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Giriş 

Bulgaristan‟da 1989 yılında yaĢanmıĢ olan Mayıs olayları konusunda yazmıĢ 

olduğum yazıları bir kitapta toplayarak arkamızdan gelen yeni nesillere bunları 

tanıtmak isterim. 

Bulgaristan‟da 1989 yılında yaĢanmıĢ olan Mayıs olayları konusunda analizlerinden 

çıkardığım sonuçlar kovulduğumuz ata vatanımızda birlikte var olmanın sırrına varıp 

yol açıp taĢlarını da dikerek hep olumlu, hoĢgörülü ve sabırlı tutum aldı. ġöyle de 

diyebiliriz. Bir karınca gibi gönüllüleri durmadan bıkmadan usanmadan sizler için bu 

yazıları bir araya getirdim. Hatta anlatmak istediklerimi kimseyi kırmadan ifade 

edebilmek için çaba sarf ettim.  

Biz tarihe yapılmıĢ zehir dolgularını söküp atmaya çalıĢırken yerine insan kardeĢliği, 

hoĢgörü, ortak umut aĢılamaya çalıĢtık. Bu açıdan baktığımızda, elinizdeki eserde 

özel bir kronolojik ya da tematik dizim yapılmamıĢ, araĢtırma ve inceleme yazıları 

bghaber.org sitesinde yayınlandıkları tarihsel sıraya göre sıralanmıĢtır.  

ĠĢlediğimiz konuların baĢında Bulgaristan‟da 1989 yılında yaĢanmıĢ olan Mayıs 

olayları, ahlak, hak, özgürlük, adalet ve demokrasi davası, faĢizmin özgün uzantısı 

olan Bulgar totalitarizminin sökülmesi, memleketimizi esaret altında tutma çabalarını 

çok yönlü sürdüren Rusya‟dan kopma ve Türkiye‟nin de dâhil olduğu Batı 

medeniyetiyle sımsıkı bütünleĢme sorunları yer aldı. TartıĢmalar elektronik medya 

ortamından taĢtı, forumlarda ve ülkelerde gündem oldu.  

Biz artık 21.yüzyılda bir adım önde olmak zorundayız.  

Okurlarımıza bizden daha iyisini bulduğunuzda bizi çöpe atma hakkınız sizde 

saklıdır, dedik. Arkamızda okur ordusunun sıra düzdüğünü gördükçe yüreklendik.  

Sizinle gurur duyuyoruz. 

 

Rafet ULUTÜRK 

BULTÜRK Derneği Genel BaĢkanı 
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Önsöz 

 

Toplumların hayatında yazılı tarih büyük bir öneme sahiptir. Ancak bizde yazılı 

olmayan tarih, yani nesilden nesile aktarılan tarih vardır. Bu nedenle bazı olaylar 

zamanla faklı Ģekilde anlatılmakta veya algılanmaktadır.  

Gelecek nesillere aktarılacak olan bilgi birikiminin arĢivlenmesi, kitap, dergi veya 

gazete gibi yayın organları aracılığı ile kalıcı hale getirilmesi büyük bir öneme 

sahiptir.  

Bu nedenle edindikleri tecrübeleri, yaptıkları çalıĢmaları toparlamak ve 

kitaplaĢtırmak güzel bir çalıĢmadır. Bunu bireysel olarak yapılmaktan öte kurumsal 

olarak da yapmaları takdire Ģayan bir davranıĢtır.  

BGSAM tarafından kurulan internet haber sayfası bghaber.org sitesindeki yazıları 

bir araya toparlayarak yapılan bu çalıĢmaları kitapçık haline getirerek bu konuda 

büyük bir ciddiyet göstermektedir.  

Derneğin internet haber sayfasında çıkan yazıları ve çalıĢmalarının yıllıklar 

halinde kitapçık haline getirerek yer aldığı bu çalıĢma gelecek kuĢaklara aktarılacak 

ve ıĢık tutacaktır.  

Öte yandan dernek büyük bir arĢiv de oluĢturmuĢ durumdadır.  

Dernek faaliyetlerini gerekli ciddiyetle yürüten dernek baĢkanı öncülüğünde 

dernek kurucuları, Yönetim Kurulu ve üyelerinin yaptıkları özverili çalıĢmalarından 

dolayı kutluyorum ve baĢarılarının devamını diliyorum. 

Saygılarımla, 

 

 

Raziye ÇAKIR 
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Bulgaristan’da Politik Modelin Değiştirilmesi 

Tarih: 16 Nisan 2013  

24 ġubat 2013‟te Sofya‟da Bakanlar Kurulu önünde 10 bin kiĢi adına konuĢanlar 

BULGARĠSTAN’DA POLĠTĠK MODELĠN DEĞĠġTĠRĠLMESĠNĠ istediler. “Halk 

biziz!”, “Devlet Biziz!”, “Politik parti modeli eskidi!”, “Protesto edenlerin özgür 

iktidarı kurulacak!” sloganları yükseltildi. Sofya Ģiddetli gösterilere sahne oldu. 

Ekonomik bunalımı aĢamayan Bulgaristan, politik krize battı. 

Müslüman–Türk–Pomak ve Romanların ağırlıklı olduğu Kırca Ali, Razgrat, ġumen, 

Silistra ve Kuzey Batı Bulgaristan il merkezlerinde yoğun hareketlenme beklenirken, 

Smolyan ve Blagoevgrat eyleme geçti. Plovdiv ve Varna‟da Kitle eylemlerine 

“Yabancı tekeller ülkemizden hemen kovulsun!”, “Soygun ve talana son!” istekleriyle 

10 binden 30 bine kadar öncelikle gençler katıldı. 

Bütün mitinglerde Veliko Tırnovo ve Varna‟da “çaresizliğe karĢı” kendini ateĢe 

verenler bir dakika saygı duruĢuyla anıldı. 

Hükümetin istifası üzerine göstericiler CumhurbaĢkanı Rosen Plevneliev ile 

görüĢmek istediler. Hiçbir politikacının katılmasını istemedikleri bu görüĢmenin 

naklen yayında kameraların önünde yapılması talebinde bulundular. Politikacılar 

siyasetin dıĢına itildi. Yeni bakıĢ açıları aranıyor. 

Göstericiler Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasası‟nı yaktılar. Temel yasanın halkın 

değil, bir avuç zenginin çıkarlarını savunduğunu öne sürüyorlar. Göstericiler, siyasi 

partilerin tümünün yasaklanmasını, halkın Parlamentoda direk ve daha etkin temsilini 

talep ederek, eylemlerini sürdürüyorlar. 

Bulgaristan‟da “yüksek elektrik faturalarını protesto ederken” alevlenen halk isyanı 

ateĢi bacayı sardı. B. Borisov iktidarı, ekonomik ve sosyal problemleri çözememekle 

itham edilirken, somut olarak halkın kanını emen tekellerle ve ahtopotlarla baĢa 

çıkamamakla, iĢsizlik ve yoksulluk sorunlarına çözüm getirememekle, eğitim ve 

sağlık alanında çöküĢle, bürokrasi ve memur tabakasına özel imtiyazlar tanımakla 

suçlanıyor. Sosyalist Parti (BSP) ile Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH-DPS) halk 

ayaklanmasının devrimleĢme sürecinden korktu ve politikadan el çekti. Partiler 

hükümet kurmak istemiyor. Bulgaristan‟ı hükümet olmanın korkusu sardı… 

https://www.bghaber.org/bghaber/bulgaristanda-politik-modelin-degistirilmesini/
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Basın ve TV halk ayaklanmasına neden olan ÇEZ elektrik dağıtım Ģirketi yönetiminde 

görev alan kodamanların listesini çıkardı. Bu baĢ belası yabancı Ģirkette “HÖH-DPS” 

eski BaĢkanı ve Ģimdiki Fahri BaĢkan Ahmet Doğan‟ın eski eĢlerinden biri ve “HÖH-

DPS “BaĢkan Yardımcısı Hristo Biserov‟un oğlu çok yüksek maaĢlı görevlerde 

bulunuyor. 

Yeni dönem Bulgaristan tarihinde III. Çarın ilan edildiği 1908‟den beri ilk defa 

iktidarsızlaĢma, partileri yasaklama, parti erkini reddetme, Anayasayı geçersiz kılma 

istekleri yükseltilirken, teknokrat bir erki göreve davet eden eğilim derinleĢip güç 

topluyor. Bizdeki politik modelin değiĢtirilmesi ne anlama gelir: 

1.BaĢkanlık Sistemi kurulabilir; 

2.Politik partilerin faaliyetlerine son verilebilir. 

3.Politik partilerin kapatılması, demokratik düzenin yıkılması ve yerine otokratik 

diktatörlük veya BaĢkanlık iktidarı kurulması anlamına gelir. Bu dönem 1934’te 

denenmiĢ ve Aleksandır Tsankov’un faĢist hükümeti iĢbaĢına gelmiĢtir. Bu 

kabine dünya tarafından tanınmamıĢtır. 

Düzensiz ayaklanma ve direniĢlerde yoğunlaĢma Ģartlarında öz yönetme 

mekanizması oluĢturan protesto gösterileri gün geçtikçe daha etkin politik nitelik 

kazanıyor. 

Fakat bu Bulgaristan’da yapılan protestoların Rusya tarafından desteklendiği 

de gözlerden kaçmıyor. 

Bulgaristan için olduğu kadar 27 Avrupa Birliği devleti için de, yepyeni bir politik ortam 

oluĢturan ayaklanma, dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Yunan sokak direniĢçileri ile 

kıyaslama yapmak isteyenler hemen sustu. Arap Baharı‟na benzemediğine iĢaret 

edildi. KomĢuda ve Arabistan‟da kavga muhalefet ve iktidar partileri arasında 

Ģiddetlenirken, bizde politik partilerin tümü politikadan çekilmek zorunda kaldı. 

Siyasetten ümidini kesmiĢ olan kitleler siyasi partilerin örgütlerini dağıtmaya, siyasi 

hayattan uzaklaĢmaya, defolmaya çağrılıyor. Siyasiler soygun, talan ve 

dolandırıcılıkla itham ediliyor. Savcılık göreve davet ediliyor. 

DireniĢin yabancı tekellere tepkisi çok güçlü ve destek topluyor. Ġçlerinde Ahmet 

Doğan‟ın ve HÖH yönetim ekibinin de olduğu, yerli oligarĢik mafya çemberinin AB‟li 

sömürücü tekellerle talancı ortaklığına son verilmesi isteği kesinlik kazanıyor. 
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Kükredikçe yayılan politik atılımda baĢta devrimin gücü olan sendikacılarla omuz 

omuza yürüyen üniversiteliler ön saflarında yumruk sıkıyor. Ayaklanma daha birinci 

haftasında enternasyonel boyut aldı. Berlin, Paris, Londra ve Madrid Bulgaristan 

Büyükelçilikleri önünde toplanan kalabalık Sofya‟da polisle diĢ-diĢe göz göze kavga 

edenlerle dayanıĢma halinde olduklarını duyurdu. 

Bulgaristan‟da toplumsal demokratikleĢme süreci, HÖH-DPS de dâhil olmak üzere, 

23 yıldan beri iktidarı paylaĢan partiler tarafından baltalandı. Ġktidarlar haklarımızı 

elde etme davamızı ve özgürleĢme özlemlerimizi dürüp rafa kaldırdı. Bu yüzden 

totalitarizmi 1990‟da devrimci kükremeyle tarihe itmek istesek bile, özlediğimiz ideal 

demokrasi gerçekleĢmedi. Bundan dolayı mitinglerde yükselen sloganlarda toplumu 

doğrudan demokratik prosedürlerle yönetme, yerel ve merkezi öz yönetime geçme 

istekler gibi politik değiĢiklikler talep ediyorlar. Görüldüğü üzere, 12 Mayıs‟ta 

yapılacak erken seçimlere kadar isyan ateĢi sönmeyip alevlenerek tüm köy ve 

kentlere sıçrayacak gibi. 

Müslümanlar köy, semt, mahalle ve belediyelerini henüz bütünüyle kucaklamamıĢ 

olan bu özgün atılım, artık spontane toplantı ve mitinglerde kendini her yerde 

gösteriyor. Bizler, Bulgaristan halkı toplamında çok önemli bir oluĢturucu öğe olarak 

Ģahlanan cesaretin sokak zorlamalarına tarafsız kalamayız. Politik ortamı sallayan 

yeni güç, tüm yolsuzluklarda parmağı olan HÖH-DPS lider ekibini de politik sahneden 

dıĢarı fırlatmaya hazırlanıyor. Görüldüğü üzere HÖH-DPS‟nin lider ekibinin eli 

tamamen kirlenmiĢ durumdadır. 

Zamlı elektrik faturaları size de bize de geldi. “Olay, bir soygundur!” diyenlerin 

kalesinde hepimize yer var. Dava hepimizin ortak davasıdır. 

Sömürülmemize, soyulmamıza, ulusal çıkarlarımızın ayakaltına alınmasına, 

sokakların kan gölüne çevrilmesine karĢı bayrak açmak bizim de en doğal 

hakkımızdır. Ġsyan ateĢini yakan ve alevlendiren genç aydınlar hepimizin ortak hak ve 

menfaatlerini gündeme getirdi. Bizim çıkarlarımızı da savunuyor. DireniĢleri baĢlatan, 

elektronik çağın, post modern dünyanın ortaya çıkardığı okumuĢ, bilgili ve namuslu 

gençler, sendikacılar, dernekçiler bizdendir. Doğal öncülüğü kabullenelim. Zam 

olaylarını protesto edenlerin ordusuna katılalım amma bu hükümetin bizlere, Türklere 

yönelik yapılanları ve yapılmayanları da görmezden gelmeyelim, gelemeyiz. 

Siz de hatırlayın: 
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19 Mayıs 2012‟de Cebel‟de halka hitaben Bulgarca bir konuĢma yapan Hak ve 

Özgürlükler Hareketi eski BaĢkanı A. Doğan Ģöyle demiĢti: 

“Halkımızın geçim sorunlarını çözemeyen Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH-

DPS) nin bundan öte var olması anlamsızdır!” 

Biz hepimiz acız! ĠĢsiziz! Bankalara borçluyuz! Çördüğünüz sorun varsa gösterin de 

biz de görelim! 

Özgürlük ve ekmek için ayaklandık. Sizlere “paydos.” Yalan dolan; çarpma çırpma; 

zavallı insanları aldatıp uyutma politikanız bizde taĢa çarptı. Herkes gözünü açtı. Türk 

onurumuzu ayak altına aldınız. Çevirdiğiniz sinsi dolapların bedeli sırtımıza yüklendi. 

Yüz karası tarih yazdınız! Onurumuzu kırdınız! Tarihte lekeli bir yer aldınız. 

Yeni seçimlerde 2013!te. Müslümanların oyu Ulusal Hak ve Özgürlükler Partisi‟ne 

vereceğiz. 

Ateist HÖH Artık Gözümüze görünmesin! 

Öz insanımızı bize, kardeĢi kardeĢe düĢman eden, sizden olmayanları evinden 

yerinden, dede toprağından soğutan siz oldunuz. Birbirinizin yalan dolanını, 

hırsızlıklarınızı gizlediniz. ÇeteleĢtiniz. MafyalaĢtınız. Adalet önünde hesap 

vermelisiniz. Soyguncu çetenize katılmak istemeyenlerin çekmediği kalmadı. Siz 

insan kayırdınız. Bizi hor görüp mafyalarla senli benli, sarmaĢ dolaĢ oldunuz. 

Ortaklıklar kurup binbir Ģeytanlık yapmaktan geri durmadınız. Kimsenin gözyaĢına 

bakmadınız. Açlığımızla alay ettiniz. Çilemize, çekimize yüz çevirdiniz. ĠĢte bakın, 

ayaklananlar tüm politikanıza “hayır” diyor. Sizi çöpe atıyor. “Devlet Biziz!”, “Ġktidar 

Biziz!”, “Halk Biziz!”… Sarayları yıkıp yakan isyanlardır. Ġsyan ateĢine hiçbir zırhlı 

araç dayanamaz! Bayraklarınız indiriliyor. 

Halkımızdan, haklı davamızdan ve mücadelemizden uzak durun. Saraylarınızı ateĢ 

saracak. Dostlarınız uzaktalar, uzak suyla yakın ateĢ söndürülmez. Çağresizsiniz. 

Gönüllerden düĢtünüz. Bu defa baĢta değil, ayakaltındasınız! Sizi dehĢete düĢüren 

nefret ateĢinde yakanların kâbusudur. 

Korkuyla yaĢanmaz. Politikadan tamamen çekiliniz! Defolurken Hak ve Özgürlükler 

Hareketimizi gerçek sahiplerine, halkımızın onurlu evlatlarına, ölümsüz 

kahramanlarımıza devredemediniz amma bu Müslümanlarını değil amma sizin HÖH 

ile birlikte son seçiminiz bu seçimler olacaktır. Tüm HÖH‟çülere duyurulur, artık bu 
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partiden hiç kimseye fayda gelmez. Herkes bir an önce kendine gelerek UHÖH‟nde 

yerini alması gerektiği gün bu gündür. UHÖH adalet, samimiyet ve yeni nesillerin 

yeridir. Müslüman halkına duyurulur. 

 

Kaynak: https://www.bghaber.org/bghaber/bulgaristanda-politik-modelin-

degistirilmesini/ 

  

https://www.bghaber.org/bghaber/bulgaristanda-politik-modelin-degistirilmesini/
https://www.bghaber.org/bghaber/bulgaristanda-politik-modelin-degistirilmesini/
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Demokrasinin Doğuşu 

Tarih: 12 Kasım 2013  

Demokrasi, futbol karĢılaĢması gibi bir oyundur ve hakem olmadan olmaz! 

Önce Ģu çok konuĢulan, tartıĢılan ve yüceltilen DEMOKRASĠ‟YE bir bakalım. 

Eski Yunan‟dan gelme bir idare biçimidir. 

Demokrasi’nin sözlük anlamı, HALK YÖNETĠMĠ’ dir. 

Ġnsanoğlu tarafından bulunduğu ve uygulanmaya konduğu zaman ne Ģehirler bu 

kadar kalabalıktı, ne de ülkeler milyonluktu. Dünya nüfusu da 8 milyar değildi. 

Köylerde demokrasi diye bir Ģey olmaz. Göçebe çağında ve yerleĢik dönemin ilk 

dönemlerinde de demokrasi yoktu. 

Göçebeleri idare eden yaĢlılardı, aksakallılar, soy, sülale baĢlarıydı. 

Halk yönetimi dediğimiz demokrasi Ģehirlerle birlikte doğdu. 

Halkın seçtiği yöneticilerin (Belediye Başkanı, muhtar, meclis üyeleri yrd. vsy.) 

iradesi, kararlılığı, dürüstlüğü ve adil olmasıyla gerçekleĢti. Her gün seçim olmaz. 

Belediye BaĢkanı, Muhtar, yöneticiler, idare meclisi belirli aralarla seçilir, ölüm, 

deprem, savaĢ gibi seçenlerin iradesi dıĢında gerçekleĢen olaylar ara seçim, erken 

seçim adlarıyla bilinen, halk oylamasına yol açar. Adına demokrasi denen halk 

idaresi biçimi, Ģehirlilerin ellerine sopa alıp düzen sağlaması anlamında 

kullanılmamıĢtır, seçim, seçmenin kendisini yönetecek kiĢiyi yetki ile donattığı bir 

uygulama değildir. Seçime katılan ya da katılmayan, seçilen tarafından yönetilmeyi 

kabul etmiĢ olur. Aynı futbol karĢılaĢmasında olduğu gibi, sahada oynayan ya da 

yedekte bekleyen oyuncuların hepsinin yani bütün takımın, oyun kurallarına ve 

hakemin kararlarına uymak zorunda oldukları gibi bir Ģey. 

Ġlk seçimler nasıl yapılmıĢtı? 

Önce ilk seçimlerin de antik Yunan‟da yapıldığını anımsayalım. Milattan çok önce 

eski Yunan‟ın BaĢkenti Atina‟da 1200 kiĢi yaĢarken, Ģehrin giriĢ kapılarına, kalesine, 

yoluna, suyuna, asayiĢine ve yasal düzenine uyulmasına bakan sorumlu kiĢiye ġehir 

Muhtarı deniyordu. ġehir idarecisini seçme ihtiyacı bir de, Ģehirlere gelip yerleĢen 

insanların ve ailelerin çok değiĢik soylardan gelmesinden, farklı görgülere sahip 

https://www.bghaber.org/bghaber/demokrasinin-dogusu/
https://www.bghaber.org/bghaber/tag/yol/
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olmasından, birbirinden uzak hayat Ģartlarından, değiĢik yaĢayıĢ tarzlarından ve farklı 

örf ve adetlere, görgüye dayanan geleneklerden gelmelerinden kaynaklandı. Onları, 

Ģehir ortamında kavgasız, gürültüsüz dobra dobra hem beraber hem de yan yana 

yaĢatacak olan kuralları koyacak ve kendilerine hizmet verecek bir kiĢiye veya bir 

makama ihtiyaçları böyle doğdu. 

  

Aynı Ģehrin vatandaĢı olarak beraberce yaĢamayı; bu ortama ayak uydurmayı, 

herkesin kabul ettiği kurallara riayet etmeyi üslenirken, önceden hiç tanımadığı, fakat 

Ģehir halkı tarafının uygun görülüp seçilen bir ĠDARESĠ‟NĠN kararlarını ve kurduğu 

düzeni de kabul etme zorunluluğu kural oldu. Ġlk ve değiĢmez Ģartı, kurallara uyarak 

ortak yaĢama olan Ģehir hayatında, köy ve göçebe hayatındakinden çok farklı 

bir düzenlilik vardı.  Bu düzeni sağlayan ve kontrol eden ise, seçimle iĢ baĢına 

gelen, emrinde zabıta, uzman ekipleri ve bilirkiĢiler olan Muhtar ya da Belediye 

BaĢkanıydı. Ġnsanların okuma yazma bilmedikleri, kalem kâğıdın, seçim bülteni 

ve seçim sandığının hala icat edilmediği bir Ģehirde muhtar yani ġEHĠR 

ĠDARECĠSĠ SEÇĠMĠ nasıl yapılırdı? 

Atina ile örnekliyorum: 

Klasik dünyanın ana kentinde, Ģehir sakinlerinin birlikte seçme ve seçtiklerini yine 

birlikte görevden alma usulüne SEÇĠM adı verilmiĢti. Seçimler önce ġEHĠR 

ĠDARECĠSĠ için yapıldı. Bu seçimlerde, günümüzde seçim aracı olan,  liste, kimlik, 

bülten, seçim sandığı, imza atma, komisyon, gözlemci, kandırma toplantıları, köfte 

yedirme, bira ikram etme, ele para sıkıĢtırma falan yoktu. 

Bunların tümünün yerine, seçim ortamında sadece iki Ģey vardı: 

Biri,kimsenin alıp kaçıramayacağı büyüklükte beyaz mermer bir taĢ; 

Ġkincisi de, taĢın kenarına dizilmiĢ birkaç çubuk odun kömürü. 

Beyaz taĢ üzerine çizgi çekmeye, kömür de beyaz üzerine siyah çizgiyi çekmeye 

yarıyordu. Her Atinalının bir yılda bu taĢa sadece bir tek siyah çizgi çekme hakkı 

vardı. 

Hakkını iki defa kullanan ağır cezalandırılır ve anakentten sürülürdü. 

  

https://www.bghaber.org/bghaber/tag/para/
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Bu iki klasik seçim aracı, yıl boyu Ģehir merkezinde, herkesin kolayca ulaĢabileceği 

kuytu bir yerdeydi. Siyah çizginin anlamı “HAYIR” dı. BEN ġĠMDĠKĠ ġEHĠR 

YÖNETĠCĠSĠNĠ ĠSTEMĠYORUM, demekti. Her çizgi, bir olumsuz oydu. 

Çizgi çekmeyenler “zidareciden memnunuz” oyu kullanmıĢ olarak kabul ediliyordu. 

1200 sakinlik Atina’da 600 çizgi Ģehir idarecisini makamından alıp 10 yıl 

sürgüne gönderiyordu. Bu kuralın istisnası yoktu. 

Seçimin bir günde değil, yıl boyu her an ve her yıl yeniden yapılması, sürekli 

canlı olan bir demokrasi olduğu yani halk idaresinin arasız iĢlediği anlamına 

gelir. 

Bu örnekle anlatmak istediğim, demokrasinin eski Yunan uygarlığı kadar yaĢlı ama 

aynı zamanda bir bebek kadar masum ve hilesiz doğmuĢ olduğunu. Bebek 

büyüdükçe yanlıĢ eğitim görüp hilebaz, aç göz, küstah, hatta insan düĢmanı, ırkçı bir 

tip olabildiğini göstermekti. Demokrasiyi de, toplumsal gereklere göre değiĢtiriyoruz 

yalanıyla çarpıtıldığını, alabildiğine içsel ve biçimsel darbeler aldığından dolayı 

iĢlevlerini yitirdiğini anlatmaktı. 

Bu öz ve biçim çarpıtma, sosyalist Bulgaristan‟da, sosyalist halk demokrasisinin bir 

baskı ve terör düzeni olan totaliter rejimle değiĢtirilmesi Ģeklinde oldu. 

Birincisinde devlet okulunda Türk dili öğretmeni yapan bir vatandaĢ, ikincisinde, Türk 

milliyetçisi iftirasıyla “Belene” sürgün kampında ezildi. 

Benzer örneklerimiz çoktur. Sınıflı toplum demokrasisinden bir basamak daha yüksek 

bir halk idaresi olması gereken sosyalist demokrasinin ırkçı çarpıtılmasıydı. Bunun 

sonucu 1989‟da 500 bin yurttaĢımız hayatlarını kurtarmak için göç etmek zorunda 

kaldı. 

ġu noktada anlaĢılması gereken, demokrasinin özüne ve biçimine dokunmak, ateĢe 

dokunmak kadar tehlikelidir, sonuçları acı olur. 

 

Kaynak: https://www.bghaber.org/bghaber/demokrasinin-dogusu/ 

  

https://www.bghaber.org/bghaber/demokrasinin-dogusu/
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Demokrasinin Doğuşu – 2 

Tarih: 14 Kasım 2013  

Günümüzdeki demokrasi anlayıĢı ve ters iĢleyiĢi: 

Ġlk baĢta demokraside hakem olmadan olmaz, dedik. KuĢkusuz toplumsal 

hakemrolü derken, ombudsmanlığı (toplum hakemi) düĢünmedim,  Belediye BaĢkanı 

ve Belediye Meclisi haklarından ve yükümlülüklerinden söz etmek istiyorum. 

Belediye erkinin hakları ilk baĢta önleyici ve uygulayıcıdır. 

Örneklersek, Sofya Belediye BaĢkanı Yordanka Fındıkova faĢizan ATAKA Partisinin 

Suriyeli savaĢ kaçaklarının Bulgaristan‟a sığınmasına karĢı öfkeli ve düĢmanca bir 

protesti yürüyüĢü düzenlemesini, BaĢkan sıfatıyla, toplumsal nizama aykırı bulup, 

yasaklama suretiyle engelleyebilir. Fakat aynı ırkçı güçlerce 2011‟de Sofya 

merkezinde “Banya BaĢı” camiinde Cuma namazı esnasında ansızın baĢlatılan taĢlı 

sopalı saldırısını önleyemedi. Bu durumda toplumsal düzen sağlamada hakemlik 

görevi Belediye BaĢkanı‟ndan çıkıp, adalet organı olan mahkemeye intikal etmek 

zorundadır. 

Milattan önce, ne Hıristiyanlık ne de Ġslam dini vardı. Toplumun milli mensubiyet 

esasında uluslara ve halk topluluklarına, milli azınlıklara ayrılmamıĢtı. O yüzden 

Belediye baĢkanlarının milliyetçilikle, ırkçılıkla, yabancı düĢmanlığı ile mücadele etme 

gibi bir sorunu da yoktu.  Irkçılık öfkeli patlamaların barutu değildi. Örneğimizdeki 

“devlet Ģehir” olan klasik ana kentin çözüm bekleyen sorunları farklıydı. 

Ne yazık ki, modern dünyada ırkçı hortlamaları sıklaĢtı ve toplumu sıkıyor, aynı 

zamanda bu düĢmanlık olgularına Belediye BaĢkanı, Belediye Meclisi bakmaz oldu. 

Olaylar ulusal adalet sistemine intikal ediyor. Bu, “Banya BaĢı Cami” olayı da Sofya 

ġehir Mahkemesi‟nde görüldü. Saldırıyı baĢlatanlar, namaz kılanları çiğneyenler, 

yaralayanlar cep telefonları ve TV kamaraları tarafından defalarca görüntülenmiĢ ve 

isim ve soy atları dosyaya eklenmiĢ olsa da, savcılık “bilinmeyen saldırgana” karĢı 

dava açtı ve kimse ceza almadan dosya kapandı. 

Son yıllarda Bulgaristan‟da düĢmanca baĢkaldırıya, düĢmanca dil uzatanlara, ırkçı 

öfkeye karĢı açılan davalardan sonuç alınamadı. 

https://www.bghaber.org/bghaber/demokrasi-hakemi-2/
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Toplumu kin ve öfkeyle karıĢtırıp birbirine düĢürmeye son verilmesi ve tarih 

tarafından ret edilen bir faĢizan ideolojinin temsilciliğini yapan Volen Siderov‟la 

tartıĢmaya giren tanınmıĢ toplum adamlarından sosyolog Andrey Rayçev ve gazeteci 

Nikolay Barekov hakaret davası açtı ama kaybettiler. 

Üstelik mahkeme onları en yüksek para cezalarına çarptırdı. Özellikle ırkçılığın 

elebaĢılığını yapan V. Siderov‟un öfke kusan dili, sanki adaletin koruması altında 

bulunuyor. Halen, onun,  Bulgaristan Türkleri ve Müslümanların partisi olan Hak ve 

Özgürlükler Hareketi ile ortak hükümette olması hepimizi incitiyor. 

V. Siderov’un iğrençliğini örnekleyelim: 

Sofya Bölge Mahkemesi 21 Temmuz 2006 günkü duruĢmasında, “ATAKA” partisi 

liderinin bir basın açıklamasına karĢı açılan davaya baktı. Dava dilekçesinden: “En 

nihayet Bulgarların parlamentoda kendi temsilciliği olacak. Orada artık yalnız 

ibneler, Çingeneler, Türkler, yabancılar, Yahudiler ve baĢkaları olmayacak, 

yalnız ve bir tek Bulgar olacak.” Mahkeme heyeti Siderov‟tan özür dilemesini bile 

istemedi. 

Öyle ki, Çingeneleri “sabun yapmak istediğini” meydan mitinglerinde bağırarak 

beyan eden bu faĢistin gerçeği yüzüne söyleyene, Bulgar mahkemesi azami para 

cezası kesiyor. 

Önemle vurguluyorum, 2006’da görülen faĢist hortlamaya karĢı davadan 

gerçekçi bir karar çıksaydı, 2011’de Sofya “Banya BaĢı Cami” saldırı 

olmayabilirdi. 

Ve yeni ortamda Ģöyle bir özellik var: 

Ġki sene önce namaz kılanlara saldıranlar ki, bu hep aynı gözü dönmüĢ haydut 

çetesidir ve “demokratik bir toplumda ötekilerin haklarına tecavüz” ilkesinden 

hareketle yasalarca yolları kesilebilir, fakat kudurmuĢların kıllarına bile dokunulmuyor, 

ölümcül virüs gibi üreyip yayılıyorlar. 

 

Kaynak: https://www.bghaber.org/bghaber/demokrasi-hakemi-2/  

  

https://www.bghaber.org/bghaber/demokrasi-hakemi-2/


19 |  R a f e t  U L U T Ü R K

Demokrasinin Doğuşu-3 

Tarih: 16 Kasım 2013 

Plovdiv Ġl Mahkemesi‟nin 600 yıllık Müslüman vakıf mülkü olan “KurĢun Cami”yi 

Bulgaristan BaĢ Müftülüğüne iade etme kararına karĢı, Karlovo Belediye BaĢkanı 

Emil Kabaivanov, 9 Kasım 2013 Cumartesi gün Ģehir merkezine topladığı 1000 kiĢi 

mahkeme kararını lanetledi. 

Karara uymayacaklarını beyan ettiler. 

Lanetlenen haklı bir karardı. BĠR BELEDĠYE BAġKANI MAHKEMENĠN VERDĠĞĠ 

KARARI KABUL ETMĠYORSA; HALKI ADALETE KARġI AYAKLANDIRDIRIYORSA 

BU ÜLKEDE DEMOKRASĠDEN SÖZ EDĠLEBĠLĠR MĠ?. 

Ġslam dinini kötülemek, gasp edilmiĢ Müslüman vakıf mallarının iadesine karĢı 

çıkmak, adaleti lanetlemek için otobüslerle kanı kaynamıĢ ırkçı taĢımak, iĢ mi! 

Bunların arasında modern Ģekillere bürünmüĢ çok azgın milliyetçi ve ırkçılar var: 

“Levski” futbol takımı taraftarları; rokerler; ülkenin birçok yerinden iĢsiz güçsüz 

serseriler hep bunlardandır. 

Ne imiĢ efendim: “KurĢun Cami”de ibadet yapılmasına izin vermeyeceklermiĢ! 

Mahkeme kararına uymayacaklarmıĢ. 

“KurĢun Cami” bizim yalnız geleneksel ibadethanemiz değil, bir de Ģu fani 

dünya ile helâlleĢtiğimiz ilahi yerdir. 

Ölmemize de mi izin yok? 

Ne yazık ki, günümüzün Belediye BaĢkanları, ırkçıları Ģehrinin tarihini bile 

bilmiyorlar: 

Kısaca tarihi bir hatırlatmak isteriz; 

Bulgar diline Karlovo adıyla giren, güzelim Balkan eteğinde bulunan bu 

Ģehri,  Türkçemizde  “Karlı Ova” olup XV.Yüzyılda Türk paĢalarından Karlı Bey 

tarafından kurulmuĢtur. Atlılarıyla Koca Balkan‟dan deli dolgun, Ģelalelerden 

https://www.bghaber.org/bghaber/demokrasinin-dogusu-3/
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sıçrayarak inen “Stryama” – (Delice) ırmağı suyunun buz kesen berraklığına hayran 

kalan PaĢa, subaĢında durmuĢ, beĢ toklu kesmelerini ve bunları 10 kilometre arayla 

Balkan eteği ırmak ve dere boylarına asmalarını emretmiĢtir. Yedi gün sonra etleri 

geri istediğinde, bulunduğu yerde bir ağaç dalında sallanan koyun etinin asla 

kokmadığını görünce, “ġEHRĠ BURAYA KURACAĞIZ!” buyurmuĢtur. 

“Karlı Ova” Ģehrinin temelleri 600 yıl önce iĢte böyle atılmıĢtır. 

“Koca Balkan” ile “Orta Balkan” arasına serilmiĢ bu vadinin havası, suyu 

emsalsizdir. Kuzeyden geçit vermez siper olan ve adını “bal” ve “kan” birleĢiminden 

alan,  Kara Deniz‟den Sırbistan‟a uzanan bu sıra dağlara “BALKAN adını veren de 

yine Karlı Bey olmuĢtur. 

Bu uygun buluĢuyla coğrafyaya girmiĢtir. Balkan yaylaları o zamanlar arı kovanı, 

koyun sürüleri ile doldu, Isparta ve Kafkaslardan getirilen “yağ gülü” vadiye yayıldı, 

adına 

“Karlı Ova Gülü” dendi, dünyaca tanındı. Lavanta bahçeleri, kestane, ceviz ve 

ıhlamur koruları yetiĢti. Avlulara nar, incir dikildi. KomĢu kapıları açıldı. Porta 

önlerinden arık dolusu sular akıtıldı. Duvarlardan, kapılardan mor salkımlar döküldü. 

Dağa önce insan ayağı basmamıĢ dağ yamaçlarına al benekli “AyĢe Gelin” kirazları, 

“Misket” üzüm bağları dikildi. 

“BeĢ Pınar”da Ģehirliler Paskalya ve Hıdırellez coĢkusu yaĢardı. 

Bu Ģehirde her yıl doğayla diriliĢ, umutların yeĢermesi ortaktı. Kendi lokmasını 

döktüğü alın teriyle çıkaranların saygın onuru ve ortak hayalleri vardı. Bölge insanın 

birlikte var olma kültürü kendiliğinden mayalanmıĢtı. KomĢuluklar duvar delmiĢ ara 

kapılar açmıĢtı. Bunları hep BĠZĠM ATALARIMIZ TÜRKLER yaptı. 

Bu Ģehre hakim mimar sembolleri: SENDĠKALAR SARAYI – XIX. yüzyılda 

kurulmuĢ TOSUN BEY KONAĞI. Balkanlarda benzeri olmayan bir baĢka 

eser DOKTORLAR SARAYI. Ġkisi de, görmeye değerdir. Gül ve lavanta kokulu tarih 

sayfalarında, bal arısı vızıltısı ve Ģarlayan ırmağın Ģarkısı var. Ve gerçekler 

böyleyken 600 sene önce kurulan “KurĢun Cami” bizim diye hortlayanlara ĢaĢalım 

mı? Gülelim mi? 
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Bu Ģehrin tam merkezinde bulunan ve en büyük olan “Cami” 1978‟de Todor Jivkov‟un 

emriyle bir gecede yıkılmasından ve “KurĢun Cami” nin (mimari eser” statüsüne alınıp 

ibadete kapatıldı. Daha sonra, ibadethane olarak açık kalan bir tek “Yalı Cami” 

cemaatte dar gelmeye baĢladı. Bu nedenle,  Karlovo‟lu Türk ve Müslümanlardan 

bazıları Cuma ve Bayram namazına Ablalar köyüne gitmeye baĢladılar ve halen bu 

durum devam ediyor. 

Bu yüzden Karlovo Belediye BaĢkanı‟nın “Ģehirde açık cami var” iddiası 

saçmalıktan baĢka bir Ģey değildir. 

ġunu da unutmayalım, totalitarizm döneminde Karlovo‟ya  “Levski” dendi. 

Ne var ki, sakinleri  “Karlovo” isminin iade edilmesinde Bulgarlar direndi. BaĢarılı da 

oldular. ġehir bu zaferini kilise ve camileriyle, müze ve abideleriyle, köprüleri ve 

parklarıyla kutladı. 

Bu Ģehirde otobüsle haydut taĢıyarak miting yapmak gelenekten değildir. 

YakıĢmadı da! YanlıĢtı! 

Kalabalık öğle saatlerinde toplandı. Etraf evlerin açık mutfak pencerelerinden sarma, 

dolma kokuları alanlar, baĢlarını sağ sola çevirdi. Evet, sarma, dolma, kurban 

çorbası, karnıyarık, pastırma, imambayıldı, baklava, irmik tatlısını, yağ tatlısı, etli 

bulgur, gül reçeli, gül lokumu, çifte damızlı anasonlu rakı ve bunlarla kurulan 

sofralardaki muhabbetler, bu Ģehre Türklükle birlikte, çağın emsalsiz kültürünü 

yerleĢtirmiĢtir. Sen kaynatılmıĢ kestane mezeli rakı masasında bulundun mu?  Hiçbir 

bedel talep etmeden bildiklerini komĢularına devredenlerin torunları olmakla 

gururluyuz… 

Bu Ģehirden hayırlı Bulgarlar çıkmıĢtır. Heykelleri Sofya Üniversitesi önündeki 

Evlogi ve Georgi kardeĢler. Doğup büyüdükleri bu Ģehre has ipek fabrikası kurdu. 

Türk, Bulgar, Çingene demeden, 500 kiĢiye bir asır boyu iĢ verdi. Günümüz 

demokratları fabrikayı kapattı. Makineler hurdaya çıktı. Kesti! Kıydı! Sattı! Önüne 

aldığı sümsük kitleye konuĢan Beledi BaĢkanı‟nın göz mihverinde, ocağı 

demokrasiyle sönen ipek fabrikasından, Balkan doruğuna el atan ve olup bitene 

öksüz gibi bakan, uzun bir baca kalmıĢtı. 

Doğup büyüdüğün Ģehrin ve Vatan tarihini bilmemek ne kötü bir bilseniz! 
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Unutmayalım! Bulgaristan‟da son 24 yılda doğan 1 milyon 760 bin çocuk var. Onlar 

okula gitmeden askere gittiler. ġimdi boĢ boĢ dolaĢıyorlar. 

Onlar suçlu değiller çünkü bunlara Vatan tarihi tüm güzellikleri ve ortak yanlarıyla 

bunlar anlatılamadı. 

Bilinenleri bilmesinler diye, toplumsal bellek, teyp kaydı gibi silindi. 

Plak baĢa alındı. 

Ortalık milliyetçilik kokuyor. 

Bu bölgeyi bir ırkçı sisi basıyor. 

Oysa bu Ģehirde herkesin övünebileceği bir ortak yaĢam hikâyesi var, hem de gül ve 

ıhlamur kokulu, damıtma anasonlu “misket” rakısıyla beslenmiĢ bir öykü, yaĢlı ve 

genç Türk ve Bulgar avcıların “Delice” ırmağı boyunda ocak baĢında ne baĢı ne de 

sonu olan sohbetlerinde incelmiĢ, tatlanmıĢ ve ballanmıĢ öykülerde yaĢıyordu. 

ġu meydandaki cami düĢmanları nereden bilsin bunu… 

Ama biz bu yazımızı demokrasi hakemsiz olmaz tezimizi ispatlamak için 

soruyorum: 

BELEDĠYE BAġKANI  MAHKEME KARARLARINI UYGULAMAZSA ADALET 

SAĞLANABĠLĠR MI? 

DEMOKRASĠ TESĠS EDĠLEBĠLĠR MĠ? 

Hakem taraf tutuğunda futbol karĢılaĢması oynanabilir mi? 

Ever, bunların ikisi de olmaz, çünkü Belediye BaĢkanı tarafsız olmalıdır, insan ayrımı 

yapmadan yasalara bağlı kalmalıdır, meydanlarda mahkeme kararlarına keyfi yorum 

getiremez, bu olunca oyun bozulur. (diyenleri duyuyor gibiyim) 

Deniz toprağa küstükçe git gel yaptığı gibi, doğal yasalar toplumsal adaletin 

uygulanmasına arka çıkar ve iĢler karıĢır. 

Ve biz, XXI. yüzyılda, XIX. ve XX. yüzyıl kafasıyla yaĢamaya devam ettiğimizde, 

hangi demokrasiden söz edebiliriz! 
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Eskiden, devir değiĢirken, yani 200 yıl öncesi insanlar milliyetçiydiler çünkü ulusal 

devletlerini kurmak istiyorlardı. 

Haklıydılar da. 

Çünkü imparatorluklar devri kapanmıĢtı. 

Bulgarlar da öyleydiler ve o zaman ne olmuĢ olurlarsa olsunlar, değiĢerek yenilenmek 

zorundadırlar, çünkü XXI. yüzyılın mantığı: 

HÜMANĠST YANĠ ĠNSANSEVER; YARATICI YANĠ OLUMLU YAKLAġIMLI; 

PRAGMATĠK YANĠ YAġAMA YAKIN OLMAMIZI ZORUNLU KILIYOR. 

  

Bu protesto mitinglerinde en fazla yükseltilen sözde uyumsuzluk gerekçesidir, yani 

“KurĢun Cami” nin Bulgar komitacılardan Vasil Levski Müze Evine 200 metre uzakta 

bulunması. Karlovo‟da hem “Kurcun Cami”yi hem de Vasil Levski Müze Evini 

bilmeyen yoktur, birisi yolun sağ tarafından öteki de aynı yolun sol yakasındadır. 

Eğer V. Levski Bulgar Ulusal Davası sembolüyse, onun oluĢmasında ve bir bayrak 

olarak dalgalanmasında yerli Türklerin çok büyük, hatta olağanüstü katkıları olmuĢtur. 

Bunu da Bulgar Milliyetçilerine anlatalım öğrensinler; 

Komitacı sıkıĢtığı zamanlar, Karlovo‟lu Hanife ninenin evinde 5 defa gizlenmiĢ, 

gecelemiĢ ama ele verilmemiĢtir. 

Ulusal egemenliğinin ilan edilmesinden sonra kurulan Bulgar Parlamentosu Levski‟ye 

yataklık eden Hanife nineye ömür boyu emekli maaĢı vermiĢtir. 

ġerefliliğimize baĢka kanıt gerekmez. 

Bulgar egemenliği bizim de koynumuzda doğmuĢtur. 

Bulgar ulusal davasının bayrağı olarak kabul edilen Vasil Levski‟nin Osmanlı 

saltanatına baĢkaldırıda yükselttiği yeĢil atlas bayrağı üzerindeki ĢahlanmıĢ aslanı 

kem gözlerden uzak gizlice nakıĢ eden Mara teyzenin bir sert kıĢ gecesi altın renkli 

ipek ipliği biter, komĢu Bulgarlarda da bunlar yoktur. Son çileyi komĢusu Hacet 
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bacıdan alır ve aslanın yelesini tamamlar. Bu, Bulgar ulusal devrim alayında 

yükseltilen sancaktır. 

Levski, kiliseden çıkıp Balkana tırmanan bir komita baĢı olduğundan, bu mitingde 

“kutsalın kutsalı” olarak iĢaret edilen “BABA EVĠ” gece karanlığında giderken, ele 

verilmeyeyim diye hep Türk Mahallesi‟nden geçmiĢtir. 

Gece vakti, yolluk için elini hep kümeslere uzatan bu “ulusal kahraman”ın Türkler 

arasındaki lakabı “tavukçu momçe”dir. 

Karlovo‟lu olgun Türk soyları bu durumları hep “bir Ģey olmaz!” la 

geçiĢtirmiĢlerdir “mahallede her çocuk bizim çocuğumuz!” hoĢgörüsü ve 

mantıyla olumsuzlukları olumlayarak geçiĢtirmiĢlerdir. 

Geldik bu güne ve bugün birbirini tutmayan ĢddĢalarla laf atılan Ģerefimizde Ģu 

da var. 

Karlovo‟ya “Vasil Leski Müze Evi” yapılması, komitanın baba evinin onarılmasına 

gerekli olan ödeneği ilk veren,  kuĢağından çıkardığı 17 altını Belediye BaĢkanına 

gönderen Mıstık Mustafa olmuĢtur. 

Sonra, Vasil Levski, hiçbir Türk tarafından ele verilmemiĢtir, onun yakın dava 

arkadaĢı olan Lüben Karavelov‟un  sevgilisi Natalya (Nata) Karavelova onun resmini 

Belgrat polisine vermekle, ihbarda bulunmuĢtur. Sonra Sofya Mahkemesinde Vasil 

Levski‟ye ölüm cezası kesen, kendisine Ġstanbul‟da en fazla komita parası veren 

Ġvanço Hacıpençoviç‟tir. 

Aramızda söylenmemiĢ ne varsa ortaya dökelim ve anlaĢalım, ne Osmanlının 

yükünü, ne de bize yöneltilen itham yükümü daha fazla taĢımaya hiçbirimizin 

tahammülümüz kalmadı. 

  

Dönelim yazımızın konusuna, Karlovo Belediye BaĢkanı yazdıklarımızı biliyor da 

neden duruma hâkim olmuyor. Vasil Levski‟nin baĢını yiyen de karıĢmadığı “Araba 

Konak” hırsızlığı değil midir. Bulgar tarihinde çalıp kapma, gasp etme seren cemleri 

çoktur. 

Ne güzel ki, tarihte geçiĢtirme zamanları gelip geçmiĢtir. 
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Belediye BaĢkanlarının birinci vazifesi Ģehirlerini hakça, adaletçe, uyumlu ve Ģerefli 

yönetmektir. Tarihi ve hak olanı çarpıtmak, hukuku, halkın belleğini, onurlu vicdanı 

ters yüz göstermek, doğrudan doğruya kamuoyunu yanıltmak anlamına gelir ki, böyle 

bir ortamda adaletten güç alan demokrasi tesis edilemez, edilse bile yaĢayamaz. 

BakıĢ açılarımızı ve tavırlarımızı zorunlu değiĢtirme çağında yaĢıyoruz. 

Hakemler sahada, oyun esnasında kural yaratamaz, düdüğü kuralsız öttüremez, bir 

de zamanı doldurmuĢ kurallarla da karĢılaĢma yönetilmez! 

Uluslararası kurallar tüm futbol takımları için olduğu kadar, tüm demokrasiler için de 

geçerlidir, uymak zorunluluğu vardır, hakemsiz demokrasi olmaz, bir de demokrasinin 

hakemi olmak çok zordur. 

Demokrasi çağdaĢ istemlere göre arınmak zorundadır, bunu yapamazsa yani eski 

zehirden kendini arıtamazsa, yok olmayı,  ölmeyi kabul etmek zorundadır. 

 

Kaynak: https://www.bghaber.org/bghaber/demokrasinin-dogusu-3/ 

  

https://www.bghaber.org/bghaber/demokrasinin-dogusu-3/
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DAVAMIZ YAŞIYOR 

Tarih: 25 Aralık 2013  

Rafet ULUTÜRK 

Ayaklanma çağı yaĢadık. 

29 yıl sonra bugün, ne kadar soğuksa hava, ne kadar buzluysa üzerine bastığımız 

toprak ve ne kadar acımasızca yalıyorsa rüzgâr yüzümüzü, o sabah da, Ģairin dediği 

gibi, HAVA KURġUN GĠBĠ AĞIRDI! 

Ve yemin etmiĢtik hepimiz dondurucu soğukta yanmaya, çünkü inanıyorduk bizlerden 

birimiz yanmadan karanlıktan çıkıĢamayacağına. Sanki bulutların buz tutmadığını, 

güneĢin balçıkla sıvanmadığını bilmiyorlardı! Yüz yıl olgunlaĢmıĢtı bu sabah. Ne 

kadar uzanmıĢtık göklere, bulutlar alçalmıĢ, tutalım diye. Ayaklanma çağının 

baĢladığını hiçbir kitap yazmamıĢtı. 

Ġsyan alayı öyle bir çekildi ki! 

Gelecek açmaya, tarihi geleceğe taĢımaya yürüdü.. 

Silahla yol kesmek dedelerinin ustalığı olanlar, hepimizden öyle korktular ki, bizi 

Türkleri durduramayınca, annesinin sırtındaki TÜRKKAN bebeyi bile vurdular. Ogün, 

o yerde, Türkkan kızımız Ģehit düĢerken, KĠMLĠK ĠSYANIMIZ kutsandı. 

Ayaklanmamız dünyaya müjdelendi. 

Büyük devrimlerin büyük kahramanları vardır. Bizim olanı ise kundaktaki bebeğimizdi. 

Adını yazacak altın suyundan önce, ölümsüzlüğünü yer ve gök kabul etti. 

Türkan ismi hafızalarımıza kazındı, Türklüğümüzün ebedi sembolü oldu. 

Bugün senin için buradayız. En güzel çiçekler çeleklerimizdir. Türkan ÇeĢmeden 

dökülen suda kimlik melodimizi dinlemeye geldik. KonuĢuyorlar çeĢme baĢında 

tatlıya tuz katan sözlerle. Kaymak bağlayamadı davamız. Farklı yaprak ve farklı kap 

Ģu dökülenler. Türk kimliğimizi sınarken, gurur tazeliyoruz. Onurumuzu kamçılıyor 

güneĢ, hafıza zarlarımızda benliğimizi ararken. 

Devrimlerin safları bencillerle doldu. 

ġu gördüğünüz etraf tarlaların tütünleri katransız olmadığı gibi, bencilsiz ve hainsiz 

devrim de olamazdı. 

https://www.bghaber.org/bghaber/davamiz-yasiyor/
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O gün bu gün, bizim egoistler, hainler, Ģahsiyetsizler ve benciller o günlerin havasını 

koklamadan yalnız kendini düĢünenler, kendi çıkarlarının herkesinkinden daha üstün 

olduğunu sananlar isyan ettiğimizden hala utanıyorlar. 

Ayaklanmasaydık, iĢte biz Türkleri yatıĢtırdık gelin diyeceklerdi ve kahraman 

olacaklarını zannederlerdi. Amma diyemediler, gerçek kahraman olamadılar. 

Ġsyan kahramanlarıyla yüzleĢmede hala bugün de utanıyorlar. Ayrıca her 

zamankinden bugün daha fazla korkuyorlar. Rodop sefillerinden, “çendilli” 

dediklerinin, devlet makamlarında insan haysiyeti olmayanlardan, isim ve kimliklerini 

tüm kayıtlarda silinenlerden bugün de korkuyorlar. 

Kendilerine mezar yeri bile verilmeyenlerden korkuyorlar. 

Korkacaklar tabii, çünkü tanklı, zırhlı, tepeden tırnağa silahlı totalitarizm karĢısına 

nasırlı ellerle ve bükülmeyen bir iradesiyle çıkıp ĠSYAN ZAFERĠ kutlayanlardan daha 

güçlüsü var mı dır? 

YaĢıyor adalet uğruna isyan korkusu, bu topraklarda insanoğlu ĠNSAN olana kadar 

herkesi titreterek,  rüyalardan çıkmayacak. Dağlarımızda ĠSYAN GELENEKLERĠ 

uğurluyor. 

Rodop halkı kölelik prangalarını bu tepelerde kırdı. 

Bugün, isimlerimizi değiĢtirenlerle, anadilimizi, dinimizi, geleneklerimizi, kültürümüzü, 

Türk olarak geleceğimizi ebediyen yasaklamaya yeltenenlerle sarmaĢ dolaĢ 

öpüĢenler, bizim adımıza ve hesabımıza ilkesiz beraberliklere girenler, karĢınızdayız! 

Her zamanda karĢılarında olmaya devam edeceğiz. 

Bu mitinge gelen HÖH‟çüler bu sizin mitinginiz değil. 

Her Ģeyimizi gasp edebilirsiniz, hatta anma törenlerimizi bile, fakat dokunamazsınız 

ruhumuzla yaĢayan yüce benliğimize! 

Siz o kadar bencilsiniz ki, imkân bulsanız, yıldönümünü kutladığımız isyanımızla 

birlikte, Ģehit Türkkan‟ı da hanenize geçireceksiniz… 

Siz, ey saray sevdalıları, aç susuzlardan lokma kıskananlarsınız!. 

Unuttuğunuz çok önemli bir Ģey var. 

Hatırlatıyorum: ĠNSAN EN BÜYÜK KÖTÜLÜĞÜ BAġKALARINA DEĞĠL, KENDĠNE 

YAPAR! 
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O gün uzak mı sandınız? 

Toprağı üzerinde durduğunuz, havasını soluduğunuz, kürsülerinde böbürlendiğiniz 

açların, sefillerin, hor görülenlerin, ana dillerinde konuĢma hakkından mahrum 

bırakılanların tüm hakları bugün de kutsaldır. 

Öz davamızı defalarca pazarlayıp satmaya çalıĢan HAĠNLER, Ģu toprakta ölümsüzlük 

kokusu olduğundan, alıcı bulamadılar. Bulamayacaklar da! 

Devrimlere fiyat biçilmez! 1984 ile 1990 arası Bulgaristan Türkleri kesintisiz 

devrim dalgası yaĢattı. Gorno Prahovo, Benkovski, Momçilgrat, Yablanovo, Novi 

Pazar, Razgrat, ġumen, Tolbuhin, Silistra, Ezerçe, Medovets, tıka basa dopdolu 

hapishaneler, “Belene” ölüm kampı, sürgünler, iĢkenceler vs. vs.Ģu Balkan 

Dağalarında alevlenen devrim ateĢinde sönmeyen alevleridir. 

Ruhumuzda yaĢayan, totaliter sistemin kullandığı devlet gücü bile baĢa çıkamadığı 

ve her Ģeyi allak bullak eden Türklüğümüz ve Müslümanlığımızdır. 

Ġsyan dalgamız, Türk ve Müslüman düĢmanlığını, adaletsizliği, baskı ve terörü bir 

devlet politikası haline getiren rejimi çökertendir. Komünist partisini iktidardan 

indirendir, Anayasayı değiĢtiren ve demokratikleĢme kapısını aralayandır. 

Bulgar halkını uyandıran ve demokratikleĢme yoluna sürükleyendir. ĠĢte Ģu tarlada, 

Ģu köyün kenarında, iĢte Ģu yolda kendilerine dayatılmak istenen hiçbir Ģeye asla 

boyun eğmeyenlerin DEV ZAFERĠDĠR. 

Ne yazık ki Ģu asil yola açılırken hainlerin gizli tuzağına düĢtüğümüzü zamanında fark 

edemedik, gafil avlandık, oyalanırken enerjimizi kaybettik. Yeniden Ģahlanma yoluna 

ancak 2013‟te girebildik. 

Anma tören ihanetçilerin baĢkaldırı mitingi oldu. 

Aramıza sızan ve bizi çekemeyenlerden, bundan böyle de suyumuzu çıkarmaya ve 

benliğimizi boğmaya nasıl devam edeceklerini düĢünenlerden, davamıza hiçbir 

katkıları olmadan politika dizginlerini ele geçirenlerden yıllar yılı kurtulamadık. Bugün 

de yakamızdan düĢmüyorlar. 

Onlar bizi iĢimiz olmayan iĢlere, boyumuzdan büyük oyunlara alet edip hep üzdüler. 

Parçalandık, dağıldık, cahil kaldık, kıt kanaat geçinirken, yoksulduk sefil olduk. 

En kötüsü “ĠNANCIMIZI KAYBETTĠK” “NASILSINIZ?” diye soranımız bile yok. 
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Nerde hak ettiğimiz haklarımız, nerde gonca bağlamıĢ serpilip açacak 

özgürlüklerimiz, nerde bizim temel haklarımız, nerede gele gele gelemeyen 

demokrasimiz, özgürlüğümüz… 

Çok egoistsiniz çoook! Siz ĢiĢe suyu içenler, bize pınar suyunu çok gördünüz! 

Katranlı tütünümüzü bile çok gördünüz, elimizden aldınız! 

Bizi hayvanlarımızın sıcaklığıyla yaĢadığımız için bizleri kıskandınız! 

Çocuklarımızı emzirmemizi, sözde onları mikroplardan korumak için, ağzımızda 

çiğneyerek verdiğimiz mamalarını bile çok gördünüz. Allah‟la bütünleĢtiğimiz 

camilerimize el koymaya devam ediyorsunuz. Ġbadethanelerimizin iadesi konusunda 

lehimizde çıkan mahkeme kararlarının uygulanmasını bile görmekten geliyorsunuz. 

Parlamento ne yatakhane ne de yemekhanedir, ne de vurgun vurma yeridir, siz 

iĢinize neden bakmıyorsunuz? 

Sizi oralara gönderenlerin Ģerefini ayaklar altına almaya hakkınız yok. Evet, biz 

alelade insanlar olarak kaldık, ama içimiz öfke dolu. Kudretimiz, 1980‟ler isyanından 

çok daha büyük bir ateĢ yakabilir. Yeni ateĢte hiçbir haine kurtuluĢ yoktur. Hedefimiz 

tek baĢına iktidar olmak değil, devlet makamında namusumuzla temsil olmak, 

haklarımızla namusluca yaĢamak, özgürlüklerimizle kanatlanarak uçmaktır. Kısacası 

adam olmaktır. 

Sizden istediğimiz baĢka hiçbir Ģey de yoktur. 

Özümüzde olanı, 2013‟ün daha ilk aylarında, hainlerin bizi temsil etmesini asla 

istemediğimizi HÖH Kurultayında gösterdik. Genel BaĢkanlıkta kokuĢan ve cinlerle 

perilerle konuĢmaya baĢlayan, hafiyeler hafiyesi Ahmet Doğan‟ı kürsüden indirirken, 

ruhumuzdaki isyan ateĢini tüm dünya gördü. 

DeğiĢim isteğimiz yılın olayı oldu. Hainlikten kurtulmaya ayaklananlar maalesef 

yine hapisleri boyladı. 

Biz 2013‟te hak ve özgürlükler davamızın aynı ateĢle yandığını dört mevsim 

gösterdik. 

Dolup taĢan meydanlar bizimdi. Biz,  Bulgaristan Türk-Müslümanları yerli yabancı 

para babalarıyla, dolandırıcı ve soyguncularla, oligarĢi ve tekeller sofrasında iĢimiz 

olmadığını açıkça beyan ettik. 
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Ocak ayından sonra süt dökmüĢ kedi havalarına giren HÖH yönetiminin yeni tavrını 

tasvip etmiyoruz. 

Gizli servislerle oyun ardından oyun çevirmesini, kalın enseli dolandırıcı çeteleriyle 

ortaklığını, ızbandut gür ruhuyla kardeĢliğini, faizci-iĢkencesi ekiplere seyirci 

kalmasını, sabıkalılara çadır açmasını, Bulgar meclisini hapis cezalılar için 

dokunulmazlık bekleme salonu haline getirmelerini istemedik. Buraları kara para 

aklayıcılarla içli dıĢlı olmasını, dolandırıcıları partinin üst kademelerinde 

barındırmasını kesinlikle ve kesinlikle kınıyoruz. 

Biz Türk-Müslüman halkı namus ve dürüstlüğümüze gölge düĢüren hiçbir 

yerde yokuz ve olmak istemiyoruz. 

Bu kadarını beklememiĢtik: 

2. dönem HÖH milletvekili ve ızbandutlar baĢı olan D. Peevski”nin Bulgar gizli servisi 

DANS baĢına atanması önerisinin Ahmet Doğan‟dan (Rusya destekli) gelmesi; HÖH 

Genel BaĢkan Yardımcısı Hr. Biserov‟un uluslalar arası kara para aklama 

operasyonlarına karıĢmıĢ olması;  bir de Bulgar devlet gümrüklerini ele geçirip 

kaçakçılara devretme planları, ekmeğini yediğiniz ve nimetlerinden faydalandığınız 

Bulgar devletine ihanettir. 

Biz bu iĢlerde yokuz! Olmak da istemiyoruz biz Atalarımızdan bunları böyle 

öğrenmedik. 

Bulgaristan‟ı bir sömürge durumuna düĢürmek isteyenlere alet olmak bize yakıĢmaz. 

Benzer olayların uzayan dizisi hepimizi ürkütmüĢtür. 

Sayın “liderler” politikanızı tasvip etmiyoruz. 

Dipten tepeye tüm kadroların gözden geçirmenizde ısrarlıyız! 

Bizim adımıza karıĢtığınız iĢleri öğrendikçe haysiyetimiz kırılıyor. HÖH sizin değil, 

hepimizindi. Siz bizden, bu partiyi kurmak için isyan edenlerden, partili olmamızı bile 

kıskanıyorsunuz. Sizlere hiç birinize bizim Türk halkının borcu yok. Türklüğümüz alın 

yazımız, öz irademizle kurduğumuz partimizin temel kuruluĢ ilkelerine bağlı kalmak 

kaderimizdir. Yol ayrımlarında siz gider, biz kalırız. 

DeğiĢiklik yapmak zorundasınız veya yok olmaya mahkümsünüz: 
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HÖH‟ten ve bu gün yöneticilerinden utanıyoruz! Biz, Hak ve Özgürlükler Partisini bir 

ızbandut partisi olsun diye kurmadık. Ne yapıp yapıp, HÖH Genel BaĢkanlığını, 

Merkez Yönetim Kurulunu, Ġl yönetimlerini devlet ve halk düĢmanlığıyla ün salan, 

hafiye dosyalarında bile adı “dönek” olan Ahmet Doğan etkisinden tamamen 

kurtarmalıyız. Genel BaĢkan Lütfü Mestan‟ın ajan baĢı ve oligarĢi uĢağı Ahmet 

Doğan gölgesinden uzaklaĢmasında ısrarlıyız. Ya uzaklaĢacak yada kendisi çıktığı 

köyüne geri dönecektir. 

Türkan ÇeĢme 2013 anma mitinginin gerçek anlamı budur. 

HÖH partisinin Türk halk topluluğuna ve Ġslam‟a ihanet zincirlerini kırmaktır. Her 

sözümüz bir ihtardır. 

Bu dünyada kahramanlarımızın aziz hatırasından baĢka kalıcı bir Ģey yoktur. 

“Liderlik”, “genel baĢkanlık”, “milletvekilliği” süresi olan iĢlerdir. Ebedi olan halkımızın 

öz davasına sadakat, bağlılıktır. 

HÖH yönetiminin yakın ödevleri: 

BSP partisine teslim olma politikasına yeni ayar verilmeli; Hükümet ortaklığı 

sözleĢmeye dökülmeli; yeni koalisyondan yıllardır alamadığımız haklarımızı elde 

etmemiz garantilenmeli; 

Ġslam Türk mirasımızı ve vakıf mallarımızı geri almamız güvence altına alınmalı; 

Karma bölgelerde gençlere iĢ yeri açılması programa alınmalı; 

Ahmet Doğan prangaları kırılması, ruh hastası olduğu belgelenen bu kiĢiden HÖH‟ü 

kurtarma yolları geniĢletilmeli; 

HÖH politikası bağımsız raylara geçmeli; UĢaklık ve ihanet politikalarına kesin 

son verilmelidir. 

ġerefli ve fedakâr insanlarımızın bilge sesine kulak verme zamanı gelmiĢtir. 

SoydaĢlarımızın problemlerini dinleme zamanıdır. 

Hepimizi ezen 1984–1990 zulmünden suçlu olanlar piĢmanlık duyduklarını beyan 

etmelidir. 

Onlar tövbe edene kadar baĢımız dimdik durmak zorundadır. Bizi hor görmeye 

hazırlananlara fırsat vermemeliyiz. Bugün burada olduğu gibi kararlı mücadelemize 
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her zaman ve her yerde devam edeceğiz. GeçmiĢimizi unutursak, yarınlarımızı 

göremeyiz. 

Ġsteklerimizi hatırlayalım: 

Biz, Hak ve Özgürlükler Partisi‟nin baĢka partilerden farklı bir parti olması gerektiğine 

inanıyoruz. Varlığımızı sürdürebilmemiz için Sosyalist Parti stratejisine tamı 

tamamına uyup bağlanmamız gereğine inanmıyoruz. HÖH partisinde toplumumuzun 

en dinamik ve çalıĢkan, dürüst ve namuslu kesimini örgütlemiĢtir. Davamızı 

sürdürebilmemiz için onun ya da bunun kulağımıza bir Ģeyler fısıldamasına gerek 

yoktur. 

Bu arada HÖH yönetiminin Vatanımızda baĢkaldıran aĢırı milliyetçi hareket ve 

partilere karĢı suskun kalmasını eleĢtiriyoruz. Bazı nüveleri artık bütün ülkede 

örgütlenen milliyetçi partilerin halkı kıĢkırtmasına, Türk ve Müslüman düĢmanlığı 

körüklemesine, dini haklarımıza karĢı kitle eylemleri düzenlemelerine, ibadet 

yerlerimizi geri almamıza haklarımızı tanıyan mahkeme kararlarına karĢın arasız 

direnmelerine, vakıf taĢınmazlarımıza el atmalarına, ırkçı çizgide buluĢup 

kitleleĢmelerine seyirci kalınamaz. 

Birkaç TV yayını ve günlük ve haftalık gazetelerle Türk ve Müslüman varlığına 

saldıran, tarihimizi ve geleceğimizi karalayan, bizi inciten ve hor gören, kötüleyen 

yayınlar yapılırken, HÖH partisinin kimliksiz propagandaya saplanıp kalması, 

ızbandutlar baĢı D. Peevski yayınlarından medet umması, hem üzücü hem de 

gülünçtür. Bu propagandaya temel açan düĢünceler günümüz ruhunda değildir. 

Günümüz Bulgaristan ortamında Rusya ile bizim çıkar ve bakıĢ açımız örtüĢmeye 

bilir. Biz kendi fikirlerimizi halkımıza iletme yolları bulmak ve propagandamızı öz 

kaynaklarımıza dayanarak zorundayız. Anadilimizle olduğu gibi vatan dilimizle de 

insanlarımıza ulaĢmalıyız. YaĢamın akıĢını yansıtmayanlar değiĢim süreçlerinde 

etkin olamazlar. Pomak kardeĢlerimizle aynı çileli yüzyılda kenetlenmemiz dikkate 

alındığında, birlik ve beraberliğimizi koruma davamızın ortak olduğu ortadadır. Politik 

netlik içinde herkesin hepimize sahip çıkma zamanında bulunduğumuza iĢaret ederiz. 

2013 bir Ģeylerin bitmesi ve baĢka bir Ģeylerin baĢlaması açısından önemli bir 

yıl oldu. 
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Bulgaristan halkına hiçbir Ģey getirmeyen ama hepimizi bir lokma ekmeğe muhtaç 

eden sözde demokrasiye geçiĢ, ilk dönem olarak sona erdi ve umarız yeni bir aĢama 

baĢladı. 

Son 23 yılda, geri vites ilerlerken, ellerimizle yarattığımız devlet mülkü zenginler 

arasında gizlice paylaĢılırken,  Bulgaristan‟da yaĢayan halk lehinde hiçbir Ģey 

yapılmadı. Aldatılanlar emek insanları oldu.  Yoksulluktan baĢka bir Ģey getirmeyen 

GEÇĠġ DÖNEMĠ trajedisini bundan öte yaĢamak istemiyoruz. 

Yeniden baĢlamak üzere, gelin 1990 ruhuna geri dönelim. 

Yeniden baĢlayalım. Büyük Halk Meclisi seçelim! Anayasamızı yeni baĢtan değiĢtirip 

gerçekten yenileyelim, temel hak ve özgürlüklerimizin anayasal haklarımız olarak 

tanınmasını sağlayalım. Ġnsan haklarımızı teker teker yasallaĢtıralım. 

Milletvekillerimizi kendimiz gösterelim ve kendimiz seçelim. 

Artık tanımadığımız ve tepeden inen hiç kimseye oy vermeyelim.  Toplum düzenimizi 

demokratikleĢtirerek yenileyelim. Adalet ve eğitim sistemlerimizi AB kıstaslarına göre 

değiĢtirelim. Sağlık ve sosyal güvenlik sistemimizi halka hizmet edecek raylara 

çekelim.  Devlet soyucuların her Ģeyine el koyup kendilerini adalete teslim edelim. 

Hak ve özgürlüklerimizi elde etmemize engel olanları politikadan dıĢlayalım. HÖH 

partisinin veya yeni GERÇEK TÜRK Partisinin yönetim kadrolarını kendimiz atayalım. 

Dalkavukluk yapmaktan baĢka hiçbir iĢe bilmeyenlerden kurtulalım. Parti yönetim 

organlarında emeklilik bekleyen kadrolarla vedalaĢalım. Sosyalist Parti (BSP)  ile 

ilkesiz iĢbirliğinden vazgeçelim. HÖH yönetiminden hesap sorma yollarını açalım. 

HÖH denetim organlarını göreve çağıralım vs. 

Biz öz davamızın Ģerefli devamcılarıyız. Dünümüzden ve bugünümüzden utanmadan 

ilerlemek istiyoruz. Namuslu ve onurlu olduğumuz için gururluyuz. 

Türkan ÇeĢme anma mitingini bu duygularla bir daha selamlıyoruz. 

 

Kaynak: https://www.bghaber.org/bghaber/davamiz-yasiyor/  

  

https://www.bghaber.org/bghaber/davamiz-yasiyor/
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Uzanalım Beraberce Göklere 

Tarih:  26 Aralık 2013  

Rafet ULUTÜRK 

  

Ġyi insanlar ayaklanmak için horoz beklemez! 

Ayaklanacak olanlar sabahı da beklemez! 

KıĢın gelmesini, 

Ġz kalsın diye kar yağmasını, 

Ayaklandığımı görsün diye sevgilisinin uyanmasını, 

Dünya iĢitsin diye köpeklerin havlamasını, 

Hele horozun ötmesini, hiç beklemez. 

  

Köy yerinde insanlar saat gibidir, 

Birden uyur, birden kalkar 

Dertleri de birdir, çektikleri de, 

Ayaklanılacaksa herkes oradadır. 

  

Dün ile yarın bütündür. 

Ġkisinin farkı bugündür. 

Dün Türk olan, yarın da Türk‟tür. 

Gün, ayaklanma günüdür. 

  

Onların takviminde diriliĢ günüydü. 

Güya Türk Bulgar‟a 

Ġslam Hıristiyan‟a dirilecekti. 

Millet ayaklandı, dirilen olmadı. 

https://www.bghaber.org/bghaber/uzanalim-beraberce-goklere/
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Hava buz kesmiĢti. 

Toprak ona keza, 

Yollar geçit vermiyor da 

Ġmansız düĢman hep kapıda. 

  

Ve çıktılar hepsi birden 

Aynı anda kapılardan 

Dar geldi sokaklar 

Yağıyordu lapa lapa karlar 

  

Ne de yakıĢtı bayramlıklara 

Ayaklanan ıĢıltılı bakıĢlar 

Türkan kız da aralarında 

Yürüyecekti ayaklanma yolunda 

  

Kurban bekleyen demir ellerinde 

BuzlanmıĢlar donmuĢlardı yol kenarında 

Gülüp oynayacaklarına, diriliĢ gecelerinde 

Birden kalabalık olmaktı, heveslerinde! 

  

Çok olacaklardı körlerin gözünde 

Çelenk gönderdik sevgiyle 
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Kör kurĢunu lanetleme gününde 

Öperiz bulutları göklerde 

DeğiĢtirmekti her Ģeyi derdimiz 

Olmuyor bir Ģey, insan değiĢmedikçe! 

  

ġu bulutlar bizden kat kat özgür 

Kat kat yükseklerde bizden 

Hem özgürce yaĢamaya ayaklandık, hem bodur kaldık 

Yeniden uzanalım beraberce göklere… 

 

 

Kaynak: https://www.bghaber.org/bghaber/uzanalim-beraberce-goklere/  

  

https://www.bghaber.org/bghaber/uzanalim-beraberce-goklere/
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2014 

Bayraklar Bayramlarda Dalgalanır 

Tarih:  03 Mayıs 2014  

Biz 1 Mayıs bayramlarında bayrak dalgalandıran kuĢaktanız. Ve bu bayraklar 145 

yıldan beri göklerdedir. Ne Ģiddetli rüzgârlar, ne sağanak yağıĢlar ne polis Ģiddeti, ne 

totalitarizm de ne de iktidarların katılaĢması ya da çökmesi bu dalga dalga 

dalgalanmayı durduramadı. 

1 Mayıs ulusal bir bayram olmaktan fazla enternasyonal, dünya bayramıdır. 

Kapitalist toplumun oluĢmasıyla yani iĢçilerin sermayeye iĢ gücünü satarken 

sömürülmeye baĢlamasıyla, iĢçi sınıfının oluĢmasıyla politik bilince ulaĢıp 

sermayeden hak ettiği payı talep edip bu uğurda mücadele etmeye kalkmasıyla 

dünya sahnesinde gün ıĢığına çıktı. 

1 Mayıs, Amerikan ĠĢçi Hareketinin dünya iĢçi sınıfına armağanıdır. 

Ġlk büyük iĢçi örgütü, 1869‟da, New York ve Chicago‟dan sonra Amerika‟nın üçüncü 

büyük sanayi Ģehri olan Philedalphia‟da dikimevi iĢçilerince gizli olarak kurulmuĢ 

“Soylu ve Kutsal Emek Şövalyeleri Tarikatı“dır. 

Bu hareket kısa sürede Avrupa‟ya sıçramıĢtır. Ġnglitere Mançestır‟da makineleri 

kendilerine düĢman bilen iĢçiler fabrika donatımlarını harap ederek politik bilinçlenme 

yollarını aramıĢtır. 

1 Mayıs, yine birçok uzun mücadelelerle çeĢitli ülkelerde yaygınlaĢırken, değiĢik 

savaĢım biçimleri aramıĢ ve geliĢtirmiĢtir. Bundan 110 yıl önce Dimitır Blagoev‟in 

yönettiği Bulgaristan Sosyal Demokrat ĠĢçi Partisi (dar sosyalistlerin) önderliğinde 

bizde ilk 1 Mayıs nümayiĢ ve mitingleri düzenlenmezden önce Sliven‟de tekstil 

iĢçilerinin grev hareketleri baĢlamıĢtır. Bulgaristan Türk ĠĢçiler bu bayramın 

enternasyonel ruhuna sağdık kalarak tüm etniklerle kenetleĢerek kutlayageldi. 

1Mayısın özünde emekle sermaye arasındaki amansız ve acımasız kavga 

bulunurken, yükseltilen sloganlar hep sömürüsüz bir dünya, daha adil bir yaĢam, iĢ 

saatinin azaltılması, ücretlerin arttırılması, daha fazla sosyal haklar, tatil ve emeklilik 

https://www.bghaber.org/bghaber/bayraklar-bayramlarda-dalgalanir/
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hakkı, iĢletme yönetimlerine katılma vs. için oldu. Bulgaristan Türkleri arasında Türk 

olarak kalma ve yaĢama Ģeklinde geliĢmiĢtir. 

1 Mayıs 1 Mayıs olmadan önce, 5 Eylül‟dü. 19 yüzyılda iĢçi hareketinin bütün 

kapitalist ülkelerdeki temel sloganlarından biri: “sekiz saat iş, sekiz saat dinlenme, 

sekiz saat da kültür” idi. (Ve bugün bile dünyadaki iĢçilerin büyük çoğunluğu için 

gerçekleĢmiĢ değildir). 

Demokrasiye geçiĢle Bulgaristan‟da bu haklar Anayasal haklar arasında yer aldı. 

1 Mayıs aynı zamanda mücadeleler bayramıdır. Unutulmayan direniĢler, grevler, 

genel grevlerde yaĢar. Örneğin Chicago‟da 1 Mayıs 1886‟da 40 bin iĢçi greve çıktı. 

1934‟te Bulgaristan Tütün ĠĢçileri Genel grev yaptı. 1976‟da Ġstanbul Taksim‟de 1 

milyon iĢçi yürüdü. Türkiye‟deki 1 Mayıslar da Ģanlı ve onurlu tarih sayfaları yazdı. 

1977 1 Mayısında burjuvazinin hain saldırısı derin toplumsal yaralar açtı. Taksim 

meydanı 1Mayıs sembolü oldu. ĠĢçi sınıfının ve demokratik güçlerin mücadele alanı 

oldu. 

Dolayısıyla bu yıl da olduğu gibi Türkiye‟de sadece iĢçilerin bir bayramı da olmaktan 

çıkmıĢ; sömürü ve baskıya karĢı tepki ve hedeflerin dile geldiği daha genel ve yaygın 

bir nitelik kazanmıĢtır. 2014 1 Mayısı da böyle bir anlamla kutlandı. Bu anlamda 

Türkiye‟de 1 Mayıs bir uluslararası iĢçi günü olmaktan çok, en azından 1977‟deki 

katliamdan beri Türkiye‟nin kendi tarihinin ve sorunlarının damgasını taĢıyan bir 

gündür. 

ĠĢçi sınıfı politik duyarlılığını arttırdıkça, politik bilincini yükseldikçe toplumun tüm 

diğer sorunlarını da gündeme getirmeye ve çözüm bekleyen sorunlar uğruna 

mücadele etme yol ve yöntemlerini buldu. Bulmaya devam ediyor ve bulmak 

zorundadır. 

ĠĢçi sınıfının politik öncüsü olan güçler, örgütler, partiler de bir asırdan uzun 

mücadele tarihinde çok önemli değiĢiklikler gösterdi. Ġlk 1 Mayıs bayraklarının 

dalgalandığı ABD‟ye artık neredeyse uğramaz oldu. Emekle sermaye yani iĢçi sınıfı 

ile burjuvazi arasındaki kavgada asalaklaĢan, parazitleĢen toplumlarda örneğin 

Ġngiltere‟de de anlam değiĢtirdi. Oysa bu davanın teorisini yaratan Karl Marks 

“Kapitali” Londra‟da yazmıĢtı. Bu bakıma, aslında 1 Mayıs bir bayram olmaktan fazla, 

bir projedir, bir çağrıdır, bir çağrı için “işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma 

günü“dür. Sömürüye ve zulme karĢı birlikte baĢkaldırı günüdür. 1 Mayıs ulus, etnik, 
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dil, din, cilt rengi ayırımı yapmayan tek bayramdır. Bu açıdan yükselttiği bayrak ve 

sloganlar özgün ve evrenseldir. 

Bütün bu olumsuz etkilere rağmen, iç savaĢ sonrasındaki dönemde sanayin hızla 

geliĢmesine paralel olarak iĢçi hareketinin ve örgütlerinin de yükseliĢi görülür. Ve 1 

Mayıs‟a yol açan olaylar, bu yükseliĢin tepe noktasını temsil ederler. 

Dolayısıyla, öyle bir bayramdır ki, iĢçi sınıfına olduğu kadar tüm topluma da en 

yaĢanası günlerin ilerideki günler olduğuna umut aĢılar. 

1 Mayıs, “işçi bayramı“dır. Ama iĢçi sınıfı, kapitalist toplumu ve düzeni yok 

ederken kendini yok etmek üzere var olan bir sınıftır. O kendisini var eden 

toplumsal koĢulları, yani kapitalizmi ortadan kaldırdığı an kendisini de ortadan 

kaldırmaya baĢlar. 

Proletarya, yani ücretliler ancak burjuvaziyle bir zıtlık içinde var olabilir; burjuvaziyi 

ortadan kaldırdığında kendisi de ortadan kalkmaya baĢlar. Dolayısıyla 1 Mayısta 

sembolleĢen amaçlara ulaĢılırsa, yani sınıfsız bir topluma ulaĢılırsa; iĢçiler de ortadan 

kalkmıĢ olacağından ve 1 Mayısın çağrısına artık gerek kalmayacağından; ne öznesi 

ne de vesilesi kalmamıĢ böyle bir bayramı kutlamak anlamsız olacaktır. 

Bulgaristan iĢçi sınıfının tarihinde benzer katliam örnekleri göstermek zor olsa da, 

Bulgaristan Türklerinin alnına Mayıs ayının mücadele ayı olduğu silinmemek üzere 

kazınmıĢtır. 

1970-72 / 1984-1990 döneminde “soya dönüĢ” adı altında “soy kırım” yaĢayan ve 

Türk kimliklerini savunma mücadelesine kalkan Bulgaristanlı Türkler çok ağır ve çok 

yorucu bir direniĢ verdi.Totaliter rejimin yıkılması sürecini baĢlattı. 

1989 Mayıs Ayaklanması geçen yüzyılda Bulgaristan Türklerinde belirleyici rol 

oynadı. Bilinçlenme sürecini tamamladı. Politik örgütlenmeyi bütünledi. Türk kimliğiyle 

var olma davasında doruk oldu. Günümüzü ve geleceğimizi belirlemek üzere hayata 

çağrılan yeni toplum düzeninde, demokrasi koĢullarında son 24 yılda yaĢanan büyük 

çöküĢ iĢçi sınıfımızın sayıca azalmasına, 2.5 milyon iĢçi ve ailesinin ülkeyi terk 

etmesine neden oldu. Bu süreç açısından, 1990‟a kadar gerçekleĢtirdikleri üretimlerle 

Bulgaristan devleti döviz gelirinin % 48‟ini sağlayan Müslüman etnik büyük yaralar 

aldı. 500 bin Türk‟ün Ağustos 1989‟da ülkeyi terk etmesi tarım ve tarım ürünlerini 

iĢleme sanayi baĢta olmak üzere, ulusal çöküĢe neden oldu. 

https://www.bghaber.org/bghaber/tag/tarim/


 | 40 B u l g a r i s t a n  T ü r k l e r i n i n  D i r i l i ş i

Totalitarizm Bulgar devletinin çöküĢüne sebebiyet yarattı. 

Yeni oluĢan koĢullarda, Bulgaristan Türklerinin,Pomakların ve Çingenelerin kendi iĢçi 

sınıfı müfrezeleri örgütlenmiĢ olmadığından, bu etniklerin politik kimliğini yönetmek ve 

yönlendirmek üzere kurulan ve desteklenen Hak ve Özgürlükler Hareketi yönetimi 

üretici kitleden kopması, 1 Mayıs gibi anma, kutlama ve direniĢ günlerinde içerik 

değiĢti. 

Çeyrek asır önce köylerde dahi kutlanan 1 Mayıslar bir devlet tatili olma kutusuna 

kapandı. 

1 Mayıs bizde 3 gün tatil, bunlara cumartesi ve Pazar da eklenince oldu 5 gün. Bu 

tatili 550 bin kiĢi Yunan adalarında, 50 bin kiĢi Türkiye‟de, 25 bin kiĢi de Ġtalya‟da 

geçirmeyi planlarken, diğerleri de kentlerden köylerine dönüp bağ bahçelerine, sebze 

seralarına hizmet vermekle geçirmeyi planladı. Bu açıdan emekle sermaye 

arasındaki kapıĢmanın havası alınmıĢ olduğu gibi, modern Bulgar sermayesini temsil 

eden oligarĢi, devler oligarĢisi ve mafya soluklanma, rahatlama ve gevĢeme fırsatı 

bulma fırsatı ele geçirdi. 

1 Mayıs 2014 Bulgaristan Türkleri ve Türkiye‟deki soydaĢlarımız açısından bir 

baĢkaldırı günü olmaktan fazla bir muhasebe ve düĢünme günü olarak geçti. Kantara 

koyduğumuz 2013 ve 2014‟te bazı özgün ama çok önemli haklarımızı yitirmiĢ 

olmamız, kimi konularda da henüz Ģahlanma aĢamasını tamamlayamamıĢ olmasıdır. 

Bir defa Bulgaristan vatandaĢı olan soydaĢlarımızın Avrupa Birliği Parlamentosu için 

25 gün sonra yapılacak olan seçimlere katılma hakkını yitirmeleri acı oldu. Bu 

hakkımızı yitirmekle çözüm bekleyen sorunlarımızı AB‟ye taĢıma yolarımız tıkandı. 

Bu davada HÖH yönetiminin gevĢekliği, sahte aktifliği, Bulgar sosyalistlerinin de 

dönemliği belirleyici oldu. En doğal insan hakkımız olan seçme ve seçilme hakkımızın 

elimizden alınması bizi yeniden mobilize edecek bir faktördür. 

Bununla birlikte, geleceğimizin Türkiyenin de üye olacağı ortak bir Avrupa Birliği 

olacağından, bundan böyle Bulgaristan deyip de geçmemeliyiz. Bulgaristan bizim Ata 

vatanımızdır. Bütün kötülükleriyle onu bağrına basmak ve mutlu olacağımız bir Vatan 

olmasına katkıda bulunacağımız, Bulgaristan‟da tüm haklarını kullanan Türkler olarak 

yaĢama yollarını açmamız kaçınılmaz olmuĢtur.. 

Bu gün yeryüzündeki insanların büyük çoğunluğu iĢçidir. 
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Sermaye her zamankinden daha uluslararası ve globalleĢmiĢtir. Buna karĢı global bir 

program gerekir. Ne yazık ki biz Bulgaristan Türkleri olarak böyle bir program içinde 

yer alabilmekten uzak olduğumuz kadar, politik öncü olmayı üstlenmiĢ bulunan HÖH 

partisi de gaddar sömürücülerin neo- liberalleriyle birlik olmuĢ ve karĢımıza dikilmiĢtir. 

Ġç planda da oligarĢiye hizmet eden HÖH 1 Mayısın ve Bulgaristan Türklerinin 1 

Mayıs bayramında da karĢısındadır. 

Ne olursa olsun 1 Mayıs davası haklı olanların, özgürlükleri için direnenlerin 

bayramıdır, mücadele günüdür ve bayraklar dalgalanmaya devam edecektir. 

 

Kaynak: https://www.bghaber.org/bghaber/bayraklar-bayramlarda-dalgalanir/  

  

https://www.bghaber.org/bghaber/bayraklar-bayramlarda-dalgalanir/
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Istırap Kaynaklarımız 

Tarih: 09 Mayıs 2014  

9 Mayıs 1989 açlık grevlerinin üçüncü günüydü. 

Tarihimizde dönüĢüme neden olan bu kavgamızı yıllar sonra Bulgar 

demokratlarından ve 2 dönem CumhurbaĢkanlığı yapan Jelü Jelev Türkiye‟de 

yayınlanan “Hürriyet” gazetesine 2009‟da Ģöyle anlatmıĢtır: 

 

Bulgaristan’da “DireniĢler açlık grevleriyle baĢladı. 

Bulgaristan Türkleri gösterileri böyle baĢlamıĢtı. En etkilisi de açlık grevleriydi. Biri 

sona eriyor, diğeri baĢlıyordu. 

 

Bulgaristan’da Türkler çok direndiler, saldırıya uğradılar, ġEHĠTLER VERDĠLER. 

Ama Ģiddete hiçbir zaman baĢvurmadılar. 

” 6 Mayıs 1989 günü baĢlayan ve geliĢen olaylar asimilasyon politikasının kökten 

yanlıĢ, yanlıĢ ve geleceksiz bir siyaset olduğunu gösterdi. Direnlerin dalgası 

Deliorman ve Gerlovoyu sardığında, Sofya hükümeti yeni bir göç formulü aramaya 

koyuldu. Perde ardında aranıp bulunan karar Ģudur: “Bulgaristan Türklerine göz izni 

verilsin, fakat Türkiye Cumhuriyeti ile bir göç antlaĢması yapılmasın ve resmiyette 

(basında, radyo ve TV‟de) göç hakkında konuĢulmasın. Aksi halde Bulgaristanda bir 

“Türk azınlığı” olduğunu itiraf etmiĢ oluruz. 

 

Ayrıca göç edenlerin taĢınır – taĢınmaz mülkleri, emeklilik ve miras hakları da 

ellerinde alınmıĢ olacaktır.” 9 Mayıs 1989 bu bakıma Bulgaristan Türkleri tarihinde 

çok önemli bir gündür. Tarihlerinde ilk kez olmak üzere Bulgaristan Türkleri ilk defa o 

gün Sofya hükümetine geri adım attırdı, geri adım almak zorunda bıraktı. 

 

Olay Ģudur: 

9 Mayıs 1989 tarihinde Bulgaristan parlamentosu olağanüstü bir oturuma çağrılarak, 

“Sınır Ötesi Pasaport Yasası”nı kabul etmek zorunda kaldı. Bu kanunun Birinci 

https://www.bghaber.org/bghaber/istirap-kaynaklarimiz/
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Maddesine göre, Bulgar vatandaĢlarına, ülke dıĢına çıkıp geçici veya sürekli olarak 

baĢka bir ülkede kalma hakkı tanındı. ĠĢte bu “Büyük Seyahat” planının arkasındaki 

gerçeklerden biri budur. 

 

Yukarıda sözü edilen kanunun yürürlüğe girme tarihi 01 Eylül 1989 olmasına 

rağmen, açlık grevleri ve protesto mitingleri kontrol edilemez bir hal alınca, 

Türklerin derhal Bulgaristan’ı terk etmesi kararı alındı. 

T. Jivkov 29 Mayıs 1989 tarihinde Bulgar TV Birinci Kanalına çıkarak Ģu kararı ilan 

etti: “Bulgar Müslümanlarına (Türkler demedi) istedikleri ülkeye gitmelerine imkan 

veriliyor. Ayrıca Türk hükümetine dönerek: “Bulgar Müslümanlarına sınırlarınızı açın. 

Ġsteyenler geçici olarak, isteyenler sürekli orada kalabilirler.” Aynı zamanda eski 

iddialarını tekrarlayarak, 

 

“Bulgaristan’da Türk yoktur ve Türkiye’nin Bulgar Müslümanlarını Türk olarak 

ilan etme hakkı yoktur!” diyor. 

Ġki tarafın sınırlarını açmasıyla baĢlayan “Büyük Seyahat” ilk günlerinde Todor Jivkov 

BKP MK Politik Büro toplantısında Ģunları beyan ediyor: “Mümkün olduğu kadar daha 

fazla Türkün Bulgaristan‟dan çıkarılması gerekir, aksi takdirde 15-20 yıl sonra 

Bulgaristan yeni bir Kıbrıs‟a dönüĢebilir. Çünkü Türk nüfusu yılda 15 000 kiĢi artıyor.” 

ĠĢte böyle bir ortamda Bulgaristan‟dan akın akın Türkiye‟ye geçen soydaĢ sayısı 3 ay 

içerisinde 345. 000 kiĢiyi buldu. Bunlardan 50 000 civarında kiĢi okumuĢ aydın 

kiĢilerdir. 

 

Onlar Mustafa Ömer ve arkadaĢları tarafından kurulan Demokratik Lig 

hareketiyle insan haklarımızı sürdürmeyi benimsemiĢlerdi. 

Aralarında 50.000 civarında BKP üyesi de vardı. Onlar da Demokratik Lig yandaĢıydı. 

Aralarında “BulgarlaĢtırma” sürecinden nasibini almıĢ Türk yoktu. Bu topluluğun 

arasında 500 kiĢi “Belene” ölüm kampından ve sürgünden, çok büyük bir kesim de 

hapislerden geçmiĢ, iĢkence görmüĢ ama kimliğini korumuĢ dirençli Türklerdi. Bu 

katmanın Bulgaristan‟ı terk etmesine özellikle dikkat edilirken, hemen hemen 

hepsinin otomatik silahlı milisler evlerine gitmiĢ ve 24 saatte ülkeyi terk etmelerini 
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emredilmiĢtir. Yani göçü yine eskiden olduğu gibi Bulgarlar yönlendiriyordu Türkiye 

ise sadece kabul etmekten baĢka hiçbir Ģey yapamıyordu. 

 

Haziran 1989‟da 600 000 „den fazla Bulgaristan Türkü yollara dökülmüĢ yada göç 

etmek için hazırlık görmeye baĢlamıĢtı. Yarısı sınırı geçti yarısı yollarda telef oldular 

sattıkları komĢularına bıraktıklarımı hayvan hasanete evlerine geri dönmek zorunda 

kaldılar, bazıları sokakta kaldı. Bu, Bulgaristan Türkleri tarihinde 1877 / 1878 Rus-

Türk SavaĢıyla baĢlayan büyük göç dalgasının altıncısı olup, en kısa dönemde en 

kitlesel ve en çilelisi olmuĢtu. Bu aslında Türklerin Bulgaristan sınırları dıĢına 

kovulma ve taĢınmazlarının gasp edilmesi olayıdır. 

 

Haziran 1989 ile 21 Ağustos 1989 tarihleri arasındaki kısa sürede “Büyük Seyahat” 

adı altında gerçekleĢen bu çok dramatik ve trajik kitlesel zorunlu göçün sonuçları 

bütün Bulgaristan Türklerinde, bütün Bulgaristan toplumunda gerek sosyal, gerek 

ekonomik ve manevi açılardan herkese sarsıntılar ve travmalar yaĢatırken, artık 25 

yıldan beri asla silinmeyen derin izler bırakılmıĢtı. Bu anma yazımızda belirtilmesi 

gereken bir baĢka nokta daha var: 

 

10 Kasım 1989 tarihinde, T. Jivkov hem BKP liderliğinden, hem de devlet baĢkanı 

görevinden düĢürüldü. Basın, radyo ve TV yayınları Bulgaristan‟da yeni oluĢumlara 

geçildiği haberlerini yaydı. Bu haberler Türkiye‟ye yeni gelen ve yerleĢme güçlükleri 

içinde boğuĢan soydaĢlarımıza değiĢik düĢüncelere sevk etti. 

 

Onlardan bir kısmı: 

“Burada mı kalsak, yoksa geriye mi dönsek?” diye ikilenirken, 112 000 kiĢi 

Bulgaristan‟a geri dönme kararını kesinleĢtirdi ve uygulamaya koydu. Öyle ki, bu defa 

göç daklgası geriye döndü. Geriye dönmeleri için herhangi bir engel bulunmuyordu, 

çünkü hepsi birer turist idi. 1989 yılının sonuna kadar ilk hamlede 100 000‟e yakın 

Türk Bulgaristana geri dönüĢ yaptı. 
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6 Mayıs 1989 açlık grevleriyle baĢlayan Bulgar iktidarındaki gerileme süreci 10 Ocak 

1990 tarihinde Bulgar parlamentosu bir deklarasyon yayınlayarak, Türklerin zorla 

değiĢtirilen haklarının ve diğer haklarının geri verilmesi gerektiğini dünyaya duyurdu 

ve 1990 yılının Mart ayında bu karar yasallaĢtı. 

 

Yani HÖH-DPS daha yeni kuruluyordu. 

ġu 10 Ocak 1990 tarihi Bulgaristan Türkleri için çok anlamlı bir gündür. Aynı 

gün Varna’da HAK VE ÖZGÜRLÜKLER HAREKETĠ DE KURULDU. Böylece 

Bulgaristan Türklerini bundan böyle ezme hakkı akademilerde ve hapislerde 

özel eğitilen A. (Dönek) hainine devredildi ve bu zulüm 25 yıldan beri devam 

ediyor. 

Yani 10 Ocak 1990‟da haklarımızı elde ettik sevincini yaĢamaya hazırlanan 

Bulgaristan Türk ve Müslümanlarının baĢına HÖH / DPS  sayesinde çuval geçirildi. 

 

Zoraki göçten çıkaracağımız dersler Ģunlardır: 

1. Göçe zorlananların baĢında beyin takımı, aydınlarımız, entelektüellerdir. Bunların 

sayısı 10 bin cıvarındadır. Onların kovulmasıyla Bulgaristan Türklüğü öğretmensiz, 

hocasız, ıĢıksız, aydınsız kalmıĢtır ve öz kültürünün taĢıyıcılarından mahrum 

edilmiĢtir. Son 25 yılda Bulgaristan‟da yeni Türk aydın ordusu yetiĢtirilemedi. 

2. Bulgaristan Türkleri mallarını, mülklerini, tarlalarını, çayırlarını, ormanlarını, 

köylerini, iĢlerini, iĢ aletlerini, sigortalarını ve tüm sosyal haklarını kaybetmiĢler ve göç 

yollarına dökülmek zorunda kalmıĢlardır. 

3. Büyük ümit ve beklentilerle Türkiye‟ye göç edenlerden bir kısmı beklentilerini 

bulamayınca, Bulgaristan‟a geri döndü. Bu gidiĢ geliĢte büyük travma yaĢandı. Geri 

dönenler de hayal kırıklığına uğradı. Mallarını geri döndüklerinde bıraktıkları gibi 

bulamadılar. YağmalanmıĢ olarak buldu. Büyük manevi yıkım yaĢamak zorunda 

kaldılar. 

4. Totaliter rejimin devrilmesinden sonra da Bulgaristan Türkleri gaspedilen ve 

yasaklanan maddi ve manevi, kültürel haklarının çoğunu geri alamadı. 
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Örneğin “ana dil eğitimi” ve “öz kültürleriyle yaĢama hakkı”, “azınlık statüsü” vs. vs. 

HÖH partisi Totaliter düzendeki yasakları yalanla dolanla yaĢatırken halkımızı oyaladı 

ve iyice körleĢtirdi ve kendilerini geliĢtirdiler ve artık, halen modern köleliğe sürüklenip 

gittiler. 

 

KardeĢlerimizden post-modern Avrupa köleleri, sefiller ordusu yaratmaya 

çalıĢıyor. 

Gerçekler A. (Dönek) tarasından sözde kurulan ve yönetilen Hak ve Özgürlükler 

Hareketinin aslında bir faĢist-liberal oluĢum olduğunu, parti içi totalitarizm ve 

oligarĢik-otokrasi örneği uyguladığını, ayrıca Bulgar sağı milliyetçilerinin Türk ve 

Ġslam düĢmanlığını sürdürdüğünü gözlüyoruz. 

 

BU ISTIRAPLARIMIZI ASLA UNUTAMAYIZ! TARĠH BĠLEN AKILLIDIR! 

AraĢtırmacılarımız bu gerçekleri ortaya koymalıydılar, amma onlardan kalan olmadığı 

için bunu Bulgarlardan beklemekteyiz… 

 

Kaynak: https://www.bghaber.org/bghaber/istirap-kaynaklarimiz/  

  

https://www.bghaber.org/bghaber/istirap-kaynaklarimiz/
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Eski Zaman Yeni Zaman 

Tarih: 12 Mayıs 2014  

 

Bugün Ukrayna‟nın Donets ve Lugans eyaletlerinde seçim var. 7 bin kiĢi sandık 

baĢına davet edildi. Donets sakinleri “Donets Halk Cumhuriyeti’nin BaĢına 

Buyuruk Olması Bildirisini Destekliyor musunuz? sorusuna “Evet” ya da “Hayır” 

cevabı verecek; Lugans eyaletinde yanıt istenen soru ise Ģöyle biçimlendirilmiĢtir: 

“Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Devlet Egemenliği Bildirisini Desteliyor 

musunuz?” 

  

Bundan tam 25 yıl önce 11 Mayıs 1989‟da Bulgaristan‟da en doğal haklarımız: 

Türk isimlerimizle yaĢamak, Türk okullarında okumak, Türk kültürüyle varolmak, 

öldüğümüzde Müslüman mezarlığına Ġslam usullerince defnedilmek v.b. ve insan 

haklarımızdan etnik azınlık olarak yasal haklarımızı kullanma; serbestçe seçme ve 

seçilme; totaliter rejimin baskı ve diktatörüne son verilmesi; yönetim, yürütme ve 

yargı sistemlerinin birbirnden ayrılması ve tüm politik tutukluların salıverilmesi için 

baĢlatılan açlık grevleri çeklindeki protesto direniĢimizin 6. günüydü. 

 

Herkes köy meydanlarına topluca oturmuĢ, kimileri gölgelerin daha koyusuna 

uzanmıĢ, kuyu baĢları, çelme etrafları danıĢma ve dertleĢme merkezleri olmuĢtu. 

Açlık grevleri “Hür Avrupa”, “TRT” ve “Bi Bi Si” radyolarından aldıkları haberleri 

paĢlaĢıyorlardı. Sabri Ġskender Münihten yayın yapan “Hür Avrupa” radyosundan 

Rumyana Uzunova ile bu defa Nova Zagora Ģehrinden bağlanmıĢ ve yayılan açlık 

grevi dalgasına katılanlar arasında eĢleri hapislerde ve sürgünde olan kadın ve 

gelinlerin, kızların çok kalabalık olduğunu bildirmiĢti. 

 

Artık Türkiye‟ye kovulmuĢ olan Mustafa Ömer TRT – dıĢ yayınlarına ilk demecini 

vermiĢ ve yarı legal mücadele Ģeklini seçen Ġnsan Hakları Örgütü Demokratik Lig‟in 

Tüzük ve Programında silahlı mukavemet ve terör yöntemleri olmadığını 

vurgulamıĢtı. 

https://www.bghaber.org/bghaber/eski-zaman-yeni-zaman/
https://www.bghaber.org/bghaber/tag/kadin/
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Aynı gün ilk kez olmakla Manolov„un yönettiği Demokratik Haklar örgütü, “Bi Bi Si” 

yeyınına katılarak, Türklerin doğal ve demokratik insan hakları mücadelesini 

tamamen desteklediklerini bildirdi. Pomakların hak ve özgürlük hareketiyle koordineli 

çalıĢtıklarını bildiren Manolov, “Bulgaristan‟da havanın değiĢmeye baĢladığını” 

bildirdi. 

 

Açlık grevleriyle birlikte hareketlenen Bulgaristan Türklerinin dip dalgası dünyanın 

dikkatini üzerine çekmeyi baĢarırken, iktidarın gizli saldırı planları yaptığını 

duyumluyordu. Bu mücadelenen devam etmesi için, o aĢamada, aydın katmandan 

örgüt baĢkan ve militanları ülkeden kovulsa da, baĢkalarının ıĢığına gerek yoktu. 

1945 yılından beri Bulgar ulusuyla birlikte aydınlanmak isteyen Türk azınlığı 1956‟dan 

sonra kendini her gün biraz daha kararan bir dünyada bulduğu gibi 1972- 84 -1989 

baskı ve eziyetleri paralelinde ve sapık bir aĢırılıktan baĢka birĢey olmayan “soya 

dönüĢ” yalanıyla kimlik değiĢtirenlere karĢı gelinmeliydi bunun da ayaklanmadan 

baĢka yolu yoktu. 

 

Grevlerin baĢlamasıyla gündeme gelen en önemli sorun yine de Atavatan ve 

Anavatan sorunuydu. Bir yandan Bulgaristan‟da Türk olmadığını iddia eden Bulgar 

totaliter rejimi aynı zamanda açlık grevlerinin baĢladığı gün Türklere yine”zorla göç 

edeceksiniz” sopasını göstermiĢti. 

 

Bulgaristan Türkleri için VATAN sözünün anlamı “karnım nerede doyarsa vatanım 

orasıdır” tekerlemesinden çok daha derindi. Bir defa onlardan bazıları bu diyara 

1000 yıl, bir baĢkaları 800 yıl, daha baĢka boylar da Osmanlıyla birlikte 600 yıl önce, 

1856 Kırım SavaĢından sonra gelenler de vardı. 

 

Onlar bu toprakları islah eden, Vatan olarak seven, bütün kimlik ve sanatını burada 

yaratıp geliĢtiren, ata kabirleri de burada olan, kendi toprakları üzerinde yaĢayan, 

üreten ve kimseye muhtaç olmadan geçinip giden köklü soylardı. 
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Gelenekleri ve görenekleri burada kökleĢmiĢti. Dünyanın her bir yanı, 3. kuĢaktan 

sonra herkese vatansa, onlarda burada 25-30 kuĢak kök salmıĢtı. Kendilerinin 

geliĢtirdiği öz değerli olan bu insanların bu topraklardan söküp atmak bir de 1000 

yıllık bir beraberliği baltalamak anlamına geliyordu. Bu beraberlik yalnız birlikte 

doymak anlamında değildi, yine bu topraklarda oluĢan kültürel beraberliği de tüm 

faklılıklarıyla birlikte yaĢamaktı. 

 

“Soya dönüĢ” süreci ayrım yapmamıĢ fark gözetmemiĢ ve hepsini ezmiĢ ve kimlik 

olarak sıfırlamıĢ, dillerini yasaklamıĢ, kültürlerini gömmeye çalıĢmıĢtı. 

 

Tüm imkânlar imkânsızlaĢtırılmıĢtı. Bulgarla Türkün güveni yok olduğu gibi iki tarafın 

birbirine söyleyecek sözü de kalmamıĢ, ara çok açılmıĢtı. Türkler çok sabırlı 

insanlardı. “Sabrın sonu selamet!” dillerinden düĢmezdi. Ama besbelli ki artık bütün 

imkânlar zorlanmıĢ ve iletiĢim kesilmiĢti. Böyle yaĢamaktansa açlık grevlerinde 

ölmeyi seçenler, genç kuĢağa ölümsüzlük dersi veriyorlardı. 

 

Grevcilerle görüĢmeya gelen yetkililerle ilk temaslarda kendilerine verilen yanıt Ģu 

oldu: 

 

“KardeĢim git iĢine bak, o kadar zeki olma, senden daha zekiler hapiste veya 

Vatandan kovuldular!” 

 

Yine o günlerde “Bize en büyük kötülüğü kim yaptı” sorusu belirdi. 

Bu soruyu soranlar kandırıldıklarını anlamıĢlardı. Onlara en büyük kötülüğü yapan 

onları kandırandı. Bu büyük bir kaygıydı. Onlar toplu halde kandırıldıklarını fark 

ettikleri, vicdanlarının uyanabildiği ve kimlik duyumu ile bilinçlendikleri için 

AYAKLANDILAR. Hedeflerinde olan, sınır yıkmak, hükümet devirmek, ya da bugün 

Lugabnsk Donets seçimlerinde olduğu gibi baĢka bir HALK CUMHURĠYETĠ ilan 

etmek değildi. En doğal olanı anasının evladıyla ana dilinde konuĢma, kendi 

okullarında okuma, davul zurnalı düğünlerinde oynamak, kendi isimleriyle Ġslam 
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dininyle, ezanıyla namazıyla, mevlidi ve bayramlarıyla ve Türkler olarak Türklük 

âleminde Türk gibi yaĢamak istiyorlardı. Onların en kutsal ve en doğal haklarına 

saldırılmıĢtı. Kafalarındaki aydınlıkta “genel grev”, “iç savaĢ”, “hepsi için toplama 

kampı” ya da “toplu mezar” gibi dehĢet veren kuruntular dolaĢmaya baĢladı. 

 

Ama onlar bu korkuyu yenmiĢlerdi. ġöyle ki, gelinlerin kocaları hapiste-sürgünde, 

kandınlar erkekleri için ayaklanmıĢtı. Onlar erkekleri yanlarında olmadan hayatı 

devam ettiremeyeceklerinin biliyordu. Yıllar geçiyor onlarsa dönmüyordu. En fazla 

söylenen Ģarkı “Yemen Türküsü” oldu. Onlar bu büyük gerçeğin bilincine topluca 

varmıĢlardı. Yarınlar yalnız kadın ateĢiyle ne ısınır ne de aydınlanırdı. Bu öyle 

birĢeydi ki, karı koca bütün gece mıkırdaĢsalar da Bulgarin nüfus hiç artmadığı ya da 

Bulgar nüfusun tamamen yok olacağı açlık grevine katılanlardan hiç kimsenin artık 

umrunda değildi. 

 

Açlık grevini yayıldığı 11 Mayıs günü genç gelinler Ģu Ģarkıyı söylemeye 

baĢladı: 

  

“Anem beni yetiştirdi, 

Bu yerlere yolladı. 

Al sancağı teslim etti, 

Allaha ısmarladı 

Boş oturma, çalış, dedi. 

Hizmet eyle Vatana, 

Sütüm sana helal olmaz 

Saldırmazsan düşmana…” 

  

O gergin günlerde iktidar da uyumuyorda, nereden çıktığı açıklanmayan ve ufak ufak 

“göreceli özgürlük” sözü gevelenmeye baĢlandı. 

 

https://www.bghaber.org/bghaber/tag/nufus/
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AnlaĢılan Türkler kinci bir millet olmasalar da, unutkan bir millet de değillerdi. 

1984‟ten beri üzerine pudra Ģeker serperek ikram ettikleri “soya dönüĢ” masalına 

kanmamıĢlardı. Görüldüğü üzere ne Todor Jivkov totalitarizminin yergisi ne de 

demokratik bir geleceğin övgüsü onları tatmın etmeyebilirdi. Ayaklanma devam edip 

yayılırken durumun gerginliği de artıyordu. Türkler artık tüm Bulgar siyasal 

rejimlerinin kendilerine karĢı kötü davrandığına inanmıĢtı. 1908‟de Bulgar 

egemenliğinin ilan edilmesinden sonra ülkede ilk etnik ayaklanması baĢlamıĢ ve iç ve 

dıĢ destek toplarken bazı Bulgar demokratik çevreleri ve aydın kesim de onlardan 

yanaydı. Daha da derin düĢünürken, Türklerin aile büyüklerine saygılı olan bir soy 

yapısına uygun yaĢadığı, Çingenelerle beraber olsalar da, onlara kapının dıĢ mangalı 

muamelesi yaptıkları, Pomakları da din kardeĢi bildikleri dikkatlerini çekti. Öte yandan 

Çingenelerin baĢkasının kuyusunu kazan kötü yaratıklar olduğunu, bazılarına göre 

Türklerin ve Pomakların da kurt olduğunu biliyorlardı. 

 

Bu gergin durumda, onların Türk ve Pomak olmayan yeni bir kara koyun bulmaları, 

Müslümanları içtikleri suyun aynasına bakmada özgür olduklarına kandırırken 

baĢlarına “soya dönüĢ” torbasının yerine yeni bir çuval geçirme zamanı gelmiĢti. Bu 

mantığa göre suyun aynasında insan yalnız kendini görebilirdi. Greve kalkıĢanlarsa 

birbirlerinde arkadaĢ, yoldaĢ, kardeĢ görüyorlardı ki, bu çok tehlikeli bir bitrliktelik ve 

savaĢın azmi doğurup besleyebilirdi. Kendi aralarında Türkçe konuĢtuklarında bu 

birliktelikten hükümet deviren güç doğabilirdi. 

 

Tam o günlerde, doğuĢtan Dobrucalı olup, uzun yıllar hapis yatan ve lise öğrenimini 

PanagüriĢte lisesinde bitirdiğimdem dolayı olacak Bulgarcası, baĢarılı Türk filolojisi 

öğrenimine dayanan Türkçesi kadar güçlü ve duru olan Halim Pasajov, toplam 

sayıları 46 olan Türk demokratik direniĢ birimlerinden birini Sofya kenarındaki VitoĢa 

Dağı bayırlarından birine geziye çıkarmıĢ ve güncel direniĢ problemlerini gündeme 

getirmiĢti. 

 

Bu gürüĢmede yeni kurulacak direniĢ hareketine HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 

HAREKETĠ adının uygun görüldüğü daha sonra açıklandı. Bu ismin adını koyan 

H.Pasajov olmuĢtur. 
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Burada çok ilginç ve dikkati çeken bir nokta üzerinde durmak istiyorum. Birkaç ay 

sonra, yani 10 Kasım 1989‟da T. Jivkov rejiminin devrilmesinden sonra, 04. 01. 1990 

günü A. (Dönek) yönetiminde Varna‟da toplanan ve Hak ve Özgürlükler Hareketi 

(HÖH) kurulması için yapılan görüĢmede hazır bulunan Pasajov yeni hareketin 

isminin Hak ve Özgürlükler Hareketi olmasını önerdiğinde, A. (Dönek) hazır yazılmıĢ 

Tüzük, Programı cebinden çıkarıp masa üzerine koydu. Daha sonra bu Program ve 

Tüzüğün Sofya “Simeonovo” Polis Akademisinde kaleme alındığı ve Varna Ġl 

Mahkemesinde bir görevli sivil polis tarafından tescil ettirildiği ortaya çıktı. 

 

10 Ocak 1990’da Hak ve Özgürlük Hareketinin kuruluĢ toplantısını yine Varna‟da 

yapmıĢtı. Artık politik nitelik kazanan bu olaydan 25 yıl sonra da olsa, o dönem 

yöneticilerinin hazırladığı büyük bir tertip, Türklük kapanı, Türkleri, Pomakları ve 

Çingeneleri topluca Hak ve Özgürlükler sayasına kasaplık koyun gibi kapama planı 

hazırladıklarını ortaya çıkmıĢ oldu. 

 

Buradaki mantık Ģudur: 

1989‟un 10 Kasımından yanı BKP‟nin iktidardan düĢürülmesinden sonra, 

demokrasiye geçiĢ propagandasıyla baĢlayan bir toplumsal dönüĢümde uyumlu yanı 

özgür bir toplum düzeni insanların bir bütün içinde eritilmesiyle kurulamazdı. Normal 

bir insanın özgür olmayı arzulayacağı gerçeğinden kaynaklanarak birĢeylerin 

değiĢtirilmesi ve özgürlüklere yeni kılıf bulunması gerekli oldu. Türkler tiran bir 

düzene kulluk etmekten vaz geçmiĢler ve ayaklanmıĢlardı, totaliter tiran kendiğinden 

çökerken itmek bile gerekmedi. Ġtmeye hazır olan güç kullanılmadı. Hak ve 

Özgürlükler Hareketi Türkleri “özgürlükler” yalanıyla Ģekerlendirilip tatlandırılmıĢ bir 

ortama götürürken, aslında gönüllü köleliği dayatıyorlardı. 

 

Ġyi bildikleri birĢey vardı:  

Halk bir kere kulluklaĢmaya görsün, haklarını ve özgürlüklerini, verdiği mücadeleleri 

öylesine unutuyor ki, artık onun yeniden uyanıp yeniden özgürlüğünü ele geçirmesi 
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olanaksız gibi oluyor. Bu örneklemenin doğru olmadını bugün yapılan Donetsk ve 

Lugans seçim örnekleriyle karĢılaĢtırmalı anlatmaya çalıĢtım. 

 

Tabii arada Ģu bir de baĢka fark var: O zaman, bu zaman. 

Konumuz devam edecek. 

 

Kaynak: https://www.bghaber.org/bghaber/eski-zaman-yeni-zaman/  

  

https://www.bghaber.org/bghaber/eski-zaman-yeni-zaman/
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Bir Anı 

Tarih: 23 Mayıs 2014 

 

Rafet ULUTURK 

Belki unutmuĢsundur diye yazıyorum, 

Kutuya oy pusulasını atmak, 

TaĢ atmak değildir kardeĢim. 

Sen oyunu istediğine verebilmen için, 

Önce tutuklandın ardından mahpus yatıldı, 

Demokrasi tolu‟su yağdı sürgünde, 

Sonra özgürlük silindiri geçti üstümüzden 

Bir deri bir kemik yapıĢtı sülyetimize 

Kara asfaltta, kara kaderimizle 

Ve korkarak geçtik insan hakları meydanlarından 

Yüzü maskeliler tanklarla çıktı karĢımıza 

Saniyede bilmem kaç kurĢun atan silahlar 

“Pristoe” köyünde onyedileri serdi yere. 

Özgürlük özleyenlerin çocukları artık yetim. 

Ayaksız, kolsuz, gözsüz kovulanlar kelepçesizdi, 

Unutulamaz demokrasiyi hayal eden yıllar. 

Ne sandın sen? 

Hak ve özgürlük güpegündüz mü düĢtü çarĢıya! 

Ekmek arası köfte gibi mi geldi? 

Ve zenginlik, 

Ġnsanları korkudan uykusuz bırakır mı? 

Ve umutsuz ve gönlü yaralı olmasa, 

https://www.bghaber.org/bghaber/bir-ani/
https://www.bghaber.org/bghaber/tag/su/
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350 bin kuĢ 3 ayda gökyüzünü terk eder mi? 

Bu nasıl demokrasi? 

DüĢtüğü yeri yaktı! 

1989 Mayısında merhamet ve hürriyet, 

Can veren kahramanlara o kadar mı uzaktı? 

 

Kaynak: https://www.bghaber.org/bghaber/bir-ani/  

  

https://www.bghaber.org/bghaber/bir-ani/
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SELAM OLSUN !…. 

Tarih: 23 Mayıs 2014 

Rafet ULUTURK 

 

25 Yıl geçmiĢ. 

ġimdi sizi düĢünüyorum 

Deliorman, Rodop ve Gerlovo Türkleri 

Aldığım nefeste siz varsınız. 

Siz orada, biz burada, 

periĢan ve garip dıygular içindeyim, 

halimi anlarsınız. 

Kartallarla beraber ölemedim. 

Yıllar yılı gülemedim. 

Acılarınızı paylaĢmak için ortasından, 

Tutup da bölemedim. 

Kulaklarda gezdiği gibi, 

kimlik davamız “dinlene dinlene” fakat savaĢarak geliĢiyor. 

Ben Rodopların bir köyünde doğmuĢum, 

DüĢmanların mezarı kazılmadı, 

Destanları yazılmadı. 

Ben, Rodopların bir köyünde öleceğim. 

Rodoplardan Dobrucaya 

DuyulmuĢ ağıtlarla döneceğim. 

“Demokrasi, hak ve özgürlük” vaad edenler, 

25 yılda aynı yere döndüler. 

Sayarken aynı yerde yol ĢaĢtı, 

https://www.bghaber.org/bghaber/selam-olsun-2/
https://www.bghaber.org/bghaber/tag/yol/
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Demokrasi batakta kaldı. 

Hapistekiler, sürgünler, zifiri zından ıĢık arayanlar, 

Yıiğitler derdi ki, bu uzun soluklu bir mücadele 

Ne kadar haklıymıĢlar!…. 

25 yılda hava açmadı!… 

Çeyrek yüzyıldan sonra Vatan, 25 yıl öncesinden daha karanlık, 

Ġnsanlar seyrelmiĢ, yorgun ve bitkin. 

YaĢamak isteyenler beklemekten bezgin… 

HerĢeyi çok yakın ve kolay sanmıĢtık 

ama bu çok uzun bir yol… 

25 yıl önce özgürlüğe en yakın olanlarla 

aynı ilham ve düĢüncelerle yaĢarken, 

Boyun eğmeden dim dik dururken , 

Bize tekmeyle, copla, dipçikle vuranlar ve 

bizi vatanuımızdan kovanllar… 

köĢklerde yaĢasalar da hala, 

biliyorlar mutlaka unutacaklar… 

Onlar, 

mahkümdurlar tarihin çöplüğünde çürümeye 

Bir gün yollarının mutlaka oraya düĢeceğine… 

Seni oyuna getirenlerin yeri 

çöp tenekesinde dibin dibi olacak! 

Herkesle birlikte buna ben de inanıyorum. 

Yılda bir kez Ģehitleri anmakla bitmiyor bu iĢ. 

Bitemez ve 

bitmeyecek! 
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Müslüman Ģehit Hırıstiyan gibi anılamaz, 

Fatiha bilmeyenler Ģehitlerimizi anamaz! 

Ayaklanma Ayındayız 

Uyanıyoruz, doğa, 

toplum ve hepimiz, biz… 

Hepinize Selam olsun! 

Kimlik davamızda baĢ eğmeyen yiğitlerimize… 

Selam olsun! 

Ata Vatanda beraberce yaĢanacak aydın geleceğe!… 

Selam olsun 

Her daim dim dik duranlara!. 

 

Kaynak: https://www.bghaber.org/bghaber/selam-olsun-2/  

  

https://www.bghaber.org/bghaber/selam-olsun-2/
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Bulgaristan Bulgarlarındır, Türkler Türkiye’ye 

Tarih: 31 Mayıs 2014  

1989 Mayıs ayaklanmasıyla doğan, Vatan bilincimizi paramparça eden, en büyük ve 

etkileyici sonuç budur. DireniĢçilerin söylediği türküler o günlerde değiĢti. “Tuna 

Nehri Akmam Diyor, Duvarımı Yıkmam Diyor” ile birlikte “Dağ baĢını Duman 

AlmıĢ” ağızdan düĢmez oldu. 

Mücadele ateĢi içinde Bulgaristan VATANIMIZDIR inancımız BURASI SADECE BĠR 

ĠKAMETMĠġ duygusu ile değiĢti. 

 

ANAVATANA ÖZLEM 

Senelerce sana hasret taşıyan 

Bir gönülle kollarına atılsam. 

Ben bir gün kucağında yaşayan 

Bahtiyarlar arasına katılsam öpsem. 

Ben de bir gün kucağına ulaşsam 

Gözlerimden döksem sevinç yaşını 

Bayrağının gölgesinde dolaşsam 

Öpsem toprağını taşını. 

  

Hak aramaya baĢlayan halkın dip dalgasının hareketlenmesi örgütleniĢin gerekliliği 

noktasına yükseldi. Mayıs Ayaklanması kendiliğinden bir hareketlenme değildi. “Açlık 

grevlerine baĢlayanlar“, “Deliormanda Ġlk Olarak Eyleme Geçenler Ajandır” gibi 

saçmalıklar düzmece ve uydurmaydı. Polis ayaklanmanın baĢlayacağını öğrenmiĢ 

olabilirdi. Ne ki, direnenlerin selini durdurabilecek durumda olmadığından Ayaklanma 

alevleniyordu. Polisler, askerler, siviller, jandarmalar karĢılarında totaliter rejimi, baskı 

ve terör düzenini kökten değiĢtirmeyi amaçlayan ve bu yönde kesin ve kararlı bir 

birikimle yüklü büyük bir kitle gördüğünde korktu. Ayaklanan Türkler davanın uzun 

süreceğini, uzun soluklu olmayı gerektirdiğini biliyordu. Ġlk hamlede hedefe ulaĢmakla 

https://www.bghaber.org/bghaber/bulgaristan-bulgarlarindir-turkler-turkiyeye/
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iĢ bitmeyecekti. Stratejik amaçlarında 1950 yılları baĢında elde ettikleri özgün eğitim 

ve kültür haklarını yeniden elde edene kadar sürecek bir kararlı hareketlenme güç 

topluyordu. 

Bugün, ben bu yazımı yazarken günlerden Cuma, tarih 30 Mayıs 2014. 25 yıl sonra, 

ayaklanmacı Türklerin politik partisi hükümet ortaklığını bugün yapılan “gen soruda” 

yeniden pekiĢtirdi. Fakat, haklarımızı geniĢletme, yitirdiklerimizi elde etme konusunda 

mındar ve kokulu bir iğrençlik içinde bulunuyor ve halkımıza öncülük etmiyor. BaĢkan 

L. Mestan‟ın “yeni birĢey istemiyoruz” sözleri buna kanıttır. 

O zaman Ayaklanan, fakat haklarını elde edemeyenler ayaklanmanın bir Ģiddet 

olduğunu biliyordu. Kurban vereceklerinin bilincindeydiler. Ne tekim 40 Türk yiğit can 

verdi. Yaralıları Bulgar hastahaneleri almadı. ĠĢte bu noktada Bulgaristan Türkleri ve 

tüm Müslümanlar bir insan, bir komĢu ve bir dost olarak Bulgarlardan kat kat ileriydi. 

Çünkü 1989 Ayaklanması bir anti-Bulgar Ayaklanması değildi. O, anti-totaliter bir 

baĢkaldırıydı. Ayaklanmanın niteliğinde bir halkın baĢka bir halka düĢmanlığı yoktu. 

O yüzden “Bulgaristan Bulgarların, Türkler Türkiye’ye” saçmalığı ırkçılık ve faĢizm 

kokuyordu. 

Ayaklanmanın temelinde baskı ve terör politikasını ret etmek vardı. Zulmün devlet 

politikası haline getirilerek azınlıkları ezen totaliter rejimi yıkarak değiĢtirmek vardı. 

Bu bakıma, Mayıs 1989 Ayaklanması bir demokratik devrim niteliğindeydi. XX yüzyıl 

Bulgaristan tarihinde en hümanist insan hakları için isyandı. Bulgar demokratik 

toplumunu ardından sürükleyebilen bir kalkıĢmaydı. 

Mayıs Ayaklanmasında Bulgaristan Türk azınlığı demokratik dönüĢümle yenilenme 

davasına yürekten bağlandı. Ayaklananlar asla horlanması gerekmeyenlerdi. Ezilen 

Türkler ve diğer azınlıklardı. Onlar Bulgaristan halkının en kutsal parçasıydı. Gayrı 

safi milli hasılanın daha büyük kısmını üretenlerdi. Ülkenin döviz getiren dıĢ satımı 

onların alın terine dayanıyordu. O cesur insanlar, mücadele yolunda birbirine kopmaz 

biçimde bağlandı ve sel halinde akıtmanın yolunu açtı. Nesnel ortam ayaklanma 

koĢullarının olgunlaĢtığını gösterirken, ülke baĢtan baĢa direniĢ azmi kokuyordu. 

Bu açıdan değerlendirdiğimizde, Mayıs‟ta yükselen ayaklanma dalgası 10 Kasım 

1989‟a kadar tırmandı. Aylar ardı ardına mücadelelerle dolu geçti. Türklerin davasını 

Bulgar demokratik toplum örgütleri kucakladı. Uyutulanlar uyandı ve yüreklendi. 1989 

Mayıs Ayaklanması kıvamını bulmuĢ düĢüncelerle yönlendi. 
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1970 – 1980′ lerde halkın en cesur evlatlarını yargılamadan mahküm eden savcı ve 

yargıçlar, aĢağılık bir katildi. Küflü cezaevi kapıları birer birer açılıyordu. Önemle 

belirtilmesi gereken özelliklerinden biri ise, halkımızın bir defa baskı, terör ve zulüm 

rejimine karĢı politik olarak ve aynı zamanda isimler, mezar taĢları, ezan sesi, Türkçe 

kitap, gazete, dergi, radyo ve televizyon, tiyatro, özenci sanat, geleneksel ve modern 

özünde ve biçiminde özgün kültür hakkı için kesin kararlı baĢkaldırıyı kucaklamasıydı. 

Ayaklanma özündeki ateĢ, hareketlenmenin doğrudan üst yapıyı, iktidarı, kuĢ 

uçurtmayan BKP‟yi ve “DC” Bulgar istihbaratını hedef aldığını gösterdi. BaĢka bir 

değiĢle, Bulgaristan Türkleri ve ülkede yaĢayan tüm Müslümanlar benliklerini ve 

kimliklerini yaĢatmaya özgürlük ararken ulusal bir mücadele saflarında buluĢmuĢlardı. 

Bu, 100 yıl süren karanlığı yararak aydınlık arayan bir halk topluluğunun bayramıydı. 

Totaliter baskıya karĢı çıkıĢta hürriyetlerini arayanların kudret kaynakları doğdu. 

Demokratik dünya onlardan yana çıktı. Türkiye arkalarında durdu. Aslında kendi 

haklarını ve özgürlüklerini arayan Türkler, Bulgarların hakları ve özgürlüğü uğruna da 

savaĢıyordu. O çatıĢmalı günlerde özgürlük davasının ortak olduğunu o zamanları 

anlayanlar belki çok azdı. Fakat, bugün herkes Todor Jivkov‟un totaliter rejimini 

Bulgaristan Türklerinin devirdiğini kabul etmek zorunda kaldı. 

Ayaklanma elbette ki halk kitlelerinin ortak eseri oldu. Bulgar demokratik kamuoyunda 

ve azınlık kitlelerinin tümünden öncüler, yol gösterenler belirdi. Aydınlar, öğretmenler, 

örgütleyiciler, atılgan yiğitler onlarsız hareket baĢarıya ulaĢamazdı. Totaliter rejimin 

gizli polisi ise, ayaklanmayı bastırmaya, liderlerini yurt dıĢına kovmaya çalıĢırken, 

sahte “liderler” besliyor ve onların kuracağı tuzaklarla Bulgaristan Türk ve 

Müslümanlarını “ezme ve uyutma” politikasına devam etmek planları yapıyordu. 

Bulgaristan‟da yaĢayan Türklerin Mayıs 1989 Ayaklanması önümüze belki XX. 

yüzyılın ikinci yarısının eĢsiz vahĢet portrelerini koydu. Bebeler anne kucağında 

kurĢunlandı; hamile gelinler can verdi; tank zincirlerinin altında , ezilenler oldu; köy 

yolları, Ģehir meydanları kana boyandı…Bayrak taĢıyan yoktu. Hak ve Özgürlük 

bayrakları yüreklerindeki kanla boyandı. Tükenip yıkılanlar oldu, ama geri dönen ve 

teslim olan olmadı… 

Halk davasına baĢ koymuĢ, varlığımızı dünyaya duyuran, çağımızın seherindeki 

yıldızların gökleri delen abidesini hala dikemedik. Oysa düĢman onların dinmeyen 

sesi karĢısında bugün de ürperiyor ve ürperecektir. 



 | 62 B u l g a r i s t a n  T ü r k l e r i n i n  D i r i l i ş i

O günlerden bugüne çeyrek asır geçti. Dava bitmedi. Yeni yetiĢen kuĢaklar Bulgar 

demokrasisinin azınklık dillerindeki renkleri göremedi. Modern uygarlığın azınlık 

farklılıklarından oluĢan yeni bir demet olduğunu, ne yazık ki henüz anlayamadı. 

Vekiller Sofya parlamentosunda bütün gün otursalar da demokratik toplumda 

çoğunluğun azınlık haklarını belirleme hakkı olmadığını algılayamadılar. 1989‟da 

ayaklananlar aydınlanmaya inananlardı. Devrimlerin kutsal sloganı olan özgürlüğü, 

eĢitlik ve kardeĢliği candan benimsemiĢlerdi. DemokratikleĢmeye inananlar halkın 

içinden, arasından gelmiĢlerdi. 

Biz bugün her zamankinden daha büyük bir azimle olmak üzere Mayıs 1989‟da 

ayaklanan kahramanlarımızı yaĢatmalıyız. Onları tanımamız, tanıtmamız, onların aziz 

davasını tarihimize iĢlememiz, ders kitaplarımıza, değerlemelerimize almamız, kendi 

edebiyatımızda nakıĢlarla süslememiz gerekiyor. Tarihini bilmeyen bir halk yarınlarını 

göremez, gösteremez. ġanlı tarihimizin her sayfasını Ģerefle yaĢatmalıyız. Bu gün bu 

tarihi bizler yapmaktayız, geçmiĢi suçlamaktansa bu gun bizler arkamızda neler 

bıraktığımızı görmeliyiz. Bulgaristan Türklerini tanımak yiğitlerimizi tanımaya bağlıdır. 

Eminim, ayaklanan yiğitlerimizi tanırken kendimizi daha iyi tanıyacağız. 

Bulgaristan Bulgarlarındır, Türkler Türkiye’ye saçmalığını tuzla buz ederken 

500 binimiz Vatansız kaldık, unutmayalım! 

 

Kaynak: https://www.bghaber.org/bghaber/bulgaristan-bulgarlarindir-turkler-turkiyeye/  

  

https://www.bghaber.org/bghaber/bulgaristan-bulgarlarindir-turkler-turkiyeye/
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Bizler Kovulmuş Da Olsak Vatanımızda 

Düşmanlık Tohumları Bırakmadık 

 

Tarih: 14 Kasım 2014  

 

ÇilekeĢ ve sırtı yere gelmeyen soydaĢlarım, bir daha geri dönmemek üzere, 

varımızı yoğumuzu geride bırakarak, tüm hayat boyunca tırnaklarımızı 

kazıyarak edindiklerimizi bir kalemde silerek yola koyulduğumuz, daha adil ve 

mutlu bir hayat için yola çıktığımız, o hatırlamak bile istemediğimiz 1989’dan 

buyana 25 yıl geçti. 

 

Çile dolu bu çeyrek asrı dimdik yürüyen bir Toplumu- Bulgaristan Türklerini temsilen 

sizleri bu bilgi Ģöleninin yüksek kürsüsünden selamlarken, önümüzdeki 2 gün içinde 

birlikte yürüteceğimiz çalıĢmaların hepimiz için, özellikle soydaĢlarımız, 

Bulgaristan‟daki yakınlarımız ve ayrıca tüm Bulgaristan halkı için çok anlamlı, faydalı 

ve baĢaralı olmasını temenni ederim. Asırlarca dökülen gözyaĢlarımızla ıslatılan 

topraklarımız, doğduğumuz evler, en iyi umutlarımız, birlikte yaratmaya çalıĢtığımız 

hoĢgörüye dayanan bir medeniyet, komĢularımız, köylerimiz, yürümeyi öğrendiğimiz 

yollar kaldı oralarda. 

 

Bulgaristan bizim ilk göz ağırımız; zorla göç etmiĢ de olsak, acımız unutulmaz 

da olsa bizim Ata Vatanımızdır Bulgaristan. 

 

Bizler kovulmuĢ da olsak Vatanımızda düĢmanlık tohumları bırakmadık, yüreğimizde 

hınç beslemedik, öfke büyütmedik. Bizler hiç bir zaman vatanımıza karĢı hainlik 

yapmadık. Bir canlının nasıl anne baba seçme Ģansı yoksa, ayni Ģekilde Vatanını da 

seçme Ģansı yoktur. Bir çocuk nasıl ana babasına el kaldıramazsa, insanoğlu da 

Vatanına düĢman olamaz. Fakat her vatandaĢın Vatanından Anne Ģefkati gibi Ģefkat, 

Baba merhameti gibi merhamet beklemesi tartıĢılmaz hakkıdır. Bir anne evlatlarını 

https://www.bghaber.org/bghaber/bizler-kovulmus-da-olsak-vatanimizda-dusmanlik-tohumlari-birakmadik/
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nasıl ayırmadan, kırmadan, incitmeden var ediyorsa, Vatan da vatandaĢlarını 

bağrında aynı sıcaklıkla yaĢatmalı, hepsini hiçbir ayrım gözetmeden eĢit kılmalıdır. 

Vatan VatandaĢlarının hepsini aynı özgür ortamda mutlu etmek için vardır. Vatan 

senin ya da benim değil, hepimizin ve bölünmez ortak paydamızdır. 

 

Bulgaristan, sadece Bulgarların vatanı olmamakla beraber, bu topraklar üzerinde 

doğmuĢ ve yaĢama gibi en doğal haklara kendiliğinden sahip olan Türk, Roman, 

Ermeni, Yahudi, v.s. aynı sorumluluk ve yükümlülüklerin ağır yükünden kendine 

düĢen payı sırtında taĢımayı kabullenen her birimizin Vatanıdır. 

 

Vatan hakkı tüm diğer insan haklarının en baĢında gelir ve kutsaldır. 

 

Bu anlamda, 1989 göçünün, ismi ne olursa olsun, adına ne denirse densin, bizler için 

tek bir anlamı vardır. Bu göç sayıları milyonları aĢan Bulgaristan Türklerinin, tüm 

kardeĢlerimin, en doğal hakkına, VatandaĢlık hakkına Totaliter rejimin en vahĢi, en 

barbar, en amansız bir saldırı ve bu hakkımızı gasp etme çabasıdır. Emsali olmayan 

bir zalimliktir. 

 

Kalbimizdeki sönmeyen bir acıdır. Fakat burada bir hususun altını çizmek ve bir 

birinden ayırt etmek lazım. Tüm bu olup bitenlerin baĢ mimarı ve uygulayıcısı 

Totaliter komünist rejim ve uzantılarıdır. Burada Bulgar halkına bir suç ve kabahat 

yüklemek bizim adalet anlayıĢımıza aykırı ve Bulgar halkına karĢı haksızlık yapmıĢ 

oluruz. Evet, bize karĢı iĢlenen suçlarda 25 yıldır adalet yerini bulmadı bu da bir 

gerçek. Buradan herkes kendine düĢen sorumluğu düĢünmeli, bilmeli ve bir gün 

suçlular hesap vermesi gerektiğini buradan yetki sahiplerine sesleniyorum. Bir gün 

Bulgaristan da demokrasinin kuralları iĢleyecek ve adalet yerini bulacaktır diye 

inanmak istiyorum. Çünkü baĢımıza gelenleri biz asla ve asla hak etmedik. 

 

Neden mi? Çünkü bizler Bulgaristan topraklarını Vatan yapanlarız. Biz üreten, var 

eden, inĢa eden, helalından geçinen, her Ģeyimizi alın teri ile kazanan bir toplumuz. 
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O topraklarda güzellikleri, öz kültürümüzü, farklılıkların uygar örgüsünü, imanlı, 

gelenekli, sevgi dolu gönüllerimizin sevgi dolu sıcaklığıyla adam ettik, yaĢattık. 

 

Nasırlı ellerimizle inĢasına katıldığımız, içinde çalıĢtığımız 15 752 küçük ve büyük 

ölçekli sanayi iĢletmesinden 13 500‟ünün hurdaya çıkarılıp yok edilmesine, meyve 

yüklü bıraktığımız bağların, bahçelerin, baĢak denizi altın rengi ovaların bizden sonra 

yıllar yılı nadasa bırakılmasına; 1 milyon 650 bin iri baĢ hayvandan ancak 90 bin 

kalmasına; 1 400 000 koyun ve kuzudan ancak 1 milyondan az kalmasına 

üzülmemek, “likide edenleri” lanetlememek, parçalanan yürekleri avutmak elde mi? 

 

Serpilip açıp sarmıĢ, mutlu gelecek yüklenmiĢ bir diyarı gavgalaz ve eĢek dikenliği 

haline getirenleri eleĢtirmemek, kınamamak ve tüm bu olup bitenlere görüpte karĢı 

duyarsız kalabilir mi bir bilinçli vatandaĢ? 

 

O eĢsiz güzellik ve bolluğun orta direği, ana dayanağı bizmiĢiz demek. Biz kovulduk 

ve oralar kısırlaĢtı, karardıkça karardı, sefileĢti. Ahımız tuttu demek istemiyorum 

çünkü üzülüyorum bu duruma. Her Ģeye rağmen, bugün, savaĢsız, zulüm süz, 

iĢkencesiz, katliamsız, giyotinsin bir Avrupa Birliği‟nde yeni ortak bir uygarlık 

yaratılmaya çalıĢılıyorsa, biz bu asil davada en ön saflarda olmaya hazırız. 

 

Biz eski kıtanın yeni uygarlığını oluĢturan kültürün, hukukun ve dinlerin eĢiği ve beĢiği 

olan toprakların evlatlarıyız. Evet, dünya değiĢtikçe biz de değiĢtik. Hiçbir nimet bize 

altın tepside sunulmadı. Vatan özlemini içimizde yaĢatıyor ve Vatan hoĢgörüsünü hak 

ediyoruz. ModernleĢirken, bazıları gibi dünyayı uluslara; etnik azınlıkları da düĢman 

ve dostlara ayırmadık. 

 

Allah birdir deyip, Tanrı‟yı düĢman bilmedik, hiçbir dine Haçlı Sefer açmadık, 

yaratanın ibadet evlerine saldırmadık, yıkmadık. Yaratılanı severiz Yaratandan 

dolayı diyen ataların torunları olduğumuzu da hiç amma hiç unutmadık. 
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Vatanımızın spesifik renkleri bizim genlerimizde kodlanmıĢ ve yaĢıyor. 

Bilmeyenleriniz varsa diye söylüyorum: Özlemlerimiz ezile ezile bilinç oldu. 

Vicdanımız yaratıcı güçle kanatlandı. Umutlarımız ortak ufuk arıyor. 

 

Ve büyük ezilmemiz, 1877/78, yani 93 harbiyle baĢladı, 1912 -14‟te bozgunlar 

yaĢadık; Balkan coğrafyasında en büyük acıları Bulgaristan Türkleri çekti. Çarlık 

dönemi, 1934 askeri darbesi hepimizi periĢan etti, Büyük SavaĢlar bir katliamdı, göç 

dalgalarını büyüttü de büyüttü. Artık Ana vatanda 10 milyonu aĢtık. Bize Vatan olan 

topraklara ebedi borçluyuz. Bizi kabul eden, kardeĢ bilen insanlara minnettarız. 

Temennimiz ortak sofralarımızın dolup taĢmasıdır. 

 

Ve bugün biz, buraya, iĢbu bilgi Ģölenine, hala devam eden Bozgunluk 

PSĠKOLOJĠSĠNĠ DAĞITMAK, diriliĢ kıvılcımlarını hayata çağırmak için toplandık. Biz 

Vatansızlığın ruhunu, artık yaĢı 135 olan yaĢlanan BOZGUN RUHUNU ebediyen 

gömmek için buradayız. Biz, bizi ezenlere karĢı çarkı ters çevirmek için el ele verdik, 

cephedeyiz. Evet, biz, uykusuz, aç, susuz göç yollarında, tutuk evlerinde, 

hapishanelerde, sürgünlerde, ” Belene” ölüm kapında Mayıs 1989 Ġsyan ateĢinde örs 

ile balyoz arasında dövülürken suyumuzu aldık ve tepeden tırnağa böyle çelikleĢtik. 

 

Ve bizi biz eden, 93 harbinde, o büyük Vatan kavgasında emsalsiz kahramanlık 

örnekleridir; 1934 askeri darbesinden sonra 1936 göçünün çilesidir; 1945‟te faĢist 

Çarlık rejimi sosyalist düzenle değiĢtirenler eĢitlik geldiğini ilan etseler de, 

Bulgaristan‟da Türk düĢmanlığının hiç bir rejim ve ya düzende değiĢikliğe 

uğramamıĢtır. Bu “terbiye”nin devamı 1951-53, 1968-69 ve 1977-78 kitlesel 

göçlerinde sardığımız yaralar ve aldığımız büyük derslerdir. Hele 1970-1984-1989 

“eritme”; “asimile etme”, “BulgarlaĢtırma” politikalarının uygulandığı ve 3 milyon 

civarında Türkün ve Müslümanın devlet terörü ile kimliğinin resmen yok edilmek 

istenmesi ile ĢekillenmiĢtir. Sabrımızı taĢıran Hitlerin icatlarını bile sollayan mezardaki 

atalarımızın isimlerini de değiĢtiren, bir Türk ananın öz çocuğuyla öz dilinde 

konuĢmasını yasaklayan yüz karası icatlardır. Ve baĢımıza gelen daha nice çile 

tümümüzü HAK VE ÖZGÜRLÜK için ayaklandırmıĢtır. 
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Son dönem insanlık tarihinde ezilen bir halkın tek vücut halinde ulusal çapta baĢ 

kaldırıĢına örnek veren biz olduk. Ġsyanımız, Vatan sevgimizin ateĢiyle doğal 

haklarımız için, en tabii haklarımızla, özümüzün yansıması olan özgün kültürümüzle 

yaĢama azmimizin volkan gibi patlamasıydı. 

 

Halkımızın önü alınmaz infilak gücü totaliter rejimi, diktatör Jivkov‟u; demokratik 

Bulgaristan‟ın ilk CumhurbaĢkanı Sayın Jelü Jelev‟in değiĢiyle “faĢizmleĢen komünist 

rejimi ve totaliter iktidarı devirdi ve tarihin çöplüğüne attı.” Ne yazık ki, Ġsyan 

dalgasının görkemi ve gücü Komünist rejimi paniğe sevk etti, Jivkov sınırlarını açtı ve 

bizleri de göçe zorladı. 

 

Son çeyrek asırda birçok Ģey değiĢse de, birçoğu da aynı kaldı. 

 

Bir defa göç selinin açtığı Türkiye Bulgaristan devlet sınırı bir daha kapatılamadı. 

Demek istediğim, iki tarafa açılan Bulgar-Türk sınırı “GÖÇ” sözünü de tarihe gömdü. 

 

Tüm çarpık, ters ve asılsız iddialara karĢın, Bulgaristan‟da yaĢayan Türkleri ile son 

135 yılda Vatanımızdan kovulan tüm soydaĢlarımızın aynı sudan, aynı boydan ve 

aynı özden Türk olduğu ve dönüĢü olmayan bir biçimde kanıtlandı. Biz, Balkanlılar, 

biz Bulgaristanlılar artık Türkiye Cumhuriyeti‟nde 10 milyonu aĢtık, orada kalan 

kardeĢlerimiz de en az bizim kadar Türk‟tür. Aynı kökten, aynı soydan, aynı boydan 

ve çekirdekten gelmemiz, aynı ruhta birleĢerek koparılamaz biçimde kaynaĢmamız 

HEPĠMĠZDE YEPYENĠ BĠR B Ġ Z yarattı. 

 

Bu emsalsiz olgu, bu kudret toplayan yeni güç bu defa da Türkiye’den 

Balkanlar’a, Bulgaristan’a geri taĢıyor, ata yadigarı topraklarımızda politik 

gündem belirleyen nitelik alıyor. 
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Bulgaristan Bulgarların, Türkler Türkiye‟ye sloganına artık eĢekler bile gülüyor. Derin 

bir hüzünle ifade ediyorum. Bugün Bulgaristan stratejik çöküĢ yaĢıyor; ulus devlet, tek 

ulus-tek dil, tek kültür saçmalıklarının enkazı altında inliyor. Öyle ki, politik, sosyo-

ekonomik ve manevi çöküĢün ardından, nüfus körelmesini de getirince “Türk‟ten iyi 

ne komĢu ne dost bulunur!” diyenler çoğaldıkça çoğalıyor. 

Biz içimizdeki hoĢgörüyü koruyarak, iyi kötü buralarda barınırken, 2.5 (iki buçuk) 

milyon Bulgaristan vatandaĢı, bu arada yakınlarımızın büyük kısmı ekmek teknesini 

Batı Avrupa‟ya taĢıdı. Olayı “ ulusal çöküĢ” le açıklayanlar “yok oluĢtan” dem 

vurmaya baĢladı. 35 yıl sonra, yani 2051‟de son Bulgar‟ın toprağa verileceği açıkça 

anlatılıyor. Profesörler, Bulgar Bilimler Akademisi uzmanları TV ekranlarına çarĢaf 

çarĢaf verilerle VAHĠM OLAYI ispatlarken, çare mi arıyorlar? 

Biz son Bulgarın cenazesine gitmek istemiyoruz. 600 yıl beraber oluĢumuzun bir 

saygın hatırı da olmalı. YaĢamak ve varolmak Tanrının hepimize bahĢettiği kutsal 

hakların en büyüğüdür. Beraberliğimizin sonu, 25. Yılını andığımız son büyük ve acı 

göç, Bulgar milletinin sonunu getirip, son Bulgarın mezarını kazıyor ise, gelin acıları 

gömelim, yeni kardeĢlik ağıcı dikelim ve gölgesinde iyi kötü birbirimize katlanarak, 

beraberce yaĢayalım. El ele verip “eski dosttan düĢman olmaz” ata sözünü hayata 

geçirelim. 

Bu düĢünceler seyrinde, kimseyi lanetleyip kötülemiyoruz. 

Ama bir anaya evladına ana dilini öğretmeyi yasaklayanları Cenabı Hakkın 

cezalandırması, ebedi adaletin değiĢmez kuralıdır, buna inanıyoruz. Bir ulusun XXI. 

Yüzyılda ıssız köylerde, insansız yollarda, komĢusuz Ģehirlerde, torunsuz dairelerde 

in cin gibi, ucubeler gibi tek baĢına, nefesine torun kokusu almadan yaĢatmaya 

mahküm etmesi de, inanınız, Cenabı Hakkın lütfü olmalı… 

Güzellikler bin bir olduğu gibi, çekilecek çileler de bin birdir. 

Biz Bulgaristan göçmenleriyiz, çifte vatandaĢız, Avrupa Birliği vatandaĢı haklarına da 

sahibiz. Bu durum bizim mücadelelerimizin bir erdemidir. Ġstenen her seçime katıldık. 

Yüksek bilinçli irademizin ifadesi oyumuzdan korktular, kanunları kırpa çırpa 

anlaĢılmaz duruma getirdiler, son seçime katılamadık, ama Ģimdi “yine bizsiz 

olmuyormuĢ” herkesin seçimlere katılmasını zorunlu kılan yeni yasalar yazmaya 

baĢlamıĢlar. 
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BĠZE DAHA BÜYÜK SANDIK GÖNDERĠN. Sofya Parlamentosunun yarısını vekillerle 

doldurmaya hazırız. Ve biz oyumuzu GERB‟e de veririz, bağımsıza da veririz. 

 

Oyların rengi insan kardeĢliği gibi tek renktir. 

 

Bizim kimseye kinimiz yok! 

 

Ama atalarımıza yüz yıl kan kusturanlara, ninelerimize bir asır göç yolu gösterenlere, 

Türklüğe ve Müslümanlığa ihanet edenlere, HAK VE ÖZGÜRLÜKLERĠMĠZĠ bit 

pazarına sürenlere, hem söylenecek sözümüz var hem de hainlerle bitmeyecek bir 

kavgamız ve hesabımız var. 

 

Çoban kulübesinden çıkıp Sofya’da “Saraylarda” sefa sürenlerle çok özel 

görüĢmelerimiz olacak. Türklüğe ihanetin bedeli değiĢmez… 

 

Durum böyle olunca, değerli kardeĢlerim, sayın konuklar, biz Bulgaristan vatandaĢı 

olarak Vatanımızdaki tüm kültürel, sanatsal, siyasi, ekonomi sportif vs. etkinliklere 

Bulgaristan vatandaĢı olarak eĢit haklarla katılmak istiyoruz. 

 

Genlerin kaynaĢması yarının dostluk, kardeĢlik, iĢbirliği, farklılıkları 

birleĢtirecek yeni uygarlıkların kapısını açacaktır. 

 

ġu anda, hepimizi gururlandıran ünlü Vatan evlatlarımızdan Tokyo Olimpiyatlarında 

Serbest GüreĢ ġampiyonu Lütfü Ahmedov gözlerimin önünde; ġampiyonlar 

Ģampiyonu Naim Süleymanoğlu ve Halil MUTLU hep aramızda. Newyork‟un Büyük 

Orkestra Salonunda Dünya Filarmoni Orkestrasına Ģeflik eden Muhsur Mehmedov‟un 

namelerini sanki hala dinliyorum. Ve tüm benliğimle tekrar ediyorum: 
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Bulgaristan‟ı Bulgaristan yaparak VATAN‟a gurur yaĢatan bizlerdik. Ve biz bugün de 

o eskimeyen gururla yaĢıyoruz ve yaĢayacağız. Bu bilgi Ģöleni, sizin ilginiz ve 

katılımınız, her açıdan çok anlamlıdır. Balkanlar‟da Bulgaristan‟da, tüm bölgede 

yepyeni bir dünya yolcuları olarak hepinizi candan kutluyor; hepinize baĢarılar 

diliyorum. 

 

Kaynak: https://www.bghaber.org/bghaber/bizler-kovulmus-da-olsak-vatanimizda-

dusmanlik-tohumlari-birakmadik/  

  

https://www.bghaber.org/bghaber/bizler-kovulmus-da-olsak-vatanimizda-dusmanlik-tohumlari-birakmadik/
https://www.bghaber.org/bghaber/bizler-kovulmus-da-olsak-vatanimizda-dusmanlik-tohumlari-birakmadik/
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Hepimiz Bir, Birimiz Hepimiz Olalım! 

Tarih: 28 Aralık 2014 

  

1984 Aralığının son günlerinde Türk ruhumuzu bağrımızdan söküp Türklüğümüzü 

hafızamız, aklımız, nefsimiz ve kalbimizle ebediyen gömüp bizi yok sayma saldırısına 

karĢı cesaret ve irademizle aĢılmaz duvar ören kahraman Ģehit ve canlılarımızın 

hepsiyle gurur duyuyoruz. 

 

Kimliği, dini, kültürü ve vatanı için can feda edenlerin ölümsüzlüğünü onurla 

hatırlıyoruz. 

 

Gorno Prahovo, Mofilyane ve Momçilgrat anma törenleri bizim her sabah düne 

bakarak yandığımıza, geçmiĢe takılıp geleceği göremediğimize değil, güç ve ibret 

kaynağı yıllardan esinlenerek yepyeni bir gelecek için savaĢıma hazır olduğumuza 

gür sesimizle ve bütün varlığımızla haykırıĢımızdır. 

 

1984 Aralığında, 1989 Mayısında ve aynı yılın Ağustosunda hepimiz birdik ve 

bugün de birimiz hepimiz olmakla kıvanç duyuyoruz. 

 

Bu üç tarih, Türk kimliğimizi, Bulgaristan‟ın Vatanımız olduğunu ve ruhumuzun vatan 

toprağımıza bağlılığını, geleceğimizin ve nasibimizin bu topraklarda olduğu inancını 

Ģahlandıran en büyük ibret olaylarıdır. 

 

1984‟ün buz kesmiĢ bocuk günlerinde asker, polis, milis, silahlı bereliler 

kandırıldığımız hümanizm ideallerin özünde insan kardeĢliği, adalet toplumu, hak 

eĢitliği, her bakıma ve her yerde hür olma ülkü ve özlemi olduğunu unutan boĢ kafalı, 

ahlaksız, fırsatçı parti sekreterleri ve köle ruhlu gönüllü yardımcılar mümkün 

olmayanı, Türk’ten Bulgar yapmayı zulümle denediler. 100 senede yapamadıklarını 

3 ayda bitirmeyi planlamıĢlardı. Ellerinde modern silahlar olsa da, Türk ruh setini 

https://www.bghaber.org/bghaber/hepimiz-bir-birimiz-hepimiz-olalim/
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aĢamayacaklarını düĢünememiĢlerdi. Son çarpıĢmada mağlubiyetlerinin ölümcül 

olacağını düĢünememiĢlerdi. 

 

Aslında Arkalarında VarĢova Paktı, Moskova vardı. 

 

Ġstanbul‟u hedef alan “SS 22” füzeleri Slivne-Sliven Balkanında Mayi Kayalar ininde 

ateĢlenmeye hazırdı. 

 

Ordu tankları toprak altında çıkarılmıĢ hareket emri bekliyordu. 

 

Hangarlardan çıkarılan bomba yüklü savaĢ uçakları hazır pislerdeydi. 

 

Bizim içinde bulunduğumuz karanlıksa zindanların zindanı olmuĢ, halimizden üzgün 

ay tutulmuĢ, güneĢ aydınlık saçan ıĢıklarını buralara göndermekten utandığına 

karalara bürünmüĢtü. 

 

O günler telli duvaklı gelinlerin bile yüzünde tebessüm yoktu. 

 

Çiçekler açmamaya, doğa yeĢermemeye, buzlar çözül-memeye sanki yeminliydi. 

 

Ve nereye gittiklerini bilmeyenler yola çıkarken alabildiklerini yanlarına almıĢ, ahırda 

hayvanların iplerini çözmüĢ, bizden sonra dünyada aydınlık bitmesin diye en karanlık 

köĢelere birer yanan mum dikmiĢler ve yürüyorlardı. Hepsi bir olmuĢ yürüyorlardı. 

Arkalarından köpekleri, kediler kocuĢuyordu! Havada takla atan güvercinler sanki bu 

dünya sizin dönün iĢareti veriyorlardı. 

 

Bu büyük kavga 5 yıl sürdü! Yılların birikimlerinden güç toplayanlar hep direndi! 

Gözlerindeki ateĢle ayaklananlar bütün yüreklere kıvılcım saçtı. Onlar baĢkaldırdıkları 



73 |  R a f e t  U L U T Ü R K

gün mutluydu! Onlar öldürüldüler ama ölmedik! Ezilirken çelikleĢtik! Hor görüldükçe 

yüceldiler! Her zaman her yerde kazandılar ve kazanacaklar! Onlar geleceğin bütün 

zaferlerine talep! Beraberce, kardeĢçe, hür bir dünyada mutlu yaĢamak hepimizin 

ortak hakkıdır. Bugünün hayal ve umutları geleceğin en büyük gerçekleri olacaktır. 

Bu davada ben de vardım deyebilene ne mutlu! Bu davada bugün de varız dostlar! 

Bütün Ģehitler kardeĢimizdir. Ruhları Ģad olsun! 

 

BĠR DAHA BU ÇEKĠLERĠ ÇEKMEMEK! 

 

ASLA YENĠLMEMEK ĠÇĠN HEPĠMĠZ BĠR, BĠRĠMĠZ HEPĠMĠZ OLALIM! 

 

Kaynak: https://www.bghaber.org/bghaber/hepimiz-bir-birimiz-hepimiz-olalim/  

  

https://www.bghaber.org/bghaber/hepimiz-bir-birimiz-hepimiz-olalim/
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2015 

Kafalar İyice Karıştı 

30 Eylül 2015 

Konu: Türkülerimiz de kardeĢtir. 

  

Ay doğdu Raymem, 

Gün doğdu Raymem, 

Gelsene dere boyuna… 

 

Bulgaristan Türklerinin toplu yaĢadığı Borino yöresindeki asırlık çamlar arasında 

doğan ve yaĢayan sevilen türkülerimizden “Raymem” Avrupa Anadiller Gününde 

Bulgaristan‟ı karıĢtırdı. 25 Ekim‟de seçim kampanyasına damga vurdu. Etnik hakların 

durumunu, demokrasiye doğru alınan yolun son kilometre taĢını ve Bulgarların milli 

Ģuur takıntılarını bir daha gün ıĢığına çıkarıp ipe dizdi. Gülünç Bulgar milliyetçiliği 

kalıntılarında zavallılığı ortaya koydu.  

 

Deliorman‟ın Kemaller (Ġsperih) ovasında düzenlenen seçmenlerle buluĢmasında, 

çanak anten TV yıldızlarımızdan Faruk Yılmaz‟ın tüm yasaklara rağmen bilinen ve 

sevilen “Raymem” türkümüzü ince ve geniĢ ayar melodiye Türkçe ve Bulgarca söz 

nakıĢ ederken göz çıkardı. Kâh Raimeye  kâh Rayna’ya sevdalanan sanatçı, 

Deliorman ovasını neĢe doldurdu, Türkçe türkünün güzelliği Bulgar milliyetçilerine 

fazla geldi,19-ncu ve 20. asrın çöplüğünden kokuĢmuĢ nefret birikintisi istifra ettiler. 

Ġnternette Facebook patladı. Telefonlar kızardı. Sanki Rayna‟yı 16 yaĢında kaçırdık 

ve Müslüman yaptık. ĠĢte böyle bir ortam oluĢtu. Politik bildiriler yağmaya baĢladı. 

Hepsinde vurgulanan ortak noktada “Rayna” kızın 1886 Nisan Ayaklanmasında 

bayraktarlığı. Bulgar milleti diriliĢine Ģan ve Ģeref doruklarından doruk oluĢu dile 

gelirken, baĢ düĢman olan, Türklerin ağzına düĢmesi, hele Hak ve Özgürlük Partisi 

seçim toplantısında söylenmesi kazanı taĢırdı, söyleyene de, dinleyene de günü zehir 

etti. 26 yıldan beri yeni ruhun, ekilecek tohumların Türkiye‟den geleceğine inanıyor ve 

https://www.bghaber.org/bghaber/kafalar-iyice-karisti/
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güz ekiminden önce esen rüzgârların hep güneyden ama çok güçlü, hibeleri tohum 

dolu gelmesine dua ettim. Beklenen oldu. “Türkülerimiz KardeĢtir!” diyen 

sanatçımız Faruk Yılmaz, iki sözle bu milliyetçi hortlamayı susturdu. Önce aynı 

melodi dokusu üzerinde iki dilde nakıĢ olacağına inanamayanlar, pot kırdıklarını 

anlayınca yeni bir ayar aramaya koyuldular. Savunacak hiçbir konumu olmayanlar 

kuyruk kısmak zorunda kaldı. 

 

Tarihe not etmek için demiĢ olalım. Bulgar milli Ģuuru sanki bir daha uyandı. Bulgar 

DiriliĢ Çağı‟da gözde Ģairlerden Penço Slaveykov anımsandı. “ġarkı Nameleri” 

(Pesnopoyka) derlemesinde topladığı halk türkülerinin melodi namelerini Türk ve 

Rum halk sanatından aldığını, önsözünde, kendisinin itiraf ettiği, hatırlandı. 

Bulgar halk sanatı Osmanlının bağrında oluĢurken DiriliĢ Çağında dile geldi. Bu 

eserlerin Türklerden kıskanılması doğal mı pek bilemiyorum. 

  

Üstelik Bulgar diriliĢ müziği Osmanlı Türk kökenli olduğu bilinirken, bu bilincin babası 

olan halk müziği akademisyeni Kauffman‟ın bu hafta Ruse‟de yapılan 90. doğum 

günü anma töreninde, “aynı müzik üzerinde değiĢik halkların farklı dillerde Ģarkı 

güftesi olabileceğini yazdığı” anımsandı. 

 

Bu arada taĢan tencereden baĢka gerçekler de çıktı. Bulgar milli marĢının müzik 

dokusu sözde bir Yahudi Ģarkısından alınmıĢ. Milli sanat müziği olarak geçen, yine 

diriliĢ çağından yanı 19. yüzyıldan olan ve özgün adı da “Ģehir müziği” olan eserlerin 

özünde de, Ġngiliz müzisyen Bırks‟tan çalıntılar olduğu dillendi. Uzatmayalım, halk 

müziği ve yaratıcılığının etkileĢim içinde olduğuna biz de inanıyoruz. 

 

Yunanlar uzo sofralarında buzuki eĢliğinde bir küplet Türkçe bir nakarat Rumca 

serenat yaparken ruhumuz bozulmuyor, gönül hoĢluğuyla dinliyoruz. Sanatta 

etkileĢimle birbirine iĢleyiĢ ve kaynayıĢ eski ve güncel bir konudur. 

 

DüĢünürsek en güzel Bulgar halk türkülerinin içindeki en güzel söz “gül” dür. 

Gülü Bulgar halk sanatı eserlerinden söküp çıkarmak imkânsızdır. 

https://www.bghaber.org/bghaber/tag/turk/
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Sıralamaya “çeĢmeyi”, “duvari”, “sümbülü”  vb ekleyebiliriz. Önemle belirtilmesi 

gereken bir nokta daha var. 

 

Yine Bulgaristan’da ilk nefes alan ve sevilerek söylenen modern sanat türü 

“çalga müziği” problem yaĢıyor. Radyoda yasak, TV programlarına alınmıyor, CD-

leri toplatılıyor,  “çalga” söylenen gece kulüpleri basılıyor. Tüm yasaklara rağmen son 

yılların en sevilen sanatçısı Aziz, en sevilen müzik çalga türüdür. Bu yaratıcılığın ana 

dokusunda nihavent makamımız var. Tepki kaynağı da budur. 

 

Adamlar Türk tınılarından kurtulmak istiyor ama olmuyor. Yapılacak bir Ģey 

yok. 

 

Bir konservatuar mezunu olmadığımdan dolayı olayı farklı örneklemelerle açıklamak 

istiyorum. Ne denirse densin Sofya Ulusal Kültür Sarayı ANADOLU ATEġĠ‟NE 

coĢtuğu gibi bir daha yanmamıĢtır. 

 

Köklü Bulgaristan vatandaĢıyız. 

 

Anadilimizde Türkçe konuĢmamıza, okumamıza, Ģiir ve Ģarkı söylememize, 

birbirimize Türk kitapları hediye etmemize, Türk olarak Ģenlenip neĢelenmemize, 

meclis kurmamıza yasak konmuĢ, izin verilmese de, bizim içimiz dıĢımız Türk‟tür. Biz 

azla yetinen bir milletiz. Biz türkülerimizde Halime, Selime ve Raymeyle yetinir, 

Rodoplarla Deliormanla, Gerlovo ve Dobrucamızla, Tuna‟dan baĢlayıp Arda 

boylarında coĢup taĢarız. Türkülerimizin nota ayarı gönlümüzdedir. Sessiz 

ağlayıĢlarımız da, barım, barım barıĢlarımız da notaya uygundur. 

 

Halk sanatımız dağ doruğunda kaynayan ayazmayı andırır, güneĢle selamlaĢıp 

yola çıkar, kimseye el açmadan bütün gönüllere dolar. Ölümsüzdür. 
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Seçim havası koklarken, bu defa anadilimizle yaĢayan türkülerimizin, Ģarkılarımızın, 

namelerimizin, müziğimizin hedef olacağını düĢünemedim. Halkımızın belleğinden 

alınıp yazıya dökülmüĢ, notası yazılmıĢ 600‟den fazla Ģarkı ve türkümüz var. Hepsini 

yargılasan, hapse atsan, zindanda çürütsen, kurĢunlaĢan olmaz. Sanat mantar gibidir 

birini çiğnersin bin çıkar. Hepsini kendi kendine güzelleĢirken yenidünyaya uyma 

özelliği var. 

 

Folklorumuzu yaĢatmak için gece gündüz çaba gösteriyoruz. 

 

Hiçbir kimsenin ilk sevdiği ninni ya da Ģarkı veya türkü Bulgar,  Türk, Arap, Alman vs 

eserlerinden biri olamaz. Atalarımız büyük besteci Richard Vagner‟i tanıyamadılar. 

Bizde dinlenmesi 50 yıl yasaktı. “FaĢist”, “Nazici” dediler. Defterini dürdüler. 

 

Her hangi bir müzik akımına takıntılı olmak övünülecek bir Ģey olmadığı gibi 

utanılacak bir durum da değildir. Yasaklar büyük bestecileri ve eserlerinin 

muhteĢemliğini küçültemez. Ġnsanlık 1824‟te tamamlanan L. Beethoven‟ın 9. 

Senfonisinden daha üstün bir eser yaratabilseydi, Avrupa Birliği 200 yıl sonra baĢka 

bir müziği milli marĢ olarak seçerdi. 

 

Bizim gibi geçmiĢinde sıkıntılı dönemler olan küçük ülkelerde anlam verilmesi zor 

olaylar da yaĢanıyor. CumhurbaĢkanlarımızdan Plovdivli (Filibeli) Petır Stoyanov 

komünist dönemde “Beatles” Ģarkıları dinlediği için “demokrat” olarak kabul edildi. 

Demokratik Güçler Birliği (CDC) BaĢkanı seçildi. Hiç kimse ana babasını seçmek 

Ģansına sahip olmadığı gibi onların sevdiği sanat türünü ve dilini seçmede söz sahibi 

olamaz. Onun anası ve babası boĢ zamanlarında Ġngilizce Ģarkı dinlemeyi sevdiği için 

o da aynı ortamda yaĢarken etkilenmiĢtir. 

 

Bu, insanların hangi cilt rengiyle doğacaklarını kendilerinin belirleyemediği gibi 

bir Ģeydir. 
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Halkların müzik kültürü de değiĢik etkileĢim, bazen da fırsat sonucu doğar ve geliĢir. 

 

Bulgar bestecilerinden Angel Vagenstein, Çarlık döneminde Almanya müzik 

akademilerinde müzik tarihi ve bestecilik okumuĢ, Alman sanat ve klasik müziğinin 

halk motifleri dokusundan yaratıldığını öğrenince, ülkemize döndüğünde Bulgar halk 

müziği araĢtırmaları yapıp değiĢik süitler ve orkestra eserleri bestelemiĢtir. 

 

Müzikte milli olanın abartılması yanlıĢ olur. Sanatta her türden milliyetçilik insanlık 

dıĢıdır. 

 

“Raymem” türküsüne karĢı çakılan kibritte ve parlayan milliyetçi ateĢte görüldüğü 

gibi, ırkçılık hem sanatın hem de insanlığın en büyük düĢmanıdır. 

 

Bu hafta birden hortlayan Bulgar milliyetçiliğini ateĢleyip körükleyen yerli seçim 

havası, HÖH‟ün 40 belediyeyi yönettiği ve bu seçimde 2. parti olarak büyümeye 

yönelmesi vb. köklü kıskançlık, egoizimdir. Bu illet mutlaka gün ıĢığına çıkarılmalı ve 

köklenmelidir.  AĢırı Milliyetçiliğin bir ulusu küçük düĢürdüğünü, çok etnikli halkların 

bütünlüğüne tehlike oluĢturduğunu altını çizerek belirtiyorum. Güzel sanatın da en 

büyük düĢmanı milliyetçiliktir. Her sanat eseri bütün insanlar tarafından sevilebilir. Bir 

türkü, Türk türküsü olduğundan dolayı sevilemez diye bir kural konamaz. 

 

Vagner yasaklandı da ne oldu? Memleketimizde değiĢik etnik azınlıklar ve onların 

özgün sanatı olduğu asla unutulmamalıdır. 

 

Son olay, en sevilen, ünlü Bulgaristan Türk sanat yıldızı, halk türkücüsü Kadriye 

Lativova‟nın oğlu Vejdi RaĢidov‟un Kültür Bakanı olduğu bir dönemde meydana 

geldiğine iĢaret etmekle yetinmek istiyorum. Bakanlığın susması çok anlamlıdır. 

Dilimizde “yaza yaza yazar oldu” değiĢi, “susa susa bakan oldu” ile değiĢtirilmiĢ 

olabilir mi? 
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Yeri gelirken, tüm okullarda tüm etnik müziklerin öğretilmesine son derece büyük 

önem verilmesi gerektiğine iĢaret ediyorum. Her etnik azınlıktan gençler kendi müzik 

aletlerini çalabilmeli, kendi danslarını öğrenip oynamalıdırlar. Bu en büyük ruhsal 

zenginliğimizdir. Halkımızı birleĢtirecek en büyük güç sanat ve kültür ruhudur. 

 

Kırcaali Ģehir saati, her saat baĢı “stani stani yunak balkanski” – ayağa kalk, 

ayağa kalk Balkan yiğidi!  Ģarkısının müziğinden bir parça çalıyor. ġehrin dört 

köĢesinde iĢitilen bu melodi, Bulgarlara “ayağa kalkın‟” diyorsa, Türklere ne ima 

ediyor acaba!? 

 

Müzik ortak bir edinimdir ve en iyi olan herkese aynı Ģeyi söylemesidir. 

Bu da toplumun yaĢadığı zaman kesimine ve ruhsal ortama bağlıdır. 

Farklı anlaĢılan sanattan düĢmanlık doğar… Buna çok dikkat edilmelidir. 

Son olaylara farklı yaklaĢırsak, oyun bozulur! 

Ayağa kalkacak biri varsa, o hepimiz! 

Memleket hepimizindir. Aynı vatanın evlatlarıyız. 

En büyük özlemimizde, “yarın yanağından gayri, her Ģey ortak olmalıdır!” 

Müzik sevgisinde ayrı gayrı olamaz! 

Kalın sağlıcakla, 

 

Kaynak: https://www.bghaber.org/bghaber/kafalar-iyice-karisti/  

  

https://www.bghaber.org/bghaber/kafalar-iyice-karisti/
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2016 

Mayıs, Direnişlerimizin Ayıdır 

6 Mayıs 2016 

Konu: Gelenek sistemimizi oluĢturamadık                

1989, Bulgaristan Türklerinin ZAFER YILIDIR.  Bu Mayıs ayı ise Mücadelemizin 

DORUK noktasına ulaĢtığı aydır. Tarihimizde uzanıp tutabildiğimiz en yüksek 

yıldızdır 1989 Mayıs Ayaklanmamız. 

 

Bir ayaklanmayı anlayabilmek ve anlatabilmek için kitap okumak yeterli olmaz. Çünkü 

dünya tarihinde planlı ayaklanma olmamıĢtır. 

 

1989 Mayısında biz de kitaba deftere göre ayaklanmadık. Zaten hareketlenen 

kitlemizin yarıdan fazlası okur yazar değildi. 

 

Biz Bulgaristanlı Türkler Bulgarlardan tam 113 yıl son ayaklanabildik. Onlar 1837 

yılında Osmanlı idaresi altında ilk liselerini (Gabrovo) açarken, biz Bulgar idaresi 

altında ilk lisemizi 111 yıl sonra açtık. 

 

Buyük Ģair Mehmet Akif Ersoy, 

“Felaketin baĢı hiç Ģüphe yok cehaletimiz, 

Bu derde çare bulunmaz ne olsa mektepsiz.” diye haykırıyor ve insanlarımızı 

uyarıyordu. 

 

Hiç bir sosyal oluĢumun, Türk kimliğinin biçimlenmesinin, geleneklerimizi ayakta tutup 

geliĢtirerek zenginleĢtirebilmemizin okul ıĢıkları yanmadan gerçekleĢtirilemeyeceğine 

inanmıĢ büyük önder Mustafa Kemal Atatürk de Ģunları eklemiĢti: 

 

https://www.bghaber.org/bghaber/mayis-direnislerimizin-ayidir/
https://www.bghaber.org/bghaber/tag/bulgar/
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“Hayatta en hakiki mürĢit ilimdir!” 

*** 

Kendileri yıl aĢırı ayaklanan Bulgarlar, sanki ayaklanma psikolojisi teorisini kendileri 

yazmıĢ, “akan yara savmaz” gerçeğinden hareketle, Türk topluluğu olarak hak ve 

özgürlüklerimizi elde etme mücadelemizin mayalanmasını, birikim yapıp haksızlık ve 

adaletsizliğe karĢı isyan etmemizi göçe zorlama siyasetiyle bastırıp boğabildi: 

 

Bulgaristan Ġstatistiklerine göre, 

1893-1902 yılları arasında 9 yılda 70 bin 603; 

1923-1939 yılları arasında 16 yılda 198 bin 769; 

1940-1949 yılları arasında 9 yılda 21 bin 353; 

1950-1951 yılları arasında 2 yılda 154 bin 393; 

1969-1978 yılları arasında 9 yılda 130.000; 

1989 yılında 2.5 ayda 362.00 ve bugüne kadar toplam 710 bin Bulgaristan Türkü 

Türkiye Cumhuriyetine göç etmiĢtir. Küçüklü büyüklü göçler geçen yüzyılda  her bir 

Türk ailemizin bitmeyen sızısı oldu. Biz hep azaldık, küçüldük, söndük, ezildik ve  

nihayet biz de insanız bilinci ve ruhuyla Mayıs 1989‟da öz haklarımız uğruna 

ayaklandık. 

 

O gün bu gün yine durumda pek önemli değiĢikler olduğu söylenemez. Çocuklarımız 

yine cahil, okullarımız kapalı, babalarımız iĢsiz, annelerimiz üzgün ve hepimiz 

umutluyuz. 

 

Umudumuzun anlamı “bu gidiĢ gidiĢ değil, her gidiĢin bir de dönüĢü vardır” 

cümlesinde özetlenebilir. 

 

Biz 1989 Mayısında ayaklanırken, kitle psikolojisi kitapları okumamıĢtık, 

ayaklanmanın taktik ve stratejisi sözlerini iĢitmemiĢtik, isyanda önderin (liderin) 

rolünün son derece büyük olduğunu da iĢitmemiĢtik; bir ayaklanma esnasında 
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sıradan insanların Ģahlanan ruhunun en zırhlı araçlarla silahlanmıĢ askeri birliklerden 

daha güçlü ve yenilmez olduğunu da hatta o zamanları düĢünememiĢtik; 

 

Fransız, Ġtalyan ve Alman Devrimlerinden sonra yurtlarından kovulan isyancıların 4 

dilli ve kantonlu bir Ġsviçre federasyon kurduklarını da bilmiyorduk; en kötüsü de 

isyandan sonra bizi de sonsuz bir sel gibi Türkiye sınırına akmaya zorlayacağımızı da 

tahmin edememiĢtik. 

 

Önemli değil, AyaklanmıĢ olmamız ve ayaklanmamızın hedefi olan Todor Jivkov‟un 

komünist-totaliter baskıcı ve terörist rejimini 10 Kasım 1989‟da devirebilmiĢ 

olmamızdı. Pes etmedik. Zafer bizimdi, ama istediğimiz gibi kutlayamadık. Verdiğimiz 

kanlı mücadeleyi, tonlarca gözyaĢımızın aktığı örneğin Mestanlı‟da ayaklanmacılar ile 

silahlı milis, asker ve siviller çatıĢmasını Ģairlerimizden Süleyman Ardalı Ģöyle 

yaĢatmıĢtır: 

 

MESTANLI MEYDANI 

Namusluluğunun, çalışkanlığının ve sabırlı oluşunun cezasını çeken insanlarımız 

Terk edip gecelediği dağ başlarını ve içlerine akıtarak göz yaşlarını 

gömdü soğuktan donup ölen bebelerini, 

çevirdi nihayet düşmana gözlerini yürüdü. 

Ve önünde mertçe durmaya, 

Yürüdü çilesinin hesabını sormaya. 

Ye üç nehir taşıverdi teknesinden 

Üç nehir harıl harıl doldurdu sokakları 

Ye çıplak ayaklarıyla çiğneyip kan 

Üç nehir Mestanlı Meydanı’nda karşılaşacaklardı 

Meydan temizçeydi, dardı. 

Ve Mehmetler, Aliler, Ayşeler, Zeynepler küme küme, birer birer 
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Köy yollarını geçtiler, 

Dağ bellerini aştılar karşılaştılar. 

Ürkek ve kararsızdılar önceleri 

Yalın kılıçlar gibi yalın 

Ve çıplak elleri 

Bir yandan masum insanlarımız 

Topu tüfeği ile düşman öbür yanda. 

Terasından seyrediyor balkan Kasabı Kurnazdır, bilir işini 

Sırıtarak seyrediyor bak Tankların çocuk arabalarını ezişini… 

Ey düşman, yanına mı kalacak bu? 

Temerküz kampına çevirsen de her yanı 

Doğup öleceğiz, ölüp doğacağız 

Görünceye dek çilemizin hesabını. 

Yüzümüzdeki hüzün Şehitlerimizin yasıdır. 

Kanımızla boyanan bu meydan 

Bu şehrin bizim oluşunun damgasıdır. 

 

Ve bu ayaklanmanın hiç bir sebebi bizden kaynaklanmadı. Doğmaz düĢmanlık 

yüreğimizde. Ve bugün bana sordukça torunlarım “Neden böyle oldu be dede?” 

diye, hep Ģu masalı anlatıyorum: 

 

“Bir yığın kirpi soğuk bir kış günü birbirlerini ısıtmak ve ayazda donup kalmamak için 

birbirine iyice sokulmuştu. Gelgelelim, biri ötekinin dikenlerini kendi vücudunda 

hissetti; bu da onları yine birbirinden uzaklaştırdı. Isınma gereksinimiyle ne zaman 

birbirine yaklaşsalar, dikenlerinin birbirinin vücuduna batması gibi tatsız bir durumla 

karşılaşıyorlardı. Böylece iki kötüden biriyle ötekisi (soğuk ile dikenlerin batması) 

arasında gidip geldiler, sonunda birbirinin yakınlığına  en çok katlanabilecekleri  bir 

uzaklık keşfettiler, bunun sağladığı az buçuk bir ısıyla  yetindiler ister istemez.” 
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Bu masal bizim Bulgarlarla yapamadığımızı anlatır. 

Biz katlanmayı öğrensek de onlar öğrenmek istemediler, biz yetinsek de onlar 

yetinmediler, bizim olanın hepsini almak, bizi de göçe zorlamayı tercih ettiler, bize 

karĢı baskı ve terör uyguladılar. 

 

Babalarımızın ataları, bizim de babalarımız gibi olmak istememizi çok gördüler. Bizi 

model aldıkları kendi benlerine benzetmek istediler. 

 

Bugün de “Bulgar Etnik Modeli” gibi baĢka bir ara-model uydurdular ve bizi eritip 

yok etmekten vazgeçemediler. 

 

Bizden Bulgar Taklidi yaratmak istediler. 

Aslı kalma, asla taklit olmama mücadelesinde biz doğal bir kitleydik. Türk halk 

topluluğuyduk. Büyük ayaklanmamızda önderimiz Peygamberimiz ve Allah‟ın 

adaletine sonsuz inancımızdı. Kitlemizi ayakta tutan büyük güç haklı olmamız ve hiç 

bir kimsenin hiçbir Ģeyinde gözümüz olmadan bizim olanı istememizdi, Mayıs 1989 

Ayaklanmamızda büyük sayıda kurban verdik. 

 

KurĢunlananlar oldu. Anıtlar diktik. Yeni bir kuĢak yetiĢti. Ne yazık ki hafızasındaki 

Bulgaristan Türklerinin Ģanlı öz tarihi sayfaları boĢ, Ģarkılar, türküler, Ģiirler 

söylemiyor, göndere diktiğimiz bayraklarımız dalgalanmıyor. Her sabah Türklük anıtı 

içmiyor.  Ayaklanma ruhu kitaplardan öğrenilmez dedik, o telkin edilir, kuĢaktan 

kuĢağa aĢılanır. Bir bireyin duygularını ve heyecanını kitleye aĢılamak sanatların en 

büyüdür. Devrimci eğitimi ölüme gidecek gençler yaratmaktır ve bu iĢin okulu hayatın 

kendisidir. Eylemlere geçenler bizde de isyan suyundan içmeye olağanüstü yatkın, 

düĢüncelerinden ağırbaĢlılıktan coĢkun ve yargılarında aceleciydiler, öyle 

ĢahlanmıĢlardı ki,, hiçbir kimseden akıl almadıkları gibi, özgüvenle silahlanmıĢ, 

özsaygıdan ve sorumluluktan uzaktık. Haklarımız için ayaklanmıĢtık. Özgürlükleri de 

kendimiz için değil hepimiz için istiyorduk. 
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Bizim isyanımız, eskisi, gibi çalıĢmak ve yaĢamak, devamlı tırmanan bir baskı altında 

yaĢamak istemediğimizin sembolüydü. Dava ortaktı, bireyler kitleyi kitle de bireyleri 

büyülemiĢ ve  herkes birbirine kaynaĢmıĢtı. 

 

Ve bugün 27 yıl sonra, elde edemediğimiz haklarımız yine pazarda, biz yine yalnız 

kuruma hakkımız olan bir değnek gibiyiz, hayat suyu çekilmiĢ bir dernek baĢtan baĢa 

özgür olsa da ne olacak! 

 

Bütün Ayaklanmaların suçluları ve katilleri yargılanıp ipe çekilmiĢtir. Bizimkiler paĢa 

gibi yaĢıyor, hatta hainler için özel köĢkler inĢa edildi, paĢalık sürüyorlar. 

 

Bizim  Ġsyanımız bitmedi. 

Memleketimizden kovulduk ama pes etmedik. Baharla birlikte yeniden uyanmak 

istiyoruz. Ufukta umut görüyoruz. 

 

Gelecek mutlaka bizim olacak! 

Mayıs direniĢlerimizin ayıdır. 

Direnmek bizim geleneğimizdir! 

AteĢ geleneklerimizin içindedir. 

 

Kaynak: https://www.bghaber.org/bghaber/mayis-direnislerimizin-ayidir/  

  

https://www.bghaber.org/bghaber/mayis-direnislerimizin-ayidir/
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2017 

Bizi Tanımayanlar, Ayaklanmamızı Nasıl 

Tanısınlar? 

Tarih: 22 Mayıs 2017 

Konu: 1989 Mayıs Ayaklanmasını halkımız baĢlatmıĢ, yönetmiĢ ve 

gerçekleĢtirmiĢtir. 

 

Toprağa verdiklerimiz hakkında kimsenin söyleyecek sözü olamaz. 

Bizi Tanımayanlar, Ayaklanmamızı Nasıl Tanısınlar? 

 

19 Mayıs‟ta Cebel Ģehrimizde 28 yıl önce çakmak çakan ve Bulgaristan‟da alevlenen 

BULGARĠSTANLI TÜKLERĠN HALK AYAKLANMASI‟nı ve Ģehitlerimizi anma 

törenlerinde yaĢanan olumsuz olaylar kamuoyunda geniĢ yankılandı. 

 

Söylemek istediklerini halkın kurduğu kürsüye çıkıp, Ģehit yakınlarının, çile 

çekmiĢlerin, sürgünde ezilenlerin, Belenede, binlerce mağdur kahramanın yani anma 

törenine, saygı duruĢuna gelen, Bulgar Türk, Müslüman Hristiyan herkesin 

anlayacağı bir dille kitleye söyleme kültürüne sahip olmayan Hak ve Özgürlükler 

Hareketi (HÖH) lider ekibi, eli altındaki tüm medyaları ateĢleyerek ve paralı 

propaganda yapan yalancı basına çıkarak, 1989‟un 19 Mayısı halk isyanı önder, 

örgütleyicisi ve yöneticisinin güya bugün “saray” bekçiliği yapan ve insan önüne 

çıkmaya yüzü olmayan fahri baĢkan Ahmet Doğan‟ın olduğu iddiasına yeniden dört 

elle sarıldı. Gerçeği çeken bilir. Halkın bildiği ve doğruluğuna inandığı hiç bir Ģey 

yalanla dolanla, düzmecelerle ve kandırmayla değiĢtirilemez. 

 

Soruyoruz. Acaba 19 Mayıs 1989‟dan önce Ahmet Doğan Cebelin nerede olduğunu 

biliyormuĢ mu? 

https://www.bghaber.org/bghaber/bizi-tanimayanlar-ayaklanmamizi-nasil-tanisinlar/
https://www.bghaber.org/bghaber/tag/hoh/
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Soruyoruz:  19 Mayıs 1989‟dan önce Ahmet Doğan Cebel‟den ya da köylerinden kaç 

kiĢi tanırmıĢ ki, Ġsyan önderliğini yapmıĢtır. 

 

Ahmet Doğanı aramıza lider olarak çakmak isteyenler 28 yıldan beri yalan 

söylüyorlar. Ne kadar yüzsüzleĢmiĢ ki, halkımızı aldatma çabalarından 

vazgeçmediler. Düne kadar Lütfü Mestan da aynı hoparlörden konuĢuyordu. Bugün 

Karadayı da kendini Goebels yapmaya çalıĢıyor. 

 

Saçmalıklara son verelim kardeĢler. 

Cebel‟de hak ve özgürlüklerimiz uğruna devrimci örgüt kuran öğretmen Avni Veli ve 

arkadaĢlarıdır. O örgütsel ve idesel çalıĢmaları için tutuklanmıĢ, Dobruca‟ya sürgün 

edilmiĢ, ailesiyle birlikte Dobriç köylerinde tütün iĢlemiĢ, yine içeri atılmıĢ, 

yargılanmıĢ, 7 yıl 10 ay hapsedilmiĢtir. 

 

29 Aralık 1988‟de serbest bırakıldıktan sonra totaliter devlerin baskı ve terörüne 

karĢı, Türklerin dil, din, kültürel haklarını geri verilmesi, Türk okullarının yeniden 

açılması ve öncelikle de Türk isimlerimizin hemen iade edilmesi için gizli mücadele 

yolunu seçmiĢtir. Kurduğu direniĢ örgütünün çalıĢmaları Cebel halkı arasında ve 

köylerde tutmuĢtur. 1989 Viyana Destek Hareketini kuran da Avni Velidir. O hayatta 

iken Ahmet Doğanı tanımadığını defalarca beyan etti. Ġki yıl öncesine kadar HÖH 

Genel BaĢkanı görevinde bulunan Lütfi Mestan‟ın da “Türk ruhu taĢıyan biri 

olmadığını” ve “ondan bir Ģeyler beklemenin çok yanlıĢ olduğunu” vurgulamıĢtı. 

O rahat döĢeğinde yatarken ruhu bunları anlatmaya devam ediyor. 

 

30 Mayıs 1989‟da Paris‟te baĢlayacak olan Ġnsan Boyutları Konferansı Birinci 

Toplantısından (AGĠT) önce dünya kamuoyunun dikkatini Bulgaristan‟daki Türk ve 

Müslüman kitlenin son derece ağır durumuna ve yükselen isyan dalgasına çeken 

yine Avni Veli ve arkadaĢları oldu. 
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19 Mayıs‟ta Cebel‟de patlayan nefret dalgası haberlerini “Hürriyet”, “Almanya’nın 

Sesi”, “BBC”  vb radyo merkezlerine ilettiler. Batı Radyoları, Ankara ve Ġstanbul 

Radyosu “Bulgaristan’da havanın kurĢun gibi ağır olduğuna ve yerel isteklerle 

değil ulusal ve toplu, genel geçerli ve uluslar arası anlaĢmalara ve insan hakları 

sözleĢmelerine ve devletler hukukuna dayanan isteklerle ayaklanan Bulgaristan 

Türklerinin tüm isteklerinin hemen yerine getirilmesini dünyaya duyuruyordu. 

Günümüzde haklı davası BULTÜRK tarafından devam ettirilen Ġstanbul Balkan 

Türkleri Kültür ve DayanıĢma Derneği ve federasyonlar Taksimde mitingler 

düzenlendi. Bulgaristan Konsolosluk ve Elçiliklerine siyah çelenkler taĢındı. Bunlar 

ülkede insan haklarının, hukuk düzeni ve demokrasi umuduna sembol oldu. 

 

ġunu da önemle belirtiyoruz: 

O zaman Bulgaristan‟da 28 gizli ve yarı gizli etkinlik yürüten, bildiri, program ve tüzük 

dağıtan, Büyük elçiliklere, hükumete ve devlet baĢkanlığına mektup üstüne mektup 

gönderen binlerce kiĢi vardı? Herkes Müslüman vatandaĢlarımızın haklarının iade 

edilmesinde kararlıydı. 

 

Soruyorum.  Sayın HÖH Siyasi Yürütme Kurulu üyeleri, baĢka bir değiĢle, bugün 

yani 28 yıl sonra,  TV ekranlarına çıkıp da “bu iĢlerin ardında Ahmet Doğan vardı” 

diyenlerin tümüne soruyoruz.  Göstereceğiniz belgeler sonradan uydurulmuş olmama 

şartıyla, bugün bize haklımızın geri verilmesi, Ayaklanmaya çağıran, ayaklanma için 

kadro görevlendiren, Batı Radyoları ve Ankara,  Ġstanbul Radyoları ile irtibat kurup 

demeç veren kiĢinin Ahmet Doğan olduğunu söyleyip bunu kanıtlayabilen bir tek kiĢi 

gösterebilir misiniz?  Gösteremezsiniz… 

 

Mayıs 1989‟da Bulgaristan‟da etkinlikler ateĢinde yanan, gece gündüz demeden 

çalıĢan devrimci kadro kovanı vardı. Bunlar BKP Akademisi mezunu değil, halkın 

mücadele okulunu bitirmiĢ cesur ve bilinçli kardeĢlerimizdi. A.Doğan bu kiĢilerden 

hangisini tanıyordu? Davamız o kadar derin ve büyüktü, ateĢi gökleri öyle delmiĢti ki, 

dilinizin altından çıkarıp Kasım Dal ile Necmettin Hak‟ın ismini sıralasanız asla 

yetmez. Biri o günlerde Sofya hapishanesinde ayakkabı dikiyor, diğeri de “Ġhtiman” 

dökümhanesinde kalıp temizliyordu. Olup bitenden haberleri yoktu. Kendimizi ve 

https://www.bghaber.org/bghaber/tag/balkan/
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birbirimizi kandırmayalım. Gerçekleri ipe serme günü çoktan geçti. Ġsyan edenler 

birbirlerine gönül bağı ile bağlıydı. Yalancı Ģahitlerle dava kazanılmaz. Son hesapta 

haklı olan her zaman halktır ve gerçektir. 

 

1989 Mayıs ayaklanmamıza katılanlarda birlik, beraberlik ve birlikte yol yürüme azmi 

vardı. Protesto yürüyüĢlerinde ayak izlerini rüzgâra bırakanlardan, kör kurĢunlara 

hedef olup Ģehit düĢen kahramanlardan hiç biri Ahmet Doğan adında birini 

tanımıyordu. 

 

Ġnsan tanımadığı görmediği insanları örgütleyemez, yönetemez, onlara esin kaynağı 

olamaz, ölüme uçması için hiç kimseyi kanat açamaz. Ayaklanmalar aynı ruhla 

yaĢayan insanların gönül coĢkusudur. Ġsyana kalkıĢma tüm ezberi bozan bir 

hareketlenmedir. 1989 Mayısında “DS” sofrasında beslenenler ayaklanmadılar. 

Dirilen, kahraman halkımın birlik ve beraberliğinden kaynaklanan yenilmez kudretti. 

Ġsyan, ansızın patlayan bir yanardağdır. Bizim ki de öyleydi.19 Mayıs 1989‟da 

Cebel‟de yanar dağı lav saçarken Ahmet Doğan yoktu, onu tanıyan, ismini iĢitmiĢ 

birileri de yoktu. Ġsyan alayında onun adını anan olmadı. Bugün de iĢitmek isteyen 

yok. Olmayacak da! Görüldüğü üzere, olaylar o kadar yalın ki, HÖH Genel BaĢkanı 

Mustafa Karadayı Cebel‟de kürsüye çıkamadı. 

 

“KardeĢlerim! Biz 28 yıldan beri yalan söyledik, özür dilerim. Biz de sizler gibi 

aynı sofrada soğan ve kompirle büyüdük. Aynı sürüdeniz!” diyecek gücü 

kendinde bulamadı. Davamız büyük bir davadır. Hiçbir uĢak ve hademe bundan 

böyle Ģehitlerimizi anma törenlerine katılmaya yüz bulamayacaktır. 

 

Bu defa Karadayı‟nın anma törenine Vidin köylerinden bir sürü sopacıyla gelmesi, 

onu tamamen gülünç bir duruma düĢürdü. Yerli katılımcılar “keĢke getirmeseydin, 

biz burada sopacının her çeĢidini gördük. Ayıp ettin! “ dediler. Yalan iddiaları 

halkımıza sopacı tehdidiyle dayatma denemeleri son dönemde iyice çoğaldı. 

 

 



 | 90 B u l g a r i s t a n  T ü r k l e r i n i n  D i r i l i ş i

Görünen köy kılavuz istemez. 

Bugün “saray” bekçiliği yapan Ahmet Doğan, 1974‟te gizli polis “DS”” ajanı oldu. 

O, imzayı atıp Ģartları kabul ettiği andan baĢlayarak, KARġI CEPHEDE yer aldı. Bize 

karĢı pusulandı. Bulgaristan Türklerinin kimlik davasına ateĢ açmaya baĢladı. 

Türklüğümüzü yok etmek isteyenler arasında yer alırken, düĢman parasıyla yaĢadı. 

Okutuldu. Eğitildi. Caka sattı. Kız kadın kovaladı. Bizim özümüzü oyduğunu bildiğimiz 

için devrimci mücadelemizin ateĢinde yetiĢen gerçek bilinçli, devrimci kadrolardan 

hiçbiri onu kendisine yaklaĢtırmadı.  Ona yanaĢmadılar. Onunla ve çevresiyle irtibat 

kurmadılar. 

 

4 Ocak 1990‟da ben ve 32 arkadaĢım Varna‟da Hak ve Özgürlük Partisi kurduk, 

dediği zaman kendisi bile Varna‟da değildi, sözü geçen 33 kiĢiden bazıları 

hapishanelerde çürümeye devam ediyor, diğerleri memleketten kovulmuĢtu. Ahmet 

onların yüzünü bile görmemiĢti. 

 

Yılan büyük yalanı o an yumurtladı ve bir daha yalan yumurtlamaktan vazgeçemedi. 

Gerçek budur. Belki de gün gelir ve 19 Mayıs 1989‟da Ahmet Doğan Bulgar 

Ġstihbaratı Birinci ġubesi BeĢinci Amirliği‟nde kurs görürken ne gibi iğrenç ve sinsi 

planlara alet edildiğini anlatır veya hatıralarında yazar. 

 

Mayıs 1989 Ayaklanmamızın ulusal ve uluslar arası önemi. 

1989 direniĢlerimizin bir etnik azınlığın totaliter komünist rejimi gerileterek devirmek 

için verdiği yüzde yüz haklı bir baĢkaldırı olması açısından taĢıdığı anlam olağanüstü 

büyüktür. 20-inci yüzyılda Avrupa kıtasında bizimkine benzeyen baĢka bir halk 

ayaklanması olmamıĢtı. Hak ve özgürlüklerimiz için ayaklanmamız, Bulgar halkının 

da hak ve özgürlükleri, demokratikleĢme ve özgürleĢme davasında bir altın öz oldu, 

sürükleyici olarak çalıĢtı. 

 

Berlin Duvarı‟nın yıkılmasına Bulgaristan demokratik güçlerinin katkısı oldu. Bunun 

tanınmak istenmemesi kıskançlıktır. Bulgaristan‟da Todor Jivkov diktatörlüğünü 
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devirme bayrağını dikenler biziz. Ġlk Ģehitleri verenlerde biz olduk. 70 bin kiĢi birden 

yürüdük. Avrupa radyolarını, Avrupa diplomasisini kilitledik. Jivkov rejimine felç 

yaĢattık. BaĢlatmasına baĢlattılar amma durdurmak ellerinden çıkmıĢtı halkın eline 

geçmiĢti. Bizim, 1989 Mayıs Ġsyanımız, Macarların komünist zulme karĢı 1961 

Ayaklanmasından, Çeklerin 1974 Ayaklanmasından ateĢ alan ve Balkanlar‟da bir ilk 

patlama olarak evrensel önemli bir olaydır. O gergin günlerde, belki de hedefe doğru 

yan yana yürürken aynı nefesi solumaktan güç alan kardeĢlerimiz bunu böyle 

düĢünmemiĢ olabilirler. Fakat gerçek budur. Havadaki buluda Ģu serin damlayı 

nereden getirdin diye sorulmaz, halkımın gönlünde tutuĢan ateĢin kıvılcımını da 

soran olmamıĢtır. Bir daha birlikte anımsayalım, totaliter baskı ve terör rejiminin köy 

ve kasabada kuĢ uçurtmadığı günleri, ayları, yılları… 

 

Binlerce tank – topu sığınaklardan çıkarılmıĢ halkımıza saldırmaya hazır durumda 

beklettiğini, hapishanelerin ve tutuk evlerinin kapı eĢiğine kadar dolup taĢtığını, 

sürgünlerden kin ve öfkenin taĢtığını, köylerde hayatın tamamen alt üst olmuĢluğunu, 

yürekler kan içinde, bilekler kelepçeli ve ayakların çıplak olduğunu, olağanüstüden 

daha kötü bir ortamda yollara dökülen bir halkın evladı olmak ne büyük bir Ģeref! 

 

Biz özgürlük hasretiyle yetiĢen ve hürriyet bayrağı dalgalandıran kuĢakların 

devamıyız! 

 

Ne makamda, ne parada, ne Ģanda Ģöhrette, hiçbir Ģeyde gözümüz yok. 

Bu Ģanlı dava yere düĢse bile yerinde kalmaz. 

Kader üstü kaderimiz Ģerefli yolumuza birlikte devam etmektir. 

Bir ayaklanma yüz yılda hazırlanır ve bin sene yaĢar. 

 

Bugün neredeyse her Ģeyimize ortak olmak isteyenlere ĢaĢıyorum. Bulsalar zindanda 

dövülen bizdik. Belene‟de domuzlara yem olmaya hazırdık. Elektrik sandalyesinde 

ölümü yenen bizdik diyecekler. Ayaklanan halkımın aynasında görmek istiyor hainler 

kendilerini. 
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Kavgada büyüyen bir nesiliz! Dost ile düĢmanı birbirinden ayırma zamanı çoktan 

geçti. Görüyorsunuz aramıza sokulup bugün de bizimle beraber yürümek istiyorlar. 

Saflarımızı arıtmak, yeniden düzmek ve sıklaĢtırmak zorundayız. Kavgamızın Ģanlı 

dalgası hepsinin üstesinden gelecek ve hainleri duvara dayayıp hesap soracaktır. 20. 

yüzyılda yükselen ve 21-inci yüzyılda dalgalanmaya devam eden etnik mücadele 

bayrağı bizimdir. 

 

Zafer günü yakın olan Ģanlı insan hakları ve adalet davamızdan, demokratik ve 

özgürlük kavgamızın sesi olan mücadelemizden Ahmet Doğan ve beslemelerine 

verecek hesabımız ve bir tek kırıntımız yoktur.  Mayıs 1989 Ayaklanmamızda Ģehit 

düĢen 42 kahraman, yazı, Ģarkı ve destanlarımızdaki ruhla huzur içindeler. Zaferin 

simgesi birlik ve beraberliğimizdir. 

 

Kaynak: https://www.bghaber.org/bghaber/bizi-tanimayanlar-ayaklanmamizi-nasil-

tanisinlar/  

  

https://www.bghaber.org/bghaber/bizi-tanimayanlar-ayaklanmamizi-nasil-tanisinlar/
https://www.bghaber.org/bghaber/bizi-tanimayanlar-ayaklanmamizi-nasil-tanisinlar/
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2019 

Bulgaristan’da 19 Mayıs Olayları 

Tarih:19  Mayıs 2019  

Konu: ĠĢte Size Rus Tuzaklarından Bir Örnek. 

 

21. yüzyıl Avrupa’sında, ensesinde faĢizm kokan, ilk sağcı hükümet neden 

düĢtü? Biz de tuzak içindeyiz. Hain dediklerimiz aslında bir KATĠL. 

Ramazan-ı ġerifiniz Mübarek Olsun! 

 

19 Mayıs 100 yıldan beri Türk dünyasının en büyük bayramlarından biridir. 

Zekâsında ve yüreğinde bağımsızlık ve egemenlik ateĢi taĢıyan Büyük Önder 

Mustafa Kemal Atatürk‟ün Samsun‟a ayak bastığı ve Anadolu‟da Kuvayi Milliye 

çırasını yaktığı gündür. Kuvayi Milliye, Türk halkının milli kuvvetlerinin gönüllü olarak 

örgütlenmesi ve anavatanımızı iĢgal eden Ġngiliz, Fransız ve Yunan düĢmana karĢı 

silahlı ayaklanmada galip gelmesidir. Kuvayi Milliye, Türk halkının Ulusal KurtuluĢ 

SavaĢıdır. Dünya Mazlum halklarının emperyalizmin kölelik zincirlerini kırarak 

kurtuluĢuna yön gösteren meĢaledir. Kuvayi Milliye, 20 asrın en büyük ve dünyaca 

etkin olaylarının en önemlisidir. Türk halkının Osmanlıyı olumsuzlaması, emperyalist 

düĢmanı yenmesi, Türkiye Cumhuriyetini kurması ve bugünkü 82 milyonluk dünya 

öncüsü anavatanımızı yaratma sürecinin adı Kuvayi Milliyedir. 19 Mayıs Atatürk‟ü 

Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 

**** 

19 Mayıs Bulgaristan Türkleri için de bayramdır. 

19 Mayıs 1989 Bulgaristan Türklerinin totaliter komünist Bulgar diktatörlük rejimine 

karĢı ayaklanma günüdür. 30 yıl önce yaĢanan bu olay, 1879‟da kurulan Üçüncü 

Bulgar devletinin tarihindeki en büyük ayaklanma olup,tek uluslu Bulgar devletine, 

atavatan topraklarında yaĢayan etnik, dil, din azınlıklarının  hak ve özgürlüklerinin 

anayasa ve yasalarla tanınmasının devlet düzeninin ayakta durabilmesi, toplumda 

https://www.bghaber.org/bghaber/19-mayis-olaylari/
https://www.bghaber.org/bghaber/tag/turkiye/
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adalet ve demokrasi kurulmasında kaçınılmaz zorunluk olduğuna kesin bir ihtar 

olmuĢtur. 

 

Komünist düzeni deviren, Todor Jivkov‟un Totaliter rejimini düĢüren, anayasa 

değiĢikliğine zorlayan bu Ayaklanma, 1989 yazında gerçekleĢen zorunlu göç sonucu 

yarım kalmıĢ, nihayi hedeflerine ulaĢamamıĢtır. 

 

Buna rağmen, 21. Yüzyıl Bulgaristan‟ında en önemli toplumsal gücün Müslüman 

Türkler olduğunu, onların aktif katılımı olmadan hiçbir dönüĢümün ve geliĢmenin 

gerçekleĢtirilemeyeceğini herkesin anlayabileceği bir Ģekilde ortaya koymuĢtur. 

 

Son 30 yıl buna kanıttır. Türkler Bulgaristan’dan kovuldu, fakat Bulgarlar ve 

diğer azınlıklar da onların peĢinden ülkeyi  terk ettiler. Bulgar devletinin siyasi, 

ekonomik, kültürel ve sosyal çöküĢü 19 Mayıs 1989 Türk Ayaklaması’nın devam 

eden etkisi sonucudur. 

 

Bulgar milleti ve devleti, insan hak ve özürlüklerini, azınlıkların özgün hak ve 

özgürlüklerini tanımadan, bugünkü aĢırı milliyetçi, sinsi, ötekileĢtiren siyasetine 

devam ettikçe, CumhurbaĢkanı Rumen Radev‟in iĢaret ettiği “bataklıktan” 

Bulgaristan asla çıkamaz. 

 

ġu unutulmamalıdır, 1878‟de Ruslar tarafından iĢgal edilen Bulgar topraklarında bir 

milli devlet kurulabildiyse, bu ancak yerli Türklerin razılığıyla ve Osmanlı devletinde 

olduğu gibi hoĢgörünün gölgesinde gerçekleĢmiĢtir. Bugün Rusya‟ya gülümserken, 

Batı ile kaynaĢmak isteyen Bulgaristan, ancak batı Avrupa‟ya gitme hevesli 4 milyon 

göçmen, sığınmacı ve savaĢ kaçağı Tirkiye devleti himayesinde olduğundan dolayı 

nefes alabiliyor. 2008 -2018 yılları arasında (Boyko Borisov hükümeti) Bulgaristan‟a 

gelen dıĢ yatırımlar %85 azalırken bir tek Türkiye Cumhuriyeti yatırımları artmıĢ, dıĢ 

ticaret hacmi yerinde sayarken, bir tek Türkiye Cumhuriyeti ile ticaret hacmi 

yükselmiĢ ve 5 milyar Amerikan Dolarlara ulaĢmıĢtır. 
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Bu gerçeklere vurgu yaparak Bulgaristan Türk Belediyelerinde Ayaklanma 

yıldönümünü kutlayan ve Ģehitlerimize saygı atfeden kardeĢlerimin ellerinden öper 

hürmetlerimi arz ederim. 

**** 

Aynı zamanda 19 Mayıs 1934 Bulgaristan tarihinde bir askeri darbenin 

yıldönümüdür. 

 

Dünyanın hiçbir halkı askeri darbelerin yıldönümünü kutlamaz. Bu, Bulgaristan için de 

geçerlidir. Ne var ki, 85 yıl önce olan bu askeri müdahale birçok bakıma ders 

vericidir. 1919‟da imzalanan Neully BarıĢ AnlaĢması‟nı geçersiz kılmak ve diktatörlük 

kurmak hedeflenmiĢtir. Bugün bu konuda Sofya basınında birçok yazı çıktı. “FOKUS 

bg” elektronik medyadan sizler için bu yayınlardan birkaç alıntı seçtim. 

 

“18-i 19 mayıs bağlayan gece Askeri Birlik devlet darbesi gerçekleştirdi. Darbe 

planında, ilk versiyona göre Çar III. Boris ve ailesinin katledilmesi öngörüşmüştü. Bu 

amaçla, İç Makedon Devrim Hareketi (VMRO) silahli güçlerinden bir birlik, Askeri 

Birlik subaylarının izniyle Saraya alınacak ve Çarı ve ailesini katledecekti.  Bu plan 

son anda suya düşmüştür.” 

 

(Not 1 – VMRO bugün GERB hükümetinde ortaktır.) 

 

BaĢka kaynaklara bakıldığında, darbe planı Bulgaristan‟ı yok etmek amacıyla 

Yugoslavya‟da hazırlanmıĢtır. 

 

Darbeciler hükümeti, darbeye bizzat katılmayan, “Zveno” adlı politik çevrenin lideri 

olan Kimon Georgiev tarafından kurulmuĢtur. 
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(NOT – 2, Kimon Georgiev, 1944’te Bulgaristan’ın iĢgal edilmesinden sonra ilk 

3. hükümete BaĢbakanlık yapan ve “Halk Mahkemesi” idamlarını gerçekleĢtiren 

kiĢidir. Ölümünden sonra, daha 1934’te Sovyet KGB ajanı olduğu 

açıklanmıĢtır.) 

 

Darbeci hükümetin ödevleri: VMRO örgütünü yasaklamak. Örgüt lideri Ġvan 

Mihaylov‟a ölüm cezası kesmek. Tırnovo Anayasını rafa kaldırmak. Halk Meclisini 

dağıtmak. Politik partileri, devrimci örgütleri ve sendikaları yasaklamak. Yeni devlet 

düzeni kurmak. 

 

Muhtarları devlet yönetimi tarafından atamak, sarı sendika kurmak, Neylly AnlaĢması 

yıldönümünde matem törenleri düzenlenmesine izin vermemek; Ülke çapında 

toplantılar ve halkla görüĢmeler düzenleyerek, Slovenya‟nın Tiglav Doruğundan Kara 

Denize ve Ege Denizi‟nden Tuna‟ya kadar, baĢkenti Belgrad olan, Karacorcieviç 

sülalesi yönetiminde Entegral Yugoslavya adlı, bir Balkan Federasyonu kurulmasını 

propaganda etmek. 

 

DıĢ politikada SSCB ile diplomatik iliĢkiler kurulacak (23 Temmuz 1934‟te 

gerçekleĢmiĢtir), Yugoslavya ile iĢbirliği antlaĢması imzalanacak ve ülkeyi kısmen 

Fransa‟ya doğuru yöneltmek. 

 

Bu plan gerçekleĢmemiĢtir, çünkü Karageorgieviç öldürülmüĢ, III.Boris planı 

onaylamamıĢ, K. Georgiev hükümeti bunalıma kaymıĢ ve 1935-1943 arasında 

Bulgaristan‟ı Çar Boris kukla hükümetlerle, tek baĢına yönetmiĢtir.” 

 

Biraz da bugünkü duruma bir göz atalım: 

Bulgaristan 2004‟ten beri NATO ve 2007‟den bu yana da AB üyesidir. Ülkeye bir sürü 

ABD üssü kurulmuĢtur. 10 yıldan beri, iktidar, kendilerine açık ve gizli koltuk değneği 

olan, totaliter-kömünist rejimin yürütme güçleri tarafından, dıĢarden gelen akıl ve 

parayla yönetiliyor. Hükümete taĢıyıcı direk olan DPS yönetiminden milletvekili-Rus 

https://www.bghaber.org/bghaber/tag/nato/
https://www.bghaber.org/bghaber/tag/abd/
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sermayesine bağlı oligarĢi temsilcisi Delyan Peevski, “olma” veya “olmama” 

düğmesini eline geçirmiĢtir. BaĢbakan B. Borisov‟un “istifa etmeyi düĢünmiyorum” 

sözlerini açıklayabilmek için sıcak bir örnek seçtim. Politika üzerine söz sahibi olanlar 

Adriyatik denizinden Karadenize kadar ABD ve NATO üssü kurulmasını ve 

Türkiye‟nin Avrupa‟dan koparılmasını hayal ediyorlar. 

*** 

19 Mayıs 2019’da da dehĢet veren bir olay oldu. 

26 Mayıs Avrupa Parlamentosu seçimleri arifesinde eski kıta “sağ” ve “aĢırı 

milliyetçi” güçler arasında bir cenk merkezine dönüĢtü. Alman “Spigel” dergisi ve 

“Züddeuschte Zeitung” balonu patlatmasaydı, gelecek hafta eski kıta ciddi bir 

deprem yaĢayabilirdi. Olay Ģöyle: 1.5 yıl önce Avusturya‟da aĢırı sağcı Özgürlük 

Partisi hükümet ortağı olmuĢtu. Alman yayınlar, Temmuz 2017‟de  “Ġbisa” adasında 

lüks bir konakta Özgürlük Partisi lideri Heinz – Kristiyan ġtrakse ile Yohan 

Gudenus‟un Rusya Federasyonu BaĢkanı V. Putin‟e çok yakın olan iĢ adamı  Ġgor 

Makarov adlı bir Rus milyarderin yeğeni olan Bayan Alyona Makarova ile bir 

refakatçısı eĢliğinde yapılan bir gizli görüĢme ve pazarlıkların video kaydını yayınladı. 

“Fokus” dergisi Ġgor Makarov‟un 2.1 milyar US Dolar parası olduğunu yazdı. Bayan 

Makarova, 2017‟de yapılan Avusturya meclis seçimlerinde, milliyetçi Özgürlük 

Partisi‟ne oyların % 34‟ünü kazandırmak için gerekli olan mali yardım karĢılığında, 

dev yatırımlar için büyük ihalelerini kazanmak ve ülkenin en nüfuslu gazetesi 

“Kronen Zeitung” gazetesi hisse senetlerinin % 50‟sine sahip olma teminatı almıĢtır. 

Seçimlerden sonra ġansölye Sebastian Kurz baĢkanlığında kurulan hükümette aĢırı 

milliyetçiler lideri Heinz – Kristiyan ġtrakse – baĢbakan yardımcısı, Yohan Gudenus 

da alt-yapı ve inĢaat bakanı atanmıĢtı, üstelik Ġç ĠĢleri Bakanlığı da aĢırı milliyetçilere 

verilmiĢti. “Stern” bombayı patlatınca yalnız Avusturya‟da değil, bütün AB ülklerinde 

Ģok etkisi yapmıĢtır. ġansölye Sebastian Kurz 19 Mayıs 2019 tarihinde hükümet 

ortaklığını dağıttı ve erken seçim ilan etti. 

*** 

Bu haberleri okuduğumdan beri, Borisov Hükümeti‟nin 45 milyon Dolar tutarında olan 

Varna Elektrik Santralini nasıl olur da 3 bin 500 levaya Ahmet Doğan‟a satabildiğini; 

nasıl olur da bir Avusturya Ģirketinin “Leylek Yuvası” Hidro Elektik Santrali‟nin adını 

iĢitti diye Ahmet Doğan‟a neden 1, 250, 000 Euro komisyon ödediğini; “Güney Akım” 
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gaz boru hattı projesinin neden suya düĢtüğünü; son bilgilendirmeye göre “Türk 

Akım” gaz boru hattının Bulgaristan kısmını neden “Arkam” adlı bir Suudi Arabistan 

Ģirketinin döĢeyeceğini, Bulgaristan Müslüman Türkleri‟nin neden 30 yıldan beri 

ezildiğini, anadillerinde konuĢma hakından bile mahrum edilmelerinin gerçek 

nedenlerini yavaĢ yavaĢ anlamaya baĢladım gibi…. 

 

En önemlisi  Borisov hükümetinin derin bir tuzakta olmasıdır. 

Böyle olmasa bu soygunculara güz yumar mıydı? 

Devam edecek. 

 

Bizi izlemeye devam ediniz. “Tuzağa” düĢen yalnız Avusturya hükümeti değil, daha 

birçok parti, hükümet ve en önemlisi benim mazlum hakkımdır. 

Çok acı bir gerçek…. 

 

Kaynak: https://www.bghaber.org/bghaber/19-mayis-olaylari/ 

  

https://www.bghaber.org/bghaber/19-mayis-olaylari/
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1989, Bulgaristan Türklerinin Zafer Yılı 

Tarih: 17 Mayıs 2019  

Konu: Gelenek sistemimizi oluĢturamadık 

 

1989, Bulgaristan Türklerinin ZAFER YILIDIR.  Bu Mayıs ayı ise Mücadelemizin 

DORUK noktasına ulaĢtığı aydır. Tarihimizde uzanıp tutabildiğimiz en yüksek 

yıldızdır 1989 Mayıs Ay aklanmamız. 

Bir ayaklanmayı anlayabilmek ve anlatabilmek için kitap okumak yeterli olmaz. Çünkü 

dünya tarihinde planlı ayaklanma olmamıĢtır. 

1989 Mayısında bizler kitaba deftere göre ayaklanmadık. Zaten hareketlenen 

kitlemizin yarıdan fazlası okur yazar bile değildi. 

Biz Bulgaristanlı Türkler Bulgarlardan tam 113 yıl sonra ayaklanabildik. Onlar 1837 

yılında Osmanlı idaresi altında ilk liselerini (Gabrovo) açarken, biz Bulgar idaresi 

altında ilk lisemizi 111 yıl sonra açtık. 

Buyük Ģair Mehmet Akif Ersoy, 

“Felaketin baĢı hiç Ģüphe yok cehaletimiz, 

Bu derde çare bulunmaz ne olsa mektepsiz.” diye haykırıyor ve insanlarımızı 

uyarıyordu. 

Hiç bir sosyal oluĢumun, Türk kimliğinin biçimlenmesinin, geleneklerimizi ayakta tutup 

geliĢtirerek zenginleĢtirebilmemizin okul ıĢıkları yanmadan gerçekleĢtirilemeyeceğine 

inanmıĢ büyük önder Mustafa Kemal Atatürk de Ģunları eklemiĢti: 

“Hayatta en hakiki mürĢit ilimdir!” 

*** 

Kendileri yıl aĢırı ayaklanan Bulgarlar, sanki ayaklanma psikolojisi teorisini kendileri 

yazmıĢ, “akan yara savmaz” gerçeğinden hareketle, Türk topluluğu olarak hak ve 

özgürlüklerimizi elde etme mücadelemizin mayalanmasını, birikim yapıp haksızlık ve 

adaletsizliğe karĢı isyan etmemizi göçe zorlama siyasetiyle bastırıp boğabildi: 

Bulgaristan Ġstatistiklerine göre, 

https://www.bghaber.org/bghaber/1989-bulgaristan-turklerinin-zafer-yili/
https://www.bghaber.org/bghaber/tag/bulgar/
https://www.bghaber.org/bghaber/tag/turk/
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1893-1902 yılları arasında 9 yılda 70 bin 603; 

1923-1939 yılları arasında 16 yılda 198 bin 769; 

1940-1949 yılları arasında 9 yılda 21 bin 353; 

1950-1951 yılları arasında 2 yılda 154 bin 393; 

1969-1978 yılları arasında 9 yılda 130.000; 

1989 yılında SADECE 3 ayda 345.000 ve bugüne kadar toplam 720 bin Bulgaristan 

Türkü Türkiye Cumhuriyetine göç etmiĢtir. 

 

Küçüklü büyüklü göçler geçen yüzyılda  her bir Türk ailemizin bitmeyen sızısı oldu. 

Biz hep azaldık, küçüldük, söndük, ezildik ve  nihayet biz de insanız bilinci ve ruhuyla 

Mayıs 1989‟da öz haklarımız uğruna ayaklandık. 

 

O gün bu gün yine durumda pek önemli değiĢikler olduğu söylenemez. Çocuklarımız 

yine cahil, okullarımız kapalı, babalarımız iĢsiz, annelerimiz üzgün ve hepimiz 

umutluyuz. 

 

Umudumuzun anlamı “bu gidiĢ gidiĢ değil, her gidiĢin bir de dönüĢü vardır” 

cümlesinde özetlenebilir. 

 

Biz 1989 Mayısında ayaklanırken, kitle psikolojisi kitapları okumamıĢtık, 

ayaklanmanın taktik ve stratejisi sözlerini iĢitmemiĢtik, isyanda önderin (liderin) 

rolünün son derece büyük olduğunu da iĢitmemiĢtik; bir ayaklanma esnasında 

sıradan insanların Ģahlanan ruhunun en zırhlı araçlarla silahlanmıĢ askeri birliklerden 

daha güçlü ve yenilmez olduğunu da hatta o zamanları düĢünememiĢtik; 

Fransız, Ġtalyan ve Alman Devrimlerinden sonra yurtlarından kovulan isyancıların 4 

dilli ve kantonlu bir Ġsviçre federasyon kurduklarını da bilmiyorduk; en kötüsü de 

isyandan sonra bizi de sonsuz bir sel gibi Türkiye sınırına akmaya zorlayacağımızı da 

tahmin edememiĢtik. 

Önemli değil, Türk Halkı ayaklanmıĢ olmamız ve ayaklanmamızın hedefi olan Todor 

Jivkov‟un komünist-totaliter baskıcı ve terörist rejimini 10 Kasım 1989‟da devirebilmiĢ 
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olmamızdı. Bizler pes etmedik. Zafer bizimdi, ama istediğimiz gibi kutlayamadık. 

Verdiğimiz kanlı mücadeleyi, tonlarca gözyaĢımızın aktığı örneğin Mestanlı‟da 

ayaklanmacılar ile silahlı milis, asker ve siviller çatıĢmasını Ģairlerimizden Süleyman 

Ardalı Ģöyle yaĢatmıĢtır: 

 

MESTANLI MEYDANI 

Namusluluğunun, çalışkanlığının ve sabırlı oluşunun cezasını çeken insanlarımız. 

Terk edip gecelediği dağ başlarını ve içlerine akıtarak göz yaşlarını 

gömdü soğuktan donup ölen bebelerini, 

çevirdi nihayet düşmana gözlerini yürüdü. 

Ve önünde mertçe durmaya, 

Yürüdü çilesinin hesabını sormaya. 

Ye üç nehir taşıverdi teknesinden 

Üç nehir harıl harıl doldurdu sokakları 

Ye çıplak ayaklarıyla çiğneyip kan 

Üç nehir Mestanlı Meydanı’nda karşılaşacaklardı 

Meydan temizçeydi, dardı. 

Ve Mehmetler, Aliler, Ayşeler, Zeynepler küme küme, birer birer 

Köy yollarını geçtiler, 

Dağ bellerini aştılar karşılaştılar. 

Ürkek ve kararsızdılar önceleri 

Yalın kılıçlar gibi yalın 

Ve çıplak elleri 

Bir yandan masum insanlarımız 

Topu tüfeği ile düşman öbür yanda. 

Terasından seyrediyor balkan Kasabı Kurnazdır, bilir işini 

Sırıtarak seyrediyor bak Tankların çocuk arabalarını ezişini… 

Ey düşman, yanına mı kalacak bu? 

Temerküz kampına çevirsen de her yanı 

Doğup öleceğiz, ölüp doğacağız 

https://www.bghaber.org/bghaber/tag/mestanli/
https://www.bghaber.org/bghaber/tag/asker/
https://www.bghaber.org/bghaber/tag/mestanli/
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Görünceye dek çilemizin hesabını. 

Yüzümüzdeki hüzün Şehitlerimizin yasıdır. 

Kanımızla boyanan bu meydan 

Bu şehrin bizim oluşunun damgasıdır. 

*** 

Ve bu ayaklanmanın hiç bir sebebi bizden kaynaklanmadı. Doğmaz düĢmanlık 

yüreğimizde. Ve bugün bana sordukça torunlarım “Neden böyle oldu be dede?” 

diye, hep Ģu masalı anlatıyorum: 

“Bir yığın kirpi soğuk bir kış günü birbirlerini ısıtmak ve ayazda donup kalmamak için 

birbirine iyice sokulmuştu. Gelgelelim, biri ötekinin dikenlerini kendi vücudunda 

hissetti; bu da onları yine birbirinden uzaklaştırdı. Isınma gereksinimiyle ne zaman 

birbirine yaklaşsalar, dikenlerinin birbirinin vücuduna batması gibi tatsız bir durumla 

karşılaşıyorlardı. Böylece iki kötüden biriyle ötekisi (soğuk ile dikenlerin batması) 

arasında gidip geldiler, sonunda birbirinin yakınlığına  en çok katlanabilecekleri  bir 

uzaklık keşfettiler, bunun sağladığı az buçuk bir ısıyla  yetindiler ister istemez.” 

Bu masal bizim Bulgarlarla neden yapamadığımızı anlatır. 

Biz katlanmayı öğrensek de onlar öğrenmek istemediler, biz yetinsek de onlar 

yetinmediler, bizim olanın hepsini almak, bizi de göçe zorlamayı tercih ettiler, bize 

karĢı baskı ve terör uyguladılar. 

Babalarımızın ataları, bizim de babalarımız gibi olmak istememizi çok gördüler. Bizi 

model aldıkları kendi benlerine benzetmek istediler. 

Bugün de “Bulgar Etnik Modeli” gibi baĢka bir ara-model uydurdular ve bizi eritip 

yok etmekten vazgeçemediler. 

Bizden Bulgar Taklidi yaratmak istediler. 

Asıl kalma, kendimiz olma ve asla taklit olmama mücadelesinde biz doğal bir 

kitleydik. Türk halk topluluğuyduk. Büyük ayaklanmamızdan önderimiz 

Peygamberimiz ve Allah‟ın adaletine sonsuz inancımızdı. Kitlemizi ayakta tutan 

büyük güç haklı olmamız ve hiç bir kimsenin hiçbir Ģeyinde gözümüz olmadan bizim 

olanı istememizdi, Mayıs 1989 Ayaklanmamızdan büyük sayıda kurban verdik. 

KurĢunlananları gören sahip çıkan olmadı. Daha sonra onlara Anıtlar diktik. Yeni bir 

kuĢak yetiĢti. Ne yazık ki hafızasındaki Bulgaristan Türklerinin Ģanlı öz tarihi sayfaları 

https://www.bghaber.org/bghaber/tag/bulgar/
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boĢ, Ģarkılar, türküler, Ģiirler söylemiyor, göndere diktiğimiz bayraklarımız 

dalgalanmıyor. 

Her sabah Türklük anıtı içmiyor.  

Ayaklanma ruhu kitaplardan öğrenilmez dedik, o telkin edilir, kuĢaktan kuĢağa 

aĢılanır. Bir bireyin duygularını ve heyecanını kitleye aĢılamak sanatların en büyüdür. 

Devrimci eğitimi ölüme gidecek gençler yaratmaktır ve bu iĢin okulu hayatın 

kendisidir. Eylemlere geçenler bizde de isyan suyundan içmeye olağanüstü yatkın, 

düĢüncelerinden ağırbaĢlılıktan coĢkun ve yargılarında aceleciydiler, öyle 

ĢahlanmıĢlardı ki,, hiçbir kimseden akıl almadıkları gibi, öz güvenle silahlanmıĢ, öz 

saygıdan ve sorumluluktan uzaktık. Haklarımız için ayaklanmıĢtık. Özgürlükleri de 

kendimiz için değil hepimiz için istiyorduk. 

Bizim isyanımız, eskisi, gibi çalıĢmak ve yaĢamak, devamlı tırmanan bir baskı altında 

yaĢamak istemediğimizin sembolüydü. Dava ortaktı, bireyler kitleyi kitle de bireyleri 

büyülemiĢ ve  herkes birbirine kaynaĢmıĢtı. 

Ve bugün 27 yıl sonra, elde edemediğimiz haklarımız yine pazarda, biz yine yalnız 

kuruma hakkımız olan bir değnek gibiyiz, hayat suyu çekilmiĢ bir dernek baĢtan baĢa 

özgür olsa da ne olacak! 

Bütün Ayaklanmaların suçluları ve katilleri yargılanıp ipe çekilmiĢtir. Bizimkiler paĢa 

gibi yaĢıyor, hatta hainler için özel köĢkler inĢa edildi, paĢalık sürüyorlar. 

Bizim  Ġsyanımız bitmedi. 

Memleketimizden kovulduk ama pes etmedik. Baharla birlikte yeniden uyanmak 

istiyoruz. Ufukta umut görüyoruz. 

Gelecek mutlaka bizim olacak! 

Mayıs direniĢlerimizin ayıdır. Direnmek bizim geleneğimizdir! 

AteĢ geleneklerimizin içindedir. 

Okuduğunuz için teĢekkür eder ve paylaĢmayı unutmamanızı arzu ederim. 

Saygılarımla, 

 

Kaynak: https://www.bghaber.org/bghaber/1989-bulgaristan-turklerinin-zafer-yili/  

https://www.bghaber.org/bghaber/1989-bulgaristan-turklerinin-zafer-yili/
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