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BULGARİSTAN TÜRKLERİNE ÇAĞRIMIZ
Sayın okurlarım, 5 Temmuz Pazar
günü Bulgaristan’da Genel Seçimler
yapılacaktır. Bizlere düşen görev “Ey
Bulgaristan Türkleri, titre ve kendine dön!” diyerek, onları birlik ve
beraberliğe davet etmektir. Çünkü bundan evvel yapılan Genel Seçimlerde
alınan neticeler, Hak ve Özgürlükler
Hareketi Partisi (HÖH)’ni Hükümet
Ortağı yapmıştır.
17 Haziran 2001’deki Genel Seçimlerde, Parti’nin Türkiye Temsilciliği’nin
sivil toplum örgütleriyle birlikte
çalışmaları ve Türkiye’den Bulgaristan’a
giden seçmenlerin oy sandıklarını
tetiklemesiyle, Hak ve Özgürlükler
Hareketi Partisi 21 milletvekiliyle Bulgaristan Cumhuriyeti Parlamentosu’na
üçüncü parti olarak girmiş ve Hükümet
Ortağı olmuştur. Dört yıl sonra, 25
Haziran 2005’de yapılan Genel Seçim-
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lerde yine Hak ve Özgürlükler Partisi
(HÖH) 34 milletvekiliyle Bulgaristan
Cumhuriyet Parlamentosuna üçüncü
parti olarak girmiş ve yine Hükümet
Ortağı olmuştur. Bu Genel Seçimlerde,
Türkiye’de kullanılarak HÖH’e giden oy
miktarı 42.596 dır.
Mahalli Seçimlerde de alınan neticeler ümit verici olmuştur; 2003 yılındaki
seçimlerde 18 Belediye Başkanlığı
alınmışken, 28 Ekim 2007 Mahalli
Seçimlerinde %30 oranında artış
sağlanmış ve 31 Belediye Başkanlığı
kazanılmıştır. Kırcaali ili Merkez
Belediye Başkanlığı ile 7 ilçesinin
tamamı (HÖH)’e oy vermiştir. İkinci
Tur seçimlerde 10 Belediye Başkanlığı
daha alınarak 2007 Mahalli Seçimlerde
kazanılan Belediye sayısı 5’i koalisyon,
41’e yükselmiştir.
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Yorum

Sofya sofiadan yoksun mu?

Bilindiği gibi Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın
adı, Yunancanın sofia kelimesinden gelir ve Türkçe
anlamı da hikmet, bilgelik, felsefedir…
Sofianın en uygun Türkçe karşılığına bilgelik dersek; en uygun Bulgarca karşılığı ise, mıdrost kelimesidir.
Son zamanlarda Sof ya’daki siyasetçilere
bakıldığında, Sofya, sofiadan – bilgelikten-mıdrosttan
yoksun gibi.
Hele Bulgaristan’da faaliyet gösteren “SALDIRI”
(ATAKA) Partisi liderinin 07.06.2009 tarihli Avrupa
Parlamentosu seçimleri esnasındaki şu sözlerinden
sonra:
“Ben oyumu Bulgaristan’ın Türk taşrası olmaması
için kullandım. Oyumu fesleri durdurmamız için
kullandım, çünkü sadece bizim ülkümüz ve bizim
programımız bunu garanti ediyor. Sanıyorum ki,
Bulgaristan’ın Bulgarlara ait Ortodoks, Avrupa devleti

olmalı ve Türkleştirme sürecinin nihayet durdurulması
zamanıdır.”
Televizyonda bu sözleri dinlediğimde kendince
sürekli Türklere hakaret eden birisinin ne kadar dünyadan kopuk, gerilimli ve seviyesiz olduğunu görünce,
insan - Türk olarak - ister istemez bu adama karşı
üstünlük duygusu hissediyor.
Fakat senelerdir resmi tarih kitaplarının etkisinde
kalıp ufuksuz kalarak, böyle birisinin arkasına takılıp
gidenler için de üzülmemek elde değil.
“SALDIRI” lideri konuşmasında, Bulgaristan’ın Türk
taşrası olmasından bahsediyor...
Şayet en düşük maaş 200 yerine 600 olursa,
öğretmen maaşı 400 yerine 1200 olursa, emekli
maaşının en düşüğü 600 Leva olursa, hatta Milletvekili maaşları kat kat bir tarafta daha fazla ise ve
size tercih hakkı verilse… Siz hangi taşrayı tercih
ederdiniz?
“SALDIRI” lider konuşmasında, fesleri durdurmak
istediğini ve bunu sadece kendi ülkülerinin garanti
ettiğini söylüyor…
Fes, Osmanlı İmparatorluğuna 1839 tarihli Tanzimat Fermanı ile taşınması zorunlu hale getirilmiş ve
Müslümanlarla birlikte buna Hıristiyan azınlıklar da
uymak zorunda kalmışlardır.
Ancak Atatürk, 1925 yılında Şapka Kanunu ile fes
taşımasını yasaklamış ve hatta İstiklal Mahkemeleri
feste diretmek isteyenlerin bazılarını ipte sallandırmak
zorunda kalmıştır. Şimdi fes sadece turistik eşya satan bazı dükkânlarda bulunmaktadır.
Bilindiği gibi Orta çağadaki şövalyelerin, o meşhur
zırhlıları da tarihte yok olmuştur ve sadece bazı müzelerde onların birkaç kalıntısı sergilenmektedir.
Şimdi çıkıp, “ Ben bütün Şövalye zırhlarını yok
edeceğim ve sadece benim ülküm bunu garanti
ediyor“derseniz; size ne derler acaba?
“SALDIRI” lideri konuşmasında, Bulgaristan’ın
Bulgarlara ait olmasını istemektedir. Yani homojen
toplum…
1974 yılında Yunanistan’daki Albaylar cuntası
Kıbrıs’ta, 1980 yılında Türkiye’deki cuntacılar,

Asimilasyon Utancımız
Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Dr. Jelio
Jelev, 1984-89 arasında Türklere karşı asimilasyon politikası yürüten komünist lider Todor Jivkov
düştükten sonra ülkenin demokratikleşme sürecini, Türklerin haklarının nasıl iade edildiğini anlattı,
"Uluslararası arenada güven ve prestij kaybettik.
Ülkenin alnındaki utanç lekesiydi" dedi.
Azınlık ezilirse özgürlük olmaz
Jivkov devrildikten sonra yerine gelen Mladenov kısa sürede bir çok değişiklik yaptı. Hükümet
politikalarının eleştirilmesini yasaklayan 273’üncü
madde, muhalif örgüt kurmayı engelleyen 108 ve
109’uncu maddeleri değiştirildi. Bu yüzden hapse
giren Türkler serbest kaldı. 3 ayda bu yol nasıl
alındı?
14 Aralık 1989’da Parlamento binası önünde büyük
bir miting vardı. Sofya Üniversitesi öğrencileri başlattı.
İstekleri, "Yönetim gücü Bulgar Komünist Partisi’nin
elindedir" diyen anayasanın birinci maddesinin
kaldırılmasıydı. Onlara Deliorman ve Rodop’tan
gelen Türkler katıldı. Herkes çok kızgındı. Devletin
kontrol gücü zayıflıyordu. Komünist rejimin aklıselim
ve muhalif siyasetçileriyle Bulgaristan Türkleri birlikte hareket etmeye başladı. Bunun üstüne Bulgar
Komünist Partisi (BKP) içindeki liberaller de parti
içinde bir darbe yaptı. Merkez kurulunda muhalefet
artık çok güçlendi, onlara kulak vermezsek devlet
olarak iyice zayıflayacağız diye düşündüler. Sonra
zaten 1947’de komünist rejimin yasakladığı partiler
de yeniden siyasete girdi. Çok kısa bir süre içinde
demokratikleşme adına çok büyük adımlar atılmış
oldu. Türklere isimleri iade edildi.

İç savaş tehlikesi vardı

29 Aralık 89’da Parlamento Başkanı Todorov çıkıp
"Bulgaristan’da yaşayan herkes adını, dinini ve dilini
özgürce seçebilir" açıklamasına Bulgar milliyetçileri
nasıl tepki göstermişti?
Çok ser t şekilde. Ülkenin her yerinden,

fabrikalarından otobüslerle adamlar taşındı Sofya’ya.
Şehir neredeyse abluka altına alındı. Neyseki Bulgar
milliyetçileri ve Türkler hiç karşı karşıya gelmedi ve
kan dökülmedi.
Siz 1990’da Cumhurbaşkanı olduktan sonra
gerginliği nasıl yatıştırdınız?
Parlamentonun çıkarmış olduğu azınlık hakları
yasalarının arkasında durdum her şeyden önce. Milliyetçiler buna kızıyordu ama devlet değil, milliyetçiler
geri adım attı. Yoksa ülke bir iç savaşa sürüklenebilirdi. Sonra Ahmet Doğan öncülüğündeki Hak ve
Özgürlükler Hareketi (HÖH) kuruldu ve bu sorunla
ilgilenmeye başladı. Muhalefetle el ele mücadele
verdiler.
Milliyetçilerin en büyük endişesi "Haklarına kavuşan
bu Türkler şimdi bir de özerklik ister" miydi?
İşte bu söylentiyi gizli servis çıkarmıştı, halbuki
Türklerin hiçbir zaman böyle bir talebi olmadı. HÖH
lideri Doğan mecliste bunu bir çok kez söyledi, teminat verdi.
HÖH partisinin bu tutumunun azınlık sorununun
çözümünde faydası oldu mu?
Elbette. En önemlisi hiç şiddete başvurmadılar
ve aşırı milliyetçilerin eline koz vermediler. HÖH’ün
politikası çok ılımlı ve akıllıcaydı. Örneğin kendi partisinin içindeki aşırı milliyetçileri tasfiye etti. Hiçbir
Bulgaristan Türk’ünün ayrılıkçı olmadığını ilan etti
ülkenin en resmi kürsüsünden. Sonunda Türk isimlerinin iadesi dışında, Türkçe’nin devlet okullarında
seçmeli ders olarak okutulması, ibadet özgürlüğü gibi
doğal haklarına kavuştular.

Türkler 20 yıldır siyasette

Şu anda sadece Türkçe okutulan devlet okulu yok
değil mi?
Komünizm’den önce 1940’larda Şumnu’da bir Türk
okulu vardı. Ama şimdi sadece iki tane imam hatip
lisesi var. Ama bu da normal. Bulgaristan’da yaşayan
bir halkın Bulgarca eğitim görmesi entegrasyon için
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1985 yılında Bulgaristan’daki totaliter rejim, 1989
yılında Yugoslavya’da Miloşeviç rejimi bunları
denemişlerdir.
Görüldüğü gibi yakın geçmişte bütün Balkan Yarımadası ülkelerinde, bu homojen toplum
yaratma sevdası felaketle sonuçlanmışken, bu
konuyu Bulgaristan’da yeniden gündeme getirmek patriyotluk(vatanseverlik) mudur? Yoksa
patriyotarlık(vatansevicilik) mıdır?
“SALDIRI” lideri konuşmasında, Bulgaristan’ın Ortodoks bir Avrupa devleti olmalı demiş…
İyi de bu çalışmadan nasıl olacak? Avrupalılar,
“Gelin Ortodoks kardeşlerim, bizim dedelerimiz ve
nenelerimiz maden ocaklarında, fabrikalarda vs 16
-18 saat çalışarak çok sermaye biriktirdiler, gelin bu
sermayeyi sizinle paylaşalım” mı diyecekler?
“SALDIRI” lideri konuşmasında, Bulgaristan’ın
Türkleştirme surecinin durdurulmasından bahsediyor…
Bulgaristan’da bir milyonun üzerinde Türk asıllı
yaşıyor. Bunların çocuklarına ana dillerinde doğru
dürüst eğitim dahi verilmezken… Türklerin bırakın
günlük, haftalık Türkçe gazeteleri dahi yokken...
Türkçe radyoları, televizyonları yokken…
Ne Türkleşmesi…
Burada Türkleşme mi var, yoksa Türklerin asimilasyonu mu söz konusu?
Batı Avrupa’da azınlıkları koruma dernekleri
varken, Bulgaristan’da azınlıklara yayın organları ile
birlikte saldırı örgütü vardır. Acaba bu Bulgaristan
için, hayra alamet midir?
“SALDIRI” yandaşlarından birileri dolduruşa gelip
veya başka birileri provokasyon için, azınlıklara karşı
sözlü saldırıdan fiziki saldırıya geçerse ne olacak?
Sofya’da bu olasılıkları düşünen var mı acaba?
Son zamanlarda Bulgaristan’da “SALDIRI” Partisi dışında da etnik sorunları kaşımaya hevesli
politikacılar görünmektedir.
Bu konuda yazılacak çok şey var da, yer sorunundan dolayı şimdilik bu kadar…
Ne diyelim…
Neye hikmetse… Tanrı, Sofya’yı sofiadan yoksun
bırakmış gibi.

elzemdir. Yahudi ve Ermeni okullarında da Bulgarca
resmi dil olarak okutuluyor mesela.
Türklerin kurduğu partiler politikalarını Türklük
üstüne mi kuruyor, yani sadece kimlik siyaseti yaparak mı oy topluyor?
Onlar elbette bir Bulgaristan partisi. Son 20 yılda
kurulmuş bütün meclislerde yer aldılar. Liberaller.
Hatta ben onların Liberal Enternasyonal’e üye
olmaları için referans verdim.
Kürt sorunu, dünyanın sorunu haline gelecek
Türkleri asimile etme politikası ne kaybettirdi?
Uluslararası arenada güven ve prestij kaybettik. Ülkenin alnındaki utanç lekesiydi. Kimse
Bulgaristan’la alışveriş yapmak istemiyordu. İnsan
hakları forumlarında nelerin yapılmaması gerektiği
konusunda Bulgaristan örneği verilirdi. Ülke içinde
de hem ekonomik hem de ahlaki bir kriz yaşandı bu
nedenle. Neyse ki şu anda gerekli olan bütün haklara
sahipler.
Doğu Bloku ülkeleri ya da Türkiye azınlık sorununu
kan dökülmeden neden halledemiyor?
Türkiye’nin durumu farklı çünkü Kürt sorunu çok
karmaşık. Türkiye, İran ve Irak’ta 30 milyondan fazla
Kürt var bazı verilere göre. Bu doğruysa Kürtler şu
anda devleti olmayan en büyük halk. Bence Kürt sorunu bu yüzyılda sadece Türkiye’nin değil, dünyanın
sorunu haline gelecek.
aa
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Kültür
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Mümün Tahir: Kültürler Öz Kimliğini Koruyarak Kendini Geliştirmelidir
1993 yılından beri Bulgaristan’da birçok şairyazarla tanıştım. Onlardan biri de Kırcali’li Mümün
Tahir’dir. O şanslı insanlardan biridir. Çünkü hem
anlam olarak hemde kulağa hoş gelmesi açısından
çok güzel bir ismi var. O birçok esere imza atmış
biridir. Bizde bunları sayfalarımızda zaman zaman okuyucularımıza duyurduk. Kendisini ziyarete
gittiğimizde bir sürprizle daha karşılaştık. Mümün
Tahir’in yeni bir kitabı daha yayınlandı. “İdentiçnost
i tolerantnost” (Kişisel Kimlik Ve Hoşgörü) Yazarı
tebrik eder daha nice eserler vermesini temenni ederim.
Mümün Tahir 12 Mart 1957’de Kırcali’nin Zagoriçane köyünde doğdu ve ilköğretimi Fotinovo`da
okudu. Momçilgrad’ta ise liseyi bitirdi. Plovdiv’de
Bulgar Filolojisi’ni ve mastırını, ondan sonra da
Blagoevgrad üniversitesinde Kültüroloji bölümünü
bitirdi. Halen Bulgar Bilimler Akademisi Felsefe Enstitütüsünde Kültür Entegresyonu konusunda tez
çalışması yapmaktadır. Elbette bu kadar okuyan kişi
bir şeylerde yazmak ister. İşte Mümün Tahir’de bunu
yapmaktadır. O hep yazıyor. Kendisi Bulgar Yazarlar Birliği ve Bulgar Gazeteciler Birliği üyesidir. Bakü
Vektör üniversitesi tarafından doktora ünvanı verilen
Mümün Tahir, Viyana Folklor Topluluğu tarafından
da fahri üyeliğe kabul edilmiştir. 2002 yılında Bulgar
Yazarlar Birliği’nin her yıl verdiği “Büyük Edebiyat
Ödülü” ne layık görüldü. 2005 yılında da Kırcali’de
“24 Mayıs Bulgar Alfabe Bayramı” gününde “Nagrada za Publitsistika” ödülü verildi. Ayrıca “Hepimiz Toprak Ananın Çocuklarıyız” adlı hikaye yarışmasının
ilk ödülü de iki defa onun oldu. 2009 yılında “Dyado
Yotso gleda” hikaye yarışmasının birinci ödülünü aldı.
Mümün Tahir’in yayınlanmış 15’ten çok eseri var. Film
senaryosu da yazsa ancak o daha çok sivil toplum
kuruluşlarında ve bazı insiyatiflerde yer almasıyla
daha fazla ün salmıştır.
- B U LG A R İ S TA N K Ü LT Ü R B A K A N L I Ğ I
BÜNYESİNDEKİ KÜLTÜREL BÜTÜNLEŞME
ŞUBESİ BAŞK ANI OLAR AK BULGARİSTAN
TÜRKLERİNİN KÜLTÜRÜNE YÖNELİK YAPILAN
ÇALIŞMALARDAN BAHSEDERMİSİNİZ?
- Kültürel Bütünleşme Şubesi olarak Festivaller,
Bayram Kutlamaları, Kitap tanıtımları, Kültür alanında
yapılan çalışmaların tanıtımları, sanat adamlarının
anılması, Bölgesel, ulusal ve Uluslararası konferanslar, seminerler düzenlemekle uğraşıyoruz. Ayrıca Kültür entegrasyonu programları konserler, yarışmalar,
geceler, sergiler de düzenlemekteyiz.
Bulgaristan Türklerinin tarihinde önemli bir yere
sahip olan kültür anıtlarının yeniden kazandırılması
çalışmaları da yapmaktayız. Mesela İsperih bölgesinde bulunan Demir Baba ve Tırgovişte’deki Baba
Kondu Tekkesi onarıldı. Ayrıca İsperih, Omurtag,
Cebel, Burgas ve Ruen Türk Kültürü Günleri düzenlemekteyiz. Sofya şehir kütüphanesinde Türk Okuma
evi açtık. Yuvarlak masa toplantıları düzenlemekteyiz. Bulgaristan’da İslam Edebiyatı ve Kültürü
Sergisi açtık. Ressamlarımızdan Nedım Mustafa,
Hikmet Hacı, Kamber Kamber, Seyfettin Şekerov,
Ertan Hüseyinov ve Behçet Danacı gibilerinin
eserlerinin sergisi düzenlendi. Bulgaristan’da Türk
edebiyatı ve kültürü günleri düzenledik. Ömer Lütfi
Kırcalide, Kadriye Latifova Haskovo’da, Nazım Hikmet Şumen’de, Sabahattin Ali Varna’da ve Mustafa
Kemal Atatürk Plovdiv’de olmak üzere bu okuma evlerini açtık. Ayrıca Kırcali’de Kadın Kültürü ve Eğitimi
Derneği Rodopeya, Kadın Derneği Birlik Tırgovişte’de,
21. Asır Türk Kültür merkezi Sofya’da, Recep Küpçü
Kültür Merkezi Burgas’ta, 21 asır Balkanlar Derneği
Kırcali’de, Tolerans Derneği Sofya’da, İstikbal Vakfı
Kırcali’de, Milli okuma evi Şafak Omurag’ta v.s. faaliyete geçmişlerdir. Recep Küpçü, Naci Ferhadov,
Durhan Ali, Osman Azis, Sabrı Alagöz, Mustafa
Çete, Ali Bayram şiir geceleri ve birçok konuda da
konferanslar düzenledik.
Bütün bunlardan başka “Ressam Kamber” “Kadriye
Latifova Benim Tiyatrom” ve “Doktor Nevin” adlı filimler de çektik. Balkan yazarlar karşılaşmasını da
organize etmekteyiz.
- BULGARİSTAN’DAKİ TÜRK TİYATROLARININ
DURUMU NASILDIR?

yaklaştıran önemli olaylardır. Bu anlaşma ile birçok
faaliyete imza atıldı ve bunlar devamda edecektir.
Aslında yapılacak çok şey var. Türkiye Bulgaristan
arasında folklor gruplarının gidip gelmesi eskiden
çok önemseniyor hatta medyada yer alıyordu. Son
yıllarda bu karşılıklı gidişler o kadar çok olmaya
başladı ki dikkatlerden düştü ve normal karşılanmaya
başlandı. Bizim tiyatrolarımız da Türkiye’ye zaman
zaman gidiyor ve orada programlar yapıyorlar.
Sanatçılarımızın da Türkiye’de konserleri oluyor.
Özellikle Bursa’da önemli programlar yapılmaktadır.
Dolayısıyla kültürel anlamdaki gidiş gelişler o kadar
çok olmaya başladı ki biz onların istatiğini tutamaz
olduk. Bu ise iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin çok
iyi bir seviyeye geldiğini göstermektedir.
-BALKAN ÜLKELERİ İLE NASIL BİR ÇALIŞMA
İÇİNDESİNİZ?

Mümün TAHİR
- Bu gün kültürel anlamda geldiğimiz önemli bir
nokta var ki o da Kırcali ve Razgrad’ta açtığımız
tiyatrolardır. Bu tiyatrolar Kültür Bakanlığına bağlı
devlet tiyatrolarıdır. Burada Bulgaristan’ın önemli
artistleri ve sanatçıları görev yapmaktadırlar. Bunun
yanında yeni kabiliyetler de burada eğitim görüyorlar.
Bunlar da gelecekte önemli sanat adamı olacaklardır.
Bu tiyatrolar bulundukları şehirlerde sahne aldıkları
gibi yakın şehir, köy, Bulgaristan çapında hatta komşu
ülkelerde de programlar yapmaktadırlar. Bu tiyatrolarda sadece Türk sanatçılar görev yapmamaktadır.
Bulgaristan’ın farklı etnik kökenli sanatçıları bir harmoni oluşturup başta kendileri bir hoşgörü ortamı
içinde bulunup, ardından da bu ortamları ile diğer
vatandaşlara örnek olarak bir tolerans örneği sergilenmektedirler. Tabii bu durum onların sahneledikleri
oyunlarına da yansımaktadır. Bunlar ayrıca şarkı ve
dansları ile de bunu yapmaktadırlar. Mesela Kırcali
Kadriye Latifova Devlet Müzikal Dramatik Tiyatrosu
ve Razgrad Devlet Müzikal Dramatik Tiyatrosu adeta
bir kültür ve eğitim merkezi durumundadır. Farklı etnik
gruplardan 150 kadar personel görev yapmaktadır.
-BULGARİSTAN TÜRKLERİ BU ÇALIŞMALARDA
YANINIZDA NE KADAR YER ALMAKTADIR?
-Bir milletin gerçek kültürü ortaya koyduğu kültürel aktivitelerden ve yayınladığı kitaplardan dini
ve milli bayramlarının kutlanmasında gösterdiği ihtimamdan belli olur. İşte kurduğumuz bu iki tiyatro
köy köy dolaşarak kültürümüzü yaşatmaya çalışıyor.
Onlar özellikle bayramlar için özel programlar
hazırlamaktadırlar. Tabiiki entegrasyon dediğimiz
şey bütün kültürlerin kendilerini koruyarak diğer
kültürlere saygı içinde birliktelik oluşturmak demektir. Bütün kültürler öz kimliğini koruyarak kendini
geliştirmelidir. İşte biz bakanlık olarak bu çerçeve
içinde bütün imkanlarımızı seferber ederek kültürlerin kendilerini geliştirmeleri için çalışmaktayız. Bu
ruhta icra edilen her türlü aktiviteleri gerek maddi
gerekse manevi olarak desteklemekteyiz. Tabii
halkımızda bizim ile beraber olmakta ve yanımızda
yer almaktadırlar. Bunu aktivitelerimize gösterdiği
ilgiden anlamaktayız.
-BULGARİSTAN İLE TÜRKİYE ARASINDA KÜLTÜR ANLAŞMASI GEREĞİ NE GİBİ KÜLTÜREL
FAALİYETLER YAPILMAKTADIR?
-Bulgaristan ile Türkiye arasında Kültür anlaşması
imzalandı. Bu anlaşmadan sonra bir çok ortak
çalışmalar oldu. Edirne’deki Bulgar Kliseleri tamir
ettirildi. Burada Şumen’deki Tombul Camii ve
Plovdiv’deki Cuma Camisi restorasyonları başlatıldı.
Daha geçen hafta Kültür Bakanımız Edirne’de Bulgar
Kültür merkezini açtı. Dolayısıyla çalışmalar bir çok alanda devam etmektedir. 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda
Bulgaristan’dan bir çok grup Türkiye’ye gitmekte ve
gösteriler yapmaktadır. Ayrıca Türkiye’den de buraya gelişler olmaktadır. İşte bunlar Kültürleri birbirine

-Her yıl Balkan Yazarları Karşılaşması düzenlemekteyiz. Burada temel amacımız bu insanların birbirlerini tanımalarını ve senenin diğer gülerinde iletişim
kurmalarını sağlamaktır. Bu seviyedeki insanların
birbirlerini tanımaları ve dostluk kurmaları ulusal
ve bölgesel barışa önemli katkı sağlamaktadır. Biz
diğer komşuları tanıyoruz onlarda bizleri. Birde
Varna ve Kırcali’de organize ettiğimiz festivaller var.
Kırcali bu festival sayesinde Avrupa da “Hoşgörünün
Başkenti” ilan edildi. Bu festivallerde özellikle Balkanlardaki komşu ülkelerden gruplar davet edilmektedir.
Katılımcılar burada gördükleri hoşgörü ortamını kendi
ülkelerine taşımakta ve bu şekilde sanatla barışa bir
katkı sağlanmış olmaktayız.
-BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN EDEBİYATI
KONUSUNDA YAPIL AN ÇALIŞMAL ARDAN
BAHSEDERMİSİNİZ?
-Razgrad, Kırcali, Krumovgrad, Ruse ve Ardino’da
edebiyat bayramlari ve geceleri düzenlemekteyiz.
Burada şair, yazar ve gazeteciler bir araya gelerek
Bulgaristan Türk Edebiyatı alanındaki problemler ve
gelişmeler ele alınmaktadır. Şiirler okunmakta ve
geçmiş edebiyatçıların eserleri ile halihazırdakilerin
durumları, çalışmaları incelenmektedir. Bulgar yazarlar birliği üyeleri arasında da bu tür karşılaşmalar
organize etmekteyiz. Bu karşılaşmalarda hem
birliktelik sağlanmakta hem de ortak problemler
tartışılmaktadır. Diğer taraftan proje aşamasında
olan bir çalışmamız var ki oda edebiyata mehilli olan
gençler ile edebiyat alanında eserler vermiş kişileri
buluşturma niyeti. Her ay meşhur bir yazar gençlere
edebiyat alanında yapılacak çalışmalar hakkında bir
ders versin istiyoruz. Bu şekilde gençler arasında
merak uyandırıp bu alanlarda çalışmalarını sağlamak
istiyoruz.
-BULGARİSTAN TÜRKLERİ’NİN SİZCE EN
ÖNEMLİ PROBLEMİ NEDİR?
-Bulgaristan Türkleri arasında en önemli problem Türkçe’nin de Bulgarca’nın da yanlış ve
hatalı kullanılmasıdır. Gençler arasında resmi
dil Bulgarca’nın ne kadar hatalı konuşulduğunu
gördükçe endişeye kapılıyorum. Çünkü bu gençlerin
topluma uyum sağlamaları ve bir yer bulmaları bu
şekilde çok zorlaşıyor. Bunların sosyal ve kültürel
hayattaki durumları parlak gözükmemektedir.
-SON OLAR AK
İSTERSİNİZ?

NELER

SÖY LEM EK

- Bir kere insan takdir etmesini öğrenmesi lazım.
Sözümüze güzel olmuş demekle başlasak ne kaybederiz. Maalesef daha fazla bencillik hakim olmuş
insanlara. Halbuki yapılan bir iş takdir edilse onu
yapan kişide başka bir şey daha yapma merağı
uyandıracaktır. Kişiler birbirlerini tebrik edemiyor
işte bu canımı sıkıyor. Büyüğümüzü büyük bilelim
küçüğümüzü de küçük görelim.
Bulgaristan Türklerinin Kültür hayatını yükseltmek
ve Türkçe’nin iyi derecede öğrenilmesi ve kullanılması
temel hedeflerimizden olması lazım. Bunu herkes birey olarak ve aile olarak kendine hedef seçmesi la
zım.
Söyleşi: Nuri EKEN
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MİLLETVEKİLLERİN DUAYENİ REMZİ OSMAN

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
lideri Ahmet Doğan Kırcali bölgesinde
4 yıl önce yaptığı bir konuşmasında
binlerce kişinin önünde, “Remzi Osman gibi bir kişi milletvekiliniz olunca
sizin sorunlarınız olamaz” demişti.
Doğan, bilindiği gibi iltifatları pek
sevmez, ekibindeki kişileri ile ilgili
cömertçe övgülerde bulunmaktan
kaçınır. Bu yüzden Remzi Osman
hakkında yaptığı değerlendirmesi de
hakları savunma temelli partide büyük
saygı uyandıran özel bir mesaj içerir.
Böylesi bir değerlendirme yaparak
Doğan, seçmenlere bir ölçüt kriteri
sunmaktadır. Dolaylı olarak bu mesaj
Rodoplar'da yaşayanlara, “Sizleri asla
ele vermeyecek, size ihanet etmeyecek
adam budur” şeklinde verilmiş bir söz
olarak de deşifre edilebilir.
Remzi Osman’ın Doğu Rodoplar’daki
insanlara ve partisine sadık olduğu
tarafından da kanıtlandı. Son 20
yıldır, hem Bulgaristan Büyük Millet
Meclisi’nden hem de onu izleyen beş
mecliste değişmeden milletvekilliği yapan tek Kırcali temsilcisinin yine kendisi olması bir rastlantı değildir. Böylece
kendisi, Bulgaristan parlamenter
yaşamında duayenlerinden birisi oldu.
Bugün Remzi Osman yine yeni
oluşturulacak parlamentoya girmek
üzere mücadeleye katılıyor. Kendisi,
HÖH listesinde ikinci sıradan aday
gösterilmiş bulunmaktadır. Seçim
zaferine daha şimdiden kesin gözle
bakılırken, Remzi Osman bununla yetinmeyip, sadece kendisi için değil, HÖH
listedeki beşinci adayın dahi seçilmesi
için mücadele vermektedir.
45 yaşındaki Remzi Osman
Bulgaristan’ın genç politikacıların
arasında yer alırken kendisi yüzde
yüz bir demokrasi ürünü olup, oldukça
saygıdeğer bir yaşam hikayesine sahiptir. Parlamentoda bir dönem için
Ulaştırma Komisyonu başkanlığı, iki
dönem için Yerel İdareler, Bölgesel
Kalkınma ve Bayındırlık Komisyonu’nun
başkanlığı yaptı, ve ayrıca bir dönem
için de aynı komisyonun başkan
yardımcısı oldu. Bunların yanı sıra
kendisi, Avrupa’nın Katılım Öncesi Fonları değerlendirmesine ilişkin
çeşitli anket komisyonlarında, “Trakya”
otoyol inşaatına ilişkin ve “Havacılık
Yöneticiliği” adlı devlet şirketinin faaliyetlerini inceleyen başkanlık ve başkan
yardımcılığını yapmış.
Remzi Osman ayrıca, Bulgaristan
Cumhuriyeti Anayasası’nda değişiklik
taslaklarını görüşen geçici komisyonlara üyelik yapmakla birlikte,
Parlamento’nun Hukuk Komisyonu’nun
üyesi olarak burada da son derece aktif
olarak çalışmıştır.
Kabineler oluşturulduğunda, hükümet
sallandığında göreve atılabilecek bakan adayların isimlerinin arasında
değişmez olarak Remzi Osman’ın da
ismi geçer, ancak kendisi, yasaların
oluşturulduğu, devlet ve belediyelerin
uygulayacağı kurallarının yazıldığı
parlamento cephesinde kalmayı tercih
etmiştir. Bu konuda milletvekili adayı
Osman, “Böylece kendimi insanlarımıza
daha yararlı olarak görüyorum: onların
ihtiyaçlarını bilir, sorunlarına çözüm
bulmak üzere uygun yasal yolları arayabilirim” diyor. Ve kendisi gerçekten
önem taşıyan bir çok yasaya ve yasa
değişiklik tasarısına imza atmıştır.
Sofya Barosu üyesi bir avukat olarak
sahip olduğu muazzam politik tecrübe-

sine dayalı olarak Remzi Osman,
yasalar daha genel oturuma sunulmadan önce büyük çabalar gösterilerek, o yasaların taşıdığı fikir konusunda
gerekli görüş birliği sağlanması şart
olduğuna inanmaktadır. Kendisinin
prensip kabul ettiği bu yaklaşımı oldukça karmaşık ve ciddi yasa ve yasa
değişiklik tasarıların görüşmelerinde
dikkat çekmiştir. Çünkü tüm bu yasama çalışmalarda ilgili yasa ve değişiklik
tasarıları parlamentoda milletvekilleri
tarafından neredeyse oy birliği ile kabul
edilmiştir.
Remzi Osman ayrıca, yerel yönetim,
belediye başkan ve muhtarların yet-

koalisyonu üyesi olmasına rağmen,
Remzi Osman tarafından hazırlanan
raporda yer alan esaslı verilere dayalı
olarak ve parlamentonun tüm komisyonunun kararlı desteği sayesinde o
gün Bakan Valentin Tzerovski’nin siyasi
kariyerine son verilmişti. O dönemde
bazıları, Remzi Osman’ın bakan olma
menfaati peşinde olduğu konusunda
asılsız iddialarda bulunmuştu, ancak
aradan geçen zamanda komisyon raporunda yer alan tespitlerin bazılarının,
sonradan Avrupa fonlarından gelen
finansmanın kesilmesine neden olan
Avrupa Komisyonu raporundaki tespitleri ile aynı doğrultuda oldukları

kisini artıran ilgili yasal düzenlemelerin oluşturma sürecindeki en
iradeli ve istikrarlı destekçileri, en aktif
katılımcıların arasında yer almaktadır.
Bu yoğun çalışmaları girişimci ve inisiyatif yürüten belediye başkan ve köy
muhtarların büyük projeleri geliştirip
uygulamaya getirmelerine olanak
sağlamaktadır.
Kırcali milletvekillerin duayeni olan
Remzi Osman ayrıca, yenilgi kabul
etmeyen, güçlü bir politik mücadeleci
olarak da tanınmaktadır. Bir misyonu
yerine getirmek veya bir siyasi görevi
savunmak üzere kendisi gerek parti
içinde gerekse parti dışında daima çetin siyasi tartışmalara girmekten çekinmez.
Osman’ın tutarlı ve kesin tavrı
39. Parlamento’da da belli oldu. O
dönemde kendisi, Avrupa Birliği Katılım
Öncesi Fonların değerlendirmesi ile
hükümlü bir komisyonun başkanlığını
yaparken, komisyon NDSV hariç tüm
siyasi güçlerin desteği ile sunulan,
ciddi bir takım yolsuzlukları ortaya
çıkaran bir rapor hazırlamıştı. İktidar

ortaya çıkmıştı. O dönemde Remzi
Osman, Bakan Tzerovski’nin tavrını
“ciddi bir hata” olarak nitelendirmişti
ve gerçekten parlamento komisyon
kararı yerine getirilmiş olsaydı, Avrupa fonların dondurulması muhtemelen önlenebilirdi. Olayla ilgili Remzi
Osman’ın izlediği kesin ve net tavrı ile,
devlet ve vatandaşların parti menfatlarinden üstün olduğunu kanıtlayarak,
g e r e k t i ğ i n d e, f o n l a r d a n g e l e n
finansmanların değerlendirilmesinde
objektif sorunların olduğunda kendi
hükümetine bile karşı çıkabilecek iradeye sahip olduğunu kanıtlamıştı.
Kırcali sakinleri, geçtiğimiz yüzyılın
90’lı yıllarında ırkçı ve aşırı milliyetçiliği
kör ükleyen O K ZNİ asimilasyon
kampanyası konusunda yaptığı spekülasyonlara karşı Remzi Osman’ın açık
olarak koyduğu sert tepkisini daima
hatırlayacaktır.
Osman, vicdani prensiplerine sadık
kalarak, bundan 4 yıl önce yasaları
çiğnemeye çalışarak, Kırcali merkezinde motosikletçi gösterisi düzenlemeye çalışan NDSV’li siyasi rakibi An-

toniya Pırvanova’ya sert bir şekilde
karşı çıkmıştı. Prensiplerinden ödün
vermeyen Osman’ın bu gibi olaylardaki net tavırlarını betimleyen “Volen bu
konuda ne diyecek belimden aşağısını
ilgilendirir” şeklindeki sözü ile sempati
kazanmıştı.
Sahip olduğu cesareti nedeniyle
sözü Rodoplar'da geçerlidir. Kendisi,
adil bir görev uğuruna halkı ayağa
kaldırıp, önderlik yapabilecek az
sayıdaki politikacılardan biridir. Siyasi
rakipleri bile Osman’ın savaşarak elde
ettiği kişisel niteliklerinin kabul ederler – kendisi asla eski komünist gizli
servislerin lehine çalışmamıştır. O
inandığını daima uygun bir dille uygun
yerinde söyler ve istikrarlı bir komünizm
aleyhtarlığını yapar. Bu insanın adı
asla bir yolsuzluk ve rüşvet skandalına
karışmamıştır.
Karizmatik bir kişiliğe sahip olan
Remzi Osman sade, net ve açık ifadeler kullanarak, hem Rodop halkı,
hem diplomatlar ve devlet adamların
da rahatlıkla anlayabileceği mesajlar
vermeyi başarır.
Kendisi aynı rahatlıkla George Bush
ile kahvaltıya katılır ya da köy meyhanesinde tütün üreticileri ve inşaat işçileri
ile sohbet eder. Avrupa’da az sayıda
olup, Bulgaristan’da tek olan “Barış
İçin Parlamenterler” adlı örgütteki
Osman’ın üyeliği de saygıya değerdir.
Remzi Osman’ı, aynı şekilde dünyanın
en bunalımlı bölgesi olan Ortadoğu’da
çeşitli görüşmelerde görebiliriz. Onu
devlet liderlerinin Ürdün kralı ile, yine
devlet liderlerinin İsrail Cumhurbaşkanı
ile yaptıkları görüşmelerde de görebiliriz. O ertesi gün bizim milletvekilimiz
olan devlet liderlerin Filistin liderleri ile
görüşmesinde, ardından Mısır yönetimi
ile görüşmelerine katılır.
Gerçekten bir Kırcali milletvekilinin
hem Ortadoğu ülkeleri liderleri ile, hem
de Avrupa’nın Londra, Paris, Berlin gibi
kentlerinde öz güven ve rahatlıkla çok
taraflı görüşmelere katılabiliyor olması
gurur vericidir.
Remzi Osman ayrıca, kendi seçim
bölgesinde halkla görüşmelerini bire
bir, protokol dışı yaparken, sıkıntılı
ofis ortamı yerine bu görüşmelerini
kent kahvelerinde yapma alışkanlığı
ile bilinir. İnsanlara ve onların yaşadığı
sorunlar konusunda açıklığı ile tanınan
Osman, bu özelliğine sahip az sayıdaki
milletvekillerinden biridir. Kendisine
yanaşan vatandaş randevu almadan,
özel izin istemeden yanına oturur,
derdini mutluluğunu anlatır. Kahvede
milletvekilini gören herkes büyük bir
rahatlıkla fikirlerini paylaşır, öğüt ve
yardım isteyebilir.
Remzi Osman samimi bir şekilde kendini “Liberal Müslüman” olarak tanımlar.
Bir yandan laik yaşamın destekçisi
olurken, diğer yandan ait olduğu etnik grubunun geleneksel ahlak ve
değerlerini korur.
Unutulmamalı ki, yine Remzi Osman’ın
kişisel girişimleri ile toplanan yardımları
sayesinde din ayrımcılığı yapmadan
bir çok ibadet yerin inşaat ve onarımı
gerçekleştirilmiştir. Rahat ve samimi
tavırları ile gerekirse tur operatörü
kılığına girerek, Berlin’deki uluslararası
Turizm Fuarı’nda tarihi “Perperikon”
kalesinin reklamını yapmaktadır.
Remzi Osman, doğru bildiğini açık
söyleyebilen, gerçekten sizin kararlı
desteğinizi hak eden bir insandır.

KH
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Кметът на Кърджали и кандидат за народен
представител Хасан Азис: Водното огледало сбъднатата мечта на кърджалийци.
- Г- н А з и с , к а к п р и е м а т е
номинацията за депутат от листата
на ДПС?
-Всяка номинация е едно признание
и оценка за свършената работа. В
конкретния случай тя е за дълъг
период от време и обхваща етапа,
когато бях зам.-областен управител
през 2001 г., както и кметските ми
мандати в Кърджали, и работата
ми като заместник председател
на Националното сдружение на
общините в Република България.
Тази номинация ме ангажира да
представям област Кърджали. Затова
е важно направеното в регионален
план през последните 8 години.
От 2001 г. като заместник областен
управител пред мен бе поставена
задачата да приключа подготовката
за изграждането на пътя Подкова Маказа, водещ за Комотини. Това
бе свързано с нелекия ангажимент
да с е завърши от чу ж даването
на земите по трасето на пътя.
Направих възможното като пряк
ръководител да приключим тези
процедури. Това откри възможността
за строителството. След година и
половина ще имаме пряка връзка
с Комотини. За час ще бъдем на
брега на Бяло море. Това ще има
голямо значение за развитието
на икономиката на региона.Ще
благоприятства чисто човешките
и к улт урни взаимоотношения с
побратимения гръцки град. Другата
н и п р и до б и в к а к ато о бл ас т е
модерното третиране на битовите
отпа дъци. Седемте общини от
областта и община Ивайловград се
обединихме за да направим едно
от най-големите и модерни депа
за битови отпадъци.Ще се сложи
точка на димящото старо сметище,
обгазяващо Кърджали и околните
села. Това е неприемлива и грозна
картина.
И област Кърджали, и община
Кърджали винаги са имали нужда
от предс тавяне в парламента.
Колкото е по-голямо то-толкова подобре. Това дава възможност за подобро лобиране. Това не изключва
направеното от колегите народни
представители досега.
-Успяхте ли да направите от
Кърджали европейското лице на
България?
-Ако кажа- тази идея е реализирана
на сто процента,това означава, че
няма какво да се прави от тук нататък
в Кърджали.Мисля, че постигнахме до
голяма степен, това което вложихме
в идеята за европейското лице на
България. Нашия най-голям принос
е, че наложихме толерантността и
комшулука като ценностна система,
като норма на поведение.Кърджали
с тава вс е по - добро мяс то за
живеене. В Кърджали се завръщат
хора, които искат да живеят тук и да
инвестират тук.Осигурените от нас
инвестиции са в името на всички
кърджалийци, в името на по- добрия
им начин на живот, независимо от
етнос и религия.
За да бъде Кърджали европейско

лице, имат пр ин о с г ол емите
проек ти, реализирани т ук. Те
с е о ч а к в а х а о т в с и ч к и н а с.
Подкрепа получихме от нашите

европейски проекти. Той е красив и
функционален.
Тази седмица имаме официално
писмо от Държавен фонд

представители в законодателната
и изпълнителна власт.
- Д н ес с е открива во д ното
огледало. Как то промени облика
на града?
-Като кърджалиец, като кмет и
кандидат за депутат бих казал,
че днешния ден е исторически
за града. Реализира се мечта на
поколения кърджалийци. Кърджали,
заради разположението си на
река и добрата си урбанизация,
винаги се е възприемал като
малката Будапеща. Реализацията
на плавателния канал допринесе
за това признание. Усилията
бяха от всички нива на власттаместна, регионална и държавна.
Плавателният кана л е израз
на коалиционната политика на
партиите в правителството.Всяка
формация от коалицията даде своя
принос за реализирането на тази
мечта на кърджалийци. Като кмет
благодаря за помощта.
-До къде се развиха нещата около
Пазара на производителите?
-Пазарът вече заживя своя живот.
Приема с е като да денос т на
Кърджали. Моето удовлетворение
е, че граж даните се радват и
се гордеят с тази придобивка.
Пазарът е един от най-големите

„Земеделие”, с което потвърждават
изплащането на субсидията от близо
5 млн.лв. Причината за забавянето
е в големия брой подадени заявки
за привеждане на субсидиите по
програма САПАРД. Ние сме подали
заявка за плащане и очакваме това
да стане в рамките на следващите
месеци.
- Кои са новите изненади , които

готвите за кърджалийци?
- След откриването на
плавателния канал и Пазара на
производителите градът има нов
ритъм. С друга емоционалност
и чувствителност. Следващият
проект ще допълни представата
за Кърджали като европейското
лице на България и като найзеления град в страната. Очакваме
одобрението на изграж дането
на 230 000 кв.м.паркова площ
в зоната на бившите казарми и
около плавателния канал. Паркът и
водното огледало ще се допълват
взаимно. Ще дадат възможност
н а к ър д ж а л и й ц и д а и з п и т а т
удоволствието да живеят в модерен
европейски град.
На две места на реката
предвиж даме изграж дането на
уникални мостове. Единият ще
стане до края на тази година.
Височината му ще бъде около 60
метра. Конструкцията ще бъде
единствената в страната.
-Каква готовност за усвояване на
еврофондовете има Кърджали?
- Инвестирахме много в хората,
които подготвят европейски
проекти за Кърджали. От 2008 г
до края на мандата на местната
власт през 2011 г. имаме проектна
готовност и се реализират проекти
за по 120 млн.лева годишно
само на територията на града.
Имаме предвид корекцията на
Арда, пречиствателната станция
за отпадни води за 111 млн.лв.,
индустриалната зона за 10 млн.
лв., парковата зона за 10 млн.лв.
Готови сме за кандидатстваме за
финансиране на околовръстния
път на Кърджали. Очакваме и
изграждане на шосето от спирка
Д жебел до Подкова в пос ока
Маказа.
-Като заместник председател
на Националното сдружение на
общините в Република България
как ще коментирате проблемите
на общините?
-В настоящия момент общините
изпитват затруднения зара ди

Продължава на стр.8
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Fıkralar
Nasrettin Hoca ile Sütçü
Nasrettin Hoca’nın mahallesinde bir sütçü vardı. Sütçü
görünüşte sarıklı, cübbeli, güler yüzlü, tatlı sözlü bir adamdı.
Fakat iç yüzü başkaydı. Çok hile kardı, sütüne su katar öyle
satardı. Yoğurdu, kaşkavalı, peyniri de hep hileli idi.
Hoca onun bu halini bilirdi ama hiç beğenmezdi. Kendisine
sık sık öğütler verir, yaptığı işin çok kötü olduğunu söylerdi.
Sütçü bu sözleri şakaya alır, güler bildiğinden şaşmazdı. Yaz
başlarında bir gece korkunç bir fırtına çıktı. Gök gürültüleri
kasabayı sarstı. Birkaç yere yıldırım düştü. Saatlerce bakırdan
boşanırcasına yağmur yağdı. Civar dağlardan seller indi.
Bağları, bostanları, bahçeleri sildi süpürdü.
Ertesi gün hava açıldı. Fakat kasabanın aşağı taraflarında
sokaklar hala su altında idi.
Hoca etrafı görmek için evinden çıktı. Sütçünün dükkanı
yolunun üzerindeydi. Buradan ne zaman geçse dükkanın
sahibi kapıya koşar, Hoca’yı karşılar, şakalaşırdı. Halbuki,
şimdi dükkanı yarı kapalı idi. Nasrettin Hoca merak etti,
içeriye baktı, sütçü bir köşede “pöstekisinin” üstüne bağdaş
kurmuş, başını önüne eğmiş düşünüp duruyordu.
Hoca seslendi:
- Hayır ola komşu, pek derine dalmışsın.
Sütçü şaşkın şaşkın başını kaldırdı, yüzü sapsarı olmuş,
gözleri kızarmış, göz kapakları şişmişti.
Bezgin bir sesle:
- Nasıl dalmayayım, Hoca? Mahvoldum, dedi.
Geceki sel sütçünün bir sürü koyunu ile sağmal ineklerini
alıp götürmüştü.
- Vah, vah komşucuğum! Geçmiş olsun. Canın sağ olsun.
Hiç tasa etme. Sende bu beceriklilik varken, nasıl olsa gene
kazanısın. Bir atasözünde olduğu gibi, ne demişler:
“Haydan gelen huya gider,
Sudan gelen sele gider”!

Derleyen: Salif MUSTAFA

Şifalı Bitkiler
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Bulgaristan Türkleri’nin Manileri
İndim zincirli hana
Derman aradım cana
Dediler derman yok
Eşinden ayrılana
Battı balık yan gider
Beni üzdüğün yeter
Yar seni düşündükçe
Bu dert beni yok eder
Saçların bukle bukle
Güzel yar beni bekle
Bende seni sevmezsem
Öldür beni tüfekle

Tokat yüksek geçemem
Kanadım yok uçamam
Sen benim ilk yarimsin
Ben senden vazgeçemem
Sobada kara kömür
Yarim sana uzun ömür
Ben yarime gidersem
Düşmanlar çatlar ölür
Emrin bana fermandır
Aşkın gayet yamandır
Ben fedaya hazırım
Canım sana kurbandır

Derleyen: Salif MUSTAFA

Bunları Biliyor musunuz?
İnsanlar saatlerini niçin sol kollarına takarlar?
Özel bir durum veya farklı olma düşüncesi yoksa insanların çoğu
saatlerini sol kola takar. Çünkü çoğunluk sağ elini kullanmaktadır ve

AYRIKOTU:
İdrar söktürür. Böbrek ve mesane taşlarının düşürülmesine
yardımcı olur. Buralardaki iltihapları da giderir.

AYVA:
İshal ve dizanteriyi keser. Mide ve bağırsakları kuvvetlendirir.
İnce bağırsak iltihabını giderir. Kanı temizler. Çarpıntıyı
dindirir.

DUT:
Beyaz dut yaprakları idrar söktürür. Vücutta biriken suyu
boşaltır. Aç karnına yenen beyaz dut bağırsak solucanlarını
söktürür.

ELMA:
Günde bir elma yemek doktoru evinizden uzak tutar. İki
elma yerseniz, kalp ve dolaşım sorunlarına karşı korunmuş
olursunuz. Kolesterolü yok eder ve kabızlığı önler. Sindirimi
kolaylaştırır. Kokusu rahatlatır ve kan basıncını düşürür.
Artrit, romatizma ve gut hastalıklarına karşı da yararlıdır.

FINDIK:
Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir. Vücuda kuvvet verir.
Nekahat devresinin çabuk geçmesini sağlar.

bu kolun daha hareketli olması nedeniyle saatin bir yerlere çarpıp zarar
görme olasılığı yüksektir. Zaten saatin kurma düğmesi 3 rakamının
yanındadır. İnsanlar saati kurmak istedikleri zaman onu bilekten
çıkarmadan sağ elle uzattıkları sol kollarındaki saati kurabilirler.

Satrançta şah niçin o kadar pasiftir?
Çünkü şah koruma altındadır. Zaten satrançta amaç şahı almaktır. O
yüzden bütün taşlar onu korumakla görevlidir. Vezir ise başkumandan
gibi şaha yardım eder. İleri geri, çapraz her yöne gidebilir. Batıda vezire
Kraliçe adı verilmiştir. Bununla Kraliçe’nin Kralın en büyük desteği
olduğunu işaret etmektir. Satranç 6. yüzyılda Hindular tarafından
oynanmaya başlanmış, oradan dünyaya yayılmıştır.

Bir hafta niçin 7 gündür?
Babilliler 7 günlük haftayı zaman birimi olarak kullanıyorlardı. İlk
çağlarda bilinen beş gezegen ile güneş ve ayın sayısının 7 oluşu bu
sayıyı gizemli ve uğurlu kılıyordu. Daha sonra dinlerde göğün 7 kat
oluşu ve doğadaki ana renk sayısının 7 oluşu, müzik notalarının 7 oluşu
sayının önemini daha çok belirtti. Daha sonra Fransa takvim yapısını
değiştirerek hafta sayısını 10 yaptı ama kabul görmedi. Rusya 5 günlük
hafta uygulamasına geçti, o da tutulmadı. Sonunda yine hafta 7 gün
olarak kaldı.
BİLİYOR MUYDUNUZ?

Tarih
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BULGARİSTAN’DA OSMANLI ŞEHİRLERİ

KIRCAALİ VE BÖLGESİ
Kırcaali şehri 1393 yılında Gazi
Kırca Ali tarafından kurulmuştur.
Gazi Kırca Ali 1371 yılında
Alanya’da doğdu. Konya’da bir
medresede tahsil gördü, fakat
Rumeli’de fütuhat başlayınca
okulunu bitirmeden gönüllü asker
yazıldı. Kısa bir eğitimden sonra
savaşa hazırdı. Komutanları ona,
Osmanlılar adına gerekirse canını
bile feda etmesini, Hıristiyan halka
karşı saygılı olmasını ve Türk
adaletinin üstünlüğünü göstermesini
tembih etmişlerdi.
Üç müfreze ile yola çıkmış,
Bulgaristan’ın Rodop bölgesindeki
Mestanlı ve Darıdere topraklarını ele
geçirdikten sonra, Arda nehri boyuna
henüz 22 yaşındayken askerleri ile
çadır kurup yerleşmişler.
Gazi Kırca Ali 1434 yılında (63
yaşında) vefat etti. Kırcaali halkı
onun için bir türbe yaptı ve oraya
defnettiler. Onu ölümsüzleştirmek
için kasabaya Kırcaali ismini
verdiler. Balkan Savaşlarından
sonra buraları Bulgaristan’a teslim
edildiğinden dolayı, 1939 yılında
Bulgar hükümeti Gazi Kırca Ali’nın
türbesini yıktılar, mezarını açtılar ve
kemiklerini çuvala doldurup Arda’ya
atmak istediler, fakat Kırcaali halkı
buna itiraz etti. Ona sahip çıktı ve
cami avlusuna mezar kazıp oraya
gömdüler.
Gazi Kırca Ali Baba’nın mezarı
restore edildi. Şimdi hem mezar
taşları ve kitabesi altın harflerle
yazılmıştır.
Bulgarlar, hele 1939’lardan beri
Kırcaali’nin adını değiştirmek
için çok uğraştılar. Onlara göre
Kırcaali’nin kurucusu Gazi Kırca Ali
değil, kırlarda ve dağlarda gezmiş
Kırcı Ali’dir.
Araştırmalara göre, Kırcaali ve
bölgesinde hayat çok öncelerden
daha Taş Devrinde başlamıştır.
Bu yörede yaşayan halk ziraatı
ç a pa, ka zm a ve kür e k l e r l e
yapıyormış. İnsanlar Arda, Söğütlü
ve Koşukavak nehirleri kıyılarında
ve Kırcaali’ye yakın bulunan
mağaralarda yaşıyorlarmış.
Çeşitli ik tisadi faaliyetlerin
gelişmesiyle çiftçilik ve hayvancılık
için keser, kazma, balta vb. aletlerin
yapılmasına ve geliştirilmesine
başlanmış. Koşukavak’ta kazılarda
bulunan kiremit ve başka modeller,
buralarda bu tür zanatların geliştiği
görülmektedir.
Semerciler (Mestanlı), Kovanlık

(Kırcaali) ve Eğridere yakınlarında
yapılan kazılarda ise, metal (demir)
aletlerinin kullanıldığı ve geliştikleri
devirler görülmektedir.
Ege denizi kıyısındaki Yunan
kasaba ve müstemlekeleriyle ticari
ilişkiler devletçiliğin gelişmesinde
yardımcı olmuştur. Daha Milattan
önc e 4. asırda Maronya’nın
metal paraları Doğu Rodoplar’da
kullanılmış ve zenginlik olarak
biriktirmişlerdir. Menekşe (Eğridere)
ve Hisar (Koşukavak) gibi yerlerde
yapılan kazılarda ortaya çıkmıştır.
Makedonlar’ın hücumlarından
olacak’ki Doğu Rodoplar’da Ustura

göre, Doğu Rumeli (Rumeli-i Şarki)
sınırları içinde kaldı, daha sonra
Edirne vilayeti kazası haline getirildi
(5 Aralık 1886). İlçe merkezine bağlı
94 köy olup, hepsi Müslüman’dı ve
Rodoplar’ın merkezi sayılır. Kırcaali
halkı Balkan Savaşları’nda büyük
katliamlara uğradı. Yaşlılarımızın
anlattığına göre Bulgar askerleri
geçtikleri yerleri yakıp yıkıyorlarmış.
Yerli halk Gümülcine’ye doğru
kaçıyor, Bulgar askerleri ise onları
kovalıyorlarmış.
Babam, 1913 doğumluydu. O
zamanlar henüz 6 aylık imiş.
Gümülcine’ye kaçarken Karlık

(Cebel), Çorbacılar (Mestanlı),
Eğridere’de, Tilkiler (Kırcaali) vb.
yerlerde kaleler kurulmuştur. Bu
kaleler tehlike karşısında yöre halkını
korumak için kullanılıyorlarmış.
O zamanlarda yerleşim birimleri
daha fazla yüksek ve tabii şekilde
korutulacak yerlere kuruluyorlarmış.
Mesela: Dağköy (Mestanlı), Sırtköy,
Kontil, Ustura, Gölcük, Küçük
viran ve Seyit Ali Köy (Cebel) hep
yüksek yerler kurulmuşlardır. Benim
doğduğum Recepoğulları (Cebel)
köyünde “Bayıraltı” denen bir yer
vardır. Bu da gösteriyor ki, köy
bayırın ortasına kurulmuştur.
XI – XIV. asırlarda kale kuruculuğu
hızla devam etmiştir. Rodopların
birçok yerlerinde büyük küçük
kaleler kurulmuştur. Bu kalelerden
en çok göze çarpan Ustura (Cebel)
kalesidir ki, 1286 metre kare üzerine
kurulmuş, geniş duvarlarının,
yüksekliği 8 metre olup üç kulesi
bulunmaktadır.
Kırcaali 1878 Berlin Antlaşması’na

Dağı’nda Bulgar askerleri yaklaşınca
ninem korkudan babamı bir ağacın
dibinde bırakmak istemiş, fakat
yakın akrabalarımızdan Hüseyin
amcamın hanımı Hazel yenge
babamı almış ve Gümülcine’ye
doğru yollarına devam etmişler.
Kırcaali Balkan Savaşı’ndan sonra
Bulgaristan’a verildi. 1913-1925
yılları arasında Doğu ve Batı Trakya
ve Güney Makedonya’dan gelen
Bulgar göçmenlerin yerleşme yeri
oldu. Burada kalan Türkler 19221930 yılları arasında buraya Yerli
Belediye’nin ve bölgede bulunan
tüm Müslümanların bağışlarıyla
büyük bir okul binası – medrese
inşa edildi. Öğretmen okulu olarak
açılması tasarlanan okulun eğitim ve
öğretime açılmasına Bulgarlar izin
vermediler, fakat zor olsa da Türkler
bu binayı medrese olarak kullandılar.
Bu bina, o kadar mükemmel inşa
edilmiş ki, aynı bina bir kültür abidesi
olarak ilan edilmiştir. 1946 yılında
Bulgaristan’da her şey devletleştirildi

ve her şey sözde halkın malı oldu
(Okullar, Bankalar, Maden Ocakları,
Demiryolları vb.) Her kurum ve
kuruluşun önüne “Halk” kelimesini
ilave edildi. (Mesela: Halk İlkokulu,
Halk Ortaokulu, Halk Mağazası,
Halk Kooperatifi vb.) Devletin adına
bile “Halk” kelimesi ilave edildi
“Bulgaristan Halk Cumhuriyeti”
dediler. Medrese binası ise bu
değişimden 1950 yılında nasibini
aldı. 1987 yılında “Kırcaali Tarih
Müzesi” olarak hizmete açıldı. 3 katlı
olan binada 1800 metre kare’nin
üzerinde 27,000 adet alet, edevat,
resim ve evrak yer almaktadır.
Aynı binada 1965 yılına kadar Türk
Pedagoji Okulu’nun öğrencileri
eğitim-öğrenim görmüştür. Daha
sonraki yıllarda yeni bina yapılmış
ve Pedagoji Okulu Öğretmen
Enstitüsü’ne dönüştürülmüştür.
Ayrıca Filibe Üniversitesi’nin
fakülteleri açılmıştır.
Bulgarların iyi gözle bakmamasına
ve kar şı olmalarına rağmen
Kırcaali’de 10 Türkçe ve 1 TürkçeBulgarca gazete yayınlanıyordu.
Kırcaali’de ilk yayınlanan Türkçe
gazete, Bulgar Dahiliye Nezareti
memurlarından Ragıb Mitişov Sipahi
tarafından çıkarılan ARDA’dır. En
çok çıkan gazete İLERİ, en uzun
süreli ve 1 yıl aralıksız yayınlanan
ga zete ise TU N A olmuştur.
Meslek, siyaset ve fikir olarak
yayınlanmış gazeteler şunlardır:
ARDA (Bulgar Çiftçi Partisi) ve
BİRLİK (Bulgar Çiftçi Partisi),
BAŞLANGIÇ-NAÇALO (TürkçeBulgarca). Bulgaristan Türklerinin
milli ve kültürel çıkarlarına çalışan
yayınlar ise RUMELİ, İLERİ, YENİ
BAŞLANGIÇ, TURAN, RODOP
SESİ, RODOP, ÖZDİLEK, YENİ
YOL’ dur.
Kırcaali, 9 Eylül 1944’ten sonra
gözümüzün önünde çok gelişti.
“GORUBSO”, MP “G. Dimitrov”
gibi istihsal birimleri faaliyete geçti.
3 Mayıs 1950 yılında Uluslararası
Anlaşmayla “SOVBOLSTROY”
Sovyet-Bulgar Maden Cemiyeti
kuruldu. Kültür Evi, “NARMAG” vb.
gibi büyük binaların inşasına 1951
yılında biz Kırcaali Türk Pedagoji
Okulunda öğrenci iken başlandı.
1955 yılında dev (Kurşun-Çinko)
fabrikası faaliyete geçti. MZ
“Komsomotets”, MZ “Pnevmatika”
ve MZ “Elektronik” fabrikaları yine
bu zamanlarda inşa edilirler ve
faaliyete geçtiler.
Niyazi KURD

Devamı gelecek sayıda
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на Кърджали...
BULGARİSTAN TÜRKLERİNE ÇAĞRIMIZ Кметът
Продължение от стр. 5
1. sayfadan devamı

11 Kasım 2002 ve 22 Ekim 2006
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde, Partinin yönlendirilmesine uygun olarak,
Cumhurbaşkanı Pırvanov desteklenerek, seçimde kilit rol oynanmış ve
HÖH oylarıyla, Cumhurbaşkanlığı
nezdinde, itibar ve geniş kadrolar elde
edilmiştir.
Avrupa Parlamentosu Seçimleri’nde
Tür k Par t isi de ğ i ş ik seç im
uygulamalarına muhatap olmuştur;
2007’de 4 Türk Parlamenter Avrupa
Parlamentosuna girmişken, 7 Haziran 2009 Seçimlerinde Parlamenter
sayısı 3’e inmiştir. Çünkü önceki 2007
Seçimlerinde Türkiye’deki seçmenlerin
oy kullanma hakkı 2009 Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde, “Avrupa toprağı
olmadığı” gerekçesi ile Türkiye’de
sandık açılmamış ve Parti’nin 392.650
olan oyu 364.254’e düşmüştür. “Türkler
Bulgaristan’dan atılmalı ve Çingeneler
sabun yapılmalıdır” diyen ırkçı Ataka
Partisi oy oranını %12’ye çıkararak,
307.985 oyla büyük bir sıçrama
yapmıştır. Sağcı koalisyon GERB
Boyko Borisov’la birlikte, %24,48 lik
oyla birinci sıraya yerleşmiştir. Avrupa Parlamentosu seçimleri, 5 Temmuz 2009 tarihinde yapılacak olan
Genel Seçimlere ışık tutmakta, Boyko
Borisov’un başkanlığına (Gerb, Ataka
ve Ndsv) Koalisyon Hükümetini göstermekte ve bu durum da, bugüne kadar

hakları yönünde mücadele veren Bulgaristan Türklerinin, ırkçı yaklaşımlarla
hak kayıplarına uğrayabileceğinin sinyallerini vermektedir. Diğer Avrupa Ülkelerindeki gibi “çift vatandaşlık olmaz,
birini tercih et” diyeceklerdir.
Ey Bulgaristan Türkleri, Titre ve
Kendine Dön. 1989 göçünün 20.
yıldönümünde, 5 Temmuz 2009
günü Türkiye’deki ve Bulgaristan’daki
sandıkların başına koş. Bu konuda HÖH Türkiye Temsilcisi Enver
Hatipoğlu’yla, en yakındaki derneğiyle
b a ğ l a n t ı y a g e ç . Tü r k i y e ’d e k i
“Eğridereli Amca”nın söylediklerini
yap. Koy cebine pasaportunu ve ister Türkiye’mizdeki sandığa, ister
Bulgaristan’daki köyüne giderek oyunu
kullan. Yılgınlığa kapılmış hemşerilerini
uyar. Senin haklarını, özgürlüklerini
muhafaza edecek, geliştirecek olan
Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisini
en az 40 Milletvekiliyle Parlamentoya
sok. Evladı Fatihan olarak, bu senin
boynunun borcudur.
Geçmişte olduğu gibi, 5 Temmuz
günü, bu büyük mücadeleden alnının
akıyla çık. Biz Anadolu Türkmenleri de
sizlere güveniyoruz.
Ben de sizlere, Ankara’nın Yavrucuk
Köyü’nden hayır dualarımı ve selamımı
gönderiyorum.
Tanrı Türk’ü Korusun.

икономическата и финанс ова
криза,засегнала и нашата страна. По
предвиждания на ръководството на
националното сдружение приходите
на общините ще бъдат намалени
с 1,200 млрд. лева. Общините ще
се затруднят да предлагат всички
услуги, които очакват гражданите
от тях. Събираемостта на
приходите е намалена. Интересът
за закупуване на общински имоти
е силно ограничен. Намален е
и интересът към наемането на
общински обекти.Това се отразява
на изпълнението на общинските
бюджети. Ние се нуждаем от силно
представителство в Народното
събрание. То трябва да даде нови
възможности на общините за
допълнителни приходи. Общините
се нуждаят от свежи пари.
Тази разлика от 1,200 млрд. лв.
общините могат да компенсират
и с по- активното си участие в
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Специализиран сервиз на всички
видове мобилни телефони.
Качествена и надеждна апаратура за
ремонт, разкодирване, диагностика,
преинсталиране на софтуери.

Sami YAVRUCUK

HÖH tarafından “Prostor” parkında düzenlenen
piknikte onlarca çocuk doyasıya eğlendi

реализирането на проектите по
оперативните програми. Ресурсът,
по който общините имат възможност
да кандидатстват е значителен.
Трябва само по-добра координация
с централната власт.
-В Кърджали ви приемат за
обединителна фигура. Разчитате
ли на гласовет е от всичк и
етноси?
-През последните години сме
показали еднаквото си отношение
към всички граждани, без разлика
на етн ос и религ ия. Нашите
от г о в о р н о с т и с а с в ър з а н и с
изграждането на общия ни дом.
Искаме и Кърджали като част от
нашата родина да бъде по- чист,
по- уреден, с повече инвестиции.
Кърджалийци го заслужават.
Като кандидат за депутат
разчитам, че хората ще гласуват
с разум и сърце и ще предпочетат
бюлетина № 4.
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