Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH)
Yerel Seçimlerindeki Büyük Başarısı
Bulgaristan’da
Ekim
ayında
yapılan
yerel
seçimlerde,
üyelerinin
çoğunluğunu
Türklerin
oluşturduğu
Hak
ve
Özgürlükler
Hareketi
(HÖH-DPS), toplam 264
belediye başkanlığından

35’ini kazandı.
Yerel
seçimlerde en yüksek oyu
GERB alırken, iktidardaki
üçlü koalisyon hükümetinin
büyük ortağı BSP ikinci,
üyelerin
çoğunluğunu
Türklerin oluşturduğu HÖH
ise üçüncü sırada yer aldı.

KIRCAALİ HABER gazetesi’nin bu sayısı “YIL-

DIRIM” firması’nın sahibi GÜRSEL ÜSEYİN’İN
maddi katkıları ile yayınlanmıştır.

HÖH’NİN KAZANDIĞI BELEDİYELER
Belitsa, Satovça, Yakoruda, Ruen, Sungurlare, Dılgopol, Kruşari, Ardino, Cebel, Kirkovo, Krumovgrad,
Kırcaali, Momçilgrad, Çernooçene, Zavet, İsperih, Kubrat, Loznitsa, Tsar Kaloyan,

Vetovo, Dulovo, Glavinitsa,
Dospat, Borino, Devin, An���
tonovo, Omurtag, Opaka,
Mineralni Bani, Stamb olovo, Venets, Hitrino, Kaolinovo, Nikola Kozlevo, Vırbitsa.
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Katledildiği vakit 18
aylık henüz. Ne Türklük biliyordu, ne Bulgarlık ne milletten anlıyordu, ne milletçilikten, ne vatan severlik
duygusundan tatmıştı, ne
de ihanet etmişti. Kendisi
kadar küçücüktü dünyası. Doğduğu dağın havası,
suyu, bağrı yanık annesinin gözyaşları gibi temizdi.
Evet, adını biliyordu bak.
Türkan deyince, hemen
kulak veriyor, şakıyarak
pıtıl pıtıl çağırına varıyor,
boynuna sarılıyordu. Ninesi
Kerime bacının da anlattığı
gibi, pek de canlıydı hani.
Emeklemeden yürümüş,
kekelemeden anne, baba
demişti. Televizyondan,
radyodan, annesinden veya
Turhan ağabeyinden bir
melodi duymasın, hemen
ellerini kaldırıp oynamaya
başlıyordu. Süt gibi beyaz,
tombul bir yüzü vardı. Henüz bitmiş saçları sarıcaydı. Gözleri,annesininkilere
çekmişti, çakır ve pır pır.
Sağ olsaydı hani, on sekizinde akıllı ve güzel olacaktı şimdi. Belki bir işletmenin öncüsü. Belki bir üniversitenin alacası olurdu.
Maalesef, on sekizinci ayı
bile tamamlamamıştı!...
Ebeveynleri, protesto yürüyüşüne hazırlanıyorlardı.
Türkan kıpırtmalarından
işi anladı ve vardı annesini
şalvarından yakaladı.
-Bunu ne yapacağız? diye
sordu Fatma eşine. Baksana nasıl sarıldı bana. Kalacağı bile yok!..
-Götüreceğiz tabii, dedi
Feyzullah da. Zaten bırakmayız ki, ihtiyarlarda geliyorlar bizimle. Mahallede
kimse kalmıyor. Fatma,
gitti dolaptan yün bir giyisi
aldı, acele sırtını giyidirip
kızını sırtladı.Kapıda amcasıyla karşılaştılar.
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Anılarda Büyüyen Minik Şehit:

TÜRKAN FEYZULLAH
-Nereye kızım, diyerek sordu amcası minik yiğenini okşayarak.Nereye götürüyorlar
seni?
-Kızı bötü, diye yanıtladı
küçük Türkan kendi dilince.
Evet, ”Kırmızı botuş alacağız
sana” demişti ona annesi.
Mahalleden indiler, Kaylobalılara katıldılar. Türkanı kah
annesi taşıyordu kah babası.
Mogilane’ye yaklaşınca, ırkçı-

iki taraf bir birine girdi. Asker ve milis, eli boş insanları
gaddarca dövüyordu. Türkanın babası Feyzullah, duramadı, soydaşlarının yardımına koştu, ama bir gurup
asker ve milis onun üzerinede atılarak cop, tekme
ve yumrukla vurmaya başladılar. Bunu gören eşi Fatma, küçük Türkan sırtında
“Bırakın kocamı katiller, biz

panik bir şekilde bakındı,
onda bir şey yoktu, hemen
sırtından küçük kızını kucağına aldı ve ne görsün! Katil, kurşunlarını onun omuzu
üzerinden sırtındaki küçük
kızının taa alnına rastlamıştı,
üstü başı kan içindeydi...
Zulüm döneminde çekilen tüm acıların sembolü olan minik şehidimiz
Türkan,“Türkan çeşmesi”
anıtında yatıyor ve artık
anılarımızda büyüyor.
Türkan derler benim adıma Tam ermiştim bir buçuk yaşıma
El koymuştu zalim adıma
Atlamıştım annemin sırtına
Çekilmiştik Kirlinin yoluna
Olmaz böyle diye zoruna
Hiç bakmadan sağıma
solumaKurşun sıkıverdiler alnıma

Yeni Türkanlar ölmesin diye Türkan’ı
unutma, unutturma!
lar belki çocuk ve kadın isyancılara dokunmazlar ümidi ile anasının sırtında kaldı.
Kayloba’lılar, Mogilane ve
Kitna halkını gergin bir durumda buldular. Bir yandan
isyancılar birleşmeye, diğer
yandanda milis ve iç müdahale askerleri,onların bu
özenini engellemeye çalışıyorlardı. Çarpışma başladı,

Türküz, bize dokunmayın!”
diyerek hemen sıçradı ve
eşini kurtarmak üzere ileri
atladı. Ve silahlar takırdadı,
birden bire bir kaç kişi yere
yuvarlandı. Fatma, hala ne
olduğunu anlayamamış,
eşini savunmaya çalışırken
yandan biri: -Kan, kan akıyor Fatma abla! diye bağırdı
biri. Sizden akıyor. Fatma,
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Abdullah Öztürk

Tütüncü, 1942

Türkyan’ın dedesi Abdullah Öztürk, 16
ay Belene kamplarında kalmış, acılı olayları yıllardan sonra şöyle dile getiriyor:
-Yalnız ben değil, benim ailem değil, tüm
Kirli halkı ayaktaydı. Zaten kendini bilen
bir Türk’ün, bir Müslüman’ın böyle bir durumda tarafsız kalması düşünülemez. Ben,
25.12 günü birkaç komşuya çıkalım partiye dedim. Bu iş böyle kalmamalı. Benim
gelin Kocadere’den. Soylu bir ailenin kızı.
Pomaklıkla hiç alakası yok. Yüzde yüz bu
böyle. Yarın öbür gün, en geç bir hafta sürmez, bizim kapımıza da dayanacaklardı.
Hay Kocaderelilerin kapısına dayanmışlar,
hay bizim kapımıza... hani bir söz var ya.
Komşunun avlusunda oynayan ayı, bizim
evimizde de oynayacaktı. Bu yediğimiz
ekmek gibi belliydi... Biz haneyi kapadık,
düştük yola. Heyecan, hırs dorukta. İçimde
bir his var ki... onu nasıl tarif edeyim... Bir
belirsizlik. Sanki büyük olaylar yaşayacakmışım gibi... Halk, kalabalık, biz Kirli’nin
merkezine doğru yürüyoruz. Yoğurtçular
civarında bizim önümüzü kestiler. Ne ileri
ne geri... Dönün geri diyorlar bize. Birileri,
kadınlar ön geçsin. Çoluk çocuk... Kadınlara, çoluk çocuğa kimse birşey yapmaz
gibilerde... Bir ara gözüme ilişti. Bizim
gelin en önlerde sıraların. Sırtında da torunum Türkan. Benim sevgili yavrum... Onu
böyle belki son kez görüyordum... Ansızın
bir telaş, bir çatırtı koptu. Bu arada öğlum Feyzullah’ı askerler yere yatırmışlar,
tekmelerle çiğiniyorlar. Ben can acısıyla
ona doğru koştum. Kulağıma silah sesleri
de geldi. Bağrışmalar, çağrışmalar ortalığı tuttu. Lütfi’yi benim oğlumu kurtarmak
isterken vurdular. Maksadımız gene insan
gibi gidip soracaktık, mesele açıklığa kavuşsun... Elimizde ne tüfek, ne taş, ne
sopa! Buna rağmen kara kuduzlar gibi
üzerimize çullandılar. Ben, bundan sonra
olanları pek hatırlamıyorum. Karım, yenge
kolundan yaralanmıştı. Gelin de yaralı...
Torunum ise dünyasını bitirmişti. Olan olmuştu. Kendimi toparladım. Ölü çocuk, iki

Kırcaali Haber
«SENİ PRES» FİRMASI’NIN
YAYINIDIR
Genel Yayın Yönetmeni:
MÜZEKKİ AHMET

GSM: 0887 53 40 41
info@kircaalihaber.com

Кърджали Хабер
Издава ЕТ «СЕНИ ПРЕС»
ГР. КЪРДЖАЛИ
Главен редактор:
МЮЗЕККИ АХМЕД

GSM: 0887 53 40 41
muzekki@gmail.com

Kayaloba Doğumlu

yaralı, önce Benkovski’deki sağlık ocağına
götürdüler. Sonra Mastanlı’ya öğlum da bizimle. Mastanlı’da fazla tutmadılar. Bir rapor verdiler. O raporda kurşundan öldüğü,
torunum yazılıydı. Sonra onu Kırcaali’de
iptal ettiler. Güya anası kucağından düşürmüş, öyle ölmüş gibilerde... Kırcaali’ye
giderken arabada bizi üç silahlı kişi, ikisi
asker, bizi de katacı (trafik memuru) Mehmedali eşlik etti. Onu bu taraflarda herkes
tanır. Bu halimde askerler bana demedik
komadılar. Kadın kişinin yürüyüşlerde ne
işi varmış... Halim böyle olmasa ben onlara
hadlerini bildireceğim. Ama sabır... Kim ne
derse desin, Mehmedali’nin bir Türk kanı
taşıdığını o zaman farkettim. Elini sırtımda
gezdirdi. “Sabırlı ol” demek istediğini anladım. Onun gözleri de dolup taşmıştı. Bütün bu olup bitenlere onun da tahammülü
kalmadığını bakışlarından anlıyordum. Torunumu gece toprağa verdik. Beni hemen
Belene’ye sürdüler. Onaltı ay Belene’de
kaldım. Aramızda çok akıllı adamlar, okumuş, ileriyi gören insanlar vardı. “Demokrasi gelecek, diyorlardı. Adlarımız iade
edilecek, Türkiye’ye isteyen göç edebilecek” vb. Daha nice gerçeklerin yaşanacağını ta o zaman öngörmüşlerdi. Tazminat
soruyorsunuz. Pek söylemek istemezdim
ama söyleyeceğim. Bize, hane olarak ne
Bulgaristan’dan ne de Anavatanda pek sahip çıkan olmadı. Tabii, torunumun ve öteki ölenlerin anısına bir çeşme yapıldı. Bu
güzel bir şey... Ama insan bir el uzatır. Bir
ihtiyacınız var mı diye sorar. Böyle birşey
olmadı. Oğlumun bir sinirsel rahatsızlık
(bu acılara dayanamadı) sonucu intihara
gitmesi bizi iyice yıktı. Elimizi kolumuzu
bağladı... Türkan’dan sonra gelinim bir kız
çocuğu daha dünyaya getirmişti. Ablasının
anısını yaşatmak için onun adı da Türkan
oldu. Şu anda onsekiz yaşındadır. Kardeşi
de Uludağ Üniversitesinde tahsil görüyor.
Torunum, yani Türkan. Ne yapalım, kader
böylemiş, diyoruz artık. Kitaplardan okuyorduk. Büyük davalar şehitsiz, kurbansız
olmuyormuş...

TÜRKÂN ÇEŞME
“Türkler köylerinden
zorla yollara dökülürken,
hava karanlık, kör dumanlı, kara bulutlu, sisli ve
yağmurluydu. Göz gözü
görmüyordu. Çok kötü durumlardı. Kimse kimseyi
görmüyordu”
1984, Bulgaristan Türkleri ve insanlık
için kara bir yıl olarak tarihlere geçmiştir. Totaliter Bulgar devletinin Türkleri
yok etme planlarının doruk noktasına
ulaştığı bu yılda, insanlar dövülmüş, öldürülmüş ve silah zoruyla isimleri değiştirilmiştir. Bu soykırım olayları, 1984
yılının 26 Aralık günü, adeta bir vahşete
dönüşmüştür.
İşte 26 Aralık 1984 yılını yaşayanlardan ve kendisi de etraf köylerden toplanan Türklerle birlikte olan Muhammed
Ömer anlatıyor: “1984 yılının 26-27
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Aralık günleri, Bulgar askerleri ve etraf
köylerden gelen Bulgarların da desteğiyle, etraf köylerden yaklaşık On bin Türk
kadın, erkek ve çocuklar olmak üzere, buraya toplanır.(Kırcaali iline bağlı,
Yurtçular köyü) Etraf köylerin nüfusu ise
yaklaşık olarak onbeş bin civarındadır.
Milletin üzerine güçle yürüdüler, amaçları Türkleri Bulgar yapmaktı. Ya ölecek ya
da Bulgar olacaktık. Karşı çıkanlar oldu.
Bir saatin içersinde üç kişiyi, insanların

gözleri önünde öldürdüler. Bunlar Musa
Yakup, Ayşe Hasan ve 17 aylık Türkân
bebektir. Yaklaşık 5 kişide yaralanır. Diğer karşı gelenleri de Belen’e mahpus
ettirmişlerdir. Bunlar da yaklaşık olarak
45 kişidir. Diğer bir katliam da köylüleri
toplama esnasında yollarda yaşanmış ve
sayısını bilemediğimiz çok sayıda Türk
buralarda can vermiştir. Türkler köylerinden zorla yollara dökülürken, hava
karanlık, kör dumanlı, kara bulutlu, sisli
ve yağmurluydu. Göz gözü görmüyordu. Çok kötü durumlardı. Kimse kimseyi
görmüyordu. Allahın bir takdiri işte. Yirmi metre önümüz dahi görünmüyordu.
Millet dışarıda aç, susuz ve perişan.....
(Muhammed Ömer bu arada çok duygulandı, titremeye ve ağlamaya başlayınca,
söyleşimizi yarıda kesmek zorunda kaldık)
İşte, vahşet dolu bu soykırım yıllarında bir çok kişi Türkiye’ye göç eder. Yine
Muhammed’in verdiği bilgilere göre şu
anda, bölge köylerinde sadece sekizbin
civarında Türk kalmıştır.
Olaylar sona erer. Bulgaristan’da artık
Jivkof dönemi kapanmış ve demokrasi
rüzgârları esmektedir. Türkler de kendi
aralarında örgütlenirler, Hak ve Özgürlük
Partisi’ni kurarlar, kendi milletvekillerini
seçerler. İşte, o zaman burada yaşanan
vahşet olayları hatırlanır ve katliamın yaşandığı yere bir anıt çeşme yapılır. Milli
benliklerini kaybetmemek için canlarını
veren, Kitna köyünün Yakuplar mahallesinden Musa Yakup, Kayaloba köyünün
Hümmetler mahallesinden Ayşe Hasan
ve 17 aylık Türkân bebek buraya gömülür. Anıt çeşmeye de, 17 aylık iken şehit
düşen Türkân bebenin adı verilir.

İbrahim Baltalı
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TÜRKLERİN BULGARİSTAN’DAKİ MEDYAKAL VE KÜLTÜREL HAKLARI

Etnik azınlıkların kültürel
haklarının gerçekleşmesinde,
topluluğun kendi, yerel ve ulusal
medyalartemel rol oynamaktadır.
1.PERİODİK BASIN
1989 yılından sonra “HAK VE
ÖZGÜRLÜKLER””PRAVA İ SVOBODİ” gazetesi çıktı; belirli
bir süre “YENİ İŞİK” – “NOVA
SVETLİNA” daha sonra adı önce
“IŞIK” –“SVETLİNA” , daha sonra da “GÜVEN” “DOVERİYE” olarak değişti; bu gazetenin “CIR
CIR” “ŞTURÇE” çocuk ekide
yayımlandı. 1990 yılında Başmüftülüğün yayın organı olarak
Bulgarca ve Türkçe olmak üzere
“MÜSLÜMANLAR” “MÜSÜLMANİ”
gazetesi okurlarını buldu. 1992
yılında başlayarak, Türk halk
topluluğunun yaşamını yansıtan
ve kültürünü yaygınlaştıran “ZAMAN” gazetesi; “KAYNAK”, “DELİORMAN” ve “HOŞGÖRÜ” dergileri basılmaya başladı. 2002
yılında Türk azınlığı için “SABAH”
“UTRO” yayımlanmaya başladı.
Bu gazete önce Türk dilinde
basılırken, daha sonra yayım
sahipleri konsept değiştirerek
bazı yazıları Bulgarca basmaya
başladı. Bulgaristanda yaşayan
insanların sosyal, ekonomik ve
kültürel yaşamını bütünsel yansıtan pekçok reportaj, mülakat
v.b. bulup okumak mümkündür.
“ZAMAN” gazetesi Türk dilinde
yayınlanmaya başladı, 1992 yılının sonunda da Bulgarca eki de
çıktı. Bu gazetede deneyimli reporter ve araştırmacı gazeteciler çalışmaktadır. Bulgaristan’ın
her tarafında bölge ofisleri ve
temsilcileri var. Gazetenın yayımcı politikası nesnelliğe ve
gerçekçiliğe dayanır; yaşamı
insan sevgisi açısından yansıtır; yasaların üstünlüğü ilkesine
uyulmasını savunur; Bulgaristan Cumhuriyeti’nde insan hak
ve özgürlüklerini ve demokratik
öncelikleri savunur. Gazetenin
Yazı İşleri Müdürü Nuri Eken,
bu konudaki görüşlerini açıklarken, “Barışçı, huzurlu ve güçlü
bir ülke olması için, din, ırk, cilt
rengi ve dillerine bakılmaksızın,
insanların birlik ve beraberliğini
savunan, onların ruhuna kardeşlik ilişkileri aşılayan medyaya
gerek vardır. Bu toplumda farklılıklar hoşgörüye dönüşerek, ülkemizin barışçı geleceği için bir
güvence oluyor.” diyor. “HOŞGÖRÜ” dergisi “DELİORMAN”
EDEBİYAT DERNEĞİ’nin yardımıyla ayda 3 defa çıkıyor. Bu
dergide Türk dilinde yazan yazar
ve şairler eserlerini yayınlıyor.
Dergide, edebiyat eserleriyle
yan yana Türk asılı araştırmacıların yapıtları ve Bulgaristan
Türklerinin yaşayışı, gelenekleri
ve kültürleri üstüne yazılara yer
veriliyor. Değişik belediyelerden
reportajlarla okullarda Türk dili
eğitimine özel dikkat ayrılıyor.
“KAYNAK” dergisi “XXI YÜZYIL
TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ” yayınıdır. Sofya “Açık Toplum” vakfının yardımlarıyla basılmaktadır.
Dergi Türk dilinde basılmakta,
son sayfasında, Bulgar dilin-

de olmak üzere, içindekilerin
kısa anonsu ve okurların yazı,
öneri ve gönderebileceklerine
işaret edilmektedir. Bulgaristan okullarında Türk dil ve din
eğitimi; teorik dil bilim konularında yazılar; Bulgaristan’da ilk
Türk okullarının tarihçesi; dil ve
edebiyat araştirmaları; yazar ve
şairlerin yaratıcılığı ve hayatı;
şiir, hikaye, kitaplardan alınılar;
yeni kitapları tanıtım; Türk asılı
öğretmenlere ve Türkçe okuyan öğrencilere yardımcı kitapın anonsu konu edilmektedir.
Kültürel bütünleşme konuları da
“Kaynak1” sayfalarından eksik
olmamaktadır. Rom şairlerden
Usin Kerim, Hasan Merkov, Sali
İbrahim v.b. yazılar adanmış,
“Ermeni haberleri” gazetesinin
70. yılı anılmıştır. Bulgaristan’da
28 il vardır ve bunların her birinde birkaç yerli yayın organı
basılır. Ayrıca birkaç elektronik
yayın da vardır. Yerel günlük
gazetelerden bazıları: “Yeni Hayat” (Nov jivot), “Arda”, “Yedi
Gün Kırcali” (Sedem Dni Kırcali),
(Kırcali); “Halk Davası” “Narodno delo” (Varna); “Meriç”( “Maritsa” (Plovdiv); “Utro”, (Ruse);
“Vidin”, (Vidin); “Struma” (Blagoevgrat); “Şumenska Zarya”
(Şumen); “Drıstır”, (Silistra).
Bunlar etnik olarak karışık yörelerde çıkan yayın organlarıdır ve
genelde azınlıkların hoşgörülü
yaşamını ve çalışmalarını yansıtır. Merkez Gazeteler: Bunlar,
etnik konulara ve azınlıklara az
yer ayırıyor. Bu yayın organlarında basılan metinlerden üçte
ikiden dörtte üçü Halk ve Özgürlükler Hareketi /DPS) “kaynaklı” haberlerdir. Bulgaristan
Türklerini konu eden yazıların
% 80’i politik temalıdır. Diğer
konulara hemen hemen rastlanmazken, Parlamento’da başgösteren olaylara yer verilir. Çocuk
ve gençlik sorunları, onların etnik ve ulusal kimliğinin biçimlenmesine ilişkin konular işlenmez.
Topluma daha geniş bilgi sunarak, problemlerin çözümünde
yardımcı olunacak yerde, Türk
azınlığa karşı önyargılı, stereotip ve çelişkili kanılar yayılmakta ve bunlar çocukların topluma
entegre olmasını da pek tabii ki
beklenen yönde etkilememektedir. “Radyo ve Televizyon Yasası” buyuruklarına göre, “etnik
kimliklerine bakılmaksızın tüm
yurttaşların, ulusal çıkarların,

tüm insanlığı kültürel değerleri,
ulusal bilim, öğrenim, kültürün
politik savunulması garanti altına alınmalıdır”.Yasalarımız, ülkemizde, etnik halk toplulukları
hakkında ve onlar için, kendi
ana dillerinde de olmak üzere,
bilgi sunulmasını öngörmüştür.
2. ULUSAL ELEKTRONİK MEDYALAR
1984 yılına kadar Bulgar Ulusal
Radyosu’nda hafta içinde 3,5
saat, Cumartesı – Pazar günleri de 4,5’er saat Türkçe yayın
vardı. Bu yayınlar Bulgaristan
Ulusal Radyosu, “Hristo Botev”
Programı’na bağlı olan, önceleri “TÜRK AHALİSİNE MAHSUS
YAYINLAR” Baş redaksiyonunda, sonraları da “BULGARİSTAN
TÜKLERİNE MAHSUS YAYINLAR”
redaksiyorunda hazırlanıyordu.
1984 yılının sonunda ve 1985
yılının başında, o günün iktidarınca izlenen “soya dönme” içinde bir politik uygulama olarak,
Türk ahalisine mahsus yayınlar
dulduruldu. 1994 yılında Bulgar
Ulusal Radyosu Yönetim Kurulu
“Balgariya” Radyosu Müdürü tarafından yapılan, dış ülkeler için
Türkçe programları hazırlayan,
gazeteci ekibi tarafından gerçekleştirilmek üzere, ülke için Türkçe yayınların yeniden başlaması
teklifini kabul etti. “Balgariya”
redaksiyonunda kıdemli redaktör olan Ahmet Aliev şunları anlatıyor: “Bulgaristan için Türkçe
yayınlar yeniden başlamasıyla,
dalga kapsamına giren Kuzey
Doğu ve Güney Bulgaristan’da
geniş bir dinleyici kitlesi ve büyük saygınlık kazandı. Redekasiyona her gün gelen ortalama
100 mektup da bunun çok kesin bir kanıtıdır.” Bu Programın
hacmi aşamalı bir şekilde arttırıldı ve 2004 yılı’nda “Balgariya”
Radyosu hafta içinde her gün
2.5 saat ve hafta sonunda da
Cumartesi ve Pazar günler 3-er
saat aktüal haber, ülkemizdeki
önemli olaylar üstüne olduğu
gibi, etnik azınlıkların yaşamını
da konu eden tematik programlar sunmaktadir. Türk dilinde yayın yapan Programların öncelik
verdiği konular şunlardır: “Türk
azınlığının kullandığı dilin, kültür ve geleneklerin daha yaygın
bir hale getirmek; kültürel etkileşimi yaymak; karışık etnik
gruplardan nüfüsün birlikte yaşadığı bölgelerde bütünleşme
ile ilgili çağdaş sosyo-ekonomik

problemler; ülkemizdeki olaylar
ve bu halk topluluğunun özgün
problemleri üstüne Türk azınlıktan insanların görüşlerini popüleriza etmek v.b. “Balgariya”
Radyosu’nun Türk dilinde yayımladığı programlarda, en sık
mülakat, yorum, analiz, haber,
muhabir haberi, magazin ve
temas yayınları olmak üzere,
radyo gazeteciliğinin tüm janr
türlerine raslamak mümkündür.
Bu radyo programları Türk dili
bilgileri ve gazetecilik tecrübeleri zengin olan yetenekli ekip
tarafından hazırlanmakta ve sunulmaktadır. Türkçe hazırlanan
bu yayın şemasından da açıkça
görüldüğü gibi, bir saatlik Aile
Programı, her cumaertesi Gençlik Programı; Pazar günleri ise,
Çocuk Programı da yayınlanıyor.Bulgar Ulusal Radyosu’nun
“Hristo Botev” Programı, Türk
etnik topluluktan yaratıcıların
da katılımıyla, ”Etnoslar” adlı
bir program yayınlıyor.Ulusal
Bulgar Televızyonu 1. Kanal:
2002 yılından beri her gün Türk
dilinde 10 dakikalik haber programı yayınlıyor. Bulgar Ulusal
Televizyonu’nda “Birlikte” adlı
bir programla seyircilere etnik
halk topluluklarının yaşamını
anlatıyor. Bu programda “Ressam Kamber” ve “Benim Sevdam Tiyatro” adlı filmler de gösterildi. Bulgar Ulusal Televizyonu “Sözden Söze” programında
Bulgaristandaki etnik halk topluluklarının folklorunu sergileme
tasarımı 2005’te ekrana çıktı.
Birinci yayında Kırcali şehrindeki “Ömer Lütfi” Halk Okuma Yurdu Türk Şarkı ve Türkü
Ansamblı’nın icrasıyla Türk etnik
halk topluluğunun folklor ustalığı sahnelendi. Bu programların
ortak özelliklerinden biri, halen
varolan önyargıları ve steriotipleri aşma ve bütünleşme sorunlarına önemle parmak basmaktır.Ulusal azınlık problemlerinin
çözülerek aşılması için , Bulgar
Ulusal Radyosu’nun “Horizont”
ve “Hristo Botev” programlarında ulusal azınlıkları tanıtarak
takdim eden, belirli bir konuya
adanmış yayın dizileri ve azınlık
temsilciler ile mülakatlar yayınlanmaktadır. Bu yayınların takip
eden dinleyici kitleleri oldukça
bütük olduğundan dolayı, onlarda yeni ve farklı yönlü yeni
açılımlara yer verilmesi önerilmektedir. Bu arada, özgün halk
topluluğunun bütünsel tanıtımı;
onun sosyo ekonomik durumunun açılması; politik ve dinsel
kökenli, din, dil, kültür, yaşam
normu temeli, belirli bir sorunun
çözülmesine ilişkin olan, azınlıklar ile çoğunluk arasındaki etkileşim noktaları ve diğer yaygın
olan şaiaların tartışılması; konu
grupları olarak ele alınmalıdır.
Canlı yayınlar aktüel konularla
ilgili olup, şu ya da bu konuda
azınlık halk topluluklarından en
seçkin temsilcilerin katılımıyla
gerçekleştirilmelidir.

MÜMÜN TAHİR
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KIRCAALİ BELEDİYE BAŞKANI MÜH. HASAN AZİS İSMAİL
Doğum tarihi ve yeri:
16 nisan 1969, Kırcaali
Tahsili:
1994 - 1998 - Sofya Milli ve
Dünya Ekonomisi Ünüversitesi
Öğrenim derecesi:
İktisatçı, Yönetim ve Pazarlama Master’ı
1990 - 1995 - Sofya Mimarlık,
İnşaat ve Jeodezi Ünüversitesi
Öğrenim derecesi: İnşaat mühendisi, Sanayi Ve Sivil İnşaat
Master’ı
1988 - 1990 - Askerlik hizmeti;
1984 - 1988 - Kırcaali ‘’Hristo
Botev’’ Lisesi Matematik Bölümü
Çalışma süresi:
2003 - şu ana kadar - Kırcaali Belediye Başkanı 2001
- 2003 - Kırcaali İli Vali
Yardımcısı,Sorumluluk alanı İdari Kontrul, Devlet Mülkiyeti,
Bölgesel Kalkınma ve Avrupa
Entegrasyonu1999 - 2001 -

Müh. Hasan Azis

Sofya Ekip İnternational OOD
Müdürü 1998 - 1999 - İnşaat
Mühendisi, Sofya Bigla III OOD
Şube Müdürü 1997 - 1998 - İnşaat Mühendisi, Sofya İndustriyalno Stroitelstvo OOD
İhtisas:
Özelleştirme İdaresi Gayrimenkul Muhammini MOODY
İnternational’a bağlı BS EN ISO
9001: 2000 ve BS EN ISO 10011
istremlerine göre Kalite Kontrol Sistemi Kurumunda Yönetici Denetçi ( Sertifika N0: 091/
1503.2002).Kamu Yönetimi ve
Avrupa Entegrasyonu Enstitüsünde Avrupa Topluluğuna Ön
Katılım Kriterleri Kursu PHARE
- CBC göre Proje Programlama
ve İcra etme tecrübesi kursu (
Haziran 2002).Dört Modüllü ‘’Siyaset Okulu’’ Eğitimi. Britanya
Enstitüsünde İngiliz Dili Kursları
- 4 seviye Bilgisayar’la çalışma
- MS OFFICE, BULDING MANAGER, AUTOSAD, INTERNET v.s.

Motorlu Taşıma Aracı Sürücü Ehliyeti, kategori, B,M,C
Diğer faaliyetleri:
13. 05. 1991 - 1993 - Sofya HÖH
Akademik Derneği Kurucusu ve
Başkanı, HÖH Merkez Kurulu
Kontenjan Üyesi 1993 - 1998 HÖH Akademik ve Gençlik Dernekleri Birliği Başkanı, HÖH
Merkez Kurulu Üyesi. 2000 - şu
ana kadar - HÖH Gençlik Kolları
Başkan Yardımcısı, HÖH Merkez
Kurulu Üyesi. 2001 - Kırcaali 09
no’lu Seçim Bölgesinden Millet
vekili adayı, 2001 Meclis seçimleri 2003 - şu ana kadar - Kırcaali
HÖH İl Teşkilatı Başkan Yardımcı
2004 - şu ana kadar - Milli Belediyeler Topluluğu Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı 2004 - şu ana
kadar - Avrupa Topluluğu Bölgeler Komitesi’nde Milli Belediyeler
Topluluğu Delegesi. 2005 - Kırcaali 09 no’lu Seçim Bölgesinden
Millet vekili adayı, 2005 Meclis
seçimleri.

MÜH. HASAN AZİS: ARTIK AVRUPA BİRLİĞİNİN YAPISAL FONLARINDAN PARALARI DEĞERLENDİRİYORUZ
Sayın Azis, son yerel seçimlerde halkın
büyük desteği ile yeniden Belediye başkanı seçildiniz. Bu başarının sırrı nedir?
-Son 4 yıl içerisinde eşit

tığımız bir proje bir Avrupa
Pazarı kurmaktı. İkinci yerde
şehirde ve köylerde kurulan
çok sayıda çocuk alanlarıdır.
Orfeyusun liri ve Ofeyusun
heykeli bunlar hep onlara
karşı hassas olduğumuz şeylerdir. Mutluyum ki bu proje

Kırcaali’ye yatırım yapması
için çok büyük çabalar sarf
ettik. Şu anda Kırcaali’de
eskiden askeriyeye ait kışla bölgesini değerlendiriyoruz. “Pentagon” kurulum
aşamasında. Kırcaali Belediyesine son 4 yıl içerisinde giren yatırımlar 250
000 000 leva değerindedir.
Onlar yer altı ve yer üstü
alt yapıya yöneltilmiştir.
İkitane yeni kolektör kurduk, Kırcaali’nin bir kısım
su borularını yeniledik ve
saire..

Yeni başkanlık süreci
içerisinde önem vereceğiniz temel noktalar
hangileridir?
- Altyapı gelecek yönetim süreci içerisinde çalış-

değerde Bulgar ve Türklere, Müslüman ve Hiristiyanlara yakın olmaya
çalıştım. Benim için geleneksel olan müslümanların
bayramlarına gösterdiğim
saygı ve itibarı aynı şekilde
hiristiyanların da bayramlarına gösterdim. Kiliseye
yardımda bulunduğumuz
gibi caamiyede yardımda
bulunduk. Şüphesiz bu 4
yıl içerisinde büyük arzu
ile gerçekleştirmeye çalış-

hem şehrin merkezinde hem
de girişinde gerçekleştirildi.
Resim Galerisindeki resimleri kurtarmayı ve korumayı başardık. Üç büyük hiper
market zincirlerinin açılışları yapıldı. Bunlar “BILLA”,
“Tehnomarket” ve “Tehnopolis”. Kırcaali’de 30 yıldan
beri yeni fabrika açılmamıştı. Bizim yönetim süreci
içerisinde TEKLAS şirketi bu
gidişata son verdi ve Kırcaaliye fabrika kurdu. TEKLAS’ın

mamız gereken noktalardan
biridir. Sokakların ve yolların, su tesisatının durumları öncelik alan konulardır.
Kanalizasiyon yapımı diğer
bir önemli konudur. Küçük
köylerde hala su sorunu çözülmemiştir. Yakında atık su
arıtma istasiyonu kurulacak.
Su, kanalizasiyon ve yollar
ile ilgili sorunların çözülmesi için biz belediye yönetimi olarak proje ve araştırma yolunda 2 miliyon leva
harcamışıktır. Artık Avrupa
Birliğinin yapısal fonlarından
paraları değerlendiriyoruz.
Katı atık fabrikası kuruluşu
başlıyor. Orada 50 kişi görevli olacak. Bunlarla son 2
yıl içerisinde Kırcaali Belediyesinin desteği ile toplam
650 iş yeri açılmıştır.

Kırcaali Haber
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BULGARİSTAN’DA TÜRKÇE DERSLERİ İLE
İLGİLİ SIKINTILAR DEVAM EDİYOR

Bulgaristan’da yaşayan Türk toplumunun Türkçe eğitimi konusundaki sorunları halen devam ediyor. İkili anlaşmalar
kapsamında Bulgaristan’da yaşayan Türk
toplumunun zorunlu eğitimlerinin içinde
Türkçe derslerinin de olması gerekiyor.
Ancak bu durum son yirmi yıllık bir süreç zarfında katlanarak içinden çıkılmaz
bir sorun haline dönüştü. Komünist rejim
döneminde yaşanan Bulgarlaştırma kapsamında Türkçe eğitim veren okullar ya
kapatıldı, ya da Bulgar okullarına dönüştürüldü. Bu uygulamalar baskıcı bir rejim
altında gerçekleştirildi. Bugün Bulgaristan
demokratik yönetimlerin altında, refah
düzeyini yükseltmeye çalışan bir ülke görünümü veriyor. Avrupa Birliği’ne üye olan
Bulgaristan, tepeden tırnağa değişiklikler
içinde olduğunu iddia ediyor. Ancak Türk
toplumunun Türkçe eğitim konusunda yaşadığı yetersizlikler hala çözüm bekliyor.
Komünist rejim döneminde kapatılan ya
da Bulgar okulları haline getirilen Türk
okullarının durumunda bir değişiklik olmadı. Bu okullar, halen Bulgar öğrencilere
yönelik bir tedrisat ile eğitimlerine devam
ediyor. Bu durumda da Türk öğrenciler, ne
tam olarak Türkçeyi öğrenebiliyor, ne de
Bulgarca dersleri gerektiği gibi alabiliyor.
Bir ülkede iki kültür arasında azınlık olarak yaşamak yeterince zorken, yeterli eğitimi almadan yetişen Türk gençlerinin geleceği de pek parlak görünmüyor. Bulgar
okullarında verilmesi güya zorunlu olan
Türkçe dersleri için Türk öğrencilerin bizzat başvuruda bulunması gerektiğini ifade
edilirken, Bulgaristan’da eğitimle
ilgili ku-

rumlarda çalışan yetkililer, yeterli başvuru
olmadığı bahanesinin arkasına saklanarak, Türkçe dersleri verilen okullarda sınıf
ve ders saati kısıtlaması yapmaya devam
ediyor. Bu durum, Türkçe derslerinin zorunlu olarak verildiği okullara yeterli sayıda Türkçe öğretmeni atanmaması, atamaları yapılan öğretmenlerin de Türkçe dil
bilgisi yönünden gerekli eğitimi almamış
olmaları, verilen sınırlı eğitimin de kalitesinin düşük olmasına neden oluyor.Öte
yandan, yıllardır yenileri basılmadığı için
yaşanan ders kitapları eksikliği de sorunun boyutlarınınartmasına neden oluyor.
90’lı yıllardan bu yana yeni ders kitaplarının basılmamış olması, her sene okullara kayıt olan yüzlerce öğrencinin, Türkçe
derslerini pekiştirmelerini engelliyor. Öğrenciler, dersleri gerektiği seviyede geliştirmelerine yardımcı olacak kitapları bulamıyorlar. Kendilerinden büyük kardeşleri
olanlar bu konuda biraz daha şanslı oluyor. Ağabey ve ablalarından kalan kitaplarla idare etmeye çalışan öğrenciler için
durum bir nebze daha katlanılır olmakla
birlikte, Türkçelerini geliştirmeleri için bütün koşulların bir araya gelmesi gerekliliği sorunun etkin bir şekilde çözülmesini
engelliyor.Bu sorun bilinçli olarak çözümsüz bırakılıyor. Bu şekilde, Türk dilinin ve
Türk kültürünün zaman içinde silinmesi
ümit ediliyor. Üstelik, ekonomik koşulların
gereği Bulgaristan’da, Türklüklerini korumak için pek çoksıkıntıya katlanmış olan
büyüklerinin endişeye düşmesine neden
oluyor.

U T A N D I M

Mustafa Bayramali
Her yıl sonu köy ve kasabalarımızda
törenler tertiplenip totaritel rejime karşı
savaşlarda ölenler anılıyor,mevlitler okunuyor,, ruhlarına Fatiha’lar adanıyor,haklı
olarak. Törenlere sağ kalan Belene sürgünleri başta olmak üzere binlerce kişi
katılıyor. Ne güzel ...
Bu sefer de törenlerin diğer yıllara
kıyasla daha çoşkulu olacağı şüphe götürmez bir gerçek. Yine Kırcaali ili Mleçino
köyü alanı, Mestanlı meydanı, Kirkovo belediyesinin Mogilyane köyündeki TÜRKÂN
çeşmesi etrafı daha kalabalık olacak. Çünkü seneden seneye demokrasi sevincimiz
artıyor, dilimize, diğnimize,kültürümüze
yeniden kavuşma kıvancı içindeyiz. Açık
alınla haklarımızı arayabiliyor, soykırımı
suçlularından hesap aranması için sesimiz
daha da güçleniyor.
Bildiğime göre Bulgaristan’da ko-

munist idaresinin Türk adlarının değiştirilmesine karşı ilk gösteri 24 Aralık 1984
tarihinde Kırcaali ili Ardino belediyesinin
Mleçino köyünde düzenlendi. O zamana
kadar etraflarında olup biteni iyi değerlendiren belediye sakinleri, bir iki kişinin
girişimi ile galeyana gelip Köy merkezine
yürüdüler.. Başevo köyünden yola dökülen halk kitlesine, Dolno Prahovo, Gorno
Prahovo ve Mleçino köyleri de katılınca insan seli dolu ırmak gibi aktı, kalpler çoştu,
dağ, taş inledi.
Olaydan hemen haberi olan zamanın
azılı idare güçleri tank ve otomatik silahlarla, ellerinde beş parmağından başka hiç
birşeyleri olmayan masum insan gösterisini anında dağıtmayı başardılar. Yalnız,
“ Haklarımızı isteriz “, “ Biz Türküz “, “
Adlarımıza dokunmayın “, “ Ahmet Angel
olamaz “ sedaları semaya aksetti, etrafı çınlatmaya devam etti. Elebaşlarından
birkaçını da Belene adasına sürdüler.
Geçenlerde onlardan biriyle görüşüp konuştum. O günlerin açı hatıralarını
yeniden anımsadık. Türkiye’ ye zorunlu
göç ettiğini, iki de bir gelip vatan hasreti
giderdiğini anlattı. Vazife icabı kimliğine
baktım. Boyamı hemen attım....
Herhes kendini nasıl hısederse o dur.
Kimse kimseye “ Sen şu menşeye mensupsun , ya da değilsin, şu veya bu millettensin, ulustansın, hangi topluluğa aitsin
? “, diyemez. Bu herkesin doğal hakkıdır.
İsim seçmek her ferdin kendi vicdanına
bağlıdır. İlle ben, BELENE ölüm adasında
bir yıldan fazla Ezanla verilen adın silah
gücü ile değiştirilesine karşı koyması nedeniyle sürgün yatmış birine bunu yakıştıramadım. UTANDIM.
Onun utanıp utanmadığını pek anlayamadım. Belirtmedi.
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Gündem

Müzekki Ahmet
muzekki@gmail.com

ATAKA DOĞURUYOR
Kasım ayı başında Ataka’dan istifa
eden Georgi Georgiev değişik zamanlarda Ataka’dan ayrılan milletvekilleri
ile birlikte yeni bir milliyetçi parti kurma hazırlığı içinde olduklarını açıkladı. Ataka’nın kirli bir organizasyon
haline geldiğini söyleyen Georgiev
ulusal ve milli güçleri bir araya getirecek bir partiye ihtiyaç olduğunu, bu
partinin gelecek genel seçimlere katılarak Ataka’nın kirlettiği alanı tekrar
dolduracağını ifade etti. Partiden ayrılan 10 milletvekili ile görüşmelerin
sürdürüldüğünü belirten Georgiev,
önümüzdeki günlerde Ataka’dan istifaların devam edeceğini iddia etti. Görünen köy kılavuz istemez. Ataka’dan
istifaların devam edeceği çok açık ortada. Ancak Siderov’un öğrencilerinin kurmayı planladıkları yeni partiye
ne kadar güvenilecek, AB’nin çiçeği
burnunda üyesi Bulgaristan’ı Birlik
içinde güç durumda mı bırakacak
göreceğiz. Volen Siderov ile anlaşmazlığa düşmesi nedeniyle 2006 yılında partiden ayrılan ve Bulgaristan
Ulusal Radikal Partisine geçen Pavel
Chernev de aynı Georgiev gibi milliyetçi siyasi organizasyon çatısı oluşturmak için çaba sarf eden bir diğer
eski Ataka’lı. O da Zaştita, Nova Zora
ve Bulgar Halk Birliği gibi milliyetçi kuruluşların liderleriyle görüşmelerde bulunan bir diğer kişi. Pavel’in
milliyetçilere teklifi Georgiev’den biraz farklı. Pavel yeni bir oluşum yerine zihniyet olarak Ataka ile hiçbir
farkı olmayan İç Makedon Devrimci
Örgütü’ne monte olmak istiyor. Bu iki
görüşü, çocuk yaştaki hemcinsleri ile
cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkınca
baskılara direnemeyen Siderov tarafından partiden ihraç edilen Vladimir
Kuzov desteklediğini açıkladı. Ataka
eski milletvekillerinden Stella Bankova ile Minço Hristov ise her iki görüşü
desteklemediklerini ve katkı sağlamayacaklarını söylediler.Gelişmeler
öyle gösteriyor ki Ataka pek yakında
bir evlat dünyaya getirecek, ancak
doğum sırasında da kan kaybından
hayata veda edebilecek mi göreceğiz...
Yalnız bu mu ? Hayır ! Türk adlarını hala almamış daha niceleri var. Bunların arasında hacıların, hocaların, yetmişseksenlik nine ve dedelerin bulunması
hayret verici. Hep gene bu iş bir duygu,
onur meselesidir. Kim nasıl isterse öyle
yapar. Herkes kendi vicdanı önünde özgürdür, hürdür. Ne bileyim, ben onların yerine günde birki defağ utanıyorum. Bundan
onların haberi var mı ? acaba ! Ne olur
kardeşlerim, Allah aşkına beni daha fazla

UTANDIRMAYIN !		
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Eşim Recep Küpçü

Recep Küpçü
1952 yılında, Kırcaali’deki Türk
Pedagoji Okulu’nda Recep Küpcü
ile tanıştık. Filibe İli’nin Kuklen
köyünde doğmuştu. Kırcaali’de
pedagoji öğrenimi görmekteydi.
Okulun son yılını Razgarat’taki
Türk Pedagoji Okulu’nda tamamladı. Recep Küpçü ciddi ve
çok çalışkandı. Okulun Yönetim
Kurulu’ndaydı. Öğrenimini pek
iyi başarıyla bitirerek diplomasını eline aldı. Sevilen ve sayılan
bir insandı. Gençlik Gazetesi’nin
düzenlediği bir şiir yarışmasında
birincilik ödülü almıştı. Her yerde
şair olarak taktim ediliyordu. Askerliğini gazeteci olarak Sofya’da
yaptı. “Trudovaklar” yani ‘işçi askerler’ için Türkçe olarak yayınlanan haftalık gazetenin yöneticisi ve sorumlusuydu. Burada
iki çok samimi arkadaşla tanıştı:
Şair Sabahattin Bayram ve rejisör İsmail Bekir. Her iki aile
dostu Türkiye’dedirler. Recep
askerliğini bitirince doğduğum
Burgas şehrine geldi. Burgas’a
gelmek Recep için şanslı bir
dönemin başlangıcı oldu. Çağdaş bulgar şiirinin şöhretlerinden Nedyalko Yordanov, Hristo
Fotev, Stoyço Gotsev ve İliya
Burjev ve merhum Dimitır Vilinov ve Geno Genov gibi Bulgar,
şairleriyle arkadaşlık ilişkileri
kurdu. Denizden ilham alarak
Recep birçok deniz şiirleri yazdı.
Yukarıda adı geçen şair arkadaşları Recep’e yakınlık gösterdiler.
Ölümünden sonra da arkadaşları ailemizle ilişkisini kesmediler.
Eşim Recep Üniversite imtihanlarını kazandı. Sofya’daki Türk
Filolojisi Bölümü’ne yazıldı. Aynı
yıl oğlumuz dünyaya geldi. Ben
Burgas şehrinde öğretmenlik
yapıyordum. Ne yazık ki sevincimiz çok sürmedi. Türk Filoloji
Bölümü kapatıldığı için Recep
Burgas’a döndü ve öğretmen
olarak tayini çıktı. Kısa bir süre
içinde eşim Recep, öğrencilerin
sevgisini, velilerin saygısını kazandı. O büyüklerle büyük, küçüklerle küçük olabiliyordu ve
çok bilgiliydi.
İki yıl sonra küçük oğlumuz Erdinç dünyaya geldi. Eşim Recep
oğullarına vakit ayırmayı sever
ve onlara masal anlatırdı. Şiirler
okur, onlarla oyun kurardı. Masalları öyle çekiciydi ki çocuklar

yakasını kolay kolay bırakmaz
“hadi babacığım daha çok masal anlat!” diye yalvarırlardı. O
yıllarda Recep çocuk şiirleri de
yazardı. İki şiir kitabı 1963’te
Sofya’da “Narodna Prosveta”
Yayınevi’nde yayınlandı. Ailemiz
için de kitap olayı çok büyük
bir sevinçti. Bana armağan ettiği kitabında şunları yazmıştı:
“Hayatımda beni yaşatan, kâh
güldüren kâh kederlendiren üç
varlığım var: Birincisi şiirim,
ikincisi Sen Cemile, üçüncüsü
iki oğlum. Bu güldestem sana
en samimi yadigârım olsun...
Onun meydana gelişinde benim
kadar sen de heyecanlandın,
üzüldün ve sevindin...” Dört yıl
sonra, yani 1967’de ikinci şiir kitabı “Ötesi düş değil” (ilki “Ötesi
Var” dı) yayınlandı. Kitabın baş
redaktörü ivan Kazanciev sunuş
yazısında şöyle bir değerlendirme yapmıştı: “Ötesi var” demişti
şair. İşte devamı geldi. Bu Recep
Küpçü’nün ilk yaşantılarının devamı ve sanattaki yüksek merdivenin ikinci basamağıdır. Aynı
zamanda hayatta bizzat yarattıkları olumsuzlukların cezasına
“düş olsun” gözüyle bakanlara
toplu bir cevabıdır. Şair şiirlerin
özüne yüreğinin olanca sıcaklığını vermiş ve biçmi anlayışını,
çok iyi bir şekilde uygulamasını
ustaca becermiş. Söz oyunlarından uzak kalmış. Ve gerçeğikendi renkleriyle anlatmıştır.”Kitabın
basılışı diğer yazar arkadaşını
da sevindirmişti. Onların da kitapları basılıyordu. Her kitabın
basılışı onlar için büyük bir sevinçti. Ve bu sevinci aralarında
hep böyle paylaşıyorlardı. Eşim
Recep Bulgarcayı Türkçe bildiği
kadar iyi biliyordu. Hristo Fotev arkadaşı ona “Turçine” yani
Türk diye hitap ediyordu. Recep
bundan gurur duyuyordu. Aynı
zamanda Bulgarcası üzerinde
daha fazla çalışmaya başladı.
Bulgar dilinin ona gerekeceğini
anlıyordu. Yıllar geçtikçe dertlerimiz de çoğaldı. Okulumuzda
önceleri bütün dersler Türkçe
okutulurdu. Sonra Türkçe haftada iki saat okutulma talimatı verildi. Daha sonraki yıllarda
Türkçe yasaklandı. Ben okulda
ikinci, yani yardımcı öğretmen
olarak görev yapmaya mecbur
edildim. Recep ise yakın bir
köye Bulgarca öğretmeni olarak gönderilmek istendi. Recep
“ben Türk çocuklarına Bulgarca
ders veremem” diye itirazda
bulundu ve Sofya’da çıkan Yeni
Işık gazetesine Bölge Muhabiri
olarak atandı. Bulgar soyadlarının sonlarına getirilen “ev” veya
“ov” eklerini eşim recep Küpçü
hazmedemiyordu. Her iki kitabı
da bu gibi takılarsız yayınlandı.
Bazı “Türk” aydınları eşimin bu
cesaretine tahammül edemediler. Bunlardan bir tanesi de Şükrü Tahirov idi. Türklüğünü inkâr
eden bir parti görevlisi. Yeni
Işık gazetesinin 7 Aralık 1967
tarihli 147. sayısında “Sanatçılık
Özgürlüğü veya İnsanlık onuru”
başlığı altındaki yazısında bu
olayı nefretle kınadı. Cevap olarak eşim Recep Küpçü gazeteye
bir yazı postaladı. Yazının başlığı
“Düzenlenen Bir Oyun” idi. Tabii
cevap hakkı tanınmadı ve yazı
basılmadı. Eşim milliyetçi ola-

rak itham ediliyordu. O milletini
gerçekten çok seviyordu. Millet
sevgisini aile sevgisinden daha
önde tututyordu. Yüreğinde tüm
milletlere karşı sevgisi vardı. Bu
yüzden Burgas şairleri arasında sevilen ve aranan bir dosttu.
Eşim recep Küpçü bu konuda şiirler yazdı:

“Onurumla yaşamak istedim
Adım Recep Küpçü
Recep Küpçü kalmasını istedim adımın
“ef” siz, “of” suz yazılmasını istedim
Milliyetçisin dediler.
Ulusdaşlarıma şurada burada
Hakaret ediyorlar dedim.
Milliyetçisin dediler
Bu işler böyle giderse
Ne dilimiz, ne geleceğimiz
kalacak, dedim
Milliyetçisin dediler.
Ben ne dedimse insanlık
adına
Hep milliyetçi çıkardılar
beni.
Bütün bu insan haklarından
Beni yoksun ederler
Kendilerine
Enternasyonalist, dediler.”
Bir gün Recep Türkçe kitaplarının basılmadığını söyledi. Şiirlerin tercüme edilip kitap haline
getirilmesini çok istediğini ifade
etti. Bu fikrini arkadaşını Nedyalko Yordanov’la da paylaştı. Her
ikisi de işe koyuldular. Şunu da
söylemeliyim. Recep birkaç Bulgarca şiir yazdı. Bunlardan bir
tanesi de Bulgaristan:

“Yabancı değilim
Bulgaristan
Yabancı değil tozduğum
Yollarım
Mezarlarına ellerimle
İndirdiğim
Babam ve annem
Senin toprağındadır
Bulgaristan
Yabancı değilim ben
Türkoğlu Türk’üm!..”

Ötesi Düş Değil şiir kitabından
sonra Türk kalemlerinden Bulgarca olarak ilk kitap yayınlayan
Recep olmuştu. Adı yine “ev” siz,
“ov” suz gibi takıları almadan
çıktı kitap ve bu bazı kişiler için
büyük darbe oldu. Recep kendi
üzerinde çok çalışıyordu. Türk
tarihini ve edebiyatını iyi biliyordu. Bir yolunu bulup en yeni kitapları Türkiye’den getirtiyordu.
Burgas’taki Türk konsolosluğu
tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına biz
de katılıyorduk. O yıllarda Türkiyelilerle ilişki kurmak çok tehlikeliydi. Yıl 1972. Büyük oğlumuz
Ünal kan kanserine yakalandı.
Doktorlar tedavisi mümkün olmayacağını söylediler. 13 Ocak
1972’de oğlumuz vefat etti. Recep kendine kapandı ve çok acı
çekti. Mezarlığa gitmediğimiz günümüz olmuyordu. Gecelerimiz
kâbuslar içinde geçiyordu. Bu
nedenle yazdığı “Ağıtsal Destan”
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dan örnekler sunuyorum.

“Anlayamadım, nasıl oldu
Nasıl oldu da bu denli erken terkettin bizi
Bu denle erken
Henüz yelken açmamışken
yaşam denizine.
En iyi çağında, tam ondürdünde!
Ondördünde
Ayın ondördü gibi dolunay
Ayın ondördü gibi sevimli
Ayın ondördü gibi güzelken!
İyi yürekli büyük oğlum,
Ünal’ım benim.
Kolay mı ondört yaşında
bir evlât vermek toprağa!
Karardı zindan oldu bana
bütün günlerim...
Artık dolayımda görsem
her şey yıkılmış
Kendime benzetiyorum
hep...
Kurban Bayramın ilk günü
mezarlığa vardım
Seninle bayramlaşmak için
oğlum Ünal
Tanrıya yalvardım yakardım
Sana seslendim sonra hiçbir yerden bir ses yoktu
fakat
Diz çöktüm
Göz yaşları içinde
Gömütünün toprağını öptüm...
Böylece bayramlaştık seninle oğlum Ünal.”
18 Aralık 1972’de bir oğlum dünyaya geldi. Ölen oğlumuz Ünal’ın
adını verdik ona. Yaramızı sarmak için. Sanki ailemizde neşeli
günler başladı. Zamanımızı küçük Ünal’a adadık. Recep yavruyu her sabah kreşe götürüp
bırakıyor, iş dönüşü akşam oğlumuzu eve getiriyordu. Oğluyla pek sarmaş-dolaş oluyordu.
Eşim Recep küçük oğlumuzun
gönlünü almaya çalışıyor, onu
şiirsiz, masalsız bırakmıyordu. 26 Nisan 1976’da Recep’siz
kaldığımız gündür. Ölüm haberi
hepimizi sarstı. Oğlumuz Erdinç
16 yaşındaydı. Küçük Ünal henüz
dördündeydi. Erdinç gürbüzce
yetişiyordu. Yaşı küçük de olsa
birçok şeylerin farkına varıyordu.
Babasının düşmanlarını araştırmak istiyordu. Daha sonra Erdinç
oğlum güvenlik görevlilerin pençesine düştü ve sorguya çekildi
defalarca. Dövüldüğünü anladım.
Suçlu ve suçsuz Erdinç mahkemelik oldu. 10 yıla hüküm giydi.
Yedi yıl Eski Zağra Cezaevi’nde
yattı. İsim değiştirme kampanyasında cezaevindeyken bilek
damarlarını kesmiş, ölümden
zorla kurtarmışlardı.1989’da
Türkiye’ye göç ederek hürriyetimize kavuştuk. Ben öğretmen olarak hayatımı kazanıyorum. Oğlum Erdinç Boğaziçi
Üniversitesi’nde öğrenci.

Cemile Küpçü
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ÜÇ ECEL KUYUSU
Bizim yöremizin insanları,
yani Rodoplular, 1944 tarihinden sonra, daha önceleri pek
bilinmeyen, görülmeyen üç
kuyu içine düşmeye başladılar. Bu kuyuların içine düşenlerin kurtulma şansları olmadığı için halk bu kuyulara haklı
olarak ”ecel kuyuları” demeye
başladı.
“Böyle ecel kuyuları ülkenin
başka yerlerinde yok muydu?” biçiminde bir soru ortaya
çıkabilir.Gayet doğal bir soru.
Bu “ecel kuyuları” ülkenin dört
bir yanına yayılmıştı. Ama üçü
bir arada ne hikmetse, sadece
Rodop halkına nasip olmuştu!
Şimdi elimden geldiğince bu
“üç kuyu’yu” anlatmaya çalışacağım.
Birinci kuyu, ta 1920’li yıllarda Rodoplar’ın bağrından
bir kanlı hançer gibi geçirilen
hudut çizgisidir! Bu kanlı hançer Rodop insanının bağrını
en acımasız bir şekilde ikiye ayırmıştır.Öyle ki, bu yara
ülkemizin,Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’ne alınmasına dek
hiç olmamış,sürekli kanlı irinli
akmış durmuştur...
Bu hudut çizgisi, Rodop dağlarını, doğal yapısı olan Ege’den
sadece koparıp almaz. Her iki
tarafın ekonomik bağlarını da
kesip atar. Bununla da kalmaz.
Anaları,babaları da gözyaşına
boğar. Çünkü karşılıklı evlilikler yapılmış, gayet sağlam ak-

Mehmet A.KOCAMUSTAFA

raba ilişkileri kurulmuştur.
Hele totaliter rejimin hakimiyeti sürüp giderken bu çizgi
üzerinden kuşlar bile kanatlarına güvenip uçamıyorlardı.
Buna rağmen yürekli gençlerimiz ölümü bile göze alarak,
ne pahasına olursa olsun bu
çizgiyi aşmayı denemişlerdir.
Hemen hemen her Rodop köyünden bu yola baş koymuş
insanlar vardır...
Ne yazık ki, karşı tarafa geçmeyi başaranlar,parmakla sayılırken hudut boyunda kurşunlara hedef olanlar, apartopar, ezansız duasız, en ağır
hakaret ifadeleriyle sığ mezarlara tıkılırlar. Yakalananlar
ise gene şanslıdır. Belene ya
da öteki cezaevlerinde nice
çilelerden sonra “özgürlüklerine” kavuşmuş olurlar...
Mestanlı /Momçilgrat/ kasabasından Mehmet Habil, Kavacık köyünden İsmail Çavuş,

AYŞE MOLLA EFSANESİ
Ayşe Molla Çeşmesi’nin,
dilden dile dolaşan ve günümüze kadar uzanan söylentilerine göre efsanesi
şöyledir: Rodop yörelerinde Ayşe adında genç bir
kadın yaşarmış. Akşam sabah namazdan kalkmayan
Ayşe, dindar olduğu kadar,
temiz vicdanıyla da civarda
anılmış. İbadetlerini yerine getiren Ayşe, yoksullara devamlı yardım elini
uzatır, kimseleri incitmeden yaşarmış. Aradan aylar geçmiş Ayşe, ailesiyle
birlikte Kırcali’ye yerleşmiş.
Günlerden bir cuma günü,
içinde dehşetli bir sıkıntı belirmiş. Sıkıntıdan kurtulmak
için dışarılara çıkmış, dolaşmış, akşam olunca da eve
gelmiş, fakat içindeki sıkıntıyı bir türlü atamamış. Bu
sıkıntıyla sabaha karşı zor
da olsa uyuyabilmiş. Uykuya dalınca da uzun saçlı, ak
sakallı bir ihtiyar huzuruna
belirivermiş ve demiş:

–Evladım, sen daha bu
dünyada evliyalara karışıp,
melekler sırasına girdin.
Ebediyete göçmeden önce
buralara bir eser bırakmalısın.’ Sabah olunca Ayşe,
bismillah deyip, yatağından kalkar ve yine ibadetini yerine getirip, hemen
varıp anasının elini hürmetle öperek, gördüğü rüyayı
ona anlatır. Anası, uzun

7

aynı yöreden Asım Babayusuf,
Mustafa Molla, Mehmet Mustafa ve daha niceleri, çiçeği
burnunda delikanlı iken hep
bu ecel kuyusunun kurbanları
olmuşlardır...
İkinci “ecel kuyusu’na” gelince mesele biraz farklıdır.
Komunistler, insanları kendi
ideolojilerine sımsıkı bağlamak için çok değişik yollara,
yöntemlere başvurdular.Daha
önceleri bu dağlarda alkol nedir bilinmezken onlar hemen
hemen her köye dükkan açtılar. Bu dükkanlarda ekmek,
tuz, gaz bulunmayabilir ama
mastikanın her çeşiti, o güzelim şişelerle her vakit rafları
bir gelin gibi süslerdi... Bir de
hoş içimliliği vardı meretin. Bir
defa dadanan ne etse kendini
kudurmaktan alıkoyamıyordu.
Mastika,nice nice ailenin başına bela olmuştu.Karı kocaları ayırıyor, evlatlar,babalara
duşman kesiliyordu... Öte
yandan mastika o denli geçerlilik kazanmıştı ki, neredeyse
bir para birimi olarak tedavülde kullanılıyordu. Bir köylü
herhangi bir devlet memuruna iş bitirttirecekse onun makamına çıkarken torbasında
muhakkak bir yarım litrelik
mastika şişesi bulundururdu.
Ne var ki,devlet memuru
mastikasını hem ölçü ile, hem
meze ile içerken bizimki onun
kokusunu alınca suyu da mezeyi de unuturdu.
Bu yüzden mastika kırkına

varmadan hemen hemen her
köyden üçer, beşer kişi kurban aldı.Ayrıca ne kadar insanımızın ak ve karaciğerini,
kalbini ve böbreklerini tahrip
etmiştir? Ne yazık ki, böyle bir istatistik tutulmamıştır.
Bundan başka alkol, bize özgü
bin yıllık gelenek ve göreneklerimize de ağır darbeler indirmiştir...
Üçüncü ecel kuyusu da maden ocaklarıdır. Rodop dağlarındaki onlarca maden kuyusu
gerçek anlamda birer korkunç
ecel kuyusuna dönüşmüştü.
Hele ilk yıllarda su kullanılmadan yapılan kazımlar sonucu silikoza denen hastalık
dev gibi erkeklerimizi biriki
yıl içerisinde götürüyordu.
Bu yetmiyormuş gibi kazıklar,
göçükler gencecik canlarımızı
alıyordu. Bizim dağın madenocaklarında taştopaç altında
can veren iki komşumuz Mustafa ve İbrahim’in cenazelerini
hiç aklımdan çıkaramam. Rahim ise bombanın infilak etmesi sonucu parmaklarından
olmuştu. Sağ hoştu ama artık
akardeon çalamayacaktı. Bu
müzik aletini öylesine de iyi
kullanıyordu...
Velhasıl, ecel kuyularından
ikisi hemen hemen kapanmış
sayılır. Rodoplardaki hudut
bunca yıl sonra geçit veriyor
artık. Madenocakları da neredeyse kapanmak üzere...
Mastikaya gelince hala can ciğer almaya devam ediyor!

uzun düşündükten sonra,
Ayşe’ye şunları söyler:
– ‘Ayşe kızım, Müslümanlıkta zaten, hayır yapmak en
büyük sevaplardan sayılır.
Allah senden razı olsun. Pek
varlıklı değiliz ama inşaallah, konu komşunun yardımıyla, yol kenarına ulema
olan Molla Babanın rızasıyla, güzel bir çeşme kurdurur, gelen geçen yolcular su
içtikçe, çeşmeyi yapanlara
şükür dua ederler, beraberlerinde getirdikleri hay-

vanları da sularlar.’ demiş.
Aradan çok zaman geçmeden, bir çeşme yapılmış, o
zamana kadar susuzluk çekenler de muradına ermiş
olur. Komşuları dayanamayıp, derler: Bu yörede, şu
çeşmenin güzelliğini aksettirecek olan biri vardır,
o da Ayşe kızımızdır. Varsın,
bu günden sonra çeşmeye
“AYŞE MOLLA” denilsin ve
öyle de anılsın... demişler.
O günden sonra çeşme dillere destan olmuş. Bütün
bunları gören Ayşe kızın da
gönlü gittikçe ferahlamış.
Nurettin Mehmet
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Y I L I N D A KIRCAALİ KAZASI

Kırcaali
kasabası,
Edirne’ye 24 saat uzaklıkta
ve Doğu Rumeli hududunda
olup, hududunun uzunluğu
10 ve genişliği beş saattir.
Merkez kazadan başlayarak,
imtiyaz hattında bulunan Osmanlı Beşeler Köyü’ne kadar
25, ordan da hudut boyunca
gidilerek, adı geçen hattın
son bulduğu Rika Deresi’ne
kadar 120 km. toplam uzunluğu 145 kilometrelik yer
Doğu Rumeli sınırına isabet
eder. Kırcaali kasabası, H:
765/ M: 1363/ 64 senesinde
feth olup, o sırada, yakında

kuruş yıllık geliri ve 25 000
kuruş gideri vardır. Bir hükümet konağı, üç kışla, bir hastane, bir depo, bir telgrafhane, beş çeşme, altı çanak
çömlek ve taş ocağı vardır.
Tarımda toprak verimi orta
derecede olup, başlıca buğday, arpa, kızılca, çavdar,
mısır, burçak, fasulye, mercimek ekilir. Tütünleri rejiye
tabi olmayıp, Feragiler, Osman Beşeler, Şehir, Çamdere, Gönülmezler köylerinde
bir senede 50 000 kıye elde
edilir. Bunun 30 000’i dışta,
20 000’i içte harcanır. Sel-

bulunan köy yandığından,
yine yakındaki Kırcaali adlı
kişinin yardımıyla bir köy
kurulup, halk yerleştirilmiştir. Sonradan bu ad ile hükümet merkezi olmuş, işgalden
sonra Doğu Rumeli Vilayeti
içinde kalmış ise de, sonradan Edirne Vilayetine bağlanmıştır. Ahalisinin tümü İslam
olup, erkek ve kadın 34801
nüfusu vardır. Kaza içinde, 6
mahalle ve 103 köyde 6412
ev vardır. Kasabadaki cami,
hayır sahiplerinden Mehmet
Ağa tarafından yaptırılmıştır.
Belediye dairesinin 38 200

meler tepesinde, Işıklar ile
Gönülmezler köyleri arasında, Cenevezler tarafından
yer altında yapılmış, iki kapı
ve girişli eski eser vardır. Ferailer tepesinde bir kale vardır.
Kaynak:
Dağdevirenzade
Mustafa Şevket Bay’ın Edirne Tarihi ve Balkan Savaşı
Anıları /Dr. Ratip Kazancıgil, Öğr. Gör. Nilüfer Gökçe/
Türk Kütüphaneciler Derneği
Edirne Şubesi yayınları No:
41. Araştırmacı- Yazar İBRAHİM BALTALI /RODOP Rüzgarı Dergisi/ Gümülcine

GAZİ KIRCA ALİ
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SAATLİ BOMBA
TRAKYA’YI TEHDİT
ETMEKTEDİR!
“Estia” gazetesinde Etthimios P. Petrou imzasıyla yayınlanan yorumda,
Bulgaristan’ın AB’ne tam üye
olmasından sonra buradaki
Türk Azınlığın serbest dolaşım hakına kavuştuğu belirtilmekte ve bunun Yunanistan için “saatli bomba” gibi
her an patlamaya hazır bir
tehlike olduğu vurgulanmaktadır. Efthimiou P. Petrou şu
görüşleri ortaya atmaktadır:
“Son dönemde dikkattimizi
Skopia’ya (Üsküp) ve isim
sorununa odakladık.Fakat
henüz olgunlaşmamış uluslararası ilişkiler, Yunanlıların
çoğunluğunun kabul etmeyeceği çözümler dayatabilir.
Ancak bunun sorumluluğu
sadece bugünkü hükümete
ait değildir. Geçmiş dönemden devraldığı değişik durum
üzerinde çalışmalar devam
etmektedir. Sorumluluk daha
çok zamanı gerektiği gibi kullanamayanlara aittir ve konu
da gittikçe daha kötü bir durum arzetmektedir.Skopia
ile ilgili sorunlar sadece isim
üzerinde toplanmaktadır.
Bu küçük ülkeden doğrudan
tehlike gözükmemektedir.
Yugoslavya’nın dağılmasının
üzerinden 15 yıl geçti ve ülke
zaman zaman iç savaşın eşiğine geldi. Ancak sınırlarımıza
karşı kontrolsüz bir göç belirmedi. Bunun yanısıra Yunan
yatırımları bu ülkenin ekonomisinde önemli rol oynamaktadır. Balkanlardaki durumu
soğukkanlı bir biçimde analiz ettiğimizde doğrudan bir
tehditin olmadığını görürüz.
Ancak kuzey sınırlarımızda
böyle bir tehlike vardır ve de
her zaman patlamaya hazır
saatli bir bomba gibidir.Burada Bulgaristan’daki Türk
Azınlığını kastediyorum. Burada milli azınlık olarak tanınan yekpare bir nüfus bulunmakta, bunlar Trakya’daki
Müslüman azınlığa çok yakın
yerlerde yaşamaktadırlar.
Bulgaristan Türklerinin siyasi
organları bulunmakta ve ülkedeki olayların içine girmiş
durumdalar, ancak, bütün
ülkede olduğu gibi onlar da
ekonomik sorunlarla karşı
karşıyadırlar. Doğal olarak
Sofya hükümetinin herhangi bir düşman tavrı ve kötü
niyetli planlamaları yoktur.
Ancak bu hiç bir şey ifade
etmemektedir. Sorun resmi
hükümet tarafından yaratılmayacaktır. Bazı Türk merkezleri tarafından yaratılacak.

İbrahim Baltalı
Ve, belki de nüfusun topluca
hereket etmesi şeklinde olacak. Kademeli olarak bunlar
Batı Trakya’ya yerleşecek,
buradaki Müslümanların nüfusları artacak, ses tonları
yükselmeye başlayacak ve
böylece Yunan hükümetinin uzun yıllardan bu yana
bölgede sağlamaya çalıştığı
istikrar ortamı “havaya uçacak” Bulgaristan AB’nin tam
üyesi olduğundan teorik olarak her AB ülkesi vatandaşının birlik ülkeleri arasında
serbest dolaşım imkanı vardır. Bulgaristan’ın ekonomik
durumu dolayısıyla, veya da
doğu’dan herhangi bir merkezin tahrikiyle, buradaki Türkler kuzeydeki topraklarımıza
yönelirlerse, işte o zaman
buna karşı gelmemiz çok zor
olacaktır... Bu durumda yasaklar ve polisiye tedbirler
kabul görmeyecek, çünkü
AB gerçeğine aykırı olacaktır.
Brüksel’in itirazları ile karşı
karşıya kalacağız. AB’nin bir
iç sorunu olduğundan, diğer
üyelerden dayanışma da isteyemeyeceğiz. Biz Yunanlılar
duygusal davranma eğiliminde olduğumuzdan, sınırlarımızı korumak için olağanüstü
önlemler almamıza izin vermeyen Avrupa’lı ortaklarımıza da karşı gelebiliriz. Bu
durumda bazı uç davranışlar
olabilir, bu da Brüksel’le olan
ilişkilerimizi zedeleyebilir. Bu
durumda, olayı bizlere karşı
kullanmak isteyenlerin aklında da bazı fikirler mutlaka
vardır. Bulgaristan’ın AB’ne
girişiyle birlikte sınırlarımızı
da açtığımızı unutmamak gerekir. O zamanlar, gerçekten
de burada bir Türk azınlığın
sorun olabileceğini kimse düşündü mü? Öyle bir sorun ki,
örneğin Almanya’ya göç eden
Çek’lere, Polonya’lılara yada
Baltık ülke vatandaşlarına
benzememektedir. Ancak,
çok değişik bir durumla karşı
karşıya olduğumuzu ortaklarımıza anlatabilecek miyiz?”

Kırcaali Haber
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KIRCAALİ MEDRESE’Sİ

GERÇEK SAHİPLERİ’NE İADE EDİLECEKMİ?

Kırcaali medresesi’nin
toprağı 1920 yılında bölge
müslüman encumenlığı
tarafından satın alınmış.
1923 –1928 yılları yine onlar tarafından inşa edilmiş.
Önce 2 katı yapılmış ve
para yetersizliğinden inşaatı durdurulmuş. 1928 den
itibaren bazı odaları kiraya
verilmiş. 1939 – 1945 yılları arası binanın yarısı askeriye tarafından kiralanmış.
1947 yılında müslüman encumenliği tarafından tapu
çıkarılması istenmiş ancak
devlet tarafından rededilmiş. 1950 yılında devlet
tarafından el konulmuş ve
devlet malı tapusu çıkarıl-

mış. Devlet Türk İlkokulu
olarak devam etmiş. Devlet yardımıyla diğer katları inşa edilmiş. 1980 yılına
kadar ilk okul olarak devam etmiş. 1980-1986 yılları yapılan büyük tamirden
sonra Kırcaali Bölge Müzesi
olarak şu ana kadar kullanılmaktadır. Medreseyi geri
almak için Sofya Başmüftülüğü tarafından 1992 yılı
Mali Bakanlığının reddinden
sonra Yüksek Mahkemeye
başvuruldu, ancak mahkeme başvuruyu redetti. O
zamandan bu yana medresenin geri verilmesi için bir
gelişme yok.

www.kircaalihaber.com
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KİMLİKSİZLEŞTİRMEK
Cengiz Aytmatov’un
“Gün Olur Asra Bedel” adlı
kitabında, Avarlar esir aldıkları Türklere zamana
yayılan enteresan bir işkence
yapmaktaydılar.
İşkenceye “deri geçirme
işkencesi”
diyorlarmış.
Önce esirlerin saçları
kazınır ve saç diplerini
çekerlermiş.Sonra da yeni
kesilmiş bir devenin taze
derisinin en sert yeri olan
boyun kısmını o kafaya
geçirirlermiş.������������
Elini kolunu bağladıkları bu köleyi
çölün sıcağına atarlarmış.
Kafaya geçirdikleri deri o
çöl sıcağında iyice kurur
ve kafatasına yapışırmış.
Dört veya beş gün sonunda deri kafatasından
ayrılamaz hale gelince
beklemeye başlarlarmış.
Saçlar uzamaya başlayınca yukarı doğru yol bulamaz ve tekrar geri döner
kafatasından içeri doğru
diken gibi ilerlermiş. Beyne kadar ilerleyen bu saç
kılları sonunda hafızayı
kaybettirirmiş o insana.
işte bu insan tam istedikleri köle pozisyonunu
almış olurmuş. Geçmişine dair hiç bir şey hatırlamazmış; ne esaretinin
sebebini, ne atasını, ne
de anasını. İşte kimliğini
yitiren bu köleler işlerine
o kadar yararmış ki bu
köleler diğerlerinden kat
kat fazla fiyata alıcı bulurmuş.
Kimliğin ne kadar
önemli olduğunu gösterdiği için sizlere Cengiz
Aytmatov’un bu örneğini yazmaya çalıştık. Zamanımızda
toplumların
kimliklerini kaybettirmek
için bu kadar acımasız
yöntemler uygulanmıyor.
Ama egemen toplumların
ve devletlerin hedefleri
hep aynı; kimliksizleştirmek ve istedikleri gibi
yönetebilmek!
Kimlik, bir toplumun
entegrasyondan
asimileye giden yolculuğunda değişime uğrayan en
önemli kavram. Örflerin,
adetlerin, dilin, dinin ve
tarihten gelen diğer birlikte yaşama değerlerinin
birleştiği ortak noktanın
adı da tabii ki kimlikten
başka bir kavram olamaz.
Kimliksizleştirme çabaları günümüzde de devam
etmektedir.
Toplumları
parçalamak ve istedikle-

İbrahim Baltalı
ri hedeflere yöneltebilmek için
akla hayale gelmedik yöntemler
denenmektedir. Hatta bu çabalara AB gibi ülkeler topluluğu da
desteklediği programlarla katılmaktadır. Belirli bir toplumun
değerlerine belirli amaçlar için
destek verilirken, diğer toplumlara örneğin örgütlenme özgürlüğü dahi tanınmamaktadır. Örneğin Batı Trakya’da “Pomak”
“Ermeni” “Çingene” kelimelerini
içeren bir dernek kurabilirsiniz,
ama, “Türk” sözcüğünü içeren
bir örgütlenmeye gidemezsiniz!
Sebep ise Batı Trakya’da Türk
olmadığı yönündedir!
Kimliksizleştirme yolculuğunda en tehlikeli yöntem ise seçilmiş makamlarda oturan kişileri
bazı yöntemlerle bu yola itmektir; veya da seçilmişlerin kendi
duygularına kapılarak bu yola
başvurmalarıdır. Bu hareketler
çoğu sefer farkedilmeden yapılır,
bazen de kişilerin siyasi düşünceleri onları bu yola iter. Sinsi bir
şekilde ilerleyen bu hareketlerin
çoğu hemen farkedilebildiği gibi,
bir kısmı da uzun vadeli olduğu
için gelecek nesillere yöneliktir.
Ülkemiz Yunanistan’da, ne yazık ki kendi anadilimiz olan Türkçe ile bazı olayları izah etmek
gittikçe daha da zorlaşmakta ve
yasakçı zihniyet her geçen gün
yeni yeni taktikler denemektedir. Öyle ki bir azınlık mensubu
çocuk, çok sevdiği bu ülkeyi,
anadili olan Türkçe kelimelerle
sevemez duruma getirilmiştir.
Örneğin geçen 28 Ekim kutlamalarında, azınlık çocuklarının
kendi ülkelerini Türkçe şiirlerle
sevme hakkına yasak getirilmek
istendi. Durum bu kadar vahimdir ve de kimliksizleştirme çabalarına iyi bir örnektir.
Yüce Allah hiç bir kimseyi
“azınlık” olarak yaşamaya mahküm etmesin!

Kırcaali Haber
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ТУРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИЯ ДО 1989 ГОДИНА
През 1878 г. българската държава е възстановена
като Княжество България със
столица София върху територии, населявани основно от
етнически българи. Заедно с
тях обаче във всички периоди
на нейното развитие са живеели различни етнически и религиозни групи. От Освобождението до Втората световна
война правната уредба, регулираща отношението на държавата към малцинствата,
произтича от Конституцията
на Княжество България от
1879 г. Тя прокламира равенството пред закона и свободното изповядване на религията за всички български граждани и за чужденците. Дава
свобода на самоуправлението
на малцинствените религиозни общности и установява
върховен надзор над тях от
страна на изпълнителната
власт. Образованието на малцинствата
непосредствено
след Освобождението е уредено чрез широка и автономна мрежа от частни училища.
Такива е имало за повечето
малцинства и на всички образователни нива с изключение
на университетите. В малцинствените училища изучаването на българския език е задължително, като постепенно
се въвежда преподаването на
български по предмети като
история и география. Тогава
обаче материалните условия
и равнището на образование
в турските училища е на изключително ниско равнище,
което предизвиква недоволството на малобройната турска интелигенция.

През

учебната 1894—1895 г. средните годишни разходи за едно
турско училище са близо 12
пъти по-малко от тези за българско

училище.

Неграмот-

ността сред турците през периода 1878—1944 г. е много
висока (88 % през 1926 г.).
Подобрение настъпва в периода 1919—1923 г. по време на
управлението на Българския
земеделски народен съюз. В
изпълнение на новоприетия
през 1921 г. Закон за просветата се предприемат енергични действия за подобряване
статута и материалното положение на турските училища с
оглед да се повиши качество-

Мюмюн Тахир
то на преподаване. В резултат на това се открива двугодишно Държавно турско педагогическо училище за подготовка на учителски кадри,
което до закриването му през
1928 г. има годишни випуски
от около 50 души. Най-значителното учебно заведение за
турската общност се открива
през 1923 г. в Шумен — духовно-мюсюлманско училище
“Нювваб”. До 1944 година
само около 400 турци успяват
да получат средно образование. През този период незначителна част от младежите се
учат в единствено средно турско училище “Нювв����������
a���������
б”, където се подготвят предимно духовни лица – ходжи, мюфтии
и др.�����������������������
Още
����������������������
преди Първата световна война в България възниква и съюзът на културнопросветните дружества “Джемийети Хайрие”. През 1923-24
година те прерастват в общ
съюз на турските просветни
спортни дружества “Туран”.
След военния преврат през
1923 г. финансовото положение на частните училища и
общото състояние на турските
образователни институции се
влошават, а след преврата
през 1934 г. броят на турските училища рязко намалява.
Тогава процентът на грамотните мъже за цялата страна е
78,8 на сто, само на турците
– едва 22,6 на сто.В средата
на 20-те години има над 2400
основни и средни турски училища. През 1936/1937 учебна
година техният брой вече е
само 585, а до края на Втората световна война остават 344
начални училища и 29 прогимназии. В продължение на
половин година по време на
управлението на кръга «Звено» са българизирани 1900
турски имена на селища. Забраняват се редица турски
вестници, както и културно-

просветните организации Ту-

нодателни акта, обозначава-

ран, Алтън орду, Алпарслан и

щи и уреждащи отношенията

други����������������������
. ��������������������
На тяхно място с насърчението
на
министърпредседателя Кимон Георгиев

между държавата и малцинствата, са Конституцията от
1947 г. и Конституцията от

се създава антикемалисткото

1971 г. Конституцията от 1947

«Общество за защита на мюсюлманската религия в Бъл-

г. гарантира равенството пред
закона и защитата от дискри-

гария», подкрепяно от държавата. Това общество про-

минация на основата на народност, произход и вяра,

вежда антикемалистка пропаганда и връща назад постигнатото от турските интелектуалци: отново се дава превес
на религиозните знания, за-

свободата да се изповядва
религия, правото всеки сам
да определя своята народност, правото на националните малцинства да се учат на

пазването на арабската азбука в турските училища и печат. «Още тогава прозира неспособността на българските
управници да изработят нор-

своя майчин език и да развиват националната си култура.В
Конституцията от 1971 г. вече
не се говори за «национални
малцинства», а за «граждани

мална и последователна политика по отношение на тур-

от небългарски произход». На
тях им се дава право да изу-

ското малцинство. През този
период те очевидно се колебаят кое е по-малкото зло:

чават своя език, да бъдат защитени от дискриминация на
основата на «народност, про-

религиозният

и

изход, религия, пол, раса, об-

традиционализмът или младият турски национализъм.
Във всички случаи и тогава,
както и по-сетне не се изхож-

фанатизъм

разование и обществено положение», също така е гаран-

да от идеята за мирна интеграция без насилие и кампанийност. Прилага се дискретен (и не чак дотам) дискомфорт, за да се засилят мигра-

ритуали. Полагат се специални усилия в областта на образованието и борбата срещу
неграмотността.
Държавата
одържавява малцинствените

ционните процеси по посока
на Турция”�����������������
, отбелязва Анто-

училища, като чувствително
увеличава техния брой. Насърчава се развитието на печата и културата на малцинствата чрез финансиране на

нина Желязкова.С идването
на власт на правителството
на Отечествения фронт през
1944 г. за турското малцинство възниква двойствена ситуация. От една страна, за
тази дотогава пренебрегвана
и на моменти дори ощетявана
група от населението се предоставя възможност да си

тирана свободата на съвестта
и на религиозните обреди и

техни издания и културни институции. Политиката на насърчаване на етническата
идентичност на малцинствата
през тоталитарния период

възстанови загубените през
изминалите години права и да
напредне в развитието си

обаче много скоро се променя
радикално. Това става след
1956 г., когато идва на власт
новото ръководство на Българската комунистическа пар-

благодарение на модернизационни стремежи на домини-

тия начело с Тодор Живков,
което управлява страната до

рания от комунистите Оте-

1989 г. Но трябва да се отбе-

чествен фронт, което до 1944
г. по различни причини се

лежи, че още в началото на
януари 1948 г. ЦК на БКП об-

оказва невъзможно. В същото
време обаче и новото прави-

съжда на пленум положението на турското малцинство. В

телство не успява да превъзмогне традиционното българско недоверие към турското

свое изказване Г. Димитров
предлага да се изсели турското население от граничните

население като «пета колона» на Анкара. От 1944 до

области и да се засели там
«наше собствено българско
население», разкрива Стайко
Трифонов в статията си “Строго поверително”, публикувана

1989 г. властите се стремят
да приобщят малцинствата на
основата на марксизма-ленинизма като господстваща идеология. Двата основни зако-

във в. ”Поглед” от 22.04.1991
/Прод. на 11 стр./
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цинства се променя от “съветската поста-

някои общинските училища на България
започва изучаването на майчин език на

/Прод. от 10 стр./

новка, възприета от Димитров и Червенков за многонационална България” до

г. Постепенно се закриват малцинствените училища и изданията на малцинстве-

тезата - “един етнос, една култура, бит,
религия, обичаи», признава Тодор Живков

ните езици. Процесите се усилват, когато
се формулира тезата за създаване на ет-

в книгата си “Срещу някои лъжи”. Преименуването на турците започва по решение на Централния комитет на БКП със
смяна на документите за самоличност

ва на всички членове на човешкото общество са формулирани от Международна-

през зимата на 1984—1985 г. на около
850 000 души. То е съчетано с разрушаване на мюсюлмански гробища, унищо-

януари 1976 г. В Преамбюла е записано,

жаване на болнични картони на пациенти
с турски имена, строга забрана и глобя-

се създадат условия, при които всеки
може да се ползва от своите икономиче-

ване да се говори турски. Въведени са задължителни списъци с български лични

ски, социални и културни права, както и

нически монолитна българска нация, изградена върху етнобиологическия фактор. Това е началото на широкомащабни
ограничения на турската култура. «Турците са не само най-голямото малцинство, но в някои региони на страната
представляват и мнозинство от населението. Този факт заедно с обстоятелството,
че турците в България разполагат в лицето на съседната Турска република с държава, която постоянно се застъпва за
правата на тази група от населението,
принуждават българските правителства
от периода между двете световни войни
да дадат на турците специален статут.
Това особено положение се ликвидира
стъпка по стъпка след Втората световна
война — не без съответната съпротива
както вътре, така и извън страната. Затова БКП се вижда принудена да прилага
към турците една по-различна политика,
отколкото към малцинствата, които си
нямат свой «покровител�������
, пише
����� У.
�������
Бюксеншютц в книгата си “Малцинствената
политика в България”. Въпреки че официално се подчертава, че за изселване не
може да се мисли, защото българските
турци са «неделима част от българския
народ», от друга страна българското държавно ръководство от средата на 60-те
години води преговори с турското правителство за евентуална изселническа спогодба. През 1968 г. съответното споразумение е подписано. В периода 1966—1978
г. в Турция се изселват около 130 000
души. Известно е, че през 1950-1951 година също е имало масово заминаване в
Турция.Безспорно най-сериозното нарушение на малцинствените права през периода на тоталитарния режим е кампанията за насилствено преименуване на турците от 1984—1989 г. Политиката на БКП
спрямо етническите и религиозните мал-

ЧОВЕШКАТА ИДЕНТИЧНОСТ
Драги читателю, има една международна декларация за правата на лица принадлежащи към национални, етнически, религиозни и езикови малцинства, провъзгласена от Общото събрание на ООН с резолюция 47/135 от 18.12.1992г. може би я
знаеш, или се досещаш без подробности,
а с цифри: чл.1, чл.2, чл.3, чл.4, чл.5 и
т.н., които дават право на всеки човек да
изгражда и реализира своята идентичност
чрез етническа, религиозна, културна и
езикова принадлежност.
В България само привидно се спазват някои права на малцинствата. Как тогава ще
оцелеят езикът, културата и пр. им?
Само с отделни показни медийни прояви
на самодейни групи, или фолк изпълнители?!
Има ли училища и в колко се изучава майчиният език на циганите, турците и други малцинствени групи? Или онова вечно

имена, само по тях могат да бъдат избирани имената на новородените. Процесът
се излива в идеологическа пропаганда,
която цели да убеди както българската,

етнически малцинства. Прогрес бе постигнат и по отношение на упражняването на културните права. Културните пра-

та конвенция за икономически, социални
и
културни права, която е в сила от 3
че “идеалът на свободните човешки същества може да се осъществи само, ако

от гражданските си и политически права”.
Държавите и индивидите имат задължението да се стремят “към насърчаването и
зачитането на правата, признати в тази
конвенция”. А именно: “право на всяко

така и международната общественост, че
става дума за доброволно преименуване”.
Кампанията предизвиква масово изселване в Турция на около 370 000 български турци след отваряне на границата

лице е да участва в културния живот”, “да
се ползва от защита на моралните си и

през юни 1989 г. Една част от тях (около
155 000 души) впоследствие се връща в
България. Първите стъпки на демократичното развитие след падането на тота-

пространяването на науката и културата”.
Държавите, страни по тази конвенция,
“признават на всяко лице” “правото на
образование”, което “трябва да бъде насочено към пълното развитие на човешката личност и на съзнанието за нейното
достойнство, както и да засили зачитането на човешките права и свободи”, “да насърчава разбирателството, търпимостта и
приятелството между всички народи и
всички расови, етнически и религиозни
групи”; “задължават се да зачитат свободата на родителите да осигуряват религиозното и моралното възпитание на своите
деца съобразно собствените си убеждения”. Освен тези права, които имат всеобщ
характер,
в
държавите,
в
които
съществуват етнически, религиозни или
езикови
малцинства,
лицата,
принадлежащи към тези малцинства, не
могат да бъдат лишавани от правото,
съвместно с другите членове на своята
група да имат собствен културен живот,
да изповядват и практикуват собствената
си религия или да си служат със своя
език.

литарния режим през ноември 1989 г. са
свързани с възстановяването на етническите и религиозните права на малцинствени общности в България. След началото на демократичните промени през
1989 г. са премахнати пречките за упражняване на правото на свободно сдружаване от етническите малцинства. Почти всички формираха свои граждански
сдружения. Някои от тях постигнаха известни успехи с възстановяването на отнетата им в миналото собственост. Появиха се и печатни издания на езиците на
малцинствата. Първоначално някои радиостанции, а впоследствие и няколко
телевизии започнаха да излъчват предавания на турски език. След 1994 г. правителствата на Република България формираха специални структури в Министерския съвет, занимаващи се с проблемите
на етническите малцинства. От 1991 г. в

предлагащо се обществено мнение на архаичното и деморализирано обяснение:
„Той не може да научи български, а ще
учи майчин език.”
Погледнете съвременната интелектуална
активност в съзнанието на малкото дете и
се убедете, че то спокойно може и трябва
да знае поне три езика- майчиния, родния
и един западен. Всеки език носи култура, богатство и духовност, които възвеличават човека и го правят съпричастен на
една по-широка културна обвързаност.
Колко съвременни цигански, турски и
други малцинствени творци са включени
в културното наследство на нашата родина?
В библиотечната и читалищната ни система за разпространение и популяризиране
на културното ни наследство имат ли дял
малцинствените творци, които пишат на
майчин или български език? Има ли малцинствени медии, театри, културни институции и ако някъде има, то не е ли фор-

материални интереси”, включването на
мерки от страна на държавата, “необходими за запазването, развитието и раз-

мално тяхното съществуване?
Може би някъде там сред калните улици
в съвместното си съществуване с кучето
и коня, и онази леля с шалварите, която
освен тютюна и мъжа по вечните строежи
на България ще се правят на творци със
собствена идентичност, ще предават от
„уста на уста” културното си наследство
във века на информационните технологии. Да, те са свободни и имат права по
същата тази Конвенция. Но дали са наясно и със задълженията на Държавата, която трябва да осигурява изучаването на
майчиният им език и развитие на културното им наследство и етническа, човешка
идентичност.
Не си ли струва да се замисляме върху тези
толкова значими човешки проблеми за отцеляване и популяризиряне на етносната
култура и духовност като част от нашата
многоцветна българска култура.
ЕМЕЛ БАЛЪКЧИ
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K IRC A ALİ

AV R U PA’ N I N H O Ş G Ö R Ü M E R K E Z İ
Kırcaali ilçesi 45
muhtarlıktan ibaret
117 yerleşim yerini
kapsamaktadır. Haskovo, Stambolovo,
Momçilgrad, Ardino
ve Çernooçene ilçeleri ile sınırdaştır.
Kırcaali ilçesi Bulgaristan Cumhuriyetinin Güneydoğu
kısmında yerleşiktir.
Kırcaali ilçesi Doğu
Rodop dağlarında en
büyük ilçedir.Kırcaali
ili topraklarının %20
’sini ve ülke topraklarının % 0.51’ni teşkil
eder. Kırcaali şehri
sadece ilçenin doğal
idari, ticari, kültür ve
sanayi merkezi değil, Doğu Rodopların
da bir merkezi ola-

rak gelişmiştir. Şehir
Sofyadan 259 km ve
Bulgaristanın ikinci
büyüklükteki Plovdivten 90 km uzaklıkta bulunmaktadır.
Şu anda şehre 132
km uzaklıkta bulunan en yakın hudut
kapısı Kapitan Andreevo Bulgaristanı
Türkiye Cumhuriyeti
ve Yunanistan Cumhuriyeti ile bağlamaktadır .Kırcaali ilçesine yıllar boyu çok
sayıda sanayi, inşaat
ve ticaret şirketlerinin tesisi için önemli
miktarda yatırımlar
sağlanmıştır. Böylelikle o Kırcaali ilinin
ekonomi merkezi durumuna gelmiştir..
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