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НА НИСКИ ЦЕНИ !!!

БОГАТО МЕНЮ  

Kırcaali Haber Gazetesi’ne Abone Olun. Kat. № 24 54

 Osmangazi Belediyesi  Kırcaali'ye de yatırım yapıyor
Osmangazi Belediyesi'nin öncülük 

ettiği yatırımların açılışına katılmak 
üzere Meclis üyeleri, işadamları, sivil 
toplum örgütü temsilcilerinden oluşan 
kalabalık bir heyetle Bulgaristan'ın 
Kırcaali şehrine çıkarma yaptı. 

Osmangazi Belediyesi'nce Dedeler 
köyü okulunun yenilenmesi, çocuk parkı 
ve Koşukavak - Egrek Köyü Camii'nin 
minaresinin yaptırılması nedeniyle 
düzenlenen törenler büyük ilgi gördü. 
Törenlere Bulgaristan'ın Milli Eğitim 
Bakan Yardımcısı, Belediye başkanları, 
belediye meclis başkanı ve meclis 
üyeleri ile vatandaşlar katıldı. 

Bulgaristan programı, Kırcaali Beledi-
yesi binasında, Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep Altepe ile Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan Aziz arasında 
kardeşlik protokolünün imzalanmasıyla 
başladı. Törende konuşan Başkan Al-
tepe, "İki dost ülke, iki kardeş şehrin 
ilişkisi yüzlerce yıl öncesine dayanıyor. 
Bizler aradaki dostluğu atılan somut 
adımlarla pekiştiriyoruz." dedi. 

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz 
ise, "Hayata geçirilen projeler, atılan 
somut adımlar bugün imzaladığımız 
kardeşlik protokolünü daha anlamlı hale 
getirmiştir." diye konuştu. 

Kardeşlik protokolü imza töreninin 
ardından Belediye binasının bahçesine 
'kardeşlik fidanı' dikildi. Başkan Altepe 
ve Başkan Aziz, birlikte diktikleri fidanın 
ikili ilişkileri gibi kök salacağını dile ge-
tirdi. 

Osmangazi Belediyesi'nce yaptırılan 
çocuk parkının açılışında, çocukların, 
dans, müzik ve folklorik gösterilerinin 
ardından açılış kurdelesi kesildi. 

Başkan Altepe ve Başkan Aziz'e 

kurdele kesiminde Bursa'dan tören-
lere katılan heyet de eşlik etti. Parkın 
yapımına sponsor olan işadamlarına ve 
Başkan Altepe'ye katkılarından dolayı 
teşekkür plaketi verildi. 

Günün üçüncü töreni, Dedeler 
köyünde baştan aşağıya yenilenen köy 
okulunda düzenlendi. Çatısı, dış ce-
phesi, sınıf odaları, araç gereci baştan 
aşağıya yenilenen okulun yeniden 
eğitim öğretime hazır hale getirilmesi 
nedeniyle düzenlenen törende büyük bir 
coşku yaşandı. Öğrencilerin hazırladığı 
gösteriler büyük beğeni topladı. 

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muk-
kades Nalbant, törende yaptığı 

konuşmada, Başkan Altepe'ye eğitime 
katkılarından dolayı teşekkür etti. 

Başkan A ltepe ise, ik i  şehir 
halklarının kardeşliğine vurgu yaptığı 
konuşmasında, "İki dost ülke Bul-
garistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler 
her geçen gün daha da gelişiyor." if-
adesini kullandı. 

Altepe, Bursa'da inşa ettikleri kon-
solosluk binasının bunun en güzel 
göstergesi olduğunu belirterek, benzer 
projelerin önümüzdeki dönemde de ar-
tarak devam edeceğini söyledi.

                                               KH

Edirne’den 15 gazeteci 
Kırcaali’yi ziyeret etti

Edirne’den 15 gazeteci geçen hafta 
iki günlük bir ziyaret için Kırcaaliye 
geldiler. Kırcaali Belediye Başkanı 
Hasan Azis’in resmi davetlisi olan 
gazeteciler şehrin çeşitli bölgelerini 
gezerek gerçekleşmekte olan projeler 
hakkında bilgi aldılar. Başkan Hasan 
Azis’i makamında ziyaret eden 
basın mensupları davetiyeden dolayı 
Başkan’a teşekkür ettiler. Hasan Azis 
misafirleri kabulü sırasında yaptığı 
konuşmasında iki ülke sınır bölgesinde 
bulunan şehirlerde yaşayan halkın 
problemlerinin aynı olduğunu söyledi 
ve sözlerine şöyle devam etti: 
“Kırcaali ve Edirne gazetecilerinin 
gerçekleştirdiği ikili ziyaret sayesinde 
bu bölgede yaşayan halkın sınırın öte 
tarafında yapılan işlerden haber alma 
fırsatı buluyor.Böylece birbirlerinin 
hayat  problemler in i  yakından 
izleyebiliyorlar. Bu iki bölge halkının 
dostluğunu daha da pekiştireceğine 
inanıyorum”. 

Başkan Azis gazetecilere şehirde 
gerçekleşen iki büyük proje hakkında 
bilgiler sundu. 

İki ülkenin basın mensupları Prostor 
Parkına ağaç dikerek belediyenin 
ağaçlandırma kampanyasına katıldılar. 
Vali Angel Kocamanov’u da ziyaret 
eden basın mensupları daha sonra 
bölgenin tarihi ve kültürel yerlerini 
gezdiler.

                                                KH
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Gecikme gidenleri düşünmekte yola çıkmadan
Gidenleri  anmakta gecikme, yavrum!
Gecikme gidenleri sevmekte
Gidenleri sevmekten başlar yolumuzun ucu.

Gidenlerin kar beyazı mil çektiler gözlerine
Karanlığı görmesinler diye!
Gidenlerin ellerini kestiler
Aydınlığa ermesinler diye!

Ama gidenler gecikmediler karanlığı götürmekte
Vız demeden ölmüşlüğe.
Gidenler gecikmediler aydınlığı getirmekte
Ve ermekte sonrasız bir büyümüşlüğe

Senin yaşta vardı yoktu çocuklar
Bahar için güzlerin karşısına çıkarken
Yürümekte gecikmediler üstüne üstüne ölümün
Büyümek denen çocuk saltanatını düşünmeden!

 Osman Aziz Mezarı Başında Anıldı
   Bulgaristan Türklerinin en değerli 
ses sanatçılarından biri, saygın 
üstat, gazeteci, yazar, folklor 
araştırma uzmanı, şair Osman Aziz 
ölümünün birinci yılında mezarı 
başında düzenlenen törenle anıldı. 
“Recep Küpçü” yazarlar kulübü 
tarafından düzenlenen anma töre-
nine Kırcaali Belediye Başkanı 
müh. Hasan Azis,   Belediye Meclis 
Başkanı Seyfi Necip, Kırcaali 
bölge müftüsü Şabanali Ahmed 
ve  “Ömer Lütfi” Kültür Derneği 
Müdürü Müzekki Ahmet’in yanı 
sıra çok sayıda soydaş katıldı.
Anma törenine ailesiyle birlikte 
katılan kız kardeşi Selime Aziz 
yaptığı konuşmasında ağabeylerini 
ebedi unutmayacaklarını gözyaşları 
ile söyledi. Bu töreni gerçekleştiren 
“Recep Küpçü” kulübüne, “Ömer 
Lütfi” Kültür Derneği yönetim 
kuruluna ve merhumu mezarı 
başında saygıyla ananlara candan 
teşekkürlerini sundu.
   Osman Aziz Krumovgrad’a bağlı 
Neofit Bozveli  (Alfatlı) köyünde 11 
Haziran 1937 yılında doğdu. Kru-
movgrad şehrinde lise öğrenimini 
tamamladıktan sonra, yüksek 
öğrenimini Sofya Üniversitesi’nin 
Türkoloji bölümünde sürdürdü. 
1960’lardan günümüze kadar Bul-
garistan radyosu Türkçe Yayınlar 
Bölümünde çalıştı. Halk arasında 
Sofya Radyosu adıyla da bilinen 
yayınlarda, binden fazla program 
hazırladı, türküleriyle olduğu gibi, 
sesiyle ve görüşleriyle de din-

leyicilerin kalbine taht kurdu. 
Bulgaristan Türklerinin zengin 
kültürünü, örf, adet ve en peki 

müziğini araştırdığı gibi, nesillere 
özel radyonun müzik arşivinde 
400’den fazla türkü bıraktı. Ru-
melinin Sanat Güneşi olarak da 
adlandırılan Osman Aziz, türkül-
ere olan sevdasını şiirlere ve 
programlara da yansıttı. “Büyük 
ateş” adlı kitabıyla şiir severlerin 

beğenisini kazandı, ikinci kitabı 
“Güllerin Korkusu” ile Türk ede-
biyat camiasında da adından söz 

ettirdi. Uzun yıllık sanat ve Türk 
folklor araştırmalarının sonucu 
2002 yılında “Canlarım Türkül-
er Bizim Türküler” adlı derleme 
kitabı yayınladı. Bulgaristan’da 
yöreler, efsaneler, festivaller, 
gelenekler, sesler, sazlar ve ses 
sanatçıları tanıttı, anlattı. Sofya 

Gidenler Güneşi özlediler ömür boyu
Koskocaman bir kırmızı ile.
Ve güneşin doğduğu kırmızıya gittiler
Büyük özlemin hızı ile.

Bitmediler yanmaktan alev alev
Yorulmadılar umutlanmaktan sonrasızca
Dinmediler, korku nedir bilmediler
Güzel günlere inanmaktan insanca!

Ve gittiler
Gayrı çocukları uykularında yormamak üzere
Gittiler
İnsanları gayrı mutsuz görmemek üzere!

Ve şimdi sen
Mavi gözlerini kapamadan akşamları
Ve sabahları yola çıkmadan
O mavi sonrasızlığa gidenlerin yoluna bak!
Gidenlerin her biri, dünya var oldukça
Bizde yaşama direnci yaratacak!
                                           Osman AZİZ

Radyosunda “Civan Yusufum”, 
“Ben bu toprakların türküsüyüm, 
ben Rumeli türküsüyüm”, “Arda 

Boyları”, “Canlarımız Türkül-
erimiz”, “Bizim Cumartesi” gibi 
piyes ve programları, hem Os-
man Aziz ismi, hem “Üç ses 
üç saz”, hem “Dört ses beş 
saz” topluluklarıyla Bulgaristan 
Türklerine olağanüstü değerli 
yapıtları miras bıraktı. 
                                       KH
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             Mehmet ALEV

  Osman Aziz ne dedi?

           Bilmem, doğduğu toprağa, baba ocağına, 
vatanına bunca düşkün, bunca vurgun bir yaratıcı 
çıkar mı acaba karşımıza? Osman’ın her dört 
mısrasından bir tanesi burcu burcu vatan toprağı 
kokuyor: ”Ulu kayam Sulu Kayam, Otlu Kayam/
Bugün neşem sevincim, dün gözyaşım/Hazırım 
senin için can vermeye/Ölürsem sen olacaksın 
mezar taşım...”
 Vatan için eli kalem tutan tüm şairlerimiz 
ille birkaç mısra tekerlemişlerdir. Ama onun için 
”can vermeye” hazır olanlar ne yazık ki, ellerim-
izin parmakları kadar azdırlar. Son 20-30 yıl içinde 
yaşadıklarımız buna en iyi göstergedir.
 Şairin insansız kalmış köyü üstüne yaktığı 
ağıt adeta içler acısıdır: ”Ben terk edilmiş bir köy /
Bin dokuz yüz seksen beşlerde/ Evlerimiz insansız 
kaldı, kovuldu insanlarım /Köy değilim gayrı/ İnsan 
yaşamayan yere köy mü denir?!”
 Rodoplar’ın sadık evladı, Aziz’in köyün-
den istedikleri hep alçakgönüllü bir kişinin 
arzuladığı şeyler: ”Harman mevsiminde yine esse/
Dağlarımdan o serinlik /Çocuklar yine ihtiyarların/ 
Türkçe masallarında uyusa /Ve Kadriye ablanın 
şarkılarında avunsa gençlik!/
 Şair, yurdunu yuvasını yitirmiştir. Bu 
altından kalkılması zor bir darbedir onun için. 
Köyündeki ıssızlık, kuşların ötmeyişi, rüzgârların 
esmeyişi korkunç bir yıkımdır ona. Bunların üs-
tesinden gelmek, unutmak zordur. Ama  tüm bu 
acılar içinde bir tanesi var ki,öyle kolay kolay yutu-

lacak cinslerden değil.Bu kez  sanatçımız Türkçe 
konuşmayacak,anasından ilk duyduğu sözleri telaf-
fuz etmeyecek!
  Hemşerimiz Osman Aziz, soyumuzu 
kırmak, Türkleri Bulgaristan haritasından silmek 
isteyenleri o denli belirgin bir bir tarzda anlatmış, 
gözler önüne sermiş ki, bunun örneğine dünya 
edebiyatında dahi seyrek rastlanır. Soyumuzu yok 
etmek isteyenler bir “Boğa”ya benzetilmektedir. 
Bu “boğa” rengi, boyası kırmızı olan bir damdan 
kaçırılmıştır.”Boğa”nın en büyük özelliği karşısına 
çıkana saldırmamakta, Türkçe türkü söyleyenlere, 
Türkçe okutulan okullara,”anadilince”korkuyorum 
dede”diyenlerin üzerine yürümektedir...
 Sonra bu “boğa”,kendisini besleyen, önüne 
yem yemek koyan insanlara böğürmektedir. 
Nankörlüğün daniskasıdır onun yaptığı...
 Şu anda ortalıkta böyle ipini koparmış, 
kazığını çıkarmış bir “boğa” dolaşmıyor. Ama şairin 
ikide bir altını çizerek belirttiği Türkçe sevgisine karşı 
düşmanlıklar alabildiğine sürmektedir. Gerçekten 
şimdi”boğa”yok meydanlarda ama daha korkunç bir 
soykırım sessiz sedasız işbaşında. İlgisizlik, sorum-
suzluk. Çocuklar ilgilenmiyor, veliler başka sularda, 
yükümlü olanların umurunda değil. Bu bir Avrupa 
afyonu diyesim geliyor içimden.
 Türkçemiz konusunda ne duyarlı bir adam 
Osman kardeşimiz! Bir şair kardeşinin yıllar sonra 
anadilinde, Türkçe şiirler yazmaya başlamasına 
çocuklar gibi seviniyor:”... Naci hep öyle şiire aşık! 
/...Gayrı türkçe güzel güzel şiirler yazıyor.../
 Osman Aziz’in Türkçeye, anadiline olan aşkı 
sevdası havaya göre, politikaya göre değildir. Türkçe 
tam anlamıyle onun başının üstünde yer yapmıştır. 
Şu dizeleri hep beraberce okuyalım:
  Unutuyoruz Türkçe’yi
  Aşkın dilini
  Dilini şiirin.
  Kıza bakıyorum şaşkın şaşkın:
  Neydi Türkçe adı
  Güzelliğin?...
  Balkanlar’da Sarı Saltuk’tan yani sekiz 
asırdan beri konuşulan Türkçe’yi unutup gidersek 
yazık olur şairin belirttiği gibi. Nesiller bizi affetme-
zler...
 Osman Aziz, bunları dedi.
 Ya bundan sonra ne diyecek şairimiz?! Bun-
dan sonra hiçbir şey diyemeyecek. Çünkü tam bir 
yıl önce aramızdan ayrıldı. Yetmiş yaşını”ömrün 
yarısını”dahi tamamlayamadan.
 Onu, özlemle anıyoruz!

DOĞRUYU GÖRELİM, 
DOĞRUYU KONUŞALIM

Ey İnsanoğlu insan, geçmişini asla yitirme! 
Hele hele sen Bulgaristan Türkü, Türk olduğunu 
unutma!.. Bu günlere nasıl gelindi? Nasıl virajlı 
yollardan geçildi? Her şeye nice göğüs ger-
ildi, ama boynumuz eğilmedi! İrademiz güçlü 
geldi!.. Ey dünyaya hükümdar kesilen insan, 
başın dimdik olsun! Emin adımlarla güçlükleri 
aş, ama asla geri adım atma! Çıkar uğruna 
dostunu, akrabanı satma! Metanetli ol, ömrünü 
bu dünyada göğsünü gere gere yaşa! “Bana 
ne?” deyip de, kolayını seçme! Şöyle başını el-
lerinin arasına al da, bir düşün. Ama yalnız bu 
gününü düşünme!.. Şimdi belki çok iyi olabil-
irsin. Her şeyin yerinde!.. Evin, yerin, araban, 
villan gibi bir takım şeyin olabilir. Hepsi çok 
güzel de, bu ne zamana kadar hep böyle de-
vam eder?.. Bencil olmayalım!... Gelecek nesil-
lerimizi de düşünelim! Tekrar belirtiyorum, bu 
dünyada her şey yalnız para değil ki? Nere-
de kalıyor milli duygularımız? Böyle giderse 
Türklüğümüz ile ne olacak?. Yalnız önümüze 
bakmayalım. Başımızı kaldırıp da ilerisini de 
görelim! Ufkumuz sisli mi, bulutlu mu?Aydınlık 
günlerimiz hep olacak mı?.. 
Türkçemizle ne oluyor?.. Böyle giderse, an-

adilimiz yani Türkçemiz, gün geçtikçe unutulup 
gidiyor!.. Neden mi, çünkü bizler Bulgaristan’da 
yaşayan Türkler ona sahip çıkamıyoruz! Onu 
küçümsüyoruz, hattâ kendi aramızda bile bir 
çok ailelerde ana dilimizde konuşmuyoruz 
veya konuşmak istemiyoruz. Bunun suçlusu 
o zaman kim oluyor?.. Okullarda Türkçe dersi 
seçmeli de olsa, ona çocuklarımızı bazı ye-
rlerde göndermiyoruz!.. Duyduğuma göre, 
artık çocuk “Filiz” gazetesi de kimi okullarda 
hiç tanınmıyor, bilinmiyor ve okunmuyormuş. 
Bu yetmezmiş gibi, bazı Türkçe öğretmenleri 
“Filiz” gazetesinin idarehanesine mektuplar 
yazarak, bu gazeteyi okullarında istemediklerini 
sıkılmadan belirtiyorlarmış… Bu ne demek?... 
Kendi kendine kuyu kazmak değil mi?... An-
adilsiz bir millet nasıl ayakta kalabilir?... Ge-
lenek ve göreneklerimizi de, artık silmeğe 
başladıysak Türklük Bulgaristan’da yaşar mı, 
yaşamaz mı?... Uzatmayalım, gelin hep berab-
er bıçağı kendimize dayayalım!.. Yani sen abla, 
kardeş bilânçonu kendi kendine yap! Nereye 
doğru koşuyoruz? Önümüz düzlük mü, yok-
sa uçuruma doğru mu sürükleniyoruz?... İşte 
acı gerçekler!..Doğruyu görelim ve doğruyu 
konuşalım!...

Lâtif KARAGÖZ

 Zehir püskürten fabrika
Kırcaali’nin hemen yakınında bulunan Kurşun 

– Çinko Fabrikası kuruluşundan bu yana 
bacalarından etrafa aralıklı veya aralıksız ze-
hirli gaz püskürtmektedir. Doğayı kirletmesi 
yanı sıra, sağlık bakımından kasaba sakinleri 
ve etraf köy halkı da bundan nasibini almaktadır. 
Zamanında yapılan bir incelemeye göre şehrin 
akciğerleri sayılan  Prostor  Parkında bile hava 
kirliliği gerekenden çok daha yüksek oranda 
olduğu tespit edebilmiştir. Yaz günlerinin sakin 
sabahında, yüksek bir noktadan Kırcaali’ye 
bakıldığında acayip manzara sergilenmekte: ba-
raj duvarından başlayıp Arda nehri boyu incecik 
gri bir duman tabakası altında görünmektedir. 
Bu yüzden, fabrikaya en yakın, büyük köylerden 
biri olan Büyük Ercilli halkı zamanında kasaba 
ve etraf köylere göç edildi.

Son yıllarda çevre korunmasına bir başka 
bakılsa da, fabrikanın bacaları hiç de durmadı.  
Çevre İcra Acentesi’nin haberine göre geçen üç 
ay zarfında fabrika, Kırcaali ve etraf köyleri on 

beş defa kükürt dioksit gazı ile zehirlemiştir.

Ekim ayında bile fabrika Kırcaali ve çevresine 
altı kez kükürt dioksit gazı püskürttü.

                                                                 KH
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İstihkamlardan sesler
 - Öykü -

Öğlen vakti yemek arabası arkasında 
takılı su deposuyla göründü. Yemek-
ten önce Bayram bir matra suyu bir 
kaldırışta içiverdi. İçi, kuru kirece 
dökülen su gibi oldu. Tekrar matrasını 
doldurdu. Yemekler balık ve et kon-
serveleriydi. Her kişi kendine düşen 
payı torbasına koydu ve istihkâmlarına 
ayrıldılar. Akşam üzere kara bulutlar 
kabardı, çok geçmeden çisiltiyle gelen 
yağmur kendini gösterdi. O gece yağdı 
da yağdı. İstihkâmların içi sıvık ha-
mur halinde şıkır şıkırdı. Üstleri asker 
çadırıyla ördükte olsa yine de oradan 
buradan sızıntılar içeri akıyordu. Her 
zamanki gibi sabah yine olmuştu. Bu 
sefer askerler yeni bir manzaraya şahit 
oldular. Korudukları fabrikanın dış av-
lusunda çeşitli pankartlar sergilenmişti. 
İlk göze çarpan büyük bir domates res-
mi. Altında da şu şiar yazılıydı. ”Bul-
garlar gidiniz evlerinize domateslerin-
izi toplayın!” diğer birinde ise “Yaşasın 
demokrasi” v.s sloganlar yer alıyordu. 
Bütün olanları çevredeki askerler gö-
zleriyle gördü okudu. Askerlerin kimisi 
gülüştü. Bu domates acap Bulgar do-
matesi mi diye söylentiler çalkalandı 

durdu. Nedyalko Bayrama dönerek: 
hey Türk dün senin anlattıkların 
doğru galiba? Gören göz kılavuz 
istemez dedi Bayram. Sen Nedyalko 
arkadaş düşün biraz sonra yılbaşı 
Donev yanımıza gelecek. Niye 
bu sloganlar asarken görmediniz 
ateş açmadınız derse nasıl cevap 
vereceğiz? Gelir mi sorar mı derken 
zırhlı araç kendini gösterdi. Yüz başı 
Dönev aracı istihkâmların yanında 
durdurdu. 

Asık suratıyla çevredeki askerleri 
yanına çağırdı.

 -  Şimdi anladınız mı buraya neden 
geldiğimizi? Gördünüz ya isyancılar 
bu gene siz uyurken hainler 
fabrikanın avlusuna neler yazmışlar? 
Görecekler onlar demokrasiyi. Bu 
gün milli televizyon yayın merkezi 
yöneticileri teslim olmazlarsa yayın 
merkezi binası bombalanacak. 

   Karanlık basarken top ses-
leri Prag‘ı sarstı. Yayın merkezin-

den kara bulutlar yükseldi göklere. 
Prag panik içindeydi. Yer yer silahlar 
konuşuyordu. Ertesi gün Ruslar’ın 
getirdiği açık yayın cihazları devr-
eye girmişti.  Yeni yöneticiler görev 
başındalar… Televizyon Rusların 
programlarıyla yayın yapmaya başladı. 
Gün günden isyancıların harekâtı 
çökertildi. İstihkâmlardan askerler 
çadırlara taşındı. Ekim ayıydı. Hav-
alar epey soğumaya başlamıştı. Bir 
gün askerlere kış üniforması getirdiler. 
Bu, askerler arasında yeni bir panik 
yarattı. Demek daha ne kadar burada 
kalacakları belli değildi.

Uzun sürmedi. Her şey “ Varşova 
paktı” güvencesine alınmıştı. Dünyanın 
önünde kara bir noktadan kaçınılması 
için “ Varşova paktı” güçlerini geri 
çekmeye başladı. Sadece Rus bir-
likleri belirsiz bir zamana kadar orada 
kaldılar. Karadan ve sudan Bulgar 
askeri yurduna döndü. Kışlada “güya” 
nöbete bırakılan askerler hallerin-

den belirtti. Onların kimin oğulları 
olduklarını iyi bilen kakra bıyık er 
Kolev kendilerine küfür ve sloganlar 
yaydırmaya başladı. Bizler savaşa 
sizler gölgeye ha. Sizi gidi hain-
ler, komünist oğulları, burada ya-
tarken bıldırcın gibi beslenmişsiniz 
maşallah… H.kışlasında tüm sub-
aylar da yurt içinden cezalı olarak 
buraya atanmışlardı.

… Orta boylu adam ertesi sabah 
aylardan sonra kışlanın kapısında 
yine dikiliydi. Nöbetçi subaydan oğlu 
Bayram ın sağ olup olmadığını bilmek 
istiyordu. Nöbetçi subay adamı yıprak 
Pazar çantasından tanıdı.

Bekleyen adam: bu sefer yalan 
söylemeyeceksin değil mi diye ısrarla 
sordu. Hafiften gülümseyen subay, 
maalesef bu bir askeri sırdı.  Söyleye-
mezdim deyip yutkundu kaldı. Uzun 
süren korku dolu hasretlik baba oğul 
sımsıkı sarmaşınca son buldu.

                                            Son

Bayram KUŞKU
 Geçen sayıdan devam...

Kırcaali’nin iki onursal vatandaşı
Uzun süre Kırcaali’nin Belediye 

Başkanı olan Petko Kalçev ile ünlü 
ressam Daniel Emiliyanov-Cimi, 
Kırcaali’nin yeni onursal vatandaşları 
oldu. Bu unvan Kırcaali Günü sebe-
biyle Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle 
aldığı kararla verildi.

Petko Kalçev 1959 - 1974 yıllarında 
Kırcaali Belediye Başkanı görevinde 
bulunduğundan dolayı bu unvana 
layık görüldü. Onun 15 yıllık yöneti-
mi zamanında  şehir günümüzdeki 
şeklini alıyor. Şehir iki kez temizlik ve 
bayındırlık milli birincisi oluyor, onun 
yönetimi esnasında Kırcaali’nin en 
büyük semti olan “Vızrojdentsi” ve 
modern alt yapı kurulmaya başlıyor.

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan 
Azis, Kalçev’in yönetim modeli günü-
müze kadar Kırcaalilerin saygısını 
uyandırdığını söyledi.

Onursal unvanı Petko Kalçev’in 
yakınları aldı. Kızı Dr. Adrıyana Pet-
kova Kalçeva-Abacieva şehrin onur 
defterine şunları yazdı: “Gençleşen ve 

büyüyen, eski bir isime ve tarihe sa-
hip olan bu şehir, sonsuza kadar var 
olmaya mahkûmdur.” Onun yanında 
Kalçev’in iki torunu da yer aldı. 

Torunlarından biri: “Bizler için bu 
onurlu hediye büyük anlam taşıyor ve 
bu da şu anlama geliyor insansever-
lik ve var gücüyle çalışmak saygıya 
değerdir.” dedi.

Kırcaali ’nin Onursal vatandaşı 
unvanını ünlü ressam Daniel Emily-
anov-Cimi de aldı. Onun sanat yaşamı 
Kırcaali ile sıkı sıkı bağlıdır.

Cimi heyecanla şunları söyledi: “Bu 
unvanı Kırcaali’deki sanatkârların 
toplum tarafından göz ardı edilmediğinin 
bir sembolü olarak kabul ediyorum. 
Bu şehri sevdiğimden burada kalıp 
çalışmayı tercih ettim. Petko Kalçev’i 
tanımak benim için büyük bir onurdur 
ve bugün ikimiz de vatandaşlarımızın 
takdirini alıyoruz. Benim için sadece 
onurlu değil, saygıya değer de olmak 
önemlidir.”

                                                   KH

Irkçı lider Volen Siderov ölümle 
tehdit edildiğini öne sürdü

Aşırı milliyetçi–ırkçı tavırlarıyla 
tanınan ATAKA partisi lideri Volen 
Siderov, ölümle tehdit edildiğini öne 
sürdü. 

Siderov, parlamentoda yaptığı 
konuşmada, ATAKA parti merkezine 
postayla üç mektup getirildiğini belir-
terek, kendisinin ve partinin başkan 
yardımcıları Pavel Şopov ile Anton 

Sirakov'ın bu mektuplarda ölümle te-
hdit edildiğini söyledi. 

Tehdit mektuplarını alır almaz 
bürokrat lar ın ve dip lomat lar ın 
güvenliğini sağlayan Ulusal Güvenlik 
Servisine (NSO) başvurduğunu be-
lirten Siderov, kendisinin ve iki parti 
arkadaşının daha iyi korunmasını talep 
ettiğini kaydetti. 

Siyasi hayatında defalarca sözlü, 
ancak sadece iki kez yazılı tehdit 
aldığını söyleyen Siderov, kendisine 
gelen mektupta "Ölüm senin içine 
sinmiştir. Kurtuluş yok. Bir aydan kısa 
ömrün kaldı. Evinin enkazları altında 
kalacaksın" ifadesinin yer aldığını kay-
detti. İddianın soruşturulduğu, ATAKA 
parti merkezine polis ekibi yollandığı 
öğrenildi.     

                                         AA

Bulgaristan vatandaşları 
Makedonya’ya 

pasaportsuz gidebiliyor
İçişleri Bakanı Mihail Mikov Bul-

garistan vatandaşlarının Avrupa 
Birliği üyesi ülkelere olduğu gibi 
komşumuz Makedonya’ya sadece 
kişisel kimlik kartı (liçna karta) ile 
gidebileceklerini söyledi. Makedonyalı 
meslektaşı Gordana Yankulovska 
ile görüşen Mikov, sınır kontrolü ile 
alakalı anlaşma imzaladı. 1 Ekim’den 
itibaren yürürlüğe giren kolaylık AB 
vatandaşları ve Shengen üyesi ülkeler 
için geçerli olacak. Mikov her zaman 
Makedonya ile aralarındaki vize so-
rununun aşılmasından yana olduğunu 
kaydetti.

                                                 KH

Ülkemizdeki Müslüman Pomakların, 
bağımsız etnik bir grup olarak tanınmak 
istedikleri bildirildi. 

Pomakların yoğun olarak yaşadığı 
ülkemizin Güneybatısındaki Gotse 
Delçev kasabasında düzenlenen bir 
konferansta, Pomakların haklarını 
savunduğunu iddia eden Spravedlivost 
adlı sivil toplum örgütünün başkanı 
Sezgin Mümün, bağımsız etnik 
grup olarak tanınmak istediklerini, 
televizyonda yayın ve parlamentoda 
siyasi temsil hakkı istediklerini belirtti. 

Parlamento insan hakları komisyonu 
başkanı Ognyan Gercikov ise bu 
taleplere karşı çıktı. 

                                                 KH

 Pomaklar etnik 
grup olarak 

tanınmak istiyor

Kardeş Belediyeler Alanı

Kırcaali’nin kardeş belediyelerini 
simgeleyen ve yedi ağaçtan oluşan 
park alanı düzenlendi. Alan, Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan Azis’in inisi-
yatifi üzerine kuruldu. Yeri ise Kırcaali 
belediye binası önüdür. Kırcaali; Yu-
nanistan Komotini; Türkiye Terkirdağ, 
Osmangazi-Bursa ve Gazi Osman 
Paşa – İstanbul; Rusya Vladimir ve 
ABD Elhart belediye başkanları birer 

fidan diktiler, özel tabellalarda ise beş 
kardeş belediyenin adları yazılıydı.

Alanın açılışı Kırcaali belediye 
müşavirlerinin hatıra fotoğrafıyla 
ölümsüzleştirildi. Daha sonra misa-
firler ve ev sahipleri Kırcaali üreticiler 
pazarını ve şu anda gerçekleştirilen 
“Arda Nehrinin Kıyılarını Yapılandırma” 
projesini gördüler.

                                               KH
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 Av. yazar MUSTAFA BAYRAMALİ  70 yaşında
Gazetemizin yayın ekibinden, 

“Recep Küрçü” kültür, sanat ve 
edebiyar kulübü faal üyesi Av. 
yazar MUSTAFA BAYRAMALİ  21 
kasım 1938 yılı, doğu Rodoplar’ın 
bağrında,   Kırcali ili, Ardino 
(Eğridere) belediyesinin, Brezen 
(Halaç dere) köyünde dünyaya 
geldi.

 Orta öğrenimini doğduğu 
köyde, l ise tahsi l ini  Ardino 
kasabasında ikmal ettikten sonra, 
Sofya Üniversitesi’nin Hukuk fakül-
tesinden mezun oldu.

 Emek yaşamına gençlik 
örgütlerinde görev alarak başladı, 
belediye başkanlığı ve hukuk 
danışmanlığı yaptı. Halen Kırcali ’ 
de avukat olarak çalışmaktadır.

 Onda edebiyat sevgisi 
daha öğrencilik yıllarında doğdu. 
Dönemin Türkçe gazete ve der-
gilerinde çeşitli yazılar yazdı. Ol-

gunluk çağına girince öykü, fıkra, 
feyleton edebiyat türleri üzerinde 
kalem oynattı. Çeşitli yarışmalara 
katıldı, ödül kazandı. Öykülerinin 
bir kısmı Türkiye, Yunanistan, 
Romanya, Kosovo ve başka ül-
kelerde de yayımlandı.

 Yazar, ilk yazdığı öykülerini 
“ ŞAHİN YUVASI “ adlı kitabında 
topladı. Derlemeye giren öyküler 
yaşanmış olayların ta kendileridir. 
Kesinlikle düş değildir. Dağların, 
dağlının fısıltısıdır.  Kitap Azer-
baycan ve İran’ da tanıtıldı.

 Kaleme aldığı son öykül-
erini de yeni kitabında okuyucuya 
sunmak çabası içindedir.

 Yazar iki oğlan babası ve 
üç torun dedesi.

 Kendisine dinamik,  sağlıklı, 
kaliteli, istikrarlı ve uzun metrajlı 
bir yaşam dileriz.

                                      KH

 Elinde bastonu, başında 
yaşmağı, sır tında feracesiyle 
Nurdane nineyi kapıda görüverince 
hasta yatan Fikriye abla yüreklendi. 
Kalkmağa abandı,  kendin i 
toparlayıp kalkamadı. Onun bu 
halini gören Nurdane nine daha 
da hareketlendi ve hemen yatağın 
baş ucuna çömeliverdi. Hastanın 
boynuna sarıldı, kucakladı, öptü, 
kokladı ve yeniden birkaç kere 
öperek:

          - Ah benim kıvırcık saçlım, 
sana ne oldu böyle, diyerek onu 
yeniden kucakladı.

         Fikriye abla halsiz, 
mecalsizdi. Sağ elini hafifçe başına 
götürebildi. Kıvırcık saçlarını aradı. 
Bulamadı. Eli yandı. Vücudu 
tutuştu. Gözpınarları silmece 
doldu, aşağılara doğru  aktı 
gitti....

 O, bu eve gelin geleli yarım 
asır olmuştu. Kıvırcık saçlı, iki 
yandan lüle lüle sarkan kıvrım 
kıvrım siyah zülüfleri vardı. Aradan 
çok geçmeden Fikriye abla köyün 
en hatırı sayılanlardan biri oldu. 
Herkesin yardımına koşar, kimseyi 
incitmez, hatırına ermezdi. Eli 
dikiş, nakış işlerine yatkındı. Bu 
nedenle de kapısında gelinlik 
çağında kızlar, genç gelinler, 
ablalar, nineler hiç eksik olmazdı. 
Hele geçen asrın altmışıncı 
yıllarında eline bir-iki arşın kumaş 
geçen ona koşar fistan, şalvar 
diktirir, giysisi eskiyen, sökülen 
onu bulur yamattırır, diktirirdi. 
Maharetli ellerine, duygusallığına 

hayran kalırdı. Hele de kıvırcık 
saçlarına bayılırlardı. “ Nerde, 
nasıl kıvrıştırıyorsun saçlarını 
Fikriye yenge? “, diye sormadan 
olamazlardı. Zaten o yıllarda 
kuaför filanda bilen yoktu. O da 
gülümseyerek:

- Allah öyle yaratmış beni, 
diye cevaplıyordu.

Ba zı la r ı  da  baş ındak i 
yazmasını indirerek saçlarını 
okşuyor, kıvrışıkları düzeltmeğe 
yelteniyor, ille velâkin bırakınca 
yine saçlar eski durumunu 
alıyordu. Zaten eşi Mehmet 
de köy köy bayram dolaşıp kız 
beğenirken gözleri saçlarında 
kalmış, onu beğenmiş. Olsa 
olsa budur demişti....

 Zaman denen ırmak 
gümbür gümbür akıp giderken, 
sağlığına, mutluluğuna, huzurlu 
ailesine, oğullarının yaşamdaki 
başarı lar ına,  torunlar ının 
filizleşmesine sevinirken Fikriye 
abla hastalandı. O doktor, 
bu doktor derken amansız 
hastalığın teşhisi kesinleşti – 
biraz ilerlemiş rahim kanseri. 
Bunu duyan Fikriye ablanın 
dünyaları başına çöktü. Hayalleri 
suya düştü. Ayakta olan 
mutlu, umutlu gönlü soluverdi. 
Kalbindeki sevgi filizleri söndü.  
Tek çare doktorların önerilerine 
uyarak gerekenin yapılmasıydı. 
Ameliyat masasına yatmak, 

derin bir uykuya girmek, ölümle 
yüz yüze kalmak. Yeniden 
yaşama dönmek ümidiyle iki kere, 
uyudu uyandı, ölüp canlandı. “ 
Alevler içinde yana yana kül olup 
sönecek miyim yoksa ?!“, korkusu 
bürüdü canevini. Ardından ömrü 
birkaç yıl uzatabilmek amacıyla 
kemoterapi ler  başladı.  Bu 
uygulama sonuçlarının felaket 
olduğunun bilincindeydi . Yaşamın 
kıyısına geldiğini hissediyordu.   
Dünyaya güzelliği, sevilcanlığı, 
âlicenaplığı, sıcaklığı ile gelmişti 
Güneş gibi. Ömrü boyunca iyilik, 
sevinç dağıtan, sevindirmekten 
başka bir şey bilmeyen bir 
insandı. Bir an kendini güzün ağaç 
dallarından titreyerek yere düşen, 
yellerin sellerin çukurlara yığdığı 
ve sonra başlarını alıp başka 
mekanlara giden yapraklara 
benzetti. İçini bir korku sardı. 
Bağrına derin bir ateş düştü. 
İliklerinde deli bir karakış yeli 
esti. Bu hastalığının dermansız 
oluşundan mı, şafaklı dünyada 
günlerinin sayılı olmasından mı 
? Anlayamadı. Aklınca birkaç 
yılın böyle muhasebesini yapıp  
dururken kendini toparlamaya 
çalıştı ve   kıvırcık, güzel saçlarını 
eşine , oğluna uşağına, yakınlarına 
ve sevdiklerine anmalık kalması, 
ebedileşmesi için bir şeyler 
yapması gerektiğini düşündü, 
hastalığının ilk anlarında, tedavinin 

 BİR YUMAK SAÇ....
başlamasından önce. Belleğini 
pek zor lamadan, tedirgin 
olmadan,   çareyi buldu ve aklına 
düşeni hemen yaptı, hiç tereddüt 
etmeden....

 Bir an duygusallığı bir yana 
attı. Güçlendi. Nurdane ninenin 
elini tuttu.

- Kaldır beni. Oturttur, dedi, 
dudaklarından sızan fısıltıyla.

         Nurdane nine sol elini 
koltuk altına soktu, öbür eliyle 
de onun ellerini tuttu, zar zor 
kaldırdı, yatağına oturttu. 

 F i k r i ye  a b l a  b i r a z 
soluklandıktan sonra yan taraftaki 
giysi dolabını açmasını işaret 
etti. Nurdane nine deneni yaptı. 
Sonra alttaki çıkıyı alıp kendine 
vermesini fısıldadı. Alaca bir beze 
bağlanmış yuvarlak çıkıyı ona 
verdi. Güçsüz, elleri titreyerek 
çıkıyı açtı. Özene bezene ipek 
parçasına sarılmış bir yumak 
saç çıkardı. Saçlar upuzun kıvrım 
kıvrımdı. Avuçlarında okşadı, 
kokladı ve :

- Nurdane nine, bak, işte nerede 
benim kıvracık saçlarım, dedi. 
Yeniden gönülsüzce eli başına 
gitti. Makası eline alıp büyük 
bir soğukkanlılıkla başından bir 
tutum saç kestiği anı anımsadı 
tekrar.

G ö z p ı n a r l a r ı n d a 
tomurcuklanmış yaşlarla gene, 
gene kucaklaştılar, hazin hazin 
birbirine bakarak.

   “ Koca Kuz “ tepesinden 
sarkan fersiz, solgun, sarı 
mayıs güneşi pencereden odayı 
aydınlatmaya çabalıyordu.

    Mustafa BAYRAMALİ

- Öykü -
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AĞIZ TADIMIZ

           Bir Fıkra

                 Atasözü

               Belanın dişisi
   Timur, Akşehir’e bir erkek fil getirmiş. Başı boş gezen fil, ekili alanları 
silip süpürmüş, bağları bahçeleri ezip geçmiş. Üstelik filin yiyeceğini 
de Akşehirliler sağlıyormuş. Kısacası fil şehrin başına bela kesilmiş. 
Sonunda Akşehirliler hocaya gidip: ‘’Hoca efendi demişler Timur’a ancak 
sen söz geçirebilirsin. Şunun bir çaresine baksana ...’’  Haklısınız demiş 
Hoca. ‘’Yarın benimle birlikte on onbeş kişi gelsin hep birlikte gidip 
Timur’a derdimizi anlatalım.’’ Ertesi gün Hoca önde ötekiler arkada, yola 
koyulmuşlar Timur’un otağına yaklaştıklarında Hoca dönüp ardına bir 
bakmış ki kimse yok... Hepsi korkudan sıvışmışlar. Hoca kendi kendine 
görürsünüz siz deyip Timur’un yanına varmış. ‘’Efendim’’ demiş ‘’Biz 
Akşehirliler getirdiğiniz fili çok sevdik. Ama halinize acıyoruz. Zavallı 
hayvan tek kaldı... Bir de dişisini getirmenize rica etmek için beni yolladılar. 
Timur bu sözlere hoşlanmış: ‘’Akşehirlilere selam söle,’’ demiş isteklerini 
yerine getireceğim ‘’Hoca oradan çıkıp kendisini dört gözle bekleyen 
Akşehirlilerin yanına varınca ‘’müjdeler olsun demiş belanın dişisi de 
geliyor. 

Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz.

     Kim ki elindekinden hoşnut olmuyor, onu yeter bulmuyor, onunla 
yetinmiyor, daha fazlasını istiyor ve onu hor görüp geri çeviriyorsa 
büyük bir hata işliyor demektir. Çünkü çoklar, azların (küçük şeylerin) 
birikmesiyle meydana gelir. Küçük şeylere sahip çıkmayan, onların 
birikmesiyle olmuş olan çoğu da kaybetmiş sayılır.

PATLICAN BÖREĞİ
MALZEMELER: 

4 tane mor patlıcan,
3 tane yumurta,
250 gr. kasar peyniri,
4 tane küp küp 
doğranmış domates,
1 baş iri soğan,
karabiber, tuz
kızartmak için sıvı 
yağ.

HAZIRLANIŞI: 

Patlıcanların kabukları soyulur. uzunlamasına ince 
ince kesilir.yumurtalar çırpılır tuz eklenir.patlıcanı önce 
yumurtaya batırıp sonra iki tarafı pembe kızartılır. Kızaran 
patlıcanlar peçeteye konur fazla yağı çeksin diye. Bu arada 
soğan kavrulur. Domatesler katılır. Karabiber, tuz,biraz su 
sos hazırlanır. Borcam veya tepsiye bir kat patlıcan, bir 
kat kaşar peyniri,bir kat sos dökülür.  Bu işlem malzemeler 
bitene kadar sürer.  Daha sonra 180 derecede de yavaş 
yavaş pişirilir. Afiyet olsun. 

Bu yemeğin patlıcan yemeği olduğuna kimse inanamayacak 
mükemmel bir lezzet. Şimdiden kolay gelsin.

AFİYET OLSUN

Bilelim-Eğlenelim Kırcaali Haber

 Bulgaristan Türkleri’nin Manileri

   Bunları Biliyormusunuz?
- Dünyada insanlardan daha çok tavuk var.

- Venüs saat yönünde dönen tek gezegendir.

- İnsanın kalça kemiği betondan daha sağlamdır.

- Hiçbir kâğıt 7 defadan fazla 2’ye katlanamaz.

- Türkiye’de Mehmet adında 1 milyon 229 kişi var.

- Sabahları elma kahveden daha fazla uykunuzu açar.

- Yerçekimsiz ortamda mum alevi küre şeklinde olur.

- El tırnakları ayak tırnaklarından 4 kat daha hızlı uzar.

- Otomobil sayısı insan sayısından 3 kat daha hızlı 

artıyor.

-  Doğum gününüzü en az 9 milyon kişiyle 

paylaşıyorsunuz.

- Bir bardak sıcak su, buzdolabında soğuk sudan daha 

çabuk donar.

- Günde 24 saat sayı saysanız, 1 trilyona ulaşmanız 31 

bin 688 yıl alır.

A benim bahtı yarim
Gönlümün tahti yarim
Yüzünde göz izi var
Sana kim baktı yarim.

          Adın nedir bilmedim
          Gözyaşımı silmedim
          Herkez beni şen sanır
          Ben se bir gün gülmedim.

Ağıçlar çiçek açtı
Gönüllere dolaştı
O yar beni bırakıp
Gurbet ellere kaçtı.

          Ak katır kolanı,
          Çok söyledin yalanı;
          Benden başka yar seversen,
          Allah versin belanı.

Ak kapı kara kapı,
Geçer mi gümüş kapı;
Seni beni ayıran,
Dilensin kapı kapı.

          Al eline kalemi 
          Yaz başına geleni
          Seni sevdim seveli
          Oldum yastık veremi.

Ardından gördüm seni
Paltondan bildim seni
Öpmeye kıyamazken 
Ellere verdim seni.

          Armut daldan düşer mi 
          Günden yanıp bişer mi
          Sevişip de ayrılmak
          Şanımıza düşer mi.

 AYRILIK MANİLERİ     AŞK MANİLERİ

          Alçacık duvar üstü
          Al çevrem suya düştü;
          Al çevreyi alırken
          Göynüm o kıza düştü.
          
Alçacık sayvant çiti
Yandı yüreğin içi
Çok dostla düşman oldum
Seni sevdiğim için.

          Alfada bak alfada
          Bir dudağı dalgada;
          Aşkolsun yarime,
          O da benim kafada.

Alkolanın beldedir
Bir ucu da yerdedir
Dünya dolu kız olsa
Benim gözüm sendedir.

          Alma aldım beş leva,
          Yolladım güvelere;
          Söyle çocuk babana,
          Çırak tutsun işlere. 

Altın tabakta on elma 
Beşini al beşin alma
Azrail kapıya gelmiş
Canımı al eşim alma. 

          Altınım atma beni
          Ellere satma beni
          Götür sarrafa göster 
          Çirkinsem alma beni.

Altınsın aldım seni,
Sineme sardım seni;
Sarraf sana neylesin, 
Beğendim aldım seni.
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BULGAR EDEBİYATINDA TÜRK

Varlık ve yokluk Allahın elindedir 
anlamında konuşmasını da sürdürür.

Gece gebedir, sabaha kadar neler 
olmaz ata sözünü de hatırlatır. Ve 
buna benzer hep yararlı nasihatlarını 
gence kılavuz etmeye çaba gösterir. 
Öyle böyle derken, tatlı sözün yılanı 
deliğinden çıkardığı gibi, Molla Mutiş 
de Nino’yu söyletir ve derdine dermen 
bulmuş olur.

Bey, Curo Dede’nin kapısını çalıp 
Tanka için dünürlük yapacağına 
söz verir. Velhasıl, Molla Mutiş köy 
muhtarını Vıtü Krıstin’i çağırtır, tarla 
satan Yoto Sıbin’i, Mane Pein’i başına 
toplar, tarladır, çayırdır satın almaya 
hazırlık yaparlar. Sonra Curo Dede’den 
de iki çift aslan gibi öküz alır. Curo’nun 
kızına aşık olan delikanlı Nino’nun 
iştirakında tarlaların, çayırların ve 
öküzlerin parası ödenir. Kutlama sırası 
gelince, Molla Mutiş bütün bunları 
Nino’nun adına yaptığını belirtir. Fakire 
kızını vermek istemeyen Curo Dede 
de şaşırır, fakat Molla Mutiş’e verdiği 
sözden kayamaz. Çünkü Nino artık 
Molla Mutiş sayesinde mal mülk sahibi 
olmuştur, ailesini geçindirecek duruma 
gelmiştir. Bunu gören Curo dünürlüğe 
de razılık gösterir, gençler birbirlerine 
kavuşurlar.

Molla Mutiş Bey gençleri incitmeden 
durumu bir çözüme bağlar: Paraları 
sayan benim, ama paralar benim 
değil, Nino’nun paraları, der. Bir za-
manlar babasından kalma, fakat ben-
im koruduğum paralar, diye sürdürür. 

Ana paradır, faizdir, faiz üstüne faizdir 
derken, işte gördüğünüz gibi...

Babası Rangel sağ olsaydı ona 
teslim edecektim, öldü, o yüzden de 
oğlu Nino’ya teslim ediyorum, der. Bu 
alış verişe, dünürlük merasimine tanık 
olanlar şaşırıp kaldılar. Molla Mutiş’e 
inandılar, biricik Nino inanmamıştı, 
çünkü gerçeği biliyordu ki, babasından 
kalma bir şey yoktu ortada. Hepsi Mol-
la Mutiş Bey’in kesesinden çıkıyordu. 
Sonunda kızı da çardağa davet ederl-
er, eller öpülür, hediyeler, bohçalar ver-
ilir, gereken tüm adetler üzere Tanka 
önce Molla Mutiş’in, sonra merasime 
katılanların tümünün ellerini öper, Mol-
la Mutiş Bey ise kuşağından yeşil bir 
ipek kese çıkarır, keseden üç altın alır 
ve Tanka’ya uzatarak:

- İşte bunlar da senin düğün 
armağanın. Bir i Nino’dan, ikin-
cisi anansından, diğeri emanet, 
babasından kalma, diyerek işin so-
nunu getirirler. Öküzlere sıra gelince, 
babasıyla büyük dost olduğumuzdan, 
bunlar da benden! diyerek Türkün 
büyüklüğünü, insanlığını, merhametini, 
alicenaplığını yerel kamuoyu önünde 
kanıtlamış olur. Türk kültürünün diğer 
kültürlere etkisi hususunda bundan 
daha güçlü kanıt nerede bulunur?..

Yazar Mihalaki Georgiev, Stefan 
Stambolov’un iktidarda bulunduğu 
dönemde kaleme aldığı öyküsüyle 
gerçek halk yönetmeni simasını ver-
mektedir. 

Türk’e övgü Krıstü Belev adına 
çağdaş bir yazarın “Cephede Kargaşa” 
romanında da ayan beyan görülmek-
tedir. Türkün Bulgar’ın, Yahudi, Ermeni 
ve Yunanlının beraber yaşadıkları, tüt-
ün mağazalarında beraber çalıştıkları, 
Türklerle Bulgarların Birinci Cihan 
Savaşı’na beraber katıldıkları bir 
dönemde Hüseyin Paşa ile büyük dost 
olan Albay Karamilev’in eşi Karamileva 
eşine tavsiyede bulunurken: “Paşa’nın 
ipek kuşağına sapa sağlam yapış. 
Türk akıllıdır. Türk sözüne sadıktır. 
Türkün dostluğu güvenilir dostluktur” 
der. Daha sonraki olaylar kadının haklı 
olduğunu kanıtlar.

Öykücü Mariy Yagodov’un “Kadim 
Yol” külliyatına aldığı “Altın Ka-
deh” öyküsünün başkahramanı 
Balkan Savaşı esnasında Edirne 
şehrinin Bulgarlar’ın  eline düşüp 
düşmemesiyle ilgili bir bahis sonucu, 
ömürboyu dostluk yaptıkları Stoyan 
Sultan’ın evinde kültürümüze aykırı, 
dinimizin yasakladığı rakıyla birlikte 

domuz yağı yemeğe mecbur kalan 
Halit Ağa sözünün sahibidir. Yer. Bahsi 
Sultan kaybetmiş olsaydı, camiye gidip 
İslamiyeti kabul edecekti. Hamit Ağa 
yer, ama evine döner beş on dakika 
sonra evde silah sesi işitilir. Yani 
Evlad-ı fatihan canına kıyar. Onursuz, 
namussuz, şerefsiz yaşamak istemez. 
Bulgar dostu bu durum karşısında bin 
pişman olur, yani Hamit Ağanın ölü-
müne nedenle kendini suçlar ve vic-
dan azabından bir hafta sonra keza 
öbür dünyayı boylar. Çünkü Türkün ve 
Türk ahlakının temizliğine o da candan 
inanmıştır. Bu simanın Bulgar’ı etkilem-
esi, Türk kültürünün Bulgar kültürünü 
etkilemesi demektir fikrimce. Edebi 
eleştirmenler buna yüksek değer ver-
mektedirler. Çünkü kardeşlik ve dost-
luk adına Stoyan Sultan ile Hamit Ağa 
içkisini sözkonusu altın kadehle içmek-
tedirler. Stoyan diyor ki, Bulgar’la Türk, 
Ulah’la Türk veya Bulgar vesaire birbirl-
erine kardeşlik duygusu beslemezlerse 
bu hayat nasıl hayat diye bir sorun 
atmaktadır ortaya. Tonka babasının 
mezarını ziyaretten dönünce küçük 
Sultan ile Hamit Ağa’nın torununu 
yaşlı kimseler gibi konuşurken bulur. 
Ve muhabbetlerine karışmadan kendi 
kendine: “Acaba küçükler ihtiyarların 
dostluğunu devam ettirmeyecekler 
mi diye düşünür. “Çünkü bazen dost-
luklar nesillere miras edilir. Türk kül-
türünün Bulgar kültürünü etkilemesi 
konusuna ilişkin 40 yıldan fazla bir 
süre dostluk ettiğimiz ünlü Bulgar şair, 
araştırmacı, dramaturg ve çevirmen 
Radoy Ralin’den de söz etmemek 
bir haksızlık olacaktır. Radoy Ralin’in 
eserleri 40’a yakın dile çevrilmiştir. Bul-
garistan Türkünü yoketme süreci sah-
neye sürülünce bu yüzkızartıcı olaya 
dostum çocukluğunu Türk mahalles-
inde geçirmiştir. Son nefesine kadar 
da Türk dostlarından, İstanbul’dan 
aldığı armağanlardan ikide bir büyük 
bir sevgi ve saygıyla sözetmiştir. Onun 
şu sözleri “XXI Yüzyıl” Türk Kütür 
Merkezi’nin Tarih, Kültür, Edebiyat ve 
Sanat Dergisi “Kaynak” sayfalarında da 
yer bulmuştur: “Türk milleti asil, kibar, 
çalışkan, namuslu bir millettir. Türk mil-
leti nice nice erdemlere, yetenekli san-
at adamlarına sahip bir millettir. Sanat 
dalında biz önceleri ancak Nazım 
Hikmet’i, Aziz Nesin’i, Orhan Kemal’i, 
Yaşar Kemal’i ve daha birkaçını oku-
ma olanağı bulduk. Halbuki yıllar Türk 
edebiyatının, Türk sanatının derya 
deniz olduğunu fısıldadı bize... Ve de-

vamen: Hayatımın en utanç anlarını 
totaliter rejimin “soya dönüş” diye 
adlandırdığı “Bulgarlaştırma süreci” 
döneminde yaşadım. Bu süreç bütün 
namuslu Bulgar’ların, bütün insanlığın 
nefretini kazanmış, ikrahını getirmiştir.” 
Diye konuşmasını tamamlamıştır.

En yeni nesil bilim adamlarından 
Doç.  Boyan Niko laev Vese la 
Krısteva’nın hazırladığı “Reçnik na 
turskite dumi v sıvrmenniya bılgarski 
peçat” kitabına yazdığı 3 mart 2000 
tarihli önsözünde diyor ki: “Gerçek şu 
ki, biz Türklerle daha az cepheleşmiş, 
daha uzun zaman omuz omuza 
yaşamışız, hayatta sevinçlerimizi, 
kederlerimizi paylaşmışız. O yüzden 
de Bulgarca’daki Türkçe kelimeler bize 
daha yakındır, daha halk diline uyum 
sağlamaktadır, biz onları mecburen 
değil, sonderece tabii olarak dilim-
izde kullanmaktayız.” Kitabın müellifi-
nin ifadesince ise Türkçe kelimelerin 
büyük bir kısmı Osmanlı hakimi-
yeti zamanından kalmadır ve oryen-
tal yaşam, karakter ve kurallarıyla 
sıkı sıkıya bağlıdır ve sürekli olarak 
Bulgar’ın hayatına girmişlerdir. Onlar-
dan bazılarını değiştirmek asla müm-
kün değildir anlamında görüşlerini 
savunmaktadır. 

“24 çasa” (Yirmidört Saat) Gaze-
tesinin yazdığına göre, Bulgarca’daki 
Türkçe kelimeler 6 asırdan beri 
kullanılmaktadır, onların tahriş edici 
veya tedirginlik getirici bir yönü yoktur. 
Bilakis onlar dilimizi güzelleştirmekte 
ve zenginleştirmektedir. Hatta bazıları 
Bulgarca sinonimler inden daha 
efdaldır, daha yararlıdır.

Türkiye’yi yakında birkaç arkadaşıyla 
birlikte bisikletle ziyaret etmiş olan 
Kiril Hristov adında bir genç İnternet’e 
verdiği bir yazısında: “Ben bir Bulgar 
çocuğuyum ve Türkiye’yi çok sevi-
yorum” diyor. Yolculuk esnasında 
tanıştıkları bir şoförün onları misa-
fir etmesine şaşarak: “Şahsen ben 
bu insanların bizi tanımadıklarına 
rağmen nasıl yedirip doyurduklarına, 
ağırladıklarına, en önemli misafirlerini 
karşılarcasına, hatta arzu edersek 
bir hafta da kalabilirsiniz, demelerine 
şaşakaldım” diye yazıyor. Daha sonra: 
“Nasıl olur da 70 milyonluk Türkiye’de 
küçük garazkâr insan bulunmaz” diye 
bağır bağır bağırıyor.

Müellif, Bulgaristan gerçeğine vasıl 
olunca şaşakalır ve: “Türkiye’de Bulgar 
olmak, Bulgaristan’da Bulgar olmaktan 
daha efdal” diye yazını vurguluyor. 
Öyle ki, sevmek varken, neden birbiri-
mizden nefret edelim! 

                                              Son

  Sabri İbrahim ALAGÖZ

  Geçen sayıdan devam...

Çernooçene’de Toplu Sünnet 
Merasimi Yapıldı

Çernooçene’de 10 yaşına kadar 
30 çocuk toplu sünnet oldu. Sünnet 
merasimi geçen hafta sonu camide 
gerçekleştirildi. Çocukların velileri 
ve akrabaları sünnet sebebiyle cami 
bahçesinde bir araya geldiler. Çocuklar 
ise sünnet kıyafetleri giyidiler.

Sünnet Kırcaali Bölge Müftülüğü, 
Çernooçene belediyesi ve Çer-
nooçene HÖH Belediye Meclisi 
tarafından düzenlendi. Ebeveynler 
sünnet merasimi için hiç bir masrafta 
bulunmadı. Anne babalar için bu tören 
çok heyecanlı geçti.

Takım elbise, şapka ve asadan 

oluşan çocukların sünnet kıyafetleri 
Çernooçene belediyesinin hediye-
sidir. Bu günün anısına ise Belediye 
Başkanı Aydın Osman çocuklara 
oyuncaklar hediye etti.

Sünnet Aytoslu Doktor Lütfi Nazif 
tarafından gerçekleştirildi. Doktor 
Nazif sünnetin özel aletlerle kansız 
bir şekilde yapıldığını, birkaç dakika 
sürdüğünü ve çocukların hiç acı his-
setmediklerini söyledi.

Her yıl Ekim ayı başında Çernooçene 
belediyesi bölgedeki Müslüman 
çocukların sünnetini gerçekleştiriyor. 
Yapılan tören ile ilgili Belediye Başkanı 

Aydın Osman: “Çocuklarını sünnet 
ettirmek isteyen ebeveynlerin lis-
tesini yapmaları için belediyedeki 
muhtarlıklara önceden haber veriyo-
ruz. Böylelikle daha fazla çocuğun 
sünnet olmasına imkan sağlıyoruz”, 

dedi.
18 Ekim günü Kırcaali’de de toplu 

sünnet merasimi yapıldı. Kırcaali 
bölge müftülüğünün maddi desteğiyle 
40 çocuk Müslümanlığın en önemli 
simgelerinden birine sahip oldular.
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Gledka da yeni yapılan cami törenle ibadete açıldı

 Yeni Bulgarlaştırma Süreci mi Başlıyor?! 
 Boyko Borisov Bulgaristan Türklerine Bulgar İsimleri İstiyor

Bulgar istan’ın önde gelen 
özel televizyonlarından BTV’de  
sunucu Barekov’un  BU SABAH   
programına konuk olan Todor 
Jivkov’un eski özel koruması, GERB 
parti lideri, Sofya Belediye Başkanı  
general  Boyko Borisov yine 
şaşırtıcı  açıklamalarda bulundu. 
Geçen haf ta Bulgar istan’da 
camileri hedef alan Borisov, şimdi 
de Bulgaristan’da yeni doğan 
Türk çocuklarına Bulgar isimleri 
verilmesini istedi.  Daha da aşırılığa 
giderek “Bulgaristan’da Bulgar, 
Türkiye’de Türk, Sırbistan’da Sırp 
vatandaşları yaşamaktadır. Bu 
yüzden sınırlar, ayrı devletler vardır. 
Kendini Türk hisseden Türkiye’ye 
gitsin”, dedi .

Boyko Borisov son zamanlarda 
yaptığı  beyanat lar ında öne 
sürdüğü aşırı milliyetçilik Kırcaali 
bölgesindeki Türkler arasında 
t e d i r g i n l i k  ya r a t m a k t a d ı r. 
Yeni Bulgarlaştırma süreci mi 
başlıyor?!    

                                             KH

 Ahmet Doğan: "Etnik Gerginlik Artiyor"

İktidar ortağı Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Genel Başkanı 
Ahmet Doğan, etnik gerginlik 
arttığı uyarısında bulundu. 
Bulgaristan'da yayın yapan 

Trud gazetesine konuşan Doğan, 

kendisine, partisine ve Türk azınlığa 
karşı girişilen "azgın nefretten" 
dolayı "şaşkına döndüğünü" 
söyledi. Doğan, "Etnik gerginlik için 
girişimler başladı. Etnik gerginlik 
cini, lambadan çıkarsa halkımı nasıl 
sakinleştireceğim?" diye sordu. 
HÖH lideri Doğan'ın bu açıklaması, 

HÖH Genel Başkanı Sekreteri 
Ahmed Emin'in intiharı sonsrası 
geldi. Emin intihar notunda, 
"Bulgaristan'ı 1989'a döndürmek 
için büyük bir senaryo olduğunu" 
belir tmişti. İntiharın ardından 
konuşan Doğan, "Etnik gerginlik 
artmaya başladı. Parti ve Türk karşı 
kampanya devam ediyor." demişti. 
                                          KH

Ahmet Doğan

Boyko Borisov Türk katili Todor 
Jivkov’un korumasıydı.

İstanbul Kırcaalililer Derneği tarafından 25.10.2008 tarihinde 
duzenlenen “Balkan Türklerinin Osmanlıdan Önce ve Osmanlıdan 
Sonraki Tarihsel Gerçekleri” adlı panel büyük ilgi gördü.

                  TEŞEKKÜR

 25.10.2008 Tarihinde Düzenlediğimiz “Balkan 
Türklerinin Osmanlıdan Önce ve Osmanlıdan 
Sonrak i  Tar ihse l  Gerçek ler i ”  Konulu 
konferansımıza teşrif etme lütfunda bulunan 
başta hemşerilerimize ve daha sonra bizleri tüm 
organizasyonlarımızda cesaretlendirip katkı ve 
katılımlarını esirgemeyen
Sayın : Esenyurt Belediye Başkanı Necmi 
KADIOĞLU’na,
Sayın:  Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı 
Ziya ÖZVATAN’a,
Sayın:  İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf 
ÖZVATAN’a,
S a y ı n :  İ n ş a a t  M ü h e n d i s i  N u r g ü n 
GÜNGÖREN’e,
Sayın : Av.Emine HANTA’ya,
Sayın : Av.Ayşe ŞENTÜRK’e,

Sayın : Fahriye GÜNEY’e,
Sayın : Esenyurt İş Bankası Müdürü  Vildan  
KÜLLE’ye,
 Varlıklarıyla bizleri onurlandıran
Sayın Dernek Başkanlarımıza,
Sayın Rumeli TV Ekibine,
Sayın Tek Rumeli TV Ekibine,
Sayın Radyo Yonika  ekibine,
 Konuşmalarıyla bizleri bilgilendiren
Prof.Dr.Hüseyin MEMİŞOĞLU’na
Tarih Öğretmeni Embiya ULUSOY’a
Program sunumunu yapan Esenyurt Lisesi 
Müdür Yardımcısı Rafet KAHRAMAN’a son-
suz minnet ve şükranlarımızla Teşekkürlerimizi 
sunarız.

Kırcaalililer Dayanışma ve Kültür Derneği 
Yönetim Kurulu ve Gençlik Kolları

Geleneksel Perperek panayırı bu yıl da halk 
tarafından büyük ilgi gürdü.


