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Yılardan beri, ilkokul zili, öğrenci ve anne 
- babalar için bir sevinç, coşku kaynağıdır. 
Bundan dolayı da bugünlere sokaklar gene 
cıvıl cıvıl. Kırtasiyeden kırtasiyeye, mağazadan 
mağazaya koşuşturuluyor. Kitap, defter,  elbise 
tedarik ediliyor. Diğer taraftan okulların tamiri, 
çeki düzen verilmesi bitmek üzeredir.  Tören 
hazırlıkları tamamlanıyor. Açık kalan okullarda, 
neşe dolu kalabalık önünde nutuklar tutulacak 
sınıf odaları yeniden çınlayacak. Neresi ver 
ki, bunun yanı sıra buruk sevinç yaşayanlar 
da az değil. Yıl geçtikçe köylerde çocuk sayısı 
azalıyor, okullar ardı ardına kapanıyor. Kalan 
birki öğrenci ise hangi okulun yolunu tutsam 
acaba? diye yanık yanık düşünüyor. Birde 
kapanan okul binaları harabeye dönüyor. Birki 
zaman içinde ne kapı kalıyor, ne pençece. Yılar 
sonra bu dağlar yeniden canlanır, çocuklar   
çoğalmağa başlarsa acaba ne olur ?... İnsan 
kendi okulunu, büyüklerinin öğrenim gördüğü 
yapıların bu halini görünce yüreği ürperiyor, içi 
buruluyor. Hep gene yeni öğrenim yılı kutlu ve 
başarılı olsun.                                           KH                                

Rafet El Roman Kırcaali’de Konser Verecek
İşte ihayet gerçek organizatörler Bulgaristan’da, hem de öz vatanımızda bizler için iş başından

Her yaştan ve kısımdan sevilen değerli 
şarkıcı Rafet El Roman 26 Eylül’de 
Kırcaali’de hayranlarının karşısına çıkacak, 
hem de ful canlı orkestrasıyla.

Kırcaali’deki Arena Spor Sahasında ünlü 
şarkıcı Rafet El Roman, en çok sevilen 
ve dinlenilen parçalarıyla Kircaali’deki 
hayranlarını hüzünlendirip coşturacak.

 Konseri organize eden Eternity Şirketinden 
Cumhur Terzioğlu ve Ahmed Ahmed’ten 
(Mamata)   aldığımız bilgilere göre kon-
ser beklenenin üstünde ilgi topladığını, 
katılımın çok yüksek olacağını ve gerekli 
tüm hazırlıkların yapıldığını, Bulgaristan’da 
ilk defa böyle büyük bir organizasyona ev 

s a h i p l i ğ i 
y a p m a k -
t an  gur u r 
duyduklarını 
söylediler. 

Rafet El 
R o m a n ’ ı n 
a f i ş le r in in 
v e  t ü m 
reklamların 
ç ı k t ı ğ ı n ı 
hat ta tüm 
köylere ve 
kasabalara 
bi let satış 

noktaları konulduğunu söyleyen organiza-
törler, katılımın çok fazla olması sevindirici, 
ancak biletlerin tükenmeden alınmasında 
fayda olduğunu belirttiler.

 Sahte biletlere karşı da gizli ön-
lemler alındığını belir ten organizatör-
ler tüm iştirakçilerin afişlerdeki bilet satış 
noktalarından alınmasını tavsiye ettiler. 
Ayrıca konser anında halkla yapılacak anke-
tle yılbaşında yeni bir büyük konserle seven-
lerin karşısına geleceklerini ve bu sanatçıyı 
seçmekte halkın tercihini almak istediklerini 
söylediler.

 Organizatör lere Gazetemiz adına 
başarılar diliyoruz.

Organizatörlerden Cumhur Terzioğlu Rafet  El 
Roman’la Almanya’daki konser için  kontrat 
anında çekilen resminde, sanatçı tüm 
Bulgaristan’daki soydaşlarına adeta geliyorum 
mesajını veriyor.

       Ahmed Ahmed
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Halk tabakalarında karı ve koca arasında 
sürtüşme ekseri çocuklar dünyaya geldikten 
sonra baş gösterir. Zira artık kadının hizmeti 
ikiye bölünmüştür. Önceleri kocasının en ince 
teferruatına kadar bütün hizmetlerini kusur-
suz yapmaya çalışan kadın, artık çocuğu ile 
de meşgul olduğu için bunda kusur etmeğe 
başlar. Kendi tuvaletinde de ihmale düşer ve 
akşam kocası gelince onu dağınık dökük bulur. 
Emzirme kadının zayıflamasına sebep olduğu 
için yıpranma başlar ve evvelki tazelik kaybolur. 
Kocasının isteklerini hakkıyla yerine getire-

mez. Hele çocuğun geceleri birkaç defa uyanıp 
ağlaması babanın rahatını bozar. Uykulu kalkar, 
meme verip çocuğu susturamaması aralarında 
kavga çıkmasına sebep olur. Eğer evde kaynana 
ve görümce de birlikteyseler, aile saadetinde de-
rin yaralar açılabilir. Çünkü kaynanaların çoğu 
gelinlerini pek sevmez ve onların kusurlarından 
şikayet eder. Bir kusurlarını bulamasalar bile 
yaratmaya çalışırlar. Onların inançlarına göre 
ailenin kızları kocadan, erkekleri de karıdan 
yana talihsizdir. 

-Kaynana oğlunun karıya düşmediği 
suçlamalarıyla söze başlar ve: 

-Biz de gelin olduk, 15-16 yaşında köşeye 
oturdum. İlkin Mehmet’imi doğurduğum zaman, 
evimizde halayık da vardı. Öyle iken yavrumun 
bezlerini kendim yıkardım. Kaynanam öyle bir 
kadındı ki, atlıyı attan attırır, yayan gideni yoldan 
çevirirdi.

Bizim gelinin acaba öyle bir kaynanası olsaydı 
ne yapardı? Mekânı cennet olsun, kocamın içkisi 
de yoktu. Beş vaktine beş daha katardı. Bizim 
oğlanın içkiye dadanması da hep bu gelinin 
yüzündendir. Yorgun argın eve geliyor hiçbir 
şeyine bakmıyor.

-Ayol kocanın şunu suna bunu suna baksana 
diye iyilikle ne kadar söyledim. “Aman sende 
hanım diye beni gücendirdi. /Kaynana görümce/ 
adı var. Artık bir şeylerine karışmayayım, dedim 
ve kızımla beraber yemeğimizi ayırdık. Yine 
içine götürmüyor. Sabunu leğenin içine bırakmış, 
koca dilim ekmeği kendinin kapmış olduğunu 
gözümle gördüm, söyledim. Kimin kulağına 
girecek? Ziyankâr mı, ziyankâr. /Emzikliyim, 
evde bir şey yok, ne yiyeceğim/ diye bana so-
ruyor. Bende zeytinle peynir ye diyecek oldum, 

hanımın gücüne gitmiş, zurna gibi tutturmasın 
mi, ağlaması bitmedi. Uğursuz mu, uğursuz. 
Oğluma yazık! Cehennemde yaşar gibi yaşıyor 
zavallım. Karıya düşmedi, karıya. Kederinden 
içkiye vurdu.” diyerek ve daha buna benzer 
bir takım saçma sapan sözleri ilave ederek 
akşamları su doldururken, çeşme başındaki 
kadınlara, buluştuğu komşulara, şurada burada 
rastgele yerlerde, tanıdık tanımadık herkese 
devamlı gelininden ağlanır. 

Geline gelince aşağı odada çocuğa ninni 
söyleyip uyutmaya çalışır, eliyle ocak başında, 
bezlerini yıkar, bir ayağı ile beşik sallar. Akşam 
yemeğini hazırlamak da geline aittir. Ne yazık 
ki bu vazifeyi yapabilmek için evde erzak 
kalmamıştır. Kocasının getireceği şeyi bekler. 
Hâlbuki herif akşamcı olduğundan gece mey-
hane dönüşü, ağzı eğrilmiş, gözler dönük, yüzü 
kara bulut, üst baş çamurlara batmış, güya evi 
için bir okka et almış, onu da yolda gelirken kö-
pekler kapmış ve poşetin sapı elinde kalıvermiş, 
fırıncı da onu gece yarısına kadar bekleyecek 
değil ya, o da fırını kapayıp gitmiş, eve ekmek-
siz, yani eli boş dönmüş. Sarhoş koca devamlı 
homurdanıp yavaş konuşmasını uyaran  karısı 
güya büyük bir kabahat işlemiş gibi, ağzına, 
yüzüne, dinine ve imanına küfürler savurur. Bu 
görüntü arasında çocuk uyanır ve çatlarcasına 
ağlamaya başlar. Kaynana ve görümce hanımlar, 
güya kavgayı ve çekişmeyi yatıştırmaya gelirler, 
halbuki gelinin aleyhine, sarhoş kocanın hidde-
tini bir kat daha şiddetlendirirler. Zavallı gelin 
yemek yerine temiz bir dayak yer. Bu hal bir 
değil, beş değil bütün günler böyledir. Kadın so-
nunda nikâhım helal canım azat diye yavrusunu 
kucağına alıp kaçmaya mecbur olur. Hatta /
bağrıma taş basarım/ deyip evladını da bırakıp 
giden gelinler çok görülmüştür: sayın okurlarım 
hadi buna da siz bir cevap verin. 

                                       Nurettin MEHMET

HAKLI VEYA HAKSIZ 

Nurettin MEHMET

Dedeler (Miladinovo) köyü çocukları Bursa’ya misafir oldular
Kırcaali ile Bursa’nın Osmangazi Belediyelerinin 

kültür, eğitim ve spor alanındaki işbirliği çerçevesi 
dahilinde Miladinovo “Hristo Botev” Ortaokulundan 
on öğrenci Bursa’yı ziyaret ettiler. Onların bu ziyareti, 
ömür boyu unutamayacakları bir anı olarak kalacak.

Zengin ve farklı etkinliklerle dolu programları, beledi-
yenin beş yıldızlı oteline yerleşince hemen başladı. 
Çocuklar, Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçelerin-
den birini ziyaret ettiler. Öğleden sonraki etkinlik daha 
da ilginçti. Gelecek yıl yapılacak olan Su Kayağı Avru-
pa Şampiyonasını düzenleme sertifikasını kazanmış 
gölde, su kayağı yarışmasına tüm çocuklar katıldı. 

“Karaman” yüzme havuzu ve Lunapark’taki oyunlar, 
Miladinovo çocuklarına güzel bir sürpriz oldu. Onlar 
doyasıya yarışıp eğlendiler. Salıncaklar, arabalar, 
oyuncaklar neşelerini daha da arttırdı.

Kıyı şehirlerinden Mudanya’yı ve Uludağ’ı ziyaretle, 
çocuklarımızın Bursa’yı kuş bakışı görme ve hatıra 
fotoğrafı çektirme isteği gerçekleşmiş oldu. Tophane, 
Ulu Cami, Kapalı Çarşı gibi tarihi yerleri gezerek asırlık 
şehir hakkında bilgilerini zenginleştirdiler. 

Özel futbol ilkokulunu ziyaretleri ise bir spor 
şölenine dönüştü. Grubumuz, öğrencilerin becerile-
rini geliştirdiği ortamdan çok etkilendi. Organize edilen 
karşılaşmada, futbolcularımız gol atmada iyi teknik ve 
becerilere sahip olduklarını gösterdiler.

Öğrenci grubu,“Hristo Botev” Ortaokulunun dost-

luk anlaşması imzalayacakları “Elmasbahçeler”  
İlkokulunu da ziyaret etti. Bu yıl zarfında Bursa’dan on 
öğrenci, Miladinovo çocuklarına misafir olacak, ders 
dışı organizasyonlar ile okul gazetesi yayını hakkında 
bilgi alış verişinde bulunacaklar.

Misafirliğimizin doruk noktasına, grubumuzun 
görkemli belediye binasını ziyaretiyle ulaşıldı. “Hris-

to Botev” Ortaokuluna iki kez misafir olan Osman-
gazi Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe,  şehrin 
gelişimini, çocukların eğitim ve öğrenimi için gösterilen 
büyük çabaları anlattı. Belediye Başkanı, Miladinovo 
okuluna yardımlarını devam ettireceklerini bildirdi.

                                         Bayram HÜSEYİN
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   SEZAY MARKET

   Çernooçene’de ikinçi marketi ile hizmetinizde.

Arda’nın kıyıları sağlamlaştırılıyor
Kırcaali Belediyesi’nin en önemli altyapı 

inşaatlarından biri olan"Kırcaali bölgesinde Arda 
Nehrinin Kıyılarını Sağlamlaştırma" inşaat projesi-
nin faaliyetleri kaliteli ve zamanında yapılıyor. 
Belediye Başkan Yardımcısı Vasil Bobekov ve 
Belediye yönetiminin "Yatırımcı denetimi ve İnşaat" 
Bölümünün Baş Uzmanı Bekir Bekir tarafından 
yapılan gözlemlerden sonra bu kanaate vardılar.  

İnşaat bu yılın başında başladı. Proje KDV'siz 
/Katma Değer Vergisi/ yaklaşık 50 milyon leva 
tutarındadır. Anlaşma ise 2007 yılının sonunda 
Bölge Kalkındırma ve Bayındırlık Bakanı Asen 
Gagauzov ve Kırcaali Belediye Başkanı Hasan 
Azis tarafından imzalandı. İnşaatı gerçekleştiren, 
"Stanilov" AŞ, "AB" ve Kırcaali şirketlerinden "Ar-
adstroy" ile "Savarona" olmak üzere dört firmayı 
bünyesinde barındıran "Arda Kırcaali" Birliğidir. 
Yatırım denetimi ise Plovdiv şirketlerinden "Plovdiv 
İnvest" tarafından yapılıyor.

 Kıyıların düzeltilmesinde bu dönem destek 
duvarların kazıları yapılmakta. Temel güç ve 
inşaat araçları üç bölüme ayrılmıştır. Birinci olarak 
denkleştirici görevi olan ve su seviyesini kaldıran 
"Su Aynası”nın yapılmasıdır. Hareket eden bölüm 
kafesleri monte edilmesi de ön görülüyor. Ardi-
no köprüsü bölgesinde bulunan bentte yılın her 
çalışma gününde görev yapılıyor. İnşaat yerinde 
70 kişi ve birçok araç çalışmakta. 

Yapımcı firmanın temsilcileri, araçlarının kend-
ilerine ait olduğunu, başka şirketlerin araçlarını 
kiralama gerekmediğini söylediler.

Ön görülen faaliyetler zamanında yapılıyor ve 
gecikme yok. Teknolojik istemlerin ve çalışma 
güvenliği tümüyle yerine getiriliyor.

Destek duvarları ve bendin kurulmasıyla birkaç 
sorun çözümlenecek - şehrin genel kanalizasyonu 
ve arıtma tesisatı kurulması tasarısı gibi. Hava 
elektrik telleri yeniden düzenlenecek ve kanalın 
çevresinde yeni imar yerleri meydana gelecek.

Asma köprünün ayaklarını kuvvetlendirecek özel 

tesisat kurulacak.
"Kırcaali Bölgesinde Arda Nehrinin Kıyılarını 

Sağlamlaştırma" projesinin tamamlanmasıyla 
"Arpezos-Kuzey" park alanının gerçekleştirilmesi 
fırsatı olacak.

                                                               KH

Tozçalı Balkan Harbi şehitlerini andı
Halk arasında “Bozgunluk” olarak bilinen Bal-

kan Savaşı’nda tehlikeyi sezen Tozçalı / Gorno 
prahovo/ ahalisi, köyün önde gelen erkeklerden 
altı kişiyi beyaz bayrakla yaklaşan Bulgar ask-
erlerine karşı gönderir. Maksat kan dökülmesini 
önlemek, teslim olmak. Buna rağmen, geçtikleri 
diğer köylerde yaptıkları gibi, asker onları köyün 
üst taraftaki Tozçalı tepesine götürür ve orada 
yaylım silah ateşine tutar. 

O dönemde, Rodop Türk halkına işlenen 
işkenceli cinayetler etnik arındırmanın baş gös-
terisidir. Çünkü askerin geçtiği köylerde ekseriye-
tle erkekler öldürülmüş. Pek tabi çoluk çocuğunu 
bırakıp, bayıra bacaya saklanamayanlar. 

Yakın geçmişteki bu tür vahşetlikleri biz de-
delerimizden dinlemişizdir. 

Yıllar sonrası, 1995 senesi Tozçalı köyü halkı, 
Balkan Savaşı’nda şehit düşen büyüklerini anma 
kararı alıyor ve o zamandan bu yana Ağustos 
ayının birinci Cumartesi günü burada mevlit 
merasimi düzenleniyor. 

Şehitlerin kurşuna dizildiği yere köy sakinler-
inden Niyazi Emin’in önderliğinde hayli uzaktan 
su getirilip çeşme yapıldı. İsmine de “ŞEHİTLER 

ÇEŞMESİ” denildi. 
Bu yıl da, 2 Ağustos günü, burada Balkan Harbi 

şehitlerini anma töreni düzenlendi. Onların aziz 
hatıralarına mevlit ve dualar okundu, ruhları şad 
edildi. Etraf köylerden de gelen kalabalık halk 
kitlesi mevlit ve dualardan sonra Bulgaristan 
Başmüftülüğü temsilcisi tarafından selamlandı. 

       
                                             Ömer HÜSNÜ

BULGARİSTAN’DA GELİRLER 
AVRUPA’DA EN DÜŞÜK 

Bulgaristan vatandaşlarının gelirleri yalnız Avrupa 
Birliği’nde değil, Hırvatistan gibi birlik üyesi olmayan 
ülkelerden de düşüktür. Ülkede ortalama gelir sevi-
yesi, Romanya’ya göre neredeyse iki, Almanya’ya 
göre ise 19 kat düşüktür. 

Bu veriler, 49 Avrupa ülkesinde maaşlara izleme ya-
pan Avrupa İşverenler Federasyonu araştırmasından 
alınmıştır. 

Bulgaristan’da özel sektörde çalışan bir işçi saat 
başına 1,2 Avro alırken, Romanya’da bu para 2,2 Av-
rodur. Bulgaristan’da haftalık işçilik 50 Avro kadark-
en, Almanya’da 810 Avrodur. Araştırmanın gösterdiği 
gibi, Bulgaristan’da 110 Avro olan asgari ücret Büyük 
Britanya’da 1400 Avro olan bu ücretten 13 kat düşük
tür.                                                                     KH
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 İŞADAMI NAİM MURAT:

AMAÇ AVRUPA STANDARTLARI
 - Sayın Murat, kendinizi kısaca 

okurlarımıza tanıtır mısınız?

 - Memnuniyetle. Ben Kırcaali 
belediyesinin Dıjdovnitsa (Yamur-
lar )  köyünde dünyaya gelmişim. 
Or taokulu köyümde bit irdim. 
Kırcaali’de öğrenim gördüm. Daha 
sonra da  “ Bentonit  “ işletmesinde 
işbaşı yaptım ve uzun yılar ekonomi 
uzmanı olarak görevde bulundum. 
Burada iyi meslektaşlarım vardı. 
Onlardan mesleğimin inceliklerini 
öğrendim. O zamanlar işletme 
şehrin en büyüklerinden biriydi. 
Bu süre zarfında çok çalıştık, çok 
koşturduk. Emek verdiğim yere ve 
kendime yarar sağladım. Burada 
edindiğim deneyim daha sonraki 
çalışma hayatımda bana yardımcı 
oldu. Yolumu aydınlattı.

  - Şu anda Perperek’ de ta-
vuk fermanız var. Bu işe nasıl 
sıvandınız?

    - Herkesler gibi 1989 yılı olayları 
beni de etkiledi. Soluğu İsveç’de 
aldık. Orada gözlerimiz açıldı. 
Dünyaya başka gözle bakmağa 
başladım. Piyasa ekonomisinin ne 
olduğunu anladım. Bir ekonomi 
uzmanı olarak batıda daha dinamik 
çalışma usulu buldum. Çabaladık, 
para kazandık. Daha sonra da Tür-
kiye Cumhuriyetin’e gittim. Orada 

da çalıştım. Yeniden memlekete 
döndüm. Elimde olan parayı burada 
nasıl değerlendireceğimi düşündüm 
ve tavuk üretme kararını aldım. Bu 
işe uygun mekân bulabilmek için 
hayli koşturdum ve en sonunda 
da burasını seçtim. Şu anki ta-
vuk ürettiğimiz bu bina bundan 
önce dikiş atölyesiymiş. Münasip 
gördüm. Belediyeden satın aldım. 
Onarım işlemlerini yapıp tavukları 
yerleştirdik.

-  Burada nekadar  tavuk 
bakıyorsunuz?

- Şu anda beş bin tavuğumuz var. 

Günde ortalama beş bin yumurta 
alıyoruz. Verimli olabilmeleri için 
14 ayda bir değiştiriyoruz. Yaşlı 
tavukları etlik olarak satıyor, yerine 
yenilerini getiriyoruz.

- Beş bin adet tavuğun bakımı 
kolay iş değildir. Bunu nasıl bec-
eriyorsunuz?

  - Burada artık bize yeni dönemin 
teknolojisi yardıma koşuyor. Bütün 
bakım işleri otomatikleştirdik. Bun-
dan dolayı da yalnız yedi elemanımız 
var. Bu yedi kişi 5000 tavuk bakıyor. 
Gördüğünüz gibi bir kişiye aşağı 
yukarı 1000 tavuk düşüyor. Fer-
mada yemin, suyun verilmesin-
den, yumurtaların toplanmasından, 
küçüğü ve büyüğünün ayrılmasına, 
gübrenin dışarı atılmasına kadar 
bütün işler otomatikleştirilmiştir. 
Avrupa standartları seviyesindedir. 
Hollanda da tavuklara ne biçim 
bakılırsa, bizde de öyledir. Tavuk 
bakımı temizlik ister. Bakım ye-
rleri adeta bir eczaneyi andırır. 
Bakıcılar ait ayrı giyinme odaları, 
işçi elbiseleri, banyomuz mevcut. 
Bakıcıların çok temiz ve titiz olmaları 
gerekiyor.

   - Pazarlama işleriniz nasıl?

   -  Böyle bir sorunumuz yok. Pi-
yasada ürünümüz aranıyor. Her 

sofranın tavuk etine ve yumurtaya 
ihtiyacı var. Yumurtalarımızı genel-
likle Sofya ve Plovdiv firmaları alıyor. 
Daha az da etraftaki yerli firmalar. 
Tabii kalite olunca talep de artıyor. 
Pazara iyi kalite ile girdik ve öyle de 
sürdürüyoruz.

 - Çevreyi koruma ile ilgili 
sorunlarınız var mı?

   -  Tavuk Fermamız işe 
başlamazdan önce ilgili mercilerden 
ruhsatımızı aldık. Onların önerile-
rine tıpa tıp uyduk. Şu an gübre 
özel ayrılmış yere taşınıyor, oradan 
da köylüler kendi ihtiyaçları için 
bir kısmını tarlalarına aktarıyorlar. 
Tarıma da yarar sağlıyoruz. Öyle ki, 
çevre korunmasıyla ilgili bize düşen 
her şeyi yapıyoruz.

 -Geleceğe yönelik çalışmalarınız 
var mı?

  -  Evet var. Amacımız çalışma 
usulünü iyileştirip ayni şartlarda ka-
vuk miktarını iki üç katına çıkarmak. 
Müşterilerimize daha çok, daha ka-
liteli tavuk ürünü sunmak.

  - Çalışmalarınızda başarılar 
dilerim.

  Söyleşiyi yapan: Halil KADİR

Naim MURAT

Manisa ve Edirne Valileri, Kırcaali Valisine konuk oldular
22 Ağustos  Cuma günü 

Kırcaali Valisi Angel Kocamanov 
Türkiye’den misaf ir iki valiyi 
karşıladı. Ziyaret,  Manisa Valisi 
Celalettin Güvenç ve Edirne Valisi 
Mustafa Büyük’ün tarafından tale-
pleri üzerine gerçekleşti. İki vali de, 
Kıcaalili meslektaşını aynı günde 
ziyaret etme kararı almışlar. 

İlk görüşme öğleüstü yapıldı. Vali 
Kocamanov Celalettin Güvenç’e 
Kırcaali İlini tanıtarak turizmin 
ekonomik gelişmesindeki önemini 
anlattı. Güvenç de Manisa’nın nü-
fusu 1,4 milyon ve yaklaşık yarısı 
da Bulgaristan göçmeni olduğunu 
söyledi. Temelinde turizm alanında 
iş birliği, gelecekte iki il arasında 
derin ilişkiler kurulabileceği ortaya 
çıktı. 

Böyle iş birliği Türkiye’nin Edirne 
İli ile de gerçekleştirilmektedir. 
Aynı gün öğleden sonra Vali Ko-
camanov Edirneli meslektaşı 
Mustafa Büyük’ü karşıladı. İki 
Valinin ilk 24 Mayıs’ta Edirne’de 
gerçekleşmişti. Bir hafta sonra iki 
ilin birlikte katılacağı, birkaç Yunan 
şehrinde yapılacak olan turistik 

fuarları açılacak.  Vali Kocamanov 
meslektaşının Kırcaali’de turistik 
dernek kurulduğu hakkında bilg-
ilendirdi. “Umut ediyoruz ki, Dernek 
Edirne’de kendine benzer ve güve-
nilir bir ortak bulabilir.” diyerek altını 
çizdi.

Vali Kocamanov meslektaşına, 
sınır bölgelerinde komşu illerin su 
baskınları hakkında, Bulgaristan 
Dış İşleri Bakanı İvaylo Kalfin’le 

yaptığı görüşmeyi anlattı. Bul-
garistan, Türkiye ve Yunanistan 
ortak erken haber verme sistemi 
kurulması görüşmeleri yapıldığı 
haberini bildirdiler. Kocamanov 
şunların altını çizdi: “Umut ediyo-
ruz ki, sistemin kuruluşundan son-
ra, haber verme zamanı, önlemler 
almanız için yeterli olur.”

İki misafir de Bulgaristan ve 
Türkiye arasındaki vize rejimi-
nin kolaylaştırılması konusuna 
değindiler. Vali Kocamanov da, 
bunun komşu ülkeler arasındaki 

tur izmin ve iş or tak lığının 
gelişmesinde faydalı olacağı 
görüşünü ortaya attı. Birçok kez 
komşularımızın gündeme getirdiği 
bu problemin, yetkileri dâhilinde 
en yakın zamanda çözülmesi için 
aracı olma görevini üstlendi.

                                           KH

Manısa Valisi Celalettin 
Güvenç Kırcaali Valisi Angel 
Kocamanov ile bir arada.

E d i r ne  Va l i s i  M ust a f a 
Büyük Kırcaali Valisi Angel 
Kocamanov’u ziyaret etti.
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İstihkamlardan sesler
 - Öykü -

Her hafta kışlanın kapısında diki-
li orta boylu bir baba asker oğlu 
Bayram’ı görmeye gelir. Bekleyiş 
sevincini yaşarken boğazı yudum 
yudum olur. Sıkıntıdan mı neden el-
lerinin içi ter köpük olmuş.  

Yıpranmış siyah Pazar çantası tıka 
basa dolu. Şu ve ya bu yiyecekleri bir 
gün önce hazırlamış askerin annesi. 

Ziyaret kayıtlarına artık dört haftadır 
yazılmaktadır. Her gelişinde subay 
nöbetçi “ Maalesef oğlunuz kışlada 
yok” cevabını verir. 

“ Yurt içinde tatbikat görevindeler”. 
Bu sefer aynı cevabı alan baba boynu 
bükük yerinde durup kaldı. Kafasında 
ansızın bir deprem oluştu. Zor bela 
kendini toparlayıp gözyaşlarını 
yumruklarıyla sildi. Siyah Pazar 
çantasını eline aldı. Bu sefer çanta 
kurşun gibi ağırlaşmıştı sanki. Yorgun 
adımlarla otogarın yolunu tuttu. 

Eve  döndüğünde  ka r ıs ına 
nasıl cevap vereceğini kara kara 
düşünmeye daldı. Harmanlı otogarı 
kışladan hayli uzaktı.  Çantasını bir 
elinden diğerine değiştire değiştire 
nihayet kendini otogarda buldu. 

Serbest bir yeri göz ucuyla buldu 
oturdu. Oturunca derin bir “of” çekti. 
Yine de içi rahatlaşamadı. Kendini 
hıçkırarak ağlamaktan zor tutuyordu. 
Cep saatine baktı, otobüsün hareket 
etmesine çeyrek kalmıştı. 

Eve geldiğinde avluya girer girmez 
içerdeki  çığlıklar kulağına ilişti. Bu 
sefer vurulmuşa dönen baba kapıyı 
nasıl açtığını anlamadı. 

Kızı Sedriye elinde bir mektu-
pla babasına sarıldı. “Babacığım 
ağabeyim Bulgaristan’da değilmiş! 

Bak işte mektubu. Ağabeyimi çok 
uzaklara sürmüşler. Sağ mı ölü mü 
bilmem!” Babanın içinde boralar 
esmesinde kimin essin? Eh babalık 
babalık, bunu da mı görecektim. Bu 
da mı geldi başıma deyip yüzünü 
avuçlarının içine aldı. 

Harmanlı’dan beri yoğrulan 
hıçkırıklar yaz yağmuru gibi 
boşanıverdi birden bire. Mektupta 
şunlar yazıyordu: Hoşbeşten, selam 
sabahtan sonra… “ Baba bilmem 
gerçeklerden haberdar mısın? 
Beni Bulgaristan’da aramayın. 
Biz Ukrayna’nın bir askeri hava 
alanında hemen hemen bir aydır 
çadırlarda ne beklediğimizi bilmi-
yoruz. Güya Varşova Paktı güçleri 
tatbikat yapıyormuş. Bizler yedek 
olarak burada bulunuyormuşuz. 
H a s k o v a ’ n ı n  U z u n c a o v a 
havaalanından Rusların An 12 
taşıt uçaklarıyla Karadeniz üzeri-
nden tankımızla topumuzla bura-
ya geldik. Şimdi beni iyi dinleyin. 
Sakın benden mektup aldığınızı 
kimselere söylemeyin.Bu bir askeri 
sırdır. Sağ olduğumu öğrendiniz ya 
bu kadarı yeter. 

Bu mektubu gizli olarak inek 
otlatan bir çocuktan gönderiyo-
rum. Acele acele solukla saatin 
içinde yazabildim. Komutandan 
izin aldım o çocuğu havaalanı 
kena r ından  uz ak laş t ı r mak 

maksadıyla çocuğun yanına gittim. 
Bozuk Rusçamla kendisinin buradan 
uzaklaşmasını söyledim. Gülüm-
seyen bir tavırla kendisine mektubu 
ve beş rubla verdim. Postalamasını 
rica ettim. İyi kalpli biriyse mektu-
bum size ulaşır. Özlemiş selamlarımı 
kabul edin. Ellerinizden öperim. 
Allahaısmarladık… 

Bir gün öğleden sonra büyük kartal 
An 12-ler yine birer birer piste inmeye 
başladı. Er Bayram’ın gözlerinden 
sinema şeridi gibi düşünceler bir biri-
ni takip ediyordu. Az sonra ordunun 
borusu endişe sesini duyurdu. Apar 
topar tez elden çadırlar toplandı. 
Uçaklara binerken Yüzbaşı Donev “ 
Allahaısmarladık” deyince bayram’ın 
içi buruldu. İçinden “Bu sefer yedik 
ayvayı” dedi. Uçaklar tankıyla topuy-
la askeriyle havalandılar. İstikamet 
bilinmeyen bir karanlıktı… 

Uçaklar kâh beyaz bulutlar içinde 
kâh üstünde gök mavi denizde 
yüzercesine ilerliyorlardı. Uçak-
taki erler gözlerini kara bir noktaya 
saplamışlar, dalgın dalgın kaderl-
erinin ne olacağını düşünüyorlardı. 
Uçağın ön sıralarında oturan Bay-
ram Rus pilotlarına çok yakındı. 

Bir ara kendi cesaretini toplayarak 
Rus pilotlarına “ Gde paehali tavariş 
/ Nereye gidiyoruz arkadaş / ” diye 
sordu. Pilot iri gözlerini daha da ir-
ertti. “Prag’a Prag’a” diye cevap 

verdi. Birden ürperen er bayram’ın 
dişleri kenetlendi,  birkaç defa 
yutkundu durdu. Vücudunu ince 
ince ter sarıverdi ansızın. Terli 
ellerini ovuşturarak göz ucuy-
la arkadaşlarını süzdü. Her biri 
kendi dünyasının içine dalmış 
uçağın hareketinde öteye beriye 
sallanıyorlardı. Uçak hava alanına 
indiğinde, güneş ufukta güne veda 
ediyordu. Uçağın pistte inmesiyle 
“Haydi ininiz” emri verildi. 

Askerler eşyalarını aldılar, birer 
birer inmeye başladılar. Sonra da 
zırhlı arabalar, top tüfek malze-
meleri çabuk elden indirildi. 

Emirler biri birini takip ediyordu. 
Son emir hava alanını ablukaya 
almaktı. Talimatlar verildi. Asker 
askerden 20 metre ara ile istih-
kâmlar kazılsın. Cephede istihkâm 
içinde askerin tehlikeden uzak 
olduğunun bilen asker işe sarıldı. 
Kan ter içinde tez elden istihkâmlar 
kazıldı. 

Doğrulduğu zaman bayram 
istihkâmın yakınında küçük or-
man alanını fark etti. Karanlık 
bastı basacaktı. Yorgunluktan ve 
susuzluktan dudakları çatlamış, 
istihkâmın içindeki diğer erler gibi 
gözlerini dört açmıştı. Sessizlik 
ve bekleyiş… Sadece uzaklar-
da Ağustos böceklerinin konseri 
sessizliği bozuyordu. 

      Devamı gelecek sayıda        

Bayram KUŞKU

   BEYAZ GÜVERCİNLER

Kafeslere hapsedilmiş
Yakıştıramadım beyaz güvercinleri.
Uçmalı onlar
Uçmalı sütmavi semada
Her sabah
Onlar karşılamalı
Yeni doğan güneşi.
Onlar müjdelemeli
Umut dolu yeni günü
Sabahın seherinde
Zeytin dalından 
Çelenk örmeli onlar
Çelenk ortasında doğmalı güneş
Etrafına kanat kanada
Barış yazmalı beyaz güvercinler
Ve esmeli dostluk havası
Tanyerinde başlamış
Orada bitmeli hakimiyet davası.

 Durhan ALİ Habibe HASANOVA

                         x
                           x    x
 Sessizim.
O kadar sessiz...
Çoktandır böyle olmamıştım.
Hiç olmadığım kadar
                               sessiz...
İncelik ve naziklik!
Onlar da ne?
Var mı etrafta 
                 böyle bir şey?!
Ben!...
Verirken ne ajacağını 
Hiç düşünmeyen o ben!
İnanç... Aşk... Sancı... 
Tıpkı
Kor üstünde yürümek gibi...
Ruh ve beden!
Sıkılı eller - bomboş ...
Hiç böyle sessiz olmamıştım
İncelik ve naziklik 
                       yok diye
Ruhum bedenime döndü
Işıklandı etraf.
Ben, benim oldu ... 

  “RECEP KÜPÇÜ” EDEBİYAT KULÜBÜ
   YOLU HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Yerel sanat ve kültürümüzün gelişmesini 
kanatları altına alarak bir kulübün daha 
sıcak nefesi edebiyatçılarımızın gönül-
lerini ısıtıyor. Rodoplar yöresinde Türkçe 
yazan ozan ve yazarlar Kırcaali “Ömer 
Lütfi” Kültür Derneği, bizzat onun Müdürü, 
Kırcaali Haber Gazetesi sahibi Müzekki 
Ahmet’in girişimiyle bir araya gelerek “Re-
cep Küpçü” Edebiyat Kulübünü yeniden 
faaliyete geçirme kararını aldılar. 

Yeni demokratik koşullar içinde Bul-
garistan Türkleri Edebiyatını dirilterek, ol-
gun yapıtlarla yüksek aşamalara iletmeyi 
üstlenen Rodoplu ozan ve yazarlarımızın 
yolları hayırlı, uğurlu, Kulübün yaşamı da 
Rodoplar gibi gürbüz, rahmetli Küpçümüz 
gibi ölümsüz olmasını dileriz.

Kırcaali “Ömer Lütfi” Kültür Derneği’nin 

“Recep Küpçü” Edebiyat Kulübünün 
Yönetim Kurulu Başkanlık görevine 
oybirliğiyle ozan Durhan Ali getirildi. 

                                               KH

          DOSTLARIMA

  Derya kadar dertlerim olsa, 
  Bir damlasını size veremem
  Dertlerimi bilmeyin siz asla
  Onları sizinle bölüşemem.

  Fındık içi kadar neşem olsa, 
  Ben onu parçalayabilirim, 
  Daha mesut olasınız diye 
  Sizinle üleştirebilirim...
                 
                          Recep KÜPÇÜ
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  BULMACA

AĞIZ TADIMIZ

            Bir Fıkra
                     Borç
   Bir gün Hoca sallana sallana yolda yürürken, biri arkadan 
ensesine kuvvetli bir tokat atar. Hoca neredeyse yere düşecek. 
Hoca hiddetle,
-Ne cüretle vuruyorsun!
Genç adam, biraz ukala bir tavırla, kısaca özür diler. Küçük 
bir hata yaptığını, Hocayı bir arkadaşına benzettiğini söyler. 
Ayrıca, Hocanın küçük bir tepeyi dağ haline getirdiğini belirtir.
Bunun üzerine, Hocayı mahkemeye gitmekten başka hiçbir şey 
tatmin etmez. Hoca ısrarlıdır ve genç adamın kabul etmekten 
başka çaresi yoktur. Kadıya giderler.
Kadı her iki tarafı da dinler. Ancak kadı genç adamın arkadaşı 
olduğundan, onu müşkül durumdan kurtarmanın çaresine 
bakarken, Hocayı da yumuşatmaya çalışır.
-Hoca, hislerini anlıyorum. Herkes ayni şeyleri hissederdi bu 
durumda. Simdi ne dersin, bu genç adam kendine bir tokat 
atsa kabul eder misin?
Hoca bununla tatmin olmaz, ısrar eder mahkeme yapılsın der.
Bunun üzerine kadı, genç adama 5 kuruş ceza verir ve gidip 
getirmesini söyleyip kürsüden iner.
Hoca, genç adamın dönmesini bekler. Bir saat geçer, iki saat 
geçer fakat genç adamdan ses seda yoktur. Mahkeme kapısının 
kapanmasına az kalmışken, Hoca kadının, en meşgul bir anında 
ensesine okkalı bir tokat atar ve :
-Kusura bakma kadı efendi, daha fazla bekleyemeceğim. 
Gelirse söyle öne, 5 kurusu sana versin.

İzmir Köfte
MALZEMELER: 

Yarım kilo kıyma

1 baş soğan

1 yumurta

Yarım bayat 

ekmek içi

Az karabiber, tuz

2 adet patates

2 adet domates veya 1 kaşık domates salçası

4-5 tane yeşil biber

Kızartmak için yağ

HAZIRLANIŞI: 

Soğan rendelenir, bayat ekmeğin içi, kıyma, tuz, biber, yumurta 
iyice yoğrulur ve 1 parmak uzunluğunda şekil verilir. Diğer tarafta 
patatesler yıkanır, ayıklanır ve 6’ya bölünür. Tuzlu suya doğranır. 
Yağ kızdırılır. Tuzlu sudan çıkarılmış, süzülmüş patatesler yağa 
atılıp çok az kızartılır ve bir fırın tepsisinin (yuvarlak olması tercih 
edilir) etrafına sıralanır. Köfteler aynı yağa atılır. Çok az kızartılıp 
tepsinin ortasına güneş şeklinde veya sıralı olarak dizilir. Aynı 
yağda 1-2 dakika kızartılan biberler de şekilli olarak tepsiye 
köftelerin üzerine konulur. Rendelenmiş ve hafifçe sulandırılmış 
domates veya hafifçe sulandırılmış salça tepsinin üzerine 
gezdirilir. Orta hararette bir fırında yarım saat kadar pişirilir. 
Pişirme esnasında yemeğin suyu hafifçe kaynatılıp bir miktar 
çektirilmelidir.

 AFİYET OLSUN

Soldan Sağa

1.Hayati   
2. Ham ile olgun arası
 - Şimdiye kadar henüz 
3.Kimi vakit, bazen 
 - Maranta adlı kamıştan çıkartılan, çocuk maması yapmaya yarayan un
4. Saz şairlerinin söyleşmesi
 - Konya ilinde bir baraj
5. Baklavaya benzeyen bir hamur tatlısı
 -Polonyanın plaka işareti
6.Karı kocadan her biri
 -Sığ sularda yaşayan bir balık
7. Kaside 
 - Amerikan pamuğu 
8. Boyaların inceltilmesinde kullanılan sıvı
 - İhtar, uyarı
9. Bir devlet
10. Kabul etmeme 
 - Omuzlara takılan işaretli parça, omuzluk

Yukarıdan Aşağıya

1.Samsunun bir ilçesi
2.Bez dokuma tezgâhı
 - Kir, leke
3.Kişi, zat
 - İnatçı, ayak direyen
4. Bir spor takımının gözde oyuncusu
 - Elektrik anahtarı
5. Bilmece 
 - İskambilde papaz
6. Demir, tahta yüzeylerdeki boya, pas gibi şeyleri çıkarmak, pürüzleri gi-
dermek içi kullanılan iri dişli bir törpü
 - Kimyada, Neptünyum’un simgesi
7. Her yanı su ile çevrili kara parçası
 - Japon kökenli bir dövüş sanatı
8. Antalya’da bir plaj
 - Taşıma, aktarma
9. Bebek eğlendirme aracı
10. Yemek yeme aracı
 - Rengi, kokusu, tadı, olmayan bir element

 Geçen sayıdaki bulmacanın cevapları:

Bilelim-Gülelim Kırcaali Haber
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BULGAR EDEBİYATINDA TÜRK

Bulgaristan Türkü’nün son derece 
ilginç bir talihi ve tarihi vardır. Öyle 
ki, Türkologların, bilim adamlarının, 
bu konu üzerinde uğraş veren tüm 
uzmanların, tarihçi ve edebiyatçıların 
konuyu çokyönlü ele almaya çaba gös-
termeleri gerekir. Özellikle Bulgar yazar 
ve şairlerini, tarihçilerini gözönünde bu-
lunduracak olursak nice nice olumsuz 
tutumlarla, hatta bazen olanca gücüyle 
azılı düşman kıyafetine sarınmışlarla 
yüzyüze geleceğiz. İşbu nedenle ılımlı 
veya gerçekçi uzmanlara göre, yaklaşık 
beşyüz yıllık Osmanlı hakimiyetinden 
kurtulup, bağımsızlığına kavuşmuş 
olan Bulgaristan hükümetlerinin bir 
değirmen taşı misali boyunlarında 
taşıdıkları başlıca sorunlardan biri an-
cak Bulgaristan Türkü sorunudur. Bu 
sorun umum Bulgaristan tarihidir, Bul-
garistan kültürüdür, Bulgaristan edebi-
yat ve sanatıdır. Bütün bunlar bir bütün 
olarak Bulgaristan’da yaşayanların 
bilincini örgütlü bir biçimde menge-
melerine almış ve almaya devam et-
mektedir.

Önümüzde iki sahne: Bulgar milleti-
nin çoğunlukta “Beşyüz sene Türk es-
areti” diye nitelendirdiği birinci sahne 
ve şu anda 130 yıllık bir dönemi içeren 
Bağımsız Bulgar devleti sahnesi. Pek 
tabii ki, toplumsal hayat yaklaşımı da 
iki esas bölümden oluşmaktadır. Bul-
garlar Osmanlı hakimiyeti çerçeveler-
inde iken Türklerin çoğunluk olduğu bir 
dönemde gelişen, ikincisi de 1877-78 
Rus-Türk Savaşı sonucu Türklerin suni 
bir şekilde azınlığa düşürülmesinden 
sonra gelişen tarih, kültür, edebiyat 

ve sanattır. Her iki dönemin de ken-
dine özgü yönleri vardır, insanının 
dünya görüşünü olumlu veya olumsuz 
açıdan belirli bir derecede etkilemek-
tedir. Fakat şunu unutmamak gerekir, 
her millet yüzde yüz ne kötüdür, ne de 
iyidir. Olumluluk veya olumsuzluk o mil-
leti oluşturan milyonlarca ferdin kişisel 
özelliklerine bağlıdır. Zaman gelmiş 
Bulgar politikacıları, idareciler ve 
onların diktesine ayak uyduran çevreler 
Bulgaristan Türkü’nü hor görmüşlerdir, 
zaman gelmiş bazı kimseler Türkler-
in arasına sığınarak hayatlarını 
kurtarmışlardır. Önde gelen Avusturyalı 
Yozef Hammer gibi tarihçilerin belirt-
tiklerine göre Türkün geniş kalpliliği, 
alicenaplığı, hoşgörüsü, sözünün sa-
hibi oluşu, ahlak temizliği en yüksek 
derecede haysiyet ve onur mesele-
sidir. Genelde Türk düşmanlık ve kötül-
üklerden uzak kalmaya çalışmıştır, in-
sana insanca davranmıştır, iyikomşuluk 
ilişkilerini her zaman kendisine hayat il-
kesi olarak kabullenmeye ve korumaya 
çalışmıştır.

Hammer diyor ki, Osmanlılar hiçbir 
zaman kimsenin diline, dinine, gele-
nek ve göreneklerine kötü niyetlerde 
bulunmamıştır. İslami kurallardan 
kaynaklanan toplumsal bir tutum, 
kötülüğe kötülükle cevap vermemek. 
Osmanlı tebaalıların kendi dillerince, 
kendi dinlerince, örf ve adetlerince 
yaşamalarını sağlamıştır. Bu anlamda 
geçen yıl (2004) vefat etmiş olan büyük 
Bulgar şair ve dramaturgu Radoy 
Ralin’in ifadesince, Bulgarlar beşyüz 
yıl Yunanlıların veya Rusların elinde 
bulunmuş olsaydılar onlardan iz bile 
kalmaz, yok olur giderlerdi. Örneğin, 
1856 yılında Sultan yayınladığı 
Hattihumayun’la Bulgarların bağımsız 
kilise savaşını desteklemiş ve onların 
dini bağımsızlığına cidden arka dayak 
olmuştur. Bu, Bulgarları Yunanlıların dini 
baskısından savunmanın adımlarından 
biri olmuştur. Türkler kendi etnik, dini, 
sosyal ve daha nice farklılıklarına 
rağmen diğer başkalığı, farklılığı 
savunmuştur. Dahası var. “Tsarigradski 
Vestnik” (İstanbul Gazetesi) Bulgarların 
Katolik olmaktansa Türk olmalarını 
yeğlemektedir. Uyanış döneminin 
büyük yazar, toplumcu ve araştırmacısı 
Petko Raçov Slaveykov’un yayımladığı 
“Çitalişte” (Kıraathane) dergisinde di-
yor ki: “Bugün Türk iktidarının bizlere 
yaptığı iyiliği anlamak hiç de zor değil, 
kilisemizi de, milletimizi de korumuştur, 
bu millet geniş çapta bir dini hoşgörüye 

sahiptir... zihinsel, ahlaksal ve sosyal 
yönde güçlü bir yenilenme arzusuna 
sahiptir.”  

Rusçuk valisi Mithat Paşa döneminde 
“Dunav” (Tuna) gazetesinin yarı yarıya 
Bulgarca ve Türkçe yayımlanması da 
ne oluyor, ne ifade ediyor.  İstanbul’da 
Bulgarca çıkan “Türkiye” (Turtsiya) 
gazetesi keza etnik azınlıklara saygıdan 
kaynaklanmıyor mu?   Bu dil eşitliği if-
ade etmiyor mu?

Türk, basında, edebiyat ve sanatta 
çok defalar gayet eski etnik ve dinsel 
düşman olarak yansıtılmıştır. Türk 
nice masal ve ve öykülerde amansız 
bir düşmandır.  

Rumanya Koneva adında bir 
araştırmacının “BARIŞ ve SAVAŞ ES-
NASINDA KOMŞU” incelemesinde 
XIX yüzyılda kaleme alınmış şiir, öykü 
ve diğer eserlerde Sırplar, Bulgarlar 
ve Yunanlılar arasından kendi ulusal 
kültürünün geçmişi inkâr üzerine kur-
mak arzularına kapıldıklarını dile get-
irmektedir. Bu bağlamda müellif birçok 
araştırmacılar gibi Paisiy Hilendarski’nin 
“EY GERİ ZEKÂLI YARATIK” protesto 
çağrısıyla başlamaktadır. Daha sonra 
Türk kavimlerini bir an önce yoket-
meye davet eden isyancı şair Dobri 
Çintulov’un eserlerine değinmektedir. 
Georgi Rakovski hükümdarı “zalim 
Türkler” diye nitelendirmektedir. O, 
daha da ötelere giderek: Bulgar ibadet 
yerlerinin “murdar Türklerin ayakları 
altında” olduğunu yazmaktadır. En 
büyük Bulgar şairi Hristo Botev: “Zalim, 
baba ocağımızı yakıp yıkıyor, kesip 
biçiyor, asıyor, sövüp sayıyor, boyun-
duruk altında bulunan halkı istediği gibi 
oynatıyor.” diyor.

Fakat Bulgar edebiyatının en büyük 
siması kabul edilen İvan Vazov Pren-
slik Bulgaristan ile Şarki Rumeli’nin 
birleşmesinden sonra, yani 1888 yılında 
kaleme almış olduğu “Nistor Dede” 
öyküsünde Bulgar topraklarında poli-
tik ve toplumsal ilişkilerin yanlış yönde 
geliştikleri gerçeğini ortaya atmaktan 
çekinmemiştir. Anasütü burunlarında 
kokan “yeni yetişmeler” tüm devlet 
dümenini ele alarak halkı mutsuzluğa 
sü r müş le rd i r  düşünc es in i  de 
paylaşmadan geçmiyor. Hatta öykünün 
başkahramanı “Yeni Bulgaristan’da 
kendisini yabancı” hissetmektedir. Ken-
di kendine şu soruyu yöneltmekten de 
geri kalmıyor: “Kurtulduk, ama bundan 
bize ne fayda? Türk hakimiyeti döne-
minde insan aile efrad sahibi olduğunu 
bari biliyordu... Şimdi ise herkes dört 

yana tun tun dağılıp gitmiş. İnsanda 
merhamet filan dahi kalmamış...” Nis-
tor Dede devamla: “Türkler zamanında, 
durum gerçekten kötüydü, ama aman 
zaman deyip yalvarınca ve secca-
denin altına birşeyler kıstırınca, hatta 
insan öldürmüş olsan bile, affedili-
yordun, bağışlanıyordun. Hayır, hayır, 
TÜRKLERDE insanlık vardı... Mer-
hametli halktı Türkler. Biz vahşiyiz, 
bizi bağışla Allahım!..” diyor.   Bulgar 
edebiyatında Türk halkını bir bütün 
olarak “merhametli halk” diye nitelen-
diren başka bir eser olmadığı düşüncesi 
paylaşılmaktadır.

Osmanlı hakimiyeti ve Türklere ilişkin 
ikili değerlendirme geçmişte olduğu 
gibi, günümüzde de hakimdir. Bunu 
Osmanlı devletinin kuruluşunun 700. 
yılını kutlama olaylarına alınan mü-
nasebetlerde görmüş olduk. Çünkü 
birileri sözkonusu tarihin kutlanmasını 
tamamen yersiz bulurken, ikinci bir 
grup Osmanlı’nın olumlu meziyetleri-
ni de dile getirmekten çekinmediler. 
Osmanlı tarihi uzmanlarından ve günü-
müzün seçkin toplumculardan olan bir 
Antonina Jelazkova olayın belirtilm-
esinden yana yükseltmiştir. Destek-
leyici örneklerin devamı gelebilir. Bi-
zim amacımız ise, bu bildiride Türkün 
simasını olumlu açıdan yansıtan eser-
lerden sözetmektir. Bu yönde kalem-
ini oynatmışlar arasında İvan Vazov, 
Mihalaki Georgiev, Anton Straşimirov, 
Petko Todorov, Krıstü Belev, Mariy Ya-
dogov, Radoy Ralin v.b. yer almaktadır. 
Türkün menfaatperestlikten, kazanç ve 
çıkarcılıktan ilgilenmeden temiz yiğitlik, 
fedakarlık, en yüksek düzeyde insanlık 
duygularıyla donandığını, iyilik, mer-
hamet ve alicenaplıkla kaynaştığını dile 
getirmişlerdir. Türkün bir diğerinden kat 
kat üstün olduğunu kanıtlamışlar, hatta 
ilahileştirmişler desek duruma abar-
tmayla müdahale etmiş olmayacağız 
düşüncesini paylaşıyorum. Zaten Pro-
fesör Sabri Esat Siyvuşgil’in dünyaya 
büyük bir sempatiyle tanıttığı büyük 
Türk dostu Yordan Yovkov ve benim de 
bu konuda “Varlığımızı Efsaneleştiren 
Yazar” araştırmam da bunun bir 
desteğidir. Türkün büyüklüğünü, 
kahramanlığını, azametini, Bulgarların 
eğit im görüş, kültür lü ve der in 
düşünceleriyle, hayat felsefesiyle övün-
mek istedikleri fertlerin bile alelade bir 
Deliormanlı Türk’le kıyaslanamayacağı 
düşüncesini kayıtsız şartsız öyküleriyle 
Bulgar edebiyatına ve dünya kültürüne 
kazandırmışlardır.

       Devamı gelecek sayıda

  Sabri İbrahim ALAGÖZ

Mestanlı'da yaz Kuran kursları  
yarışması yapıldı

26.08 . 20 08  ta r ih inde 
Mestanlı kasabasında Kırcaali 
bölgesindeki yaz Kuran 
kurslarının yarışması yapıldı. 
Yarışma Kırcaali  Bölge 
Müftülüğü tarafından düzen-
lendi. Bölgeden 20 Kuran 
kursu temsilcileri katıldı.  Her 
bir kursu 3 öğrenci temsil 
etti. Yarışmacılar heyecanlı 
bir gün geçirerek bilgi hüner 
ve becerilerini sergiledil-
er.  Yarışmanın jürisi bölge 
müftüsü Şabanali Ahmed, 
Halil Oz ve Tuba hanım’dan 

oluşmaktaydı.  Yarışmacılar iki 
kategoride yarıştı. İlk kategori 
8. sınıfa kadar, ikinci kategori 
de liselilerden oluşmaktaydı. 
8. sınıfa kadar olan gruplardan 
Most köyünün kursu birinci geldi. 
Ödülü 150 leva idi ikinci sırayı 
Kran köyü aldı. Ödülü 100 leva 
idi. Üçüncü sırayı da Boyno köyü 
aldı, ödülü 50 leva idi.

Liselilerde ise birinci sırada Ar-
dino oldu ve 200 leva ödül aldı. 
İkinci sırada ise Gruevo köyü 
oldu, ödülü ise 100 leva idi. 

                                      K H                       
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  Reklamlarınızı  Kırcaali Haber’de Değerlendiriniz
    Kırcaali Haber gazetesi 

reklam fiyatları:
1. Birinci ve sonuncu sayfada  
    1 sm. 2  -  1,00  lv. - 1 sayı  
    1 sm. 2  -  0,60  lv. - 12 aylık
2. İç sayfalarda 
    1 sm. 2 - 0,70  lv.  - 1 sayı 
    1 sm. 2 - 0,50  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 

www.kircaalihaber.com
Bulgaristan Türkleri’nin Haber Portalı

KIRCAALİ HABER GAZETESİ’NE ABONE OLMAK İÇİN
KATALOG NUMARASI - 2454

     Eylül 2008  Kırcaali Haber

KIRCAALİ  ŞEHRİNİN  H 1429/ M 2008 YILI   RAMAZAN İMSAKİYESİ 
Hicri Tarih  Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

1 RAMAZAN 1 EYLÜL  PAZARTESİ  4.57 6.43 13.26 17.05 20.02 21.30
2 RAMAZAN 2 EYLÜL SALI 4.58 6.44 13.26 17.04 20.00 21.28
3 RAMAZAN 3 EYLÜL  ÇARŞAMBA  5.00 6.45 13.25 17.03 20.00 21.26
4 RAMAZAN 4 EYLÜL  PERŞEMBE   5.01 6.46 13.25 17.02 19.57 21.24
5 RAMAZAN 5 EYLÜL  CUMA 5.02 6.47 13.25 17.01 19.55 21.22
6 RAMAZAN 6 EYLÜL  CUMARTESİ 5.04 6.49 13.24 17.00 19.53 21.20
7 RAMAZAN 7 EYLÜL  PAZAR 5.05 6.49 13.24 17.00 19.51 21.18
8 RAMAZAN 8 EYLÜL  PAZARTESİ 5.07 6.51 13.24 17.00 19.49 21.16
9 RAMAZAN 9 EYLÜL  SALI 5.08 6.52 13.23 16.57 19.48 21.14
10 RAMAZAN 10 EYLÜL  ÇARŞAMBA  5.09 6.53 13.23 16.56 19.46 21.12
11 RAMAZAN 11 EYLÜL  PERŞEMBE 5.11 6.54 13.23 16.55 19.44 21.10
12 RAMAZAN 12 EYLÜL  CUMA  5.12 6.55 13.22 16.54 19.42 21.08
13 RAMAZAN 13 EYLÜL  CUMARTESİ 5.13 6.56 13.22 16.52 19.41 21.06
14 RAMAZAN 14 EYLÜL  PAZAR 5.15 6.57 13.22 16.51 19.39 21.04
15 RAMAZAN 15 EYLÜL  PAZARTESİ 5.16 6.58 13.21 16.50 19.37 21.02
16 RAMAZAN 16 EYLÜL  SALI 5.18 6.59 13.21 16.49 19.35 21.00
17 RAMAZAN 17 EYLÜL  ÇARŞAMBA 5.19 7.00 13.21 16.48 19.33 21.00
18 RAMAZAN 18 EYLÜL  PERŞEMBE 5.20 7.01 13.20 16.47 19.32 20.57
19 RAMAZAN 19 EYLÜL  CUMA  5.21 7.02 13.20 16.45 19.30 20.55
20 RAMAZAN 20 EYLÜL  CUMARTESİ 5.22 7.04 13.19 16.44 19.28 20.53
21 RAMAZAN 21 EYLÜL  PAZAR 5.24 7.05 13.19 16.43 19.26 20.50
22 RAMAZAN 22 EYLÜL  PAZARTESİ 5.25 7.05 13.19 16.42 19.25 20.48
23 RAMAZAN 23 EYLÜL  SALI 5.26 7.07 13.18 16.40 19.23 20.46
24 RAMAZAN 24 EYLÜL  ÇARŞAMBA 5.28 7.08 13.18 16.39 19.21 20.44
25 RAMAZAN 25 EYLÜL  PERŞEMBE 5.29 7.09 13.18 16.38 19.19 20.42
26 RAMAZAN 26 EYLÜL  CUMAİ  5.30 7.10 13.17 16.37 19.18 20.40
27 RAMAZAN 27 EYLÜL  CUMARTESİ 5.31 7.11 13.17 16.35 19.16 20.38
28 RAMAZAN 28 EYLÜL  PAZAR 5.32 7.12 13.17 16.34 19.14 20.36
29 RAMAZAN 29 EYLÜL  PAZARTESİ 5.33 7.12 13.16 16.33 19.12 20.35

              Bayram  namazı 30 Eylül 2008 saat 08.02  kılınacak

   Eğridere camisi

 İslam dini insanlara iki alemde de saa-
det ve mutluluk sağlar. Ahlak anlayışıyla 
küçüklerin büyüklere saygısı büyüklerin 
de küçüklere karşı sevgisi genel kaideleri-
yle insanın dünya hayatı bir nizam içeris-
inde geçmesi için her şey düşünülmüştür. 
İslam'ın beş şartından olan oruç da bir ay 
boyunca insanın nefsini terbiye etmesine 
sebep olur adeta bir okul gibi.       Kur'an'i 
Kerim Ramazan ayıyla ilgili bize şu bilgiyi 
vermektedir: 

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelme-
kten sakınmanız için oruç, sizden 
öncekilere farz kılındığı gibi, size 
de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdir. 
Sizden kim hasta, ya da yolculukta 
olursa, tutamadığı günler sayısınca 
başka günlerde tutar. Oruca gücü yet-
meyenler ise bir yoksul doyumu fidye 
verir. Bununla birlikte, gönülden kim 
bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla 
verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. 
Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin 
için daha hayırlıdır.(O sayılı gün-
ler) insanlar için bir hidayet rehberi, 
doğru yolun ve hak ile batılı birbirin-
den ayırmanın apaçık delilleri olarak 
Kuran’ın kendisinde indirildiği Rama-
zan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu 
aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. Kim 
de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı 
günler sayısınca başka günlerde tut-
sun. Allah, size kolaylık diler, zorluk 
dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız 
ve hidayete ulaştırmasına karşılık 
Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz 
içindir. (Süre-2 ayet- 183-185) 

Bu ay boyunca insanın yapabileceği ve 
yapamayacağı bellidir yanı kısaca buna 
Ramazan Okulu diyebiliriz özellikle bu 
ayda sabah sahura kalkıp yemeğimizi ye-
mek kuran okumak ve bol ibadet etmenin 
yanında insanlara karşı davranışlarımızda 
da bir değişiklik olur mesela bağırıp 
çağırmadan birşeyleri anlatırız hatta Hz. 
Peygamber (a.s.v.) bize şöyle öğüt ver-
mektedir: 

Ebu Hüreyre (r.a.)'den rivayet 
edildiğine göre Rasulullah şöyle 
buyurdu: Aziz ve celil olan Allah 

şöyle buyurmuştur: 'Âdemoğlunun 
oruç dışında her ameli kendisi 
içindir, oruç ise başka maksat ve 
gösteriş olamayacağı için sadece 
benim içindir. Önceden bildirilmiş 
ölçülerin çok üstünde olan mükâfatla 
mükâfatını da ben vereceğim. Oruç 
günah ve hastalıklara karşı bir siper-
dir. Biriniz oruçlu olduğunda kötü söz 
söylemesin ve kavga etmesin, şayet 
birisi kendisine söver ve çatarsa ben 
oruçluyum desin. Muhammed'in canı 
kudret elinde olan Allah'a yemin ed-
erim ki oruçlunun ağız kokusu misk 
kokusundan daha hoştur. Oruçlu için 
iki sevinç anı vardır biri iftar ettiği za-
man, diğeri ise oruçlunun Rabbine 
kavuştuğu andır. 

Hadis'i-şeriften de anlaşılacağı gibi 
oruçlu sadece bir şey yememek içme-
mek ve cinsel ilişkiden uzak durmakla 
kalmıyor aynı zamanda davranışlarında 
konuşmalarında da kendine çeki düzen 
veriyor.

Ramazan'ın ilk günü ile birlikte nur ve 
feyiz dolu bir mevsimi yaşamaya başlarız. 
Kâinat şenlenir, dünya Cennetten süzül-
en nurani bir hava ile dolup taşar.. Ulvi 
âlemlerin masum ve mübarek sakinleri 
öbek öbek müminlerin çevresini sarar. 
Rahmet ülkesinden müjdeler, kâinatın 
Rabbinden selâmlar ve mağfiret ümitleri 
getirir, Ramazan ayı...

Mukaddes kelâmın nazil oluşunun 
yıldönümünü müminlerle birlikte cinler, 
melekler; ağacı, çiçeği, böceği, kurdu, 
kuşu, denizi ve deryasıyla yaşlı dünyamız 
da kutlar. Görünen ve görünmeyen âlem-
lerde tam manasıyla bir bayram havası 
yaşanır.

Yine Hz. Peygamber (a.s.v.) bir hadisi 
şerifinde şöyle buyurmaktadır.

Herhangi bir kimse Allah rızası için 
bir gün oruç tutarsa Allah o kimsenin 
yüzünü Cehennem ateşinden yetmiş 
yıl uzak tutar.

 Bu ayın Cenâb-ı Hak katında müstesna 
bir yeri vardır. Yüce Rabbimiz kendisine 
muhatap olarak seçtiği kullarına sonsuz 
rahmetinin en geniş tecellilerini bu aya 
tahsis eder. Kur'ân-ı Kerim bu ayda nazil 
olması bu günlerin kıymet ve kutsiyetini 
artıran diğer bir husustur. Ve bize bilgi 
veren şu hadis bu ayın önemini şöyle 
anlatır:

 'Kim inanarak ve sevabını da 
Allah' tan bekleyerek Ramazan 
orucunu tutarsa geçmiş günahları 
bağışlanır.'

Müminlere İlâhî bir ihsan olarak 
bu günleri birer güzel fırsat bilerek 
değerlendirme, Rablerine olan kulluk 
derecelerini gösterme, Ona muhatap 
olabilme gayreti içine girerek tam bir 
ihlâs ve şuurla ibadet ve taate koşarlar.

Bu gayretin neticesi elbette karşılıksız 
kalmayacaktır. Oruç tutup, Ramazan 

ayını bir kulluk şuuru içinde geçirenler tatlı 
bir ânı yaşadıkları, huzura erdikleri gibi pek 
çok nimete de mazhar olurlar hadisten de 
anlaşılacağı gibi.

Ubâde bin Samit anlatıyor:
Ramazan ayının başladığı bir günde Resu-

lullah Aleyhissalâtü Vesselam şöyle buyur-
du:

"İşte bereket ayı olan Ramazan geldi. 
Artık Allah'ın rahmeti sizi kuşatır. O ay, 
yeryüzüne bol bol rahmet iner. Günahl-
ar affedilir. Dualar kabul olunur. Allah 
sizin iyilik ve ibadette yarışmanıza ba-
kar da, bununla meleklerine karşı iftihar 
eder. Öyle ise kulluğunuzla kendinizi 
Allah'a sevdirin. Asıl bedbaht olan da, 
bu ayda Allah'ın rahmetinden nasibini 
alamayandır."

Ramazan her yönüyle bir ibadet mevsimidir. 
Her mümin namazı, orucu, iyilikleri hizmetleri 
ve duasıyla bu rahmet ve bereketten nasi-
bini almaya çalışır. Bilerek veya bilmeyerek 
yapmış olduğu günahları için Allah'tan af 
diler. Rabbine niyazda bulunur.

Ramazan ayının bir nimet olduğunu ayet 

ve hadislerden anladık bunu fırsat bilerek 
hayatımızı daha düzenli bir hale getirebiliriz 
yani yapacağımız ibadet ve yardımlaşmalar 
bu ayla sınırlı kalmaz ve bütün hayatını 
kapsar eski günahlarımızdan kurtularak 
temiz ve düzenli bir hayata başlayalım 
inşallah. Bu vesile ile bütün Müslümanların 
Ramazan ayını kutlar hayırlara vesile 
olmasını daha iyi Müslüman olmamız te-
mennisiyle selam ve dua ile.

Kırcaali Bölge Müftüsü Şabanali Ahmed: 
Ramazan Berekettir
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