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Balkan Türkleri Kırcaali’de Buluştu
6-9 Temmuz 08 arası Kırcaali
"Kırcaali 2008" 6. Balkan Türk
Folklor Festivali’nin ev sahipliğini
yaptı. Festival yedi Belediyenin
maddi desteğiyle Kırcaali "Ömer
Lütfi" Kültür Derneği tarafından
düzenlendi. Resmi açılış öncesi
Bulgaristan, Makedonya, Türkiye ve
Yunanistan'dan gelen konuklar Kültür
Evinden "D.Dimov" Tiyatrosuna
kadar şehir merkezinden kortej
yürüyüşü yaptılar. Tiyatro önünde
Kırcaali ve Makedonyalı müzisyenler
seyircilere müzik ziyafeti sundular.
Te m m u z g ü n e ş i n i n y a k ı c ı
sıcaklığına rağmen saat 10:30'da "D.
Dimov" Tiyatrosu’nun önünde Altıncı
Balkan Türk Folklor Festivali’nin
resmi açılışı yapıldı.
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan
A zis katılanları ve misafirleri
selamladı, sağlık ve yeni başarılar
diledi.

Ne idik, ne olduk, ne
olacağız ?
Sayfa 2
Yeni ibadet evi.

Balkan Türkleri
Kırcaali’de buluştu.
Sayfa 4
Ressam Kamber
Kamber ile baş başa.
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Devamı sayfa 4’te

Kırcaali "Üreticiler Pazarı"nın durumu değerlendirildi
Temmuz ayının sonuna kadar
Kırcaali "Üreticiler Pazarı" AŞ, yeni
pazar kurulması sebebiyle yapılan
yatırımın onay belgelerinin yatırılması
gerekiyor. Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis'in bildirdiğine göre şirket,
belgeleri sunma tarihini uzatma
olanağını kullandıktan sonra 31 Temmuz tarihi verildi.

Eylül ayının sonuna kadar da SAPARD Avrupa Programının vereceği
mali yüzdesini belirleyecek Program
Komisyonunun denetim yapması
bekleniyor.
Eylül ayından itibaren projenin
gerçekleştirilmesinde kullanılan kredinin iade işlemleri başlatılması gerekiyor. Hasan Azis: "SAPARD tarafından

finanse edilsek de, edilmesek de,
kredi iade edilecektir." dedi.
Bu amaçla yeni pazarın
kuruluşundan sonra gelecek ücretlerin planı yapılmıştır.
Başkan Hasan Azis şunları paylaştı:
"Bugün de dahil olmak üzere yeni
üreticiler pazarının

SEZAY MARKET

Toptan Fiyatına Perakende Satış
Tel. 03691 / 6144

Sayfa 3

www.dekorstil.com/tr

Devamı sayfa 3’te

Anadilsiz millet ayakta
kalabilir mi ?
Sayfa 7
İki kardeş şehir.
Sayfa 8
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Yorum

NE İDİK, NE OLDUK, NE OLACAĞIZ?

İsa CEBECİ
Zorunlu göçün 19. yılında bu soruyu sormadan
edemiyoruz zira tarih ölçülerine göre kısa sayılacak
bu zaman içinde çok hızlı ve çarpıcı gelişme ve
değişmelere tanık olduk. Yıkılmaz sandığımız komünist düzen 1989 yılında yaşanan büyük Türk
göçünden sonra kendiliğinden tepe taklak yıkıldı,
dağılmaz sandığımız en büyük dünya devleti SSCB
dağıldı, 35 yıl boyunca koltuğundan inmeyen Türk
düşmanı Todor Jivkov bir akşamda alaşağı edildi.
“Artık göçler olmayacak” diyen komünistler, kitlesel
göçü görünce gözlerine inanamadılar. Göç ayında
bu olayları biraz irdeleyelim.
Bulgaristan’daki Türklerin sayıca artışları gelmiş
geçmiş Bulgar iktidarlarını sürekli korkutmuştur. Bu
korkuyladır ki hem faşist hem komünist iktidarlar,
asırlardan beri bu toprakları vatan bellemiş olan
bu yerli unsurları benlik ve kimliklerinden koparmaya muvaffak olamayınca göçe zorlamışlardır.
Bu insanlar da hiç olmazsa Bulgarlar kadar bu
toprakları sevmişler, bu topraklar için ter dökmüş
ve emek harcamışlardır. Yüz binlerce atamızın ve
ninemizin kanı ve kemikleri bu toprağa karışmıştır.
Farklı dil konuşmalarına, farklı dinlere kulluk etmelerine rağmen bir arada yaşayabilirlerdi. Aynen
demokrasilerde olduğu gibi. Lâkin gözü dönmüş
komünist iktidar damarlarındaki “pis Türk kanının”
akmasını istiyordu.
Bu düşünce en üstteki yöneticilerin, politbüro
üyelerinin kafasında yeşermişti. Onlar, haklı olan
güçsüzü ezmekte çözüm arıyor, yani güç mevzilerinden hareket ediyorlardı. Güçlü olanlar güçsüzü
ya sindirecek, ya da göçe zorlayacaktı. 130 yıldan
beri bu yollar denene denene eskitildi. Göçe
zorlananların arasında nedense hep aydınlar ön
safta olmuştur. Aydın kişilerle varlıklı kişiler göçer,
unutulurdu. Arkada kalan kitle içinden yeni aydınlar
ve yöneticiler yetişir yine takibat başlardı. Önceleri bir
kere göç edenler geri dönme fırsatı bulamazken bu
son göç dalgasından sonra işler değişti. Demokrasi,
gidenlerin geri dönmesine, çifte vatandaş olmasına,
istediği yerde çalışmasına, iki komşu ülke arasında
gidiş gelişlerin artmasına olanaklar yarattı. Bu günkü
kolaylıkların olabileceğini 30-40 yıl önce tasavvur
ve tahmin bile edemezken şimdi onlardan bol bol
yararlanıyoruz. Burada kalanlar Türkiye’de bulunan
yakınlarını vize almadan ziyaret edebiliyor, oradakiler
de burada kalan yakınlarını kolayca ziyaret edebiliyorlar. İnsanlara yakışan da budur.
Yirmi yıl öncesine kadar, yani totaliter komünist
rejim zamanında Türkiye ile Bulgaristan arasında
ipler bazen kopma derecesine geliyor, toplum düzen-
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leri farklı olduğu için zaman zaman düşmanlıklar
yaşanıyordu. Komünist Bulgar medyasında Türkiye’ye
karşı atışlar yapılıyor, Türkiye’nin yayılmacı amaçlar
güttüğü öne sürülüyordu. Oysa o zaman Türk basını
kendi iç çatışmalarını irdelemekten Bulgar basınıyla
uğraşmaya vakit bulamıyordu. Bilhassa 1984-1989
döneminde önde gelen Bulgar gazeteleri Bulgar komünist iktidarının hatalarını örtebilmek için sürekli
Türkiye aleyhindeki yazı ve materyallere yer veriyordu. Bu arada bazı Türk kökenli aydın ve uzmanlara
da baskılar yapılarak yazılar yazdırılıyordu. Komünist
iktidar sadece Türkiye’yi değil, bütün demokrasi
dünyasını karşısına almıştı.
Bulgaristan Türklerinin adlarının değiştirilmesine
1984 sonunda başlanmasını tesadüf olarak
görmemek gerekir. Aynı yıl içerisinde PKK terör
örgütü kurulmuş ve Doğu Anadolu’da saldırılarına
başlamıştı. Bulgar yetkililer, Türk ordusunun onlarla meşgul olacağını, dolayısıyla Bulgaristan’la
uğraşmaya fırsat bulamayacağını hesap etmişlerdi.
Sovyetler Birliği’nin gücüne de güvenerek Türk devlet yetkililerin görüşme önerilerine sırt çevirmişlerdi.
Bulgaristan’da Türklerin olmadığını, onların adlarını
kendi istekleriyle değiştirdiklerini ve artık Bulgar
olduklarını hiç sıkılmadan ve çekinmeden iddia
ediyorlardı. Onlar sadece Müslüman Bulgarlardı.
Söylenenlerin aksini iddia etmek büyük suç
sayılıyordu. Bu iddialara karşı Türk kökenli aydınların
söyleyecekleri elbette ki vardı, ancak fikir beyan
etme özgürlükleri yoktu.
Atalarımız, göçmenliğin ateşten gömlek olduğunu
keyiflerinden söylemediler. Nesillerin birikimleriyle
kurulmuş bir düzeni bırakıp başka ülkelerde yeniden
hayata başlamak, yeniden ev bark sahibi olmak
tabii ki kolay değil. Aç ve açıkta kalmak beraberinde türlü hastalıklara da davetiye çıkarmak demektir. Kâh Rus ordularından canlarını korumak, kâh
eşkıya baskınlarından kurtulmak için arabaları ve
hayvanlarıyla birlikte yollara düşen göçmenlerin feci
akıbetlerini geride kalanların çoğu bilmez. Bilhassa
güzün ve kışın yapılan göçlerde çok sayıda insan yollarda telef olmuştur yahut da açlıktan, soğuklardan ve
sefaletten ölmüştür. Mevcut vatandaşına barınak yettiremeyen bir ülkede göçmenlere barınak sağlamak,
iş ve aş bulmak da bir o kadar zordur.
Artık yetmişine doğru koşan görgü ve birikim sahibi bir kişi olarak okuduklarım ve yaşadıklarım üzerinde sık sık düşünüyorum. 1989 yılında Türkiye’ye
göç ettikten 6 yıl sonra 1995 te Bulgaristan’a gelme
fırsatı bulabildim. Göçmenliğin olumsuzluklarına
rağmen çocuklarımın üniversitede okumalarına fırsat
ve imkân sağlayabildik. Olağan işlerimizin yanı sıra
ek işler de yaptık. Türkiye’de ev yapamayacağımızı
sanıyorduk, çünkü yaşımız elli dolayındaydı. Ancak
kısa zamanda ve Bulgaristan’a göre daha kolay bir
şekilde ev sahibi olduk. Şimdi benim de çocuklarımın
da evleri var. Bulgaristan’da bir köylü gibi yaşarken
şimdi tamamen uygar şartlarda yaşıyoruz. Bu
söylediklerim yalnız benim için değil, belki de zorunlu
göçle gelenlerin yüzde 95’i için geçerlidir. Bizler, iş ve
aş sağladığı için Türk devletine ne kadar şükretsek
az gelir.
1999 yılından itibaren Bulgaristan’a daha sık
gelme imkânımız oldu. Böylece Bulgaristan halkının
demokrasiye geçiş döneminde çektiği eziyetleri de
takip etmeye fırsat bulmuş olduk. Öyle yıllar vardı
ki Bulgaristan yollarında Türk otobüslerinden başka
otobüs görmüyorduk. Bilhassa Kuzey Bulgaristan
kalkınmada geri kalıyordu. Nedense Güney Bulgaristan ve Karadeniz bölgesi ekonomik canlılık
bakımından hep önde gidiyordu. Tarım kooperatifle-
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rinin lâğvedilmesiyle tarımda durgunluk yaşandı ve
halk hızla fakirleşti. Bulgaristan gençleri ekmeği yurt
dışında aramaya başladılar. Ancak Türk kökenliler
ekmek parasını Türkiye’de aramayı tercih ediyorlardı.
Ne de olsa arada bir dil bariyeri yoktu ve orada onlara yol gösterebilecek hemşerileri vardı. Bu defa
“ateşten gömlek” göç edenlerin değil de göç etmeyenlerin sırtına geçti. Bulgar olsun Türk olsun
Bulgaristan’da kalanlar göç edenlerden daha büyük
acılara ve sıkıntılara maruz kaldılar. Bu tespitimi Bulgarlar da kabul ediyor.
Bulgaristan’da bir şey daha dikkatimi çekti:
Türkiye’ye göç edip de geri dönen ailelerin büyük bir
kısmı orada atılgan ve başarılı iş adamları olmuşlar.
Hiç olmazsa benim tanıdığım iş adamlarının çoğu
bu gruptan. Demek Türkiye’de geçirdikleri kısa
sürede bu insanlar tecrübe ve bilgi sahibi olmuşlar
ve bunları Bulgaristan’a dönünce uygulamışlar. Belki bu insanların ruhundaki girişkenlik ve atılganlık
yeteneği orada fitillenmiş ve Bulgaristan’da da
alevlenmiş. Kapitalizm denen düzen zaten güçlü,
direşken ve girişken kişilerin düzenidir. Uyuşuk ve
tembel insanlar bu düzende meydan açamaz. Ben
Bulgaristan’da Türk iş adamlarının artışından sevinç
ve gurur duyarım. Ancak kendilerinden şunu da talep
ederim. Patronluk yapmayı öğrenin. Her işi kendiniz yüklenmeyin. Etrafınızdaki muhtaç insanlara
da iş imkânları yaratın. Onların aç kalmasına göz
yummayın, zira aç insan çok tehlikeli olabilir. Kültürle
iştigal edenlere de destek vermeye çalışın çünkü aç
insan kültür üretemez. Kültürü olmayanlar da insan
sayılmaz. Olacaksanız kültürlü iş adamları olun.
Bulgaristan’a her gittiğimde kültür ve eğitim konuları
üzerinde de kafa yorarım. Bu konularda Türk olsun
Bulgar olsun herkesle tartışırım. En sık uğradığım
Tervel kasabasında bir Bulgar arkadaşım bana “ Bizim en çalışkan, en iyi insanlarımız Türkiye’ye gitti”
diye hayıflandı. Oradaki Romların işe gitmediklerinden, saldırganlık ve hırsızlık yaptıklarından yakındı.
Haklıydı adam. Tervel yarı yarıya boşalmıştı. Dulovo
ve İsperih’te gördüğünüz canlılığı bu kasabada katiyen göremezsiniz. Burada ne trafikte, ne ticarette
ne de kültürde bir canlanma oluşamıyor. Demek ki
insan olmayan yerde bütün etkinlikler de yetersiz ve
cılız kalıyor. Çok insan olacak ki içlerinden girişken
ve atak kişiler ortaya çıksın.
Bulgaristan’ın 2007 yılında Avrupa Birliğine girmesi
bir bakıma iyi oldu fakat halkın beklentilerine cevap
veremedi. Avrupa her şeyden önce parlak malları ve
yüksek fiyatlarıyla giriş yaptı. Oysa Bulgaristan’daki
maaşların seviyesi çok düşüktü ve tüketiciler büyük
sıkıntılarla karşılaştılar. Avrupa’nın olanaklarından
tam manasıyla yararlanabilmek için proje yapma kültürünü benimsemek gerekmektedir. Bu konuda Türk
gençlerinin kendilerini yetiştirmeleri vazgeçilmez bir
zarurettir. Avrupa Birliğinin azınlıklar için ayırdığı fonlardan da azami biçimde yararlanmak gerekir.
Ömrümüzü Türkiye’de geçirmekle birlikte ilk
vatanımız Bulgaristan’dan ve burada yaşayan
soydaşlarımızdan kopmamaya özen gösteriyoruz. Buradaki akrabalarla ve dostlarla ilişkilerimizi
de sıcak tutmaya çalışıyoruz. Kimi gazeteler ve tv
aracılığı ile, kimi de internet bağı ile Bulgaristan’ın
sosyo-ekonomik gelişmesini izlemeye devam ediyoruz. Bulgaristan’a geldikçe konular üzerine daha
da çok yoğunlaşıyoruz. Ne de olsa burada doğduk,
burada yetiştik, burada olgunluğa eriştik.
Bazen insanların başına hiç hayal etmedikleri, hiç
beklemedikleri durumlar da gelebiliyor. Onun için zaman zaman kendimize ve çevremize sormakta yarar
var: ne idik, ne olduk, ne olacağız? Allah sonumuzu
iyi eylesin.
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Yeni ibadet evi
Perperek köyüne ister trenle, ister otobüsle yolculuk yapan herkesin dikkatini çeken bir yenilik var:
cami binası ve onun göklerle boy ölçen minaresi.
Perperek ve etraf köylerin de yeni edinimi olan
caminin açılış töreninde milletvekili Remzi Osman,
İçişleri Bakan yardımcısı Raif Mustafa, Kırcaali
Belediye Başkanı müh. Hasan Azis, Kırcaali
Bölge Müftüsü Şabanali Ahmed, işadamları ve
çok sayıda köylüler hazır bulundular.
Törene katılanları cami encümenliğinden
Halil Kadir selamladı. Devamla konuşmasında
“İnsanoğlu bu dünyadan gelip geçici, fanidir. Ama
yaptığı işler, bıraktığı izler kalıcıdır. Bu anı çoktan
bekliyorduk. İşte, demokraside buna da kavuştuk”
dedi.
Altını çizerek belirtmek gerekir ki, caminin temel
atılışından son kiremide kadar kuruculukta çalışan
köydeşlerimiz oldu. Usta Mehmet İbrahim, İsmail
İzzet, Süleyman Bekir, Hüseyin Mehmedali v.b.
çalıştılar.
B u girişimle baştan sonuna kadar her yönlü
destekleyen HÖH milletvekili Remzi Osman,

Kırcaali Belediye Başkanı müh. Hasan Azis,
Simeks, Ardastroy, Karaman, Savarona, Ekip
İnternasyonal, Polisan ve diğer şirket sahiplerine,
işadamlarından Bahar Palova, Sabahattin Mahmut,
Leyla Süleyman ve adlarını sayamadığımız
birçoklarına yerli halk minnettarlığını anlatmakla
bitiremiyor. Çernooçene Belediye Başkanı Sayın
Aydın Osman’ın ve İçişleri Bakan yardımcısı
Sayın Raif Mustafa’nın yardımlarını bir başka
anımsıyorlar.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından yardım
eli uzatanlar da oldu. İzmirli Bekir Ahmet
ışıklandırmaya iki bin leva tutarında malzeme
sağladı. İstanbul’dan Murat beyin cami avlusundaki çeşmenin akmasında üç bin levalık katkısı
var. Sayın Altu ise, Kıbrıs’ta hazırlanmış 8 500
levalık halılar ile cami odalarını döşedi.
Sinoplu minare ustaları Musa Muslu, Ramazan
Güler, Mustafa Şahinbaş 35 metrelik minareyi 28
günde tamamladılar.
Caminin projesi Kırcaali Belediyesinde mimar
Taner Mollaahmet tarafından hazırlandı ve onun

gözetiminde inşa edildi. Caminin ibadet bölümü
200 kişilik olup, oturma odası, çeşme, banyo gibi
odaların bulunması dindar kardeşlerimize gereken
şartlar yaratıldı.
Perperek halkının sempatisini çoktan kazanmış
Kırcaali Belediye Başkanı müh. Hasan Azis sadece Müslümanların değil, yerli Hıristiyanların
problemlerinin çözümlenmesi içinde çaba harcayarak yardımda bulunmaktadır. Kilise yönetmenliği
tarafından bazı sorunlar ortaya konuldu. Onlardan
en önemlisi ve ertelenmesi söz konusu olamayan
kilise binasının temelden onarımıdır.
Sonunda şunu da belirtmek gerekir ki, köyümüzde iki millet, iki din yıllar boyu iyi komşuluk,
dostluk, hoşgörü çerçevesinde kardeşçe yaşamış
ve yaşamaya devam etmektedir.

Halil KADİR

Lyaskovo köyü yoluna asfalt yapıldı
Çernooçene Belediyesi, Lyaskovo köyü
civarındaki bir kilometrelik yol kesiminde
yeniden asfaltlama çalışmaları başlatıldı. Tamir
paraları belediyenin yatırım listesinden gelmektedir, gerçekleştirilmesi ise 170 000 leva
değerindedir. Tamir, Kırcaali "Pıtstroyinjinering"
şirketi tarafından gerçekleştirilecektir.
Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman
şunları söyledi: "Yol 40 yıl önce asfaltlanmış ve
bugüne kadar hiç tamir edilmemiştir. Yatırım
gerekliydi, çünkü Lyaskovo, belediyemizin
büyük köylerindendir."
Yol üzerine 6 santimetrelik asfalt uygulanıyor.
Yeniden asfaltlama çalışmaları yanı sıra, yol
ek olarak sağlamlaştırılıyor.
Lyaskovo Muhtarı Şaban Adem şunların
altını çizdi: "Halkımız bu tamiri beklemekteydi,

çünkü bu yol komşu büyük köylerinden olan
Karamantsi'ye de ulaşım sağlamaktadır."

KH

Kırcaali "Üreticiler Pazarı"nın ...

Birinci sayfadan devamı...
%70'i kullanılıyor. Henüz soğutma odaları, paket
merkezi, yönetim binasının mağaza ve ofis kısımları
ve yemekhane boştur. Pazar yapımının öncesinde
bu bölümleri kiralama anlaşmaları imzalandı, ancak
kiracılar anlaşmalardan vazgeçti. Bazı bölümlerin
kullanılmaması sonucunda planda ön görülen mali
gelirlerin farklılaştırılması gerekecek."
Kırcaali "Üreticiler Pazarı"AŞ'nin durumu ve
geleceği hakkında bilgiler Belediye Meclisinin oturumunda da görüşüldü.
Gazeteciler önünde Kırcaali Belediye Başkanı
yeni pazarın kuruluşu, yapılması gereken bir yatırım
olduğunu bildirdi. Ona göre, bundan böyle pazar
yönetiminin iyi idareciliğine önem verilmeli.
Bu arada Kırcaali Belediyesi sanayi pazarının
problemlerini çözecek teknik proje hazırlığı için
ekip görevlendirilmiştir. Proje hazırlandıktan sonra
yeni kira ücretleri belirlenecek. Sanayi mallarının
satılacağı 50 yeni kafesin kurulması bekleniliyor.

SEZAY MARKET

Çernooçene’de ikinçi marketi ile hizmetinizde.
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Balkan Türkleri Kırcaali’de buluştu
6-9 Temmuz 08 arası Kırcaali
"Kırcaali 2008" 6. Balkan Türk
Folklor Festivali’nin ev sahipliğini
yaptı. Festival yedi Belediyenin
maddi desteğiyle Kırcaali "Ömer
Lütfi" Kültür Derneği tarafından
düzenlendi. Resmi açılış öncesi
B u l g a r i s t a n , M a ke d o ny a ,
Türkiye ve Yunanistan'dan
gelen konuklar Kültür Evinden
"D.Dimov" Tiyatrosuna kadar
ş e hir m e r kezin de n ko r tej
yür üyüşü yaptılar. Tiyatro
önünde Kırcaali ve Makedonyalı
müzisyenler seyircilere müzik
ziyafeti sundular.
Temmuz güneşinin yakıcı
sıcaklığına rağmen saat 10:30'da
"D. Dimov" Tiyatrosu’nun önünde
Altıncı Balkan Türk Folklor
Festivali’nin resmi açılışı yapıldı.
Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan A zis katılanları ve
misafirleri selamladı, sağlık ve
yeni başarılar diledi.
M üh. Hasan A zis açılış
sözlerinde şunları belir t ti:
"Bir insanın şekillenmesi için
en iyi yollardan biri o milletin
kültürüdür. Değerlerin ülke
büyüklüğüyle, vatandaşlarının
sayısıyla değil de, insanların
gerçek maneviyatıyla ölçülen
tek alan kültürdür.Değişimler,
beklediğimiz ve küçük ihtiraslar
karşısında insanlık değerlerinin
üstün geleceği umuduyla dolu
bir dönemde yaşıyoruz. İnsan
uygarlığının bütün bu arzularını
yürüten güç hoşgörüdür. Bu
da şundan kaynaklanıyor:
ü s t ü m ü zd e k i g ö k y ü zü ve
üzerinde yürüdüğümüz topraklar
ortaktır.
Balkanlar'da farklı milletler,
etnik topluluklar ve dinlerden
insanlar yaşıyor. Bu anlamda
festivalimizde hoşgörü mesajı

Festivale katılan grup başkanları Kırcaali Belediye Başkanı
müh. Hasan Azis’i ziyaret ettiler.
görüyorum. İnanıyorum ki, hep
birlikte aramızdaki farklılıkları
karşı koyma ve uzaklaşma
nedeni de ğil de, sanatın

büyüsüyle sağlamlaştırılan
ins anlar ve ülke l e r ar ası
anlaşmaya dönüştürebileceğiz.
Kırcaali anlaşmanın, hoşgörünün

Festivale katılan grup başkanları Kırcaali “Ömer Lütfi”
Kültür Derneği ziyareti esnasında.

Yurt dışından festivale katılan gruplar gösteri sunuyor.

ve insan sevgisinin ruhunu
taşıyan her insana açık bir şehir
olmuştur ve olacaktır."
Forumun birinci günü
Yunanistan, Türkiye, Makedonya
ve Bulgaristan'dan 8 folklor
ekibinin katılımıyla Tiyatro
önündeki sahnede gösterileriyle
devam etti.
Altıncı " Kırcaali 2008"
Balkan Türk Folklor Festivali
diğer belediye merkezlerinde
konser ler le 10 Temmuz'a
kadar sürdü. Gala konser 9
Temmuz Kırcaali Spartak amfi
tiyatrosunda düzenlendi. Gala
konsere Türkiye, Yunanistan,
Makedonya ve Bulgaristan’dan
katılan Türk folklor ekipleri
seyircilere unutulmayacak bir
gece yaşattılar. Konsere gelen
misafirler arasında Türkiye
Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu
Sayın Ümit Yalçın, Kırcaali
Belediye Başkanı Hasan Azis,
Mestanlı Belediye Başkanı Erdinç
Hayrulla, Çernooçene Belediye
Başkanı Aydın Osman ve Ardino
Belediye Başkanı Resmi Murad
yer aldılar. Festival Kırcaali
bölgesindeki yedi belediyenin
maddi ve manevi destekleriyle
düzenlendi. Galaya katılan
Zonguldak Halay ekibi, Aliağa
Belediyesi halk oyunları ekibi,
Edirne Belediyesi halk oyunları
ekibi, Batı Trakya Yüksek
Tahsilliler Derneği folklor ekibi,
Makedonya Bahar folklor ekibi
ve Mladost Folklor ekibi, Rusçuk
ili Vetovo Belediyesinden Suygu
Tatar Türkleri folklor ekiplerine
teşekkür belgesi ve plaket
verildi.

KH

Yurt dışından festivale katılan gruplar gösteri sırasında.

Sanat
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Ressam Kamber Kamber ile baş başa
Doğup büyüdüğüm yer köy Sedefçe,
Mestanlı ile Koşukavak arasında bulunur. İlk
ve ortaokulu köyümde, liseyi de Mestanlı da
bitirdim.
İlkokul yıllarında, mahalle yakınında
bulunan sakız çamurundan küçük küçük
hayvan ve insan heykelcikleri yapmaya
başladım. Onları evimizin bahçesine sıra
sıra diziyor, yoldan geçen köydeşlerim,
sergi misali teker teker tartışıp gözlüyorlardı.
Renkleri ilk olarak, çocukluk arkadaşlarımla
hayvan otlatırken, kır çiçeklerinde gördüm.
Ardından onları, annemin ve ninemin
hazırlayıp dokuduğu, benim de büyük zevkle
izlediğim çerge, kilim, döşek, torba v.b.
dokularda gördüm. Hele de genç gelinlerin
düğün evinin önüne büyük bir sergi misali,
göz kamaştırıcı renkleri içeren çeyizlerin
güzelliği hala gözümün önünden gitmez. Bu
durum aklıma geldikçe içim ferahlanıyor ve
okşanıyor. Bütün bu güzellikler, mehterlerin
çaldığı müzik eşliğinde halkın beğenisine
sunuluyordu.
Resimlerimi daima müzik eşliğinde
çizerim. Zaten benim için en büyük ilham
kaynağı da eşsiz doğa, güzel insanlar, müzik
ve şiir. Resim, şiir ve müzik kan kardeşleri
sayılır. Birbirini her zaman tamamlarlar.
Resimde şiiri ve müziği görürsünüz,
hissedersiniz. Şiir okurken resim gelir
gözlerinizin önüne ve hoş nağmeli müzik
işitirsiniz. Güzel müzik de her zaman şiirsel

Kamber Kamber
ettim.

Yirmiyi aşkın kişisel sergi açtım, bunlardan
yedisini Türkiye´de gerçekleştirdim.
Bu yıl yoğun çalışma içersindeyim.
Çünkü aynı anda birkaç tane sergiye
hazırlanıyorum. Burgas’da “Deniz dostları”
adlı milli sergi, Pleven’de yılaşırı, Eski
Zara’da – Balkan ressamları sergisi,
Türkiye’de uluslararası yılaşırı var. Bunun
dışında ekim ayında Burgas’da kişisel
sergim var kısmetse.
Rodoplara bağlılığım sonsuzdur.
Güzelim Rodop dağları neler
doğurmamıştır ki... Nereye gitsem, beni
bu dağlar mıknatıs misali kendine çeker
her zaman.
Rodopların şirin güzelliğine,
kuşların ötüşüne, derelerde ve yol
boylarında çeşmelerinde soğuk suların
şırıl şırıl akışına, köylerdeki hayvanların
ahenkli çan seslerine ve çobanın yanık
kaval sesine doyum olmuyor. Bunların
hepsi bir yaratıcı için en büyük ilham
kaynağı sayılır.
İlk hediye ettiğim tablo, köyümdeki
okula ve köyümden bir manzara oldu.
Ardından Çayka ve Zvezdel okullarına,
Momçilgred lisesi ve “P. Beron” okuluna,
Kırcaali “Ömer Lütfi” okuma yurduna,
Ekonomi meslek lisesine, “Nov jivot”
gazetesine v.b. yerlere tablolarımı hediye

Sürekli kitap okumak ve resim çizmek bende alışkanlık oldu.
Zaten baştan da dediğim gibi, resimlerimi her zaman müzik eşliğinde
çizerim.
Sanat ürünlerinin ruh gıdası olduğunu söylenmiyor mu? Böyle
olduğunun çoktan farkına vardım.

Bayram günü
olur, bizi alıp götürür uzaklara, güzelliklerle iç içe olan doğanın ortasına
ve bırakıverir oracığa.
İnsan bunları fark edebilmesi için çok deneyimli olması gerek.
Sürekli okumak, müzik dinlemek ve bol bol sergileri gezmek lazım. Ancak
o zaman güzeli çirkinden, iyiyi kötüden v.s. ayırabiliriz.
Köyümden çıkalı 43 yıl olmasına rağmen, köyümle ilişkimi hiç
kesmedim. Hala da hafta sonları hep oradayım.
İlk defa renkli kalemleri, rahmetli dedem, kasabadan alıp bana
getirdiğinde sekiz yaşındaydım. Bunlara ne denli sevindiğimi dille tarif
edemem. Ben resim çizerken, dedemin uzun uzun beni izleyişi ve resimler
hazır olduğunda, sevinmesi gözümden kaçmazdı. Küçüklüğümde ilk sulu
boyayı /akvarel / da dedem alıvermişti.
Lise ve kışla yıllarında bol bol resim çiziyordum. Yağlı boya ile
temasım ilk askerlik döneminde oldu. Bol bol tablolar çizdim. Bununla
beraber dünyaca ünlü ressamlara ait birçok kitapları bulup okuyordum.
Kısacası imkân buldukça resim yönünde kendimi geliştiriyordum.
1974 – 78 yılları arasında Sofya’da resim eğitimi aldım.
İlk defa milli sergilere askerlik yıllarında katıldım ve ülke çapında
ikinci ödüle layık görüldüm. Yurtiçi ve yurtdışı birçok sergilere katıldım.

Elinde su testisi ile Rodop kadını

Bilelim-Gülelim
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Bir Fıkra
Geri Vites
Temel 0 model BMW çekmiş altına, Dursunun yanına gitmiş
şöyle havalı havalı:
“ Dursun nasıl buldun arabamı, bununla İstanbul -Trabzon
arasını 3-4 saatte katederum”.
Dursun biraz şaşkın itiraz edecek olmuş:
“ Temel araba güzel hoş ama 3-4 saatte imkânsız demiş”.
Temel iddiacı tabii demiş
“denemesi kolay şimdi yola
çıkıyorum 4 saat sonra beni Trabzon’daki Hüsnü amcanın
bakkalından ara bak nasıl orada olacağım”
Dursun” peki “ demiş deneyelim ve 4 saat sonra Trabzonda
Hüsnü amcanın dükkânını aramış gerçektende telefona
Temel cıkmış. Biraz havalı, biraz kibirli şekilde “buna BMW
demişler yavaş bile geldim sayılır demiş, bak İstanbul’a 3
saatte döneceğim” telefonu kapatmış yola çıkmış.
5 gün sonra İstanbul’a varmış Dursun merak ile telaşlı şekilde
sormuş “ ula Temel nerde kaldun ? “
Temel sinirli ve hayal kırıklığı içinde:
“ula Dursun Gâvur şu dünyanın parasını aldığı arabaya 5 ileri
vites koymuşta, geri vites te cimrilik yapmış sadece 1 geri
vites koymuş.
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BULMACA

Soldan Sağa

kırmızı biber

1.Çalgılı eğlence
- İdrar asidi tuzu
2. Beyin zarı
- Tavlada bir sayı
3. Küçük su kanalı
- Delgi
4. Binek hayvanlarının sırtına yerleştirilen, oturmaya yarayan nesne
- Bir halife
5. Yarı memnunluk anlatan bir söz
- Keten, kenevir, pamuk, jüt gibi türlü dokuma maddelerinden yapılan
ince halat
6. Anlam, mana
- Babanın erkek kardeşi
7. Doğru yolu gösterme, uyarma
- Kurucu, kuran
8. Özgürlükten yoksun genç kadın, halayık
- Gine’nin plaka işareti
9. Sekiz notanın kalın sesten inceye ya da inceden kalına gitmek üzere
sıralanmış dizisi
- Merminin içine barut doldurulmuş silindir biçimindeki bölümü
10. Uyma
- Soyundan gelinen kimse

3 adet yumurta

Yukarıdan Aşağıya

kabın aldığı kadar un

1. Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu
- Yunanistan’ın plaka işareti
2. Değersiz, önemli olmayan, aşağı
- Hiçbir şeyde kararlı olmayan kimse, yeltek
3. Enerji
- Evre, Merhale
4. Nota’nın ünsüzleri
- Bir yere bağlamak ya da çekerek götürmek için hayvanın başlığına ya da
tasmasına bağlanan ip
5. Toka ile tutturulan kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı
- Parça, lokma
6. Bet sesli bir kuş
- Özel gezinti gemisi
7. Yukarı
- Güzel kokulu bazı maddelerin ortak adı
8. Bir şey çekmeyen yarar ucu demir çengelli çubuk
- Kimyada, Tantalin simgesi
9. Başlıca, temel niteliğinde olan
- Tüyleri kiremit renginde, ördeğe benzer evcilleştirilebilen bir yaban
kuşu
10. Tekme
- Yapı kurma

AĞIZ TADIMIZ
AVCI BÖREĞİ
MALZEMELER:
1/2 kg süt
750 gr kıyma

1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 baş rendelenmiş soğan
tuz, karabiber
HAZIRLANIŞI:
Kıymayı soğanla kavurup, soğutun. Geri kalan malzemeyi
karıştırıp, boza kıvamında bir hamur hazırlayın. Teflon
tavaya biraz yağ sürün, hazırladığınız hamuru, küçük
bir kahve fincanı ile tavaya döküp, bir tarafı kızardıktan
sonra alıp, parça parça kızartın. Bu parçaların her birinin
içine kavurup soğuttuğunuz kıymadan bir miktar koyup,
sigara böreği gibi sarın, yumurtanın beyazı ile yapışırın
. Kızarttığınız tarafın içe gelmesine özen gösterin. Tüm
hamuru bu şekilde hazırlandıktan sonra buzdolabına
kaldırın. Daha sonra üç adet yumurtayı çırpıp hazırlayın,
börekleri önce galeta ununa, sonra yumurtaya bulayıp,
bol yağda kızartın, sıcak olarak servis yapın.

AFİYET OLSUN

Atasözü
Ağır giden yol alır, hızlı giden yolda kalır.

Geçen sayıdaki bulmacanın cevapları:
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Yorum
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Anadilsiz millet ayakta kalabilir mi ?

Lâtif KARAGÖZ
Yıllar yılı Bulgaristan’da Türk azınlığı
var olmuştur ve var olmaya da devam
edecektir. Orada Türk milleti ana
dili olan Türkçeyi konuştukça, onu
kuşaktan kuşağa taşıdıkça o ülkede
Türklük ayakta kalabilecektir.
1950 yıllarında bizim yetiştiğimiz,
büyüdüğümüz zamanda, Türkçemiz
lâle devrini yaşıyordu. Hele Deliorman,
Dobruca, Sliven ve Kırcaali bölgelerinde
Türkçe dersi, okullarda mecburi ders
olarak okutuluyordu. Hatta bu saydığım
yerlerde İlkokuldan Orta son sınıflara
kadar bütün okullarda öğretim programı
hep Türkçe olarak yapılıyordu. Ayni
zamanda İlçe ve İllerde bile Türk
liseleri vardı. Bundan başka Şumnu,
Sofya, Kırcali ve Haskovo şehirlerinde
Türk filyalları Türk okullarına Türkçe
öğretmenleri yetiştiriyorlardı. Hele
Razgrat, Şumnu ve Kırcaali Türk
tiyatroları ise övgüye değerdi…
Ama, komunist dikta rejiminin
hedeflediği 1985 yılında Bulgaristan’da
tek millete dönüşme hezeyanına ne
dersin ki?.. Onlar sinsi bir şekilde, bu
plânlarının uygulanmasına çoktan
bile geçmişlerdi. Hasıraltından su
yürütürmüş gibi yavaş, yavaş Türkçenin
üzerine gidilmeğe başlanılmıştı. İlkten
Türkçe okulları Bulgar okullarıyla
birleştirildi. Daha sonra da Türkçe
dersleri kısıtlandı ve günü geldiğinde

de yasaklandı…
Bütün bunları tekrar tekrar yazmaya
hacet yok. Çünkü bu acı gerçekleri
bizler başımızdan geçirdik, onları
yaşadık. Bir sürü akıl almaz olaylardan
sonra, Bulgaristan’da Todor Jivkov
dikta rejimi çöktü. Ve yeniden özgürlük
yeşerdi. A zınlıklar tekrar önceki
günlerine kavuştu. İlk zamanlarda,
büyük sevinç ve mutluluklar içinde,
beklentiler gerçekten de meyvesini
göstermeğe başlamıştı.
Her yerde hiç korkusuz azınlıklar
kendi dillerince konuşuyor, ibadetlerini,
gelenek ve göreneklerini eskisi gibi
yerine getiriyorlardı. Türkçe olarak
“Hak ve Özgürlük”,”Güven”,”Zaman
Bulgaristan” gazeteleri, sonra “Ümit”
dergisi, ”Kaynak” dergisi,”Balon”
ve ” G ö n ü l ” ç o c u k ve g e n ç l i k
dergileri,”Filiz”çocuk gazetesi gibi, bir
sürü Türkçe yayını hayata geçirilmişti.
Okullarda da Türkçe dersi seçmeli
olarak da olsa okunmağa başlamıştı.
Belki de ileride, önceleri gibi mecburi
ders de olacaktı. Beklentiler bu
yöndeydi. Bir sözle ana dili okundukça,
o millet nerede olursa olsun ayakta
kalmaya, ayakta durmaya devam
edecekti. Doğrusu ya, bu olup bitenlere
gönülden inanmak istiyorduk.
Maalesef, umduklarımız gün geçtikçe
mey vesini vereceği yerde, elde
edilenler bile zamanla hor görülmeye,
birer birer söndürülmeye başlandı.
Neler oluyordu?.. Bütün bunlar göz göre
göre niye yapılıyordu?... Bulgaristan’da
özgürlük var diye dünyaya karşı o
övünmeler boşuna mıydı?...Volen
Siderov’un “Ataka” partisine mi boyun
eğilecekti?...
Gelin hep birlikte Bulgaristan’da
Türk azınlığının durumuna, şöyle bir
göz atalım. Türkçe dersi okullarda hep
daha zorunlu olamadı. Bütün Türkçe
çıkan yayınların musluğu kesildi.
Onlar da birer birer yok olup gitti.
Yalnız şu anda “Filiz” gazetesi zorlukla
ayakta durabiliyor. Son yıllarda bir de
“Müslümanlar” dergisi meydana çıktı.
Ve dini içerikli “Zaman Bulgaristan”

ile “Ümit” dergisi hayatlarını devam
ettirebiliyorlar. Ama bir milletin ayakta
kalabilmesi yalnız dinle olmuyor ki?..
O millet ana dilini öğrenmedikçe,
konuşup yaşatmadıkça, onun geleceği
nasıl olabilir?... Yine Kırcaali’de açılan
Türkçe dersi filyali, bin bir bahanelerle
acaba neden kapatıldı?...Ve nice
“acabalar?...”
Evet! Şimdi de iki Devlet Türk
Tiyatrosu var. Yani Ra zgrat ’t a
“Nazım Hikmet Devlet Tiyatrosu”
ile Kırcaali’de “Kadriye Lâtifova
Devlet Tiyatrosu” faaliyet gösterme
çabasındalar. Nedense, şimdiki yaşam
tarzı öncekinin hiç yanından bile
geçmiyor…Oradakiler, yani oradaki
soydaşlarımız gelecekteki akıbetlerine
hiç düşündükleri var mı acaba?...
Duyumlara göre, Türkçe dersinin
okullarda seçmeli olmasından dolayı,
bazı yerlerde bu dersin okutulmasına
lakayt davranılıyormuş!..
Son zamanlarda, hatta kimi yerlerde
düğün dernekler bile hemen hemen
Bulgarca oyunlarla sürdürülüyormuş.
Genç neslin ana dillerine karşı
sevgisi hiç de yok gibi!.. Bulgaristan’a
gidildiğinde, oradan birçoğumuz
pek tatminkâr intibalarla dönmüyor.
Komünist dikta rejiminin düşmesinden
ar tık 19 yıl geçmesine rağmen,
beklenen özgürlükler hep daha rayına
oturmuş değil… Kazanılan bazı haklar
da, sanki kaybediliyor!..
Ama yakın günlerde duyduklarım ve
gördüklerim, benim yüreğime biraz su
serper gibi oldu. Bazı milli ruhlu kişilerin
büyük çabalarıyla Bulgaristan’da
Türkçenin yaşatılabilmesi ve ayakta
kalabilmesi için gönül okşayıcı atılımlar
yapılıyor. Örnek mi, Deliorman’ın
Razgrat şehrinde TV “Deliorman”
yayınlarında haftada iki defa 45-er
dakikalık Türkçe yayın yapması çok
çok sevindiricidir. Ve yine orada Sn.
Hüseyin Kösev’in bin bir zorluklarla
çıkardığı “ Hoşgör ü ” dergisi de
övünmeye değerdir. Ayni Şumen’de
“Nazım Hikmet” Kültür Derneğinin
Türkçe olarak yayın organı dergisi

Kırcaali’de 300 kişilik çocuk eğlence parkı
Geçen Temmuz ayında Kırcaali’de
moder n ç ocuk par kı inşaatı
başlatıldı. Belediye Başkanı Hasan
Azis, parkın yaklaşık bir dekarlık
alana kurulacağını ve "Prostor"
Parkında, "Drujba" Stadyumu
ile ç o c uk t reninin ar asın da
bulunacağını bildirdi. Park, kum ve
çakıldan oluşan geleneksel döşeme
yerine, özel kaplama ile yapılacak.
Proje, Bursa'nın Osman
Gazi Belediyesiyle or taklaşa
gerçekleşiyor.
Yeni eğlence merkezi çocuklara,
birkaç sek töre ayrılan farklı
tırmanma aletleri, kaydıraklar,
salıncaklar, dönme dolaplar ve
atraksiyonlar sunacak, veliler için
ise peyke ve masalardan oluşan
bölümler tasarlanacak.
Özel döşeme dışında park özel
bir ışıklandırma sistemine sahip
olup, aynı zamanda 300'den fazla
çocuk eğlenebilecek.

Belediye yönetimi, Ağustos’un ortalarında yeni çocuk parkı ilk
ziyaretçilerini kabul edeceği sözünü verdiler.

KH

de ileri atılan yeni adımdır. Hele
Kırcaali’de Sn. Müzekki Ahmet ve
ekibinin Türkçe konusunda gösterdiği
çalışmaları övgüye değerdir. Aralık –
2007 yılından bu yana Müzekki Bey’in
sahibi olduğu “Kırcaali Haber”gazetesi
her ay neşredilmektedir. Bundan başka
Kırcaali’de “Yeni Hayat” gazetesi
de yayınına devam edebilmektedir.
Müzekki Bey’in bir de” Bulgaristan
Türklerinin Haber Portalı” İnternet
sitesi de var. Ayni zamanda artık 15
yıldır onun müdürü olduğu “Ömer
Lütfi” Kültür Derneği de ayakta
durabilmektedir. Elbette bütün bunların
gerçekleşmesinde, en büyük pay
Kırcaali Belediye Başkanı Mühendis
Sn. Hasan Aziz Beye düşmektedir.
İşte son günlerde, altıncısı düzenlenen
Balkan ülkelerinden Yunanistan,
Türkiye, Makedonya ve Bulgaristan’dan
oluşan 8 folklor ekibi, yine “Ömer
Lütfi” derneğinin önderliğinde (0610 Temmuz 2008) tarihleri arasında
festivalde, Kırcaali tiyatrosunun önünde
gösteriler sergilemişlerdir. Bütün bunlar
diğer 7 Belediyenin mali destekleriyle
yapılmaktadır. Bunlar hep sevindirici
gelişmelerdir. Gönül ister ki, böyle
faaliyetler tüm Türklük bölgelerinde de
gelişip devam etsin…
Artık Avrupa Topluluğu’nun bir üyesi
olan Bulgaristan, orada yaşayan Türk
nüfusunun kesin sayısını bilmediğim,
ama tahminime göre bir milyona yakın
veya üstünde olduklarını bir düşünelim.
Türk azınlığının hak ve hukuklarını
yerine getirmede, Bulgaristan hükümeti
niye sessiz kalıyor?..Nedense tüm bu
yapılanlar yetersiz kalıyor… Azınlıklara
karşı görevini yerine getirmeyen
böyle bir ülkeye, bu sorumlulukları,
acaba bir gün sorulur mu dersiniz?...
Çünkü, bazı yöneticilerin Bulgaristan
Avrupa topluluğuna girdiğinde, bizim
tüm beklentilerimiz kendiliğinden
çözülecektir, diye konuşmaları vardı.
İşte bu güncel sorunu bizler biraz geç
de olsa, ne olur şöyle bir tartışalım!..
Duydunuz mu beni kıymetli
soydaşlarım, buna bir çözüm üretelim
ki, bu kanayan Türkçe yarasını gelin
hep birlikte saralım ve orada Türklüğü
yaşatalım!...
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İki Kardeş Şehir
Ne güzel değil mi?.. Biri Türkiye’deki
Marmara denizinin incisi: Tekirdağ.
Diğeri de, Güney Bulgaristan’ın
dilber şehri: Kırcaali. Daha beş yıl
önce, aralarında kardeş olmuşlar,
mukavele imzalamışlar. Kardeşler
gibi geçinecekler, gelip gidecekler,
dertlerini sevinçlerini bölüşecekler…
Bunları nereden öğrendim, diye
soracaksınız belki? Evet, birçok
TV seyircisi gibi ben de 03.07.2008
tarihinde TRT İnt programını izledim.
Zaten onun yayınlarını her gün
deyiver sırasıyla takip etmekteyim.
Balkanlara yönelik ne de güzel yayınlar
yapmaktadır.
Regaip kandili için okunan canlı
mevlitten sonra, bu iki kardeş şehrin
kardeşliklerini dile getiren gönül
okşayıcı yayınlara geçildi. Tekirdağ
Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aygün,
Kırcaali Belediye Başkanı Sayın Hasan
Azis ile Kırcaali “Ömer Lütfi” Kültür
Derneği Müdürü ve “Kırcaali Haber”
gazetesinin sahibi Müzekki Ahmet’i
ağırlamaktadır. Bu canlı yayın Tekirdağ
şehrinin merkezinde insanlar arasında

gerçekleştirilmektedir.
Önce sunucu Nurhayat Günal hanım
açılış konuşmasını yapar yapmaz, söz
Tekirdağ Belediye Başkanı Sn. Ahmet
Aygün’e verildi. Güler yüzlü sevecen
başkanımız, misafirlerini tatlı bir “Hoş
geldin iz”le selâmladıktan sonra,
Kırcaali Kültür Derneğinin folklor ekibi
“Cebelli Kızlar” oyunuyla herkesin
yüreklerini fethettiler. Sayın Ahmet
Aygün Beyin kısa ve öz konuşmasından
sonra konuklara da söz verildi. Onlar
Kırcaali’nin demokrasi döneminde,
elde ettiği başarıları ve karşılaştıkları
güçlükleri de paylaştılar. Bu samimi
ve sıcak hava içerisinde geçen
karşılaşma, Tekirdağ Belediyesi dans
grubunun muhteşem oyunlarıyla sona
erdi.
Böyle güzel komşuluklar
yaşanmasını, kim sevmez kim
istemez?.. 199 0 yıllarına kadar
Bulgaristan BKP dikta rejiminde iken
bir kapalı kutu idi. O günleri bizler de
hep gördük ve yaşadık. Ama 10 Kasım
1989-da Todor Jivkov dikta hükümeti
düşünce, yerine demokratik yoldan

Bu bir enternasyonal borcu muydu?
“PRAG BAHARI”, VARŞOVA Paktı
savunma harekâtından 40 yıl geçiyor.
19 6 8 y ı l ı A ğ u s t o s a y ı n d a
gerçekleşen “Prag Baharı” harekâtına
“Varşova” Savunma Paktından beş
devlet o zamanki Çekoslovakya
Halk Cumhuriyetinde özgürlüğe
susamış “isyancıları” bastırmak

kilere rağmen gerçekleştirildi. Bu
beş, devlet başta Sovyetler Birliği
olmak üzere, Bulgaristan, Polonya,
Macaristan ve Demokratik Almanya
Cumhuriyeti iyi eğitim görmüş askeri
birliklerini Çekoslovakya’ya gururla
uğurladılar.
Bu harekâta Bulgaristan Harmanlı
ve Elhovo alayı birliklerine güvenmişti.

amacıyla asker gönderdi. Mareşal
Greçko’nun yönetmenliğinde bu birlikler bilhassa Prag çevresine havadan ve karadan girişi büyük tep-

Varşova Paktı yöneticileri durumu
içerden ve dışarıdan takip etmeye
koyuldular. Aylarca olgun netice
alınmayınca Varşova Paktı harekete

KIRCAALİ HABER GAZETESİ’NE ABONE OLMAK İÇİN
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Reklamlarınızı Kırcaali Haber’de Değerlendiriniz
Kırcaali Haber gazetesi
reklam fiyatları:
1. Birinci ve sonuncu sayfada
1 sm. 2 - 9,00 lv. - 1 sayı
1 sm. 2 - 3,00 lv. - 12 aylık
2. İç sayfalarda
1 sm. 2 - 6,00 lv. - 1 sayı
1 sm. 2 - 2,00 lv. - 12 sayı

Kırcaali Haber sitesi
reklam fiyatları:
1. Baş sayfa
- 140/140 pix. -50 lv.-1 aylık
- 140/140 pix. -300 lv. 12 aylık
2. Firma rehberi
- 250 lv. - 12 aylık

seçilen bir hükümet kuruldu. Önceleri
göz boyamak için birkaç Türk milletvekili
parmakla gösterilirken, şimdi ise her
İlde onlarca Türk milletvekili, Belediye
başkanları ve muhtarlar seçilmektedir.
Hangi Bulgar partisi hükümet kurarsa
kursun mutlak “Hak ve Özgürlükler”
partisiyle koalisyona gidilmektedir.

Komşu ülkelerle, eşi görülmedik
işbirlikleri yapılmaktadır. Hele Türkiye
Cumhuriyeti ile ilişkileri gün geçtikçe
derinleşerek iyileşmektedir. Bunun
örnekleri işte gözlerimizin önünde.
Daha başka boyutlarda da ilişkiler gün
geçtikçe artmaktadır. Bütün bunların
devamlı ve uzun ömürlü olmalarını

Şimdi Bulgaristan’da bu parti, deyiver
bir kilit rolünü görmektedir.
Evet, bütün bunlar hayal değil,
birer gerçek oldu. Kapalı kutu olan
bu ülke, kapılarını tüm dünyaya açtı.

temenni ederiz. Dünyada, kardeşlik ve
dostluktan daha iyi ne olabilir ki?...

geçti. Sovyetler Birliği ve Çekoslovakya yöneticileri arasında bir
anlaşmaya varılmayınca harekât
Ağustos 1968 tarihinde gerçekleşti.
Bu esnada Çekoslovakya askeri
birlikleri hiçbir müdahale etmediler, hatta izinli olarak bile evlerine
gönderilmişlerdi.
Beş devletten gönderilen askerler
strateji yerlere yerleştirildi.
Büyük yol kavşakları gec eli
gündüzlü askerlerin emrindeydi.
Bulgaristan’ın güvendiği er birlikleri Prag çevresinde ve Vodohodi askeri uçak imal fabrikasını
çevrelemişlerdi.
Çekoslovakya yöneticileri ayrı
görüşlerde olup birliklerin topraklarını
işgal etmelerini kınıyorlardı. Hatta
karadan giriş yapan Elhovo Birliklerine sopa ve taş yağdırdılar.
Cumhurbaşkanı Lüdvik Svoboda
harekâttan bir gün önce Moskovo’ya
çağırılmıştı. Başbakan Dupçek
harekâta karşıydı ve çok yerlerde onu
destekleyen sloganlar yazılıydı.
Ru s ç a o l a r a k a s f a l t ü ze r i nde “Yaşasın Dupçek!”, “Biz sizi
çağırmadık gidiniz evlerinize domateslerinizi toplayın” sloganları
yer alıyordu. İstihkâmlar da bulunan
askerler gece gündüz değişmeyen
nöbetteydiler. Sıkça yağmurların
yağmasına rağmen istihkâmların içi
şıkır, şıkır su ve çamur içindeydi. Er-

lerin yaz elbiseleri terden ekşi, ekşi
kokuyordu. Zaman zaman bilinmeyen
yönden otomatik silahlar az bir zaman
için istihkâmları tarama yapıyordu.
Çukurların içine sığınan erler güvercin kalplerinin sesini duyuyorlardı. Bu
korkunç günleri hem orada askerler
ve evdeki yakınları yaşıyordu.
En nihayet Ekim ayının sonlarında
dört devletin birlikleri geri dönmeye
başladı. Sadece Rus birlikleri görevlerini sürdürmeye devam ettiler.
Bulgaristan birlikleri karadan tren
vasıtasıyla Odesa’ya ve oradan da
sudan “Avaça” vapuruyla Burgaz’a
indiler.
Bulgaristan yöneticileri gururluydu.
Bir enternasyonal borcu ödemişlerdi
güya. Her geçilen şehirde büyük
mitingler düzenlemişti. Üç ay süren
bu “kara” harekât erlerin çekildiği
yerlere dönüşüyle sona erdi. Bu
günkü gibi hatırlıyorum Harmanlı’nın
girişinde “Hoş geldiniz sevgili
enternasyonalcılarımız” sloganı
yazılıydı. Ve ben yıllardır kendi kendime soruyorum: bu bir enternasyonal borcu muydu?. Özgürlüğüne
kavuşmak isteyen bir millet ezip
çiğneyerek komünizm bayrağını yüce
yüce dalgalandıranlar bu günleri hiç
tasavvur etmişler miydi acaba?
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