bunun temelinde totaliter iktidarın almış
olduğu tedbirler yatmaktadır. Her şeyden önce bu
iktidar, Türk ahalisini hazırlıksız yakalayarak onu
karşı koyma olanaklarından mahrum etmiştir. Bu
iktidarın baskıcı kurum ve kuruluşları, her direniş ve
protesto eylemlerini acımasızca cezalandırıyorlar. Bu
da hapisler, sürgün, işten kovma ve daha başka akıl
almaz işkencelerle kendini gösteriyordu. Hemen hemen her yerleşim yerinde askeri-polis güçleri gövde
gösterisi yapıp milleti sindirmeye çalışıyorlar. Bir
başkaldırı hemen, anında bastırılıyor, direniş grupları
da etkisiz hale getirilmiş oluyor. Bu arada korku makinesi de çalıştırılarak bir takım kitle halinde imhalar,
tank ve zırhlıların ezip çiğnediği insanlar ve sürgün
söylentileri çok işe yarıyor. Kuzey Bulgaristan’da öyle
söylentiler dolaşıyor ki, Kırcaali ilinde en az 5000 kişi
öldürülmüş...
Bir taraftan katliamlar yapılırken, öte yandan da
propaganda ve kamuoyunu yanıltma çabaları akla
fikre sığmayacak boyutlara ulaşıyor. Parti organları
ve devlet Emniyet güçleri, her şeyden önce aydınları
ve din adamlarını psikolojik ve idari baskılara tabi
tutarak, onların her hareketi sıkı bir kontrol altında
tutuluyor. İktidar güçlerinin yanında olmayanlar ya
işten kovuluyor ya da ailesinden uzak yerlere sürülüyor, askeri kışlalara gönderiliyordu.
Bu koşullar içerisinde aydınların büyük bir kısmı
boyun eğip yeni koşullara ayak uydurmaya çalışıyor.
Totaliter rejim, işi daha da ileriye götürerek,
aydınların bazılarına, “Ben Bulgar soyuma, kendim
döndüm” biçiminde beyanatlar vermeye zorluyor...
Merkez ve yerli basında, radyo ve televizyonlarda
20.000’in üzerinde aydın, bu takım beyanatlarda
bulunuyor... Bu şekilde Bulgaristan ve dünya kamuoyunda, bu olayın “gönüllülük” esasına dayandığı
kanaati oluşturuluyor.
19 Mayıs 1989 yılı Bulgaristan Türkleri için önemli
tarihlerden biridir. 20 yıl öncesi, yarım asırdan fazla

komünizmin pençesi altında kalan Doğu Avrupa’nın
kurtuluşunun başlangıç günüdür. Bunun da Cebel’den
başlaması Cebellilere onur ve gurur vermektedir.
Olayları hepimiz çok iyi hatırlamaktayız. Bulgaristan’da
Türk azınlığının eritilmesi için 1984 yılında isim
değiştirme kampanyası gerçekleştirildi. Karşı koyan
yüzlerce soydaşımız kamplara ve hapislere gönderildi. Hapisten Ahmet Doğan ve arkadaşları tarafından
Mayıs ayının 22’sinde sokağa dökülerek isyan
çağırısına hazırlıklar yapılırken, Cebel’deki yönetici
İsmet Paniş’in tutuklanmasından dolayı isyana daha
erken başlanması kararı alınmıştır. İsyan 19 Mayıs’ta

başlayarak tüm Bulgaristan’a dağılmış ve sonra da
Romanya’ya, Doğu Almanya’ya kadar yayılmıştır ve
hatta Berlin duvarının yıkılmasına sebep olmuştur.
Bu isyanlar en demokratik bir şekilde gerçekleşmiştir.
O zaman önderlerimizin halka çağrısı şöyleydi:
“Yere eğilmeyin, ayakkabılarınızın bağları çözülse
bile, yere eğilmeyin, taş alıp atmak için eğiliyorlar
derler.”
Bu sözler hiç bir zaman unutulmayacaktır.
20 Mayıs 1989 tarihinde, Pristoe köyüne Kaolinovo
ve Venest belediyelerinden ve Kuzey Bulgaristan’ın
dört bir yanından 5.000 kişi toplanıyor. Bu kafile,
Kaolinovo’ya yol alıyor. Köy girişinde onları milis ve
İçişleri Bakanlığı’na ait askeri birlikler karşılaşıyorlar.
Askeri birliklerin komutanı da Varna Bölge Şefi. Bu
güç, kuvvete rağmen, kafile köy merkezine girmeyi
başarıyor. “Dağılın!” emirlerine rağmen kimse
dağılmak istemiyor. Göstericiler, kendi isteklerinin
yerine getirileceğine dair teminat istiyorlar. Bundan
hemen sonra milis ve askeri güçler, göstericilerin
üzerine çullanıyorlar. Amansız bir çatışma oluyor.
Bu çatışma sırasında Necip Osman şehit düşüyor.
Protestocuların büyük bir kısmı yara alıyor.
Kanlı çatışmalar ertesi gün 21 Mayıs’ta da devam ediyor. Bu kez olaylar üç bin nüfusluk Todor
İkonomovo köyünde gerçekleşiyor. Kaolinovo’dan
gelen milis güçleri, halktan insanları, silah çalmışlar,
kuşkusuyla köylüleri arama tarama yapıyor. Tutuklama girişiminde bulunuyor. Köylü kafilesi ise, bir
düğün merasimi ile ilgili toplanmış. Düğün alayının
karşı koyma girişiminden panikleşen asker ve milisler,
çoluk çocuk demeden kalabalığa ateş ediyorlar. 27
kişi kurşun ateşinden yere seriliyor. Bu çatışmada,
Şumen ve Yeni Pazar yolunda Mehmet Saraç, Mehmet Sali Lom ve Hasan Arnaut canlarını yitiriyorlar.
Çok sayıda yaralı var. Onların birçoğu da yaşam
boyu sakat kalıyor.
Bu tip barışçıl amaçlı gösteriler, hemen hemen
21 Mayıs’ta tüm Razgrat ilini sarıyor... Gösteriler
22, 23 Mayıs’ta sürüyor... Ezerçe köyünde düzenlenen barışçıl gösterilerde, köy halkının tamamı
kadın erkek, çoluk çocuk hazır bulunuyor. Biricik
amaçları, istekleri, insanca yaşamak, onurlarını
ayak altına aldırmamak. Türk-Arap isimlerinin iadesini sağlamak. Ezerçe köyü, kısa bir zaman dilimi
içinde dört bir yandan kuşatılıyor. Askerler, tank ve
zırhlılar, itfaiye araçları ve bundan başka otuzüç
araba hazır bulunuyor. “Kızıl bereliler” göstericilere
ateş açıyorlar. Kurşunlar iki çocuk babası Ahmet M.
Buruk ve Sezgin S.Karaömerov’a isabet ediyorlar.
Çünkü onlar, çocukları kurşuna dizmesinler, diye kol
kanat geriyorlar. 25 Mayıs’ta şehitlerin kanını yerde
bırakmamak için Tsar Kaloyan halkı da üç bin kişi

ile Ezerçe yoluna düşüyor. Dört kişi tutuklanarak
Türkiye’ye gönderiliyor.
Barışçıl amaçlı yapılan gösterilerin kapsamı giderek
genişliyor. Bu tür gösterilere şehirlerde oturan Türk
halkı da katılıyor. Örneğin 25 Mayıs’ta Dobriç’te
düzenlenen gösterilere 1.000 kişi katılarak bunların
300’ü milis kordonlarını aşmayı başararak şehir
merkezine ulaşıyor!Bu şehir merkezinde toplanmış
olan halk, hak ve hukuklarının iadesinden başka,
Türk siyasi mahkumların salıverilmesini de taleplerine dahil ediyorlar.
27 Mayıs’ta Şumen, Tırgovişte ve Kuzey
Bulgaristan’ın öteki şehirlerinde miting ve yürüyüşler
düzenleniyor. Bu yürüyüş ve mitinglere civar köylerden köylü halkı katılıyor. Tüm yolların ve giriş
noktalarının kapalı olmasına rağmen, civar köylerden insanlar merkeze, meydana girmeyi başarıp
parti ve hükümet yetkililerine isteklerini sunmayı
başarıyorlar.
Şumen’de gösteriler, kent pazarından başlayarak,
merkeze doğru ilerliyorlar. Kan revan içinde barışçıl
gösteri yapan köylü halkı, ana caddeye geçerek
isteklerini uluorta beyan ediyorlar.
Şumen ve Tırgovişte’de de hükümet güçleri silaha
sarılıyorlar. Coplar ve gerçek mermilerle göstericileri
dağıtmaya çalışıyorlar. Şumen’de dokuz kişi ağır yara
alıyor. Bunlardan bazıları sakat kalıyor. Tutuklular
arasında çok sayıda kadın da bulunmaktadır.
27mayıs Varna ili Medovets köyünde de göstericilerden biri olay yerinde öldürülmüş, biri de ağır yara
alarak şehit edilmiştir.
Omurtag kasabasında da göstericilere karşı cop
ve itfaiye araçları kullanılmıştır.Bu arada Dobriç ilinin Benkovski, Granitsa vb. köylerde de yürüyüşler
organize edilmiştir. Razgrat iline bağlı Dyankovo
köyündeki yürüyüşler de kanlı olmuştur. Yürüyüş
sırasında bir köylü şehit olmuş ve yürüyüşü düzenleyenler de dayaktan geçirilmişlerdir.
Mayıs yürüyüşleri, Türk topluluğunun tüm
katmanlarını içine alarak bir yükseliş göstermiş,
Bulgaristan’ın politikasını da etkileyerek önemli bir
faktör haline geliyor...
Totaliter rejim, hiçbir silaha başvurmadan yürütülen protesto yürüyüşlerine karşı güç kullandı. Göstericilere karşı itfaiye arabaları, coplar, göz yaşartıcı
bombalar devreye girdi, hatta üzerlerine doğrudan
doğruya kurşun sıkıldı. Bu gösteri ve yürüyüşlerde ne
kadar insan öldü ne kadar yaralandı, hâlâ bunlara bir
açıklık getirilmemiştir. Resmi verilere göre, protesto
yürüyüşlerinde yedi kişi ölmüş, bir başka kaynaklara
göre ölenleri sayısı 10’dur. “Soya dönüş” sürecinde
ölenlerin tamamı 40’tır...
Bunlara yüzlerce yaralı, sakat ve dayaktan geçirilmiş
olanları da dahil etmemiz gerekir! Yaralı, sakat ve

dayaktan geçirilenler arasında kadın, çocuk ve yaşlı
da bulunmaktadır. Yürüyüşlere gidenlerin büyük bir
kısmı cezaevlerine ve Belene’ye sürülmüşlerdir. Bu
arada sadece Belene’ye sürülenlerin sayısı 5000’in
üzerindedir.
Ayrıca binlerce aydınımız, sınır dışı edilmiştir. Bu
şekilde bir göç kampanyası başlatmak için gerekli
koşullar yaratılmış oluyor...

Bu ya z ı, D o ç . İ b r a hi m Ya lı m ov ’un
“Bulgaristan’da Türk Ahalisinin Tarihi” adlı
kitabından kısaltılarak alınmıştır.
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Remzi Osman: Bulgaristan Etnik Gruplardan
Oluşan Bir Çiçek Buketi

Remzi Osman
Bundan 20 yıl önce bir grup
vatandaşımız cesaret gösterip,
alınmış hakların iadesi için halkı
teşkilatlandırıp ön saflara geçtiler.
Vatandaşlarının haklarını çiğneyen
totaliter rejimin karşısına dikilerek
korkusuzca haklarını arayan bu
cesur insanlara teşekkür etmemiz gerekiyor. O dönemde bunları
gerçekleştirmek için büyük cesaret
istiyordu.
20 yıl önce başlayan mücadele
bugün de devam ediyor. Adlarımızı
geri almakla özgürlük mücadelemiz
sona ermedi. Bu anlamda da ekonomik, iş, fikir özgürlüğü olduğunu
bilmemiz gerekiyor. 20 yıl önce
Avrupa Birliğini düşünemiyorduk
bile, bugün ise Avrupa Parlamentosuna milletvekili seçiyoruz. 7

Haziran’da seçeceğimiz genç
ve başarılı adaylarımız sizlerin
arasında. Bazı partilerin korkusu
bizim başarılarımızdan ve bir bütün
olmamızdan kaynaklanıyor. Totaliter
rejime karşı önderlik eden kişilere
saygısını göstermek amacıyla 19
Mayıs’ta Cebel’de bir araya gelen binlerce vatandaşımızdan bu
partiler huzursuz oluyor. Bazıları
ise Kırcaali’de Türkçeyi bilmeyenlere ekmek verilmediği yalanını
uyduruyor. İşte medyalar burada,
onların aracılığıyla bu kimseleri
Kırcaali ve Cebel’e, bunun böyle
olmadığını görmeye davet ediyorum. Halkımızın hem ana dili, hem
de resmi dili vardır. Demokrasi, ana
dilimizi unutmamız anlamına gelmiyor. Bizleri bastırmaya çalışanlar
demokrat değildirler, onlar sadece
kitap üzerinde demokrat olabilirler.
Demokrasi, etnik topluluklar ve
dinler arasında saygı ve hoş görü
anlamına geliyor. Bizlerin birlik ve
beraberliği ülkemizi yöneten koalisyonu meydana getirdi. İlk defa Bulgar, Türk, Pomak, Hristiyan ve Müslümanlar hep birlikte ülkeyi yönetiyorlar. İlk defa da Bulgaristan’ın
etnik gruplardan oluşan bir çiçek
demeti olduğunu söyleyen bir parti
çıktı.

Pomak Türkleri
Pomaklar, Balkanlarda Pomakça
konuşan Müslümanlara verilen bir
addır. Pomakların, Kuman Türklerine
dayanan uzun bir tarihi geçmişi
vardır. Kuman Türkleri miladi 916
yılında Kuzey Çin’den ayrılarak önlerine çıkan Ruslarla savaşıp, XI.
ve XII. yüzyılda Ukrayna ve Romanya üzerinden Balkanlara inmeğe
başlayan bir Türk kavmidir. İlk olarak
kuzey Bulgaristan’a daha sonra
güneye doğru inerek Rodoplara ve
Makedonya’nın doğu kısımlarına
yerleşmişlerdir. Yerleştikleri bölgelere
Kumanova, Kumantsi, kumança gibi
isimler vermişlerdir.
Kuman ve Peçenek Türkleri’nin
1087’de kurdukları federasyonun
1091’de yıkılması neticesinde Kuman
Türk boylarından birçoğu Romanya,
Macaristan, Avusturya ve Çekoslovakya içlerine kadar giderek gayri
Türk unsurların içinde Hıristiyanlığı
kabul etmişler ve etnik varlıklarını
kaybetmişlerdir. Batı Trakya ile Rodop
ve Pirin bölgelerinin dağlık kesimlerinde ise bir hayli Kuman Türk boyu
kalmıştır.
1065 yıllarından itibaren Bizans,
Slavların güneye inmelerini önlemek
amacıyla Konya’nın bazı kesimlerinden birçok Türk kabilelerini gayet tavizkar tekliflerle Teselya ile Makedonya
ve Rodoplara götürüp iskan ettirmiştir.
Bu kabilelerin 55-60 bin kişilik bir topluluk olduğu Bizans kroniklerinde belirtilmektedir. Daha sonra 1345 yılında
Gazi Umur Beyin fütuhatına sahne
olan bu bölgelere 100 bin kadar Yörük
Türkmen iskan edilmiştir.
Anadolu’dan iskan edilen bu TürkMüslüman grupları bu bölgede
yaşayan Kuman Türkleri arasında
İslamiyetin yayılmasında etkili rol

oynamışlardır. Bu gruplar arasında
şeyh, abdal, derviş, gibi İslam misyonerleri İslam’ın propagandasını
yapmışlardır. Bulgar tarihçileri
Zlatarski ve İreçek İslam Dini misyonerlerinin Bulgaristan’da İslam
propagandasını yaptıklarını ve XIII.
asra kadar İslam dininin bu yörelerde yayıldığını belirtmektedir. Tarihi verilere göre Kuman Türkleri’nin
ihtida ederek Müslüman oluşları
Osmanlı’nın bölgeye gelmesinden
önceye rastlamaktadır.
Kuman Türkleri Anadolu’dan
gelen Müslüman kardeşlerine
maddi ve manevi yardımlarda
bulunmuşlar, “öncü”, “ardcı” ve “ileri
keşif” kolu olarak aktif görevlerde
bulunmuşlardır. Slavlar Kuman Türk
Müslümanlarına Osmanlı ordularına
yardım et tikleri için yardımcı
anlamına gelen “pomagaç” adını
vermişler ve bu zamanlarda Pomak
şeklini almıştır. Ancak bu kelime
Osmanlı müelliflerinin eserlerinde
geçmediği gibi, Pomak adına da
hiçbir yerde rastlanmamaktadır. Bu
tabir Türkçe eserlerde ancak 18771878 Türk-Rus harbinden sonra
Balkanlar’dan gelen muhaceretler
dolayısıyla rastlanır.
Pomaklar bütün tarihleri boyunca
Osmanlı Devletine sadakat ile hizmet
etmiştir. 1877-1878 Osmanlı-Rus
savaşının elim neticeleri Rodopların
Rus ordusu ve Bulgar komitacıların
istila tehlikesine kaldığı vakit, Rodop Türkleriyle Pomaklar yine birlik
ve beraberlik içinde düşmanlarını
bu bölgeye sokmamışlardır. 3
Mart 1878’de imzalanan Ayastefanos andlaşması hükümlerine itiraz etmişler ve oturdukları bölgede
“Muvakkat hükümet” kurmuşlardır.
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Lütvi Mestan: Özgürlük İçin Daima Mücadele
Etmeliyiz

Lütvi Mestan
Sevgili Dostlar,
Bulgaristan Meclisinde, bu meydanda toplanan insanların temsilcisi olduğumuzdan gurur duyuyorum. Sizlerin de gurur duymanızı
istiyorum, çünkü 20 yıl tarihi kararlar almamız için yeterli süredir.
Bulgaristan’ın bugün NATO ve
Avrupa Birliği üyesi olmasının
başlıca sebebi, bu meydanda,
daha sonra da Kaolinovo ve
Pristoe’de çıkan olaylardır. Cebel
olmasaydı, Kaolinovo olmasaydı,
Pristoe olmasaydı Bulgaristan
buralara kadar gelemezdi. Sizler
Bulgaristan’ı özgür kıldınız. Bununla da gurur duymanızı istiyorum.

Sevgili Dostlarım,
Bahri Ömer’in sözlerini tekrar etmek istiyorum: “Özgürlük ne kadar
değerli! Hiçbir özgürlük sonsuza
kadar sürmez!” Özgürlüğümüz
için devamlı mücadele etmeliyiz. Bunu kanıtlamak için de en
büyük muhalefet partinin lideri ve
Bulgaristan’ın Başbakanı olmak
isteyen, “soya dönüş” sürecini
onayladığını, sadece gerçekleşme
şeklini onaylamadığını söyleyen
kişinin sözlerini hatırlatmak istiyorum. Eğer bu kişi yönetime geçerse
demokratik araçlarla da olsa bu
süreç tekrarlanacağı mı anlamına
geliyor?! Demokratik bir şekilde
hak ve özgürlükler çiğnenebilir mi?
Böyle bir duruma bizler asla izin
veremeyiz. Fakat neler yapmalıyız?
7 Haziran’da Avrupa Parlamentosuna 4 yerine 5 temsilci gönderebilirsek, 5 Temmuz’da Bulgaristan
Meclisine 34 yerine 44 milletvekili
gönderebilirsek, kimse yeni bir
“soya dönüş” sürecini aklının ucundan bile geçiremez. Ve son olarak
da liderimiz Sayın Ahmet Doğan’ın
selam ve saygılarını iletmek istiyorum.

Bulgar-Rus kuvvetleri muahede
şartlarını yerine getirmek için, Pomaklara saldırdılar. Pomaklar ve
Rodop Türkler’i, aylarca mukavemet
edip memleketlerine düşmanı
sokmadılar. 1878 Haziran ayından
itibaren büyük Avrupa devletlerinin
ve Osmanlı Devleti’nin mümessil-

Oğuz Türkçe’si, % 15 Nugayca ve
% 10 Arapça’dan müteşekkildir.
Buna göre Bulgarlar’ın iddia ettikleri
gibi Pomakça’nın Bulgarca’nın bir
şivesi olduğunu söylemeye imkan
yoktur. Pomaklar bugün Bulgaristan
güneyinde, Yunanistan’ın kuzeyinde,
Makedonya’nın çeşitli bölgelerinde ve

leri Berlin’de barış müzakerelerine
başladıkları vakit, Rodoplar’da
savaş devam ediyordu. Bu çetin mücadele Berlin’de toplanan kongre üzerinde etkili oldu ve çeşitli milletlerin
temsilcilerinden oluşan bir heyet,
Rodoplar’a gönderildi. Neticede
Pomaklar arzularına kavuştular.
Berlin Kongresi kararları gereğince
müstakil bir “Şarkî Rumeli Vilâyeti” kuruldu ve Pomaklar’ın vatanı
düşman istilasından kurtuldu.
Pomaklar’ın konuştukları dile
gelince, % 30 Ukrayna Slavcası,
% 25 Kuman-Kıpçakçası, % 20

Türkiye’nin kuzeybatısında ve güney
orta bölümlerinde yaşamaktadırlar.
Bugün kendini Pomak kabul edenlerin
sayısı 500 bini aşmaktadır.
Pomaklar umumiyetle zeki, çalışkan
ve cesur insanlar olup, daha ziyade
ziraat ve ticaretle ile meşguldürler.
Şehirlerde oturanların çoğu Türkçe
konuşur. Bunlar Türk-İslam medeniyeti içinde gelişmiş olduklarından,
bugün duyguları ile Türklüğe bağlı
yaşamışlar ve onun keder ve saadetini paylaşmayı bir vazife bilmişlerdir.

Basri Zilabid

Haberler

Mayıs 2009
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Müh. Hasan Azis Lülyakovo (İdirizli) Kobilyane /Maşkılı/ köyünde geleneksel
köyünde yeni stadyumun temelini attı
köy şenliği düzenlendi
Her yıl baharın gelmesiyle Kırcaali
bölgesindeki bazı köylerde geleneksel
köy şenlikleri düzenleniyor. 02 Mayıs
günü Kobilyane köyünde düzenlenen
şenlik çok sayıda Kobilyanalıları ve
misafirleri bir araya getirdi. Köyde faaliyet gösteren kültür evi folklor grubu
Bulgar halk oyunları gösterisi sundu,
Türkçe ve Bulgarca türküler söylendi.
Beğeniyle izlenen çocukların gösterileri
halk tarafından alkışlandı. Gazetemize
bilgi veren kültür evi sekreteri İsmigül

03.05.2009 y. Kırcaali belediyesinin
İdirizli köyünde yapılan geleneksel
köy şenliğine katılan Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis, köyde yapılacak olan
yeni stadyumun temelini attı. Temel
atma töreninde yaptığı konuşmasında
Başkan Azis böyle önemli bir projenin
başlamasından memnuniyet duyduğunu
belirtti. Sayın Azis konuşmasında
“Belediye Başkanı olarak her zaman
gençlerimize önem vermekteyim. Bugün
burada köyünüz için önemli bir projenin gerçekleşmesine başlamaktayız.
Yapılacak olan stadyum köydeki gençlerimizin spor alanında faaliyetlerini

Mahmud, Bulgar folklor kıyafetlerinin
Tarım Bakanlığı’nın Meclis sekreteri
Saliha Emin tarafından bağışlandığını
söyledi.
Şenlikler programında futbol turnuvası
ve güreşler de yer aldı. Köfte ve kebapçelerin bol olduğu Bahar şenliğinde
yurtdışından ve özellikle Türkiye’den
gelen misafirler Türk halk müziği
eşliğinde güzel bir bayram havasında
doyasıya eğlendiler.

KH

geliştirme imkanı verecek” dedi.
Geleneksel olarak her yıl düzenlenen köy şenliği etraf köylerden çok
sayıda halkı bir araya getirdi. Stremtsi
“Ognişte” kültür evi çocuk folklor ekibi
sunduğu Türk halk oyunları ile seyircilerinin gönüllerini fethetti. Şenliğe
katılan yüzlerce kişi 20 adet kazanda
pişirilen etli pilavdan yeme imkanı
buldular. Köyün genç muhtarı Mümün
Ali yapmış olduğu mükemmel organizasyon için katılımcılardan takdir
aldı.

KH

Unutulmayacak Gün Restore Edilen Yedikızlar Camii
İbadete Açıldı
Totaliter Jivkov rejiminin Bulgaristan Türklerine uyguladığı
asimilasyon politikasına ilk direnişi
Haskovo ili Karamanlar (Karamantsi) köylüleri yaptı. Onlar 10 Mayıs
1984 yılı akşamı köylerine onları
geçmişte Bulgar olduklarını ikna
etmeye gelen, Türk asıllı bir BKP
kodamanına gereken nasibini verdiler. Fakat köyden yedi kişi bunun
bedelini hayli ağır ödediler.

O haklı direnişin 25. yıldönümü 10
Mayıs’ta Karamanlar’da büyük bir
şenlikle kutlandı. Köy kenarındaki
gölgeli yeşil alana kurulmuş sahnede
çocuklar temsil verdi. Şarkı, türkü
ve şiirler okundu. Ardından Mineralni Bani Belediye Başkanı Müh.
Orhan Şaban Bulgarca ve Türkçe
olmak üzere binlerce katılımcıyı
selamladı. Bu olay gününün hiçbir

zaman unutulmayacağını ve her yıl
bu şekilde anılacağını söyledi. O
günün sözde “soya dönüşün” çirkin
başlangıcı olduğunu belirtti.
Öğleden sonra ata sporumuz
halk güreşleri düzenlendi. Boy boy
sıkletlerde güreşen pehlivanlara
ödüller verildi. Haskovo spor okulu
öğrencisi Vinevo’lu Bayram Behaydin 70 kiloda kuzuyu omuzladı.
75 kilo üstü yarışanlardan koçu

Plovdiv’li Dimitır Kisyov hak etti.
Asıl mücadele 80 kilo üzerinde
güreşenler arasındaydı. Ağır bir
güreşten sonra Dimitrovgrad’lı
Cumhuriyet ve Olimpiyat şampiyonu
Dimitır Kumçev rakibini tuşla yenerek başpehlivan oldu. Ve müh. Orhan
Şaban’ın elinden danayı yedekledi.

Durhan ALİ

Yedikızlar Camisi restore edildikten sonra 6 Mayıs’ta yeniden
Müslümanların ibadetine açıldı. Kirkovo Belediyesi’nde bulunan Podkova
camisine bu sene geleneksel mevlit
için yaklaşık 500 Müslüman toplandı.
Kırcaali bölgesinden ve özel olarak Yunanistan topraklarından da birçok yüksek İslâm dini adamları ve mensupları
tarihi olaya iştirak etti. Resmî misafir
olarak katılan Kırcaali Bölge Müftüsü
Şabanali Ahmed, camide hak dine
gönül verenleri hayır dualarıyla kutlarken, Kur’an-ı Kerîm’in bir ayetine
göre,Yüce Allah’ın evini inşa veya imar
eden birine Cennet’te bir köşkün hazır
olduğu müjdesi verildiğini belirtti. Ev
sahibi konumunda bulunan Kirkovo
Belediye Başkanı Şükran İdriz de
müminleri selâmlarken uzun zamandır
çalıştıkları cami projesinin nihayet
bu noktaya ermesinden son derece
memnun olduklarını ifade etti. Kendisine başka belediye memurlarının da
eşlik ettiği Başkan Hanım daha sonra
Kirkovo yönetimi adına verilen elektrik
süpürgeyi Camii Encümenliği temsilcisine sundu. Ayrıca Bölge Müftülüğü
de Yedikızlar Camii’ye 100 kare metresi büyüklüğünde kilim bağışladı.
600 yıllık tarihiyle ünlü cami kültür
anıtı niteliği taşır. İlginç efsanesi vardır.
İmamı olan şair Mestan Adalı’dan dinledik. Bir gece içerisinde nişanlılarını
harpte kaybeden yedi kız tarafından
tek bir metal çivi kullanmadan sadece
ağaç malzemesiyle inşa edilmiştir.
Bundan sonra hayatını Allah’a adayan
talihsiz kızlar ortadan kaybolmuşlar.
Bu meçhul olayın 6 Mayıs’a denk
geldiğine inanan Müslümanlar her yıl
cami avlusunda bir araya gelip bir yan-

dan dua, mevlit ve Kuran okurken, öte
yandan pilâv yerler. Balkan Savaşı’nda
etraftaki her yapı ateşe verilirken
camiye sığınan halk merhametli bir
düşmanın kararıyla canlarının ve
ağaç binanın korunmasına sebep
olmuşlardır. Bugün Yedikızlar Camisi
faal durumda ve cuma namazına Podkova ve yakın yerleşim yerlerinden
250 civarında cemaat toplar. Dünyada
eşi benzeri olmayan caminin onarımı
için Kirkovo Belediyesi kol sıvarken bizzat HÖH’ün lideri Ahmed Doğan ve
yöreden milletvekili olan Lütfi Mestan
da yardımlarını esirgememişlerdir.
Projenin gerçekleştirilmesi için Ba-

kanlar Kuruluna bağlı Diyanet İşleri
Müdürlüğü 200 000 leva sağlamıştır.
Ta m i r i ş i n i , r e s t o r e a l a nın d a
uzmanlaşmış, Evrorest 2000 ve Lotus LM firmaları üstlenmiştir. Geçen
sene ekim ayından bu yana amacına
uygun olarak sağlam olmayan çatı,
kiriş ve kalaslar aynı ölçüdeki yenileriyle değiştirilmiştir. Şükran İdriz
diğer adımın Bölge Müftülüğü’nün
desteğiyle cami minaresinin restore
edilişi olacağını bildirdi.

Resmiye MÜMÜN
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Akif Atakan - Balkan Türk
Kültürünün Gönüllü Bekçisi

Akif Atakan beş yüz yıllık tarihi olan
Türk kültür-sanat mirasının bekçisi.
O bu kutsal görevi kendi yöresi
Mestanlı’da gerçekleştirmekte.

Akif Atakan
Emekli araştırmacı-öğretmen Türk
kültürünü gelecek nesillere devretmek için evinin bir kısmını müze ve
kütüphane haline getirdi. 50 yıldır
sadece Doğu Rodoplarda değil,
tüm Balkanlar’a ait olan eski harfli
kitap, dergi, gazete, broşür, ilân vb.,
folklor ürünleri ve malzemeleri gibi
değerli eserleri toplayarak 2001’de
,,Balkanlar” Vakfı’nı kurdu ve onun
çatısı altında faliyetini sürdürdü. İki
yıl Türkiye’de bulunduğu esnada
çeşitli kültür kurumlarında uzmanlara hazinesini tanıtarak korunması
için yardım istedi. Ancak anlayış
ve ilgi bulamayınca yerli devlet
yönetimi temsilcilerine bu konuda
baş vurdu. Büyük çaba sonucunda
Mestanlı Belediyesi tarafından kendisine kanaat getirilince sağlanan
bir odaya paha biçilmez eserlerini
yerleştirdi. Atakan’ın müzesi toplumun farklı kesimine ait şahısların
ilgi odağı oldu. Bulgaristan dışında,
Türkiye, İsveç, Yunanistan, Makedonya, Kıbrıs vb. ülkelerden 1500
civarında, millet vekilleri, vali-
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ler, belediye başkanları, bilim
adamları, gazeteciler, öğrenciler,
folklor toplulukları, iş adamları ve
daha nice gönül dostlarını misafir olarak ağırladı. Onun için Türk
(Rumeli, Manisa , Erdinç, Olay)ve
Bulgar (NOVA) TV’leri program
sundu, çeşitli gazete ve dergilerde haber ve makaleler yer aldı.
2001’de “Balkanların Sesi” adlı
bibliografya içerikli kitabını çıkardı.
Çabucak tüketilen eserin yoğun
ihtiyacı üzerine ikinci baskısını
düşünen müellif, bunun için maddî
destek verecek gönüllüleri davet etmekte.
Atakan yaptığımız söyleşide vatan bayrağına her zaman saygı
duydu ğuna, gerek ir se onun
uğruna hayatını feda etmeye
hazır olup, amacının ise sadece
Bulgaristan’da bulunan Türk kültür varlığının korunması olduğunu
önemle belirtti.Bir bir topladığı her
eserin kendisi için bir evlâd değeri
taşıyıp yaşam kaynağı olduğunu
ekledi. Bugüne dek dört kez ölümün
kıyısından geçtiğini ve hâla hayatta
olmasının önemli dünya görevine
bağladığını ifade eden Atakan, bir
gün kültür koleksiyonuna gereken
değerin verileceğini ümit ediyor.
Ziyaretçilere açık olan Türk kültür
müzesinde tarihimize gönül veren
kimseleri, araştırmacıları dört gözle
beklemekte.75 yasındaki Akif Hoca
kendisini emekliliğine verip rahat bir
yaşam sürdüreceğine 40 bini aşkın
kıymetli kaynak ve belge niteliği
taşıyan eserin bulunduğu vakfa
kimin sahip çıkacağı endişesiyle
yaşamakta. Çünkü kültür mirasını
muhakkak değerlendirebilecek yüksek seviyeli uzman kişilere veya
Mestanlı’da kurulacak bir araştırma
merkezine teslim etmeyi hayal ediyor. O eskimiş ve yıpranmış eserlerin yeniden hayata kazandırılması
gerektiğine inanıyor.
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