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Antakya’dan Sema Ekibi Kircaali’de Gösteri Sundu
Galata Mevlevihanesi
’nden Sema Ekibi 8 Ekim
2008 Çarşamba akşamı
saat 19.0 0’da Kırc aali
Belediye kültür evi salonunda bir sema gösterisi
yapı. Antakya ile Filibe
arasında 6-7 Ekim günlerinde Filibe’de gerçekleşen
“Keşfedilmemiş Türkiye”
başlıklı kültür programı çerçevesinde Antakya Akademi Derneği, Filibe Şehir
Kulübü ve Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu
tarafından düzenlenen program kapsamında Galata
Mevlevihanesi’nden bir
Sema Ekibi Kırcaali’de
de bir gösteri düzenledi.
Kudüm, ney, kanun, mızraplı
tambur, yaylı tambur gibi
müzik enstrümanlarının
canlı eşliğinde 3 solist ve 6
semazen ile yapılan Sema
gösterisine Kırcaali ve etraf
köy ve kasabalardan gelen
seyirciler tarafından büyük
ilgi gördü ve alkış tufanına
tutuldular.
KH

Kırcaali Haber
Gazetesi’nin

2009 Yılı

Abone

kampanyası
başladı.
Tüm
postanelerde

abone

Община Джебел
КАНИ
всички Джебелчани и
гости на традиционния
есенен панаир, който ще
се проведе от 10 до 12
Октомври 2008 г.
На 11.10.2008 г. ще има
мизикална програма с
участието на Ансамбъл
“Кърджали”.

Cebel Belediye
Başkanlığı

Tüm Cebellileri ve misafirleri
10 - 12 Ekim 2008 tarihleri
arasında düzenlenen
geleneksel
Sonbahar Panayırına
DAVET EDİYOR
11 Ekim 2008 tarihinde
müzik ve halk oyunları
gösterileri olacak.

SEZAY MARKET

Toptan Fiyatına Perakende Satış
Tel. 03691 / 6144

www.dekorstil.com/tr

olabilirsiniz.

Kat. No 2454

1 yıllık abone
fiyatı 7,20 leva.
****
İrtibat telefon:
087 870 1967
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Ah Şu Türk Dünyası…

Mehmet ALEV
İnsan, Türk dünyasının sorunları
ile baş başa kalmasın, vallahi aklını
kaçıracak. Dergileri, gazeteleri
karıştırın, siz de göreceksiniz…
Hangi yerden tutalım, ne taraftan
çekelim. Kırım’dan başlasak ne dersiniz?
Adamlar ”vatan” vatan” diye dilleri
tutuldu. Dünyada vatan yitirmenin ne
olduğunu Kırımlılara soralım. Stalin
denen ucube onları kızgın çöllere,
buzu çözülmeyen diyarlara sürdü.
Kırımlılar, tıpkı bülbül kuşu gibi güzel yurtlarını bir gün olsun dillerinden
düşürmediler. Dünyada ne zor imiş
vatan kaybetmek!
Batı Trakya Türk halkının vatanı var,
bir ekerse, bin veren bitek topraklarına
bas bas basıyorlar. Batı Trakya Türk
halkının ne derdi, ne gamı varmış,
diye sakın sormayın. Batı Trakya Türk
halkına, Yunan yöneticilerinin bir türlü

”Türk” demeye dilleri varmıyor,
daha doğrusu dilleri dönmüyor.
Hey, Yunan, sana “yunan” demesinler.” bu bir Hıristiyan ” desinler, yeterli mi? Dünyada bunca
Hıristiyan var, Bulgar, Romen,
Fransız, Alman…
Niye her Hıristiyan’ın milletini
de ilave ediyoruz?
Bence, Batı Trakya Türk’üne de
rahatla ”Türk” deyiver, korkma,
hiçbir şey olmaz!
Kuzey Kıbrıs Türk halkının
vatanı, yurdu, yuvası var, çok
şükür. Ama KUZEY Kıbrıs Türk
halkının hiç sorunu yok diyemeyiz. Başımızda kuzgunlar gibi
dönüşen emperyalist güçler,
hangi Türk’ü belasız kavgasız
bırakmış? Adamlar, bu kez Kuzey
Kıbrıs Türk halkının devletini,
toprağını tanımıyorlar!
Şu, can Azerbaycan’a gelelim.
Öz be öz toprakları Ermeni katillerinin çizmeleri altında inliyor.
Güzelim Karabağ, Azerbaycan’ın
dörtte biri! Batılı efendiler, timsah
gözyaşı dökmesini iyi bilirler.
Ama Karabağ için asla…
İrak Türkmenlerinin ellerinde
bayraklar.”Kerkük bizimdir, bizim olacak!” yazılarını okuyoruz.
Kerkük, gerçekten Türkmenlerindir. İnanmayanlar, Abbasilerin
tarihini okusunlar!
Yeryüzünde ne kadar Türk varsa, dert de o kadar diyesi geliyor
insanın içinden. Ama Bulgaristan
Türk’ü galiba en mağdur. Yakın
bir gelecekte Latinler gibi tarih
yutacak onları.Gidiş o gidiş…

Ençets /Salman/ köyü “Snejanka” anaokulu çocukları Ramazan
Bayramı münasebetiyle düzenledikleri konserde hünerlerini gösterdiler.

Değişim!...

Evet değişim!... Değişmek!...
Zihniyeti rendelemek!?... Acaba
kim nasıl, ne anlar bu kelimelerin
ne demek istediklerini?... Onlar
hakkında, neler düşünüp söyleyebiliriz?.. Yorumlarımız nasıl olur?
Bu konuyu göz önüne getirip, hiç
düşündüğümüz var mı?..
Yoksa “Eski hamam eski tas!..”
deyimine göre mi, yaşayıp gidiyoruz? Herkes kendi kendine şöyle
bir anlık, bu “DEĞİŞİM” kelimesinin
üzerinde düşünüp, vicdanı önünde
kendi kişiliğinin bir bilânçosunu
yapsın! Bunu yapabilir miyiz?...
Ne kadar değişmişiz, ne kadar yol
kat etmişiz, kendimizde de ne gibi
değişim görebiliyoruz?..
Günler, haftalar, aylar ve yıllar su
gibi akıp geçiyor. Hiç farkında oluyor
muyuz bunun? Bu zaman esnasında
acaba değişebiliyoruz mu, yoksa
yalnız yaşlandığımızı mı değişim
olarak görüp düşünüyoruz?...
Ey i n s a n l a r, ş u d ü n y a d a
yaşamımızın dizginleri bizim elimizde değil mi? Niye ömrümüzü
monoton bir şekilde “Böyle gelmiş
böyle gider!” gibi devam ettirelim?
Doğa bile kendini değiştiriyor da,
niye biz insanlar iyi bir yaşam, iyi
bir ortama kavuşmak için mücadele
etmeyelim? Zaten yaşam kavgamız
da bunun için değil mi? Zaman bize
değil de bizim zamana uymamız
gerekmiyor mu? Teknolojinin
ilerlediği bu devirde, zamana ayak
uydurmamız en doğrusu olmaz mı?
Bunu kim inkâr edebilir? “Elâlem
gider aya, bizler ise yaya!” deyimine
göre mi devam ettirelim?...
Çoktan zamanı gelmiş ve geçmektedir. Bizler de değişelim! Değişelim
ki, zamana ayak uydurarak, öndekilerden örnek alarak, başkaları gibi
biz de yaşamımızı kendi lehimize
çevirelim ve mutlu olalım! Gelin hep
beraber şu bencillik ve kıskançlık
lekesini rafa kaldıralım! Artık XXIci yüzyılda yaşıyoruz. Bu asırda
yaşayan bizler, neden eskileri devam ettirelim ki?... Artık dünyamız
küreselleşiyor. Bir bütün olmak
yolunda gidiyoruz. Kendimize çeki
düzen vererek bizler de, değişelim
ve zamana ayak uyduralım.
İşte Bulgaristan’da yaşayan tüm
Türkler, neden orada varlıklarını
Türk olarak devam ettirmesinler?..
Ama bu nasıl olacak? Elbette ki,
anadilimizi unutmayarak onu annemizin sütü gibi severek ve değer
vererek, nesilden nesile aktararak
Türklüğümüzü devam ettirebiliriz!
Bütün bunların hepsi, bizim elim-

«SENİ PRES» FİRMASI’NIN
YAYINIDIR
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izdedir. Çocuklarımızı okullarda
Türkçe derslerine seve seve gitmeye ikna ederek, hâttâ bu konuyu
yüksek mercilere götürerek, ileride
Türkçe derslerinin de okullarda
mecburi ders olarak okunmasını
sağlayabiliriz. Bu hususta, Türkçe
öğretmenlerine ve velilere büyük
sorumluluk ve görev düşmektedir.
Öğretici televizyon yayınlarından
da, azami derecede yararlanmak
gerekir…
Yıllar su gibi akıp gidiyor. Artık
2008 yılının Eylül ayındayız. İşte bu
gün 15 Eylül, tekrar her yerde okul
zilleri çaldı. Ama bizim Türk çocukları
Türk olduklarını unutmamalıdırlar!..
Türkçe dersi mecburi olmasa da,
okullarında Türkçe derslerine
seve seve katılmalıdırlar…. Avrupa
Topluluğunun bir üyesi olan Bulgaristan, azınlıklara olan görevini
başka ülkelerde olduğu gibi aynen
yerine getirmelidir. Bu ayrımcılığı
yapamaz ve yapmamalıdır!
Bulgaristan’da yaşayan bazı Bulgar şövinistlerin kişisel anlayışına
ve dileklerine boyun eğmeyerek
hak ve özgürlüklerimizi koruyup
savunmalıyız! Kendini bilmez
bir güruhun safsatalarına boyun
eğmek, Türk oğluna yakışmaz.
Mademki bizler dünyaya Türk
olarak gelmişiz ve Türk olarak da bu
dünyadan göç etmeliyiz!.. Şöyle gelin de, Tarihe kısaca bir göz atalım:
Bulgaristan 500 sene Türk esaretinde kalmış. Ama ne dilini ne de dinini yitirmiş. Varlıklarını yüzyıllarca devam ettirmişler. Türklerle Bulgarlar,
kardeş kardeşe geçinip durmuşlar.
Her iki millet de örf ve adetlerini
kendi din ve kültürlerine göre icra
etmişler. Komşuluklar yapmışlar,
iç içe bulunmuşlar, sıkıntılı günlerinde biri birlerine el uzatmışlar ve
daha neler neler… Ama BKP - nin
başında azılı Türk düşmanı olan
Todor Jivkov olmak üzere, şöyle
35 yıl içerisinde azınlıkları birdenbire Bulgar’a çevirivereceğini sandı.
Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş
bir olay…Bukadar da geri zekâlılık
olamaz! Yani Güneş balçıkla
sıvanamadığı gibi, gerçekler de
yalanla örtülemez!…
Şu ölümlü dünyada biz insanlar,
neden kardeş kardeşe geçinmeyelim?.. Neyi paylaşamıyoruz ki?...
Dünya hepimizin, biz de onun misafirleri değil miyiz?... Neden iyi izler
bırakarak, iyiliklerle anılmayalım?...

Latif KARAGÖZ

ИЗДАВА ЕТ «СЕНИ ПРЕС»
ГР. КЪРДЖАЛИ
Главен редактор:
Мюзекки Ахмед
Редакционен съвет:
Дурхан Али
Мустафа Байрамали
Мюмюн Тахир
Байрам Кушку
Леман Али
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III. Uluslararası Türk Dili Kurultayı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
Yapıldı
Bilken Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve TİKA’nın katkılarıyla 25-28 Eylül 2008
tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke’de III. Uluslararası Büyük Türk Dili
Kurultayı düzenlendi. Kurultaya yurt içi ve yurt
dışından toplam yetmiş bilim adamı katıldı. Bilimsel nitelikli, geniş katılımlı uluslararası bir etkinlik
olan III. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı
düzenlendi. Kurultayı Türkçe ile ilgili konuların

Dr. Rasim Özyürek
gündemde tutulması, bu konulara dikkat çekilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Bulgaristan’ı temsilen Kırcaali Milli eğitim bölge müdürlüğü Türkçe

müfettişi Sayın Harun Bekir bir bildiri ile katıldı.
Bilkent Üniversitesi III. Uluslararası Büyük
Türk Dili Kurultayı Düzenleme Kurulu Başkanı
Dr. Rasim Özyürek kurultay üyelerine yaptığı
açıklamada şöyle dedi: “ Atatürk’ün 26 Eylül
1932’de 1. Türk Dili Kurultayı’nı toplamasını
her yıl “Dil Bayramı” olarak kutluyoruz. Bilkent
Üniversitesinin kuruluşundan bu yana gerek
üniversitemizde, gerekse yurtdışında her yıl dil
bayramı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu yıl
Bilkent Üniversitesi, Başbakanlık TİKA ve Lefke
Avrupa Üniversitesinin işbirliği ile Dil Bayramının
76. Yıl dönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Leke’de kutlamaktayız.” İnsanlarımız arasındaki
temel bir iletişim aracı olan Türkçemizin milli
varlığın ana dinamiği olarak da milletimizin olmazsa olmazı olduğuna dikkat çeken Dr. Rasim
Özyürek, “Dil, başta kültür olmak üzere tüm
milli değerlerin gelecek nesillere taşıyıcısı ve
böylece devamlılığını sağlayan sürekli yaşayan
canlı bir varlıktır. Dünyada diline sahip çıkmayan
toplumların yok olmaya mahkûm olacağını
belirten Dr. Rasim Özyürek, Türkçemiz Türk
varlığının bir teminatıdır”, dedi.
Kurultayın açılışında Uluslararası Aytmatov
Akademisi Başkanı Prof. Dr. Abdildacan Akmataliyev tarafından, Bilkent Üniversitesi Bölge
Ülkeler Kurs Programları Direktörü Dr. Rasim
Özyürek’e, Türk Diline ve Dünyasına hizmetlerinden dolayı, “Uluslararası Aytmatov Akademisi
Akademisyeni Ünvanı Belgesi’”nin ve “Fahri Doktora Diploması” verildi. Aynı zamanda Türk diline
hizmetlerinden dolayı Dr. Hamza Zülfükar’a da
“Şükran Plaketi” verildi.

KH

Hak ve Özgürlükler Hareketi /HÖH/ camileri
savundu ve etnik saldırılara karşı çıktı

Ahmet HÜSEYİN
HÖH milletvekili Ahmet Hüseyin yakın
zamanda Plevne ve Yambol camilerine
çirkin yazılar yazıldığını, Kazanlık camiinin ise ateşe verildiğini söyledi.
Filibe milletvekili olan Ahmet Hüseyin
ayrıca “Yüzyıllar boyunca diğer dini topluluklarla anlayış içinde yaşıyoruz, ancak, böyle çirkin saldırıların bu toleransın

bazen ne kadar suni olduğunu gösteriyor.” dedi.
HÖH’e göre Bulgaristan’da dinler arası
tolerans gerçek değil, suni.
Parti merkezinden böyle bir açıklama
yapılmasının sebebi; son zamanlarda camilere yapılan çirkin saldırıların
günden güne daha da artmasından
kaynaklanmaktadır.
HÖH parti grubu, meclis İnsan Hakları
ve Dinler Komisyonu’nun özel bir oturumda İçişleri Bakanı’ndan etnik temele
dayalı sürtüşmelerin olmaması için ne
gibi önlemler alındığını rapor etmesini
istediler.
Milletvekili A. Hüseyin, 11 Eylül’de
Filibe’de bir Müslüman’ın camiye
giderken dövüldüğünü ve caminin
taşlandığını da bildirdikten sonra, “Hak
ve Özgürlükler Hareketi parlamento
içinde ve dışında bulunan siyasi partilere
çağrıda bulunuyor ve bu tür olayların bir
daha yaşanmaması için herkesin elinden geleni yapmasını bekliyor” dedi.
KH

Belediye Başkanı Hasan
Azis üçüzlere misafir oldu
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Kırcaali
belediyesi adına beş aylık olan Dora, Dima ve
İvan üçüzlerine üç yatak hediye etti. Bebelerin annesi Svetla Atanasova, yardımın tam zamanında
yapıldığını söyledi ve şimdiye kadar kızların ve erkek
kardeşlerinin aynı yatağı kullandıklarını, ancak artık
6.5 kilo olduklarından buraya sığamadıklarını da
ilave etti.
Üçüzler bu yıl 3 Mayıs’ta doğdular. Son 15 yıldır
doğan ilk üçüzlerdir. Onlar Svetla Atanasova ve
Stoil Stoilov ailesinin ilk çocuklarıdır. Ebeveynler, tüm yakınları ve arkadaşları ellerinden gelen
yardımı yaptıklarını, fakat ilk defa bir kurumdan
yardım aldıklarını paylaştılar.
Kırcaali belediyesi tarafından aileye bir yatak ve

bebek arabası daha bebeklerin taburcu olmasından
önce gönderilmiştir. Kırcaali belediye Başkanı
Hasan Azis aileye misafir oldu ve geriye kalan iki
yatağı verdi. Başkan üçüzlere çocuk bezleri, süt ve
mamalar da hediye etti.
KH

Özürlü çocuklara kaban
hediye edildi

Kırcaali belediyesinden 102 çocuk Ramazan Bayramı arifesinde “Fuat Güven-Şipka”
Mağazasından bağışlanan kabanları hediye
aldılar. İş adamı F. Güven büyük bayramların
arifesindec altıncı kez bağış yapıyor. Giyisiler,
“Nadejda” günlük Merkezini ziyaret eden
çocuklar, “P.K.Yavorov” ve “P.Beron” okullarındaki
düşük gelirli ailelerin çocukları ve köylerdeki fakir ailelerin çocukları, öksüz ve yetimler arasında
paylaştırıldı. Kırcaali Belediye Başkanı ve
firmanın temsilcisi cuma günü öğleden sonra
”Nadejda” Merkezini ve “Yavorov” okulunu ziyaret ettiler. Tüm çocuklara birer büyük çikolata
da verildi.
KH
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Kırcaali’nin Kamu Denetçisi
/Ombudsman/ Hakif Emin Seçildi

Hakif EMİN
Yerel parlamento geçen ay oy
birliğiyle Kırcaali Belediyesinin ilk
kamu denetçisini seçti. Gelecek 4
yıl içerisinde Kırcaali Belediyesi’nin
kamu denetçisi Hakif Emin olacak.
Sayın Hakif Emin Bulgaristan
Cumhuriyeti A nayasasını,
kanunl ar ını ve b e l e di ye d e ki vatandaşların haklarını
koruyacağına yemin etti.
Seçimden sonra Hakif Emin’in ilk
sözleri şunlar oldu:
“Kırcaali’de yaşayan insanların
kamu denetçisi olmak çok büyük
sorumluluktur. Bizleri çok iş
beklediğini biliyorum, bundan dolayı
da uzmanlar ekibine çok güveniyorum. Benim için en önemlisi

vatandaşların kurum ve kuruluşlara
karşı güvenlerinin yeniden geriye
dönmesidir. İşimde bağımsız olmaya ve bir problemin çözümünde
politik ve etnik taraf tutmadan
çözmeye çalışacağım.”dedi.
Söylediklerini desteklemek için
de HÖH üyeliğini dondurduğunu
ve belediye meclis üyeliğinden de
istifa edeceğini bildirdi.
K ır c a a l i, ü l ke m i zd e k a m u
denetçisine sahip olan 40 belediye
arasındadır.
Kamu denetçisi seçiminde
tüm prosedürlere uyuldu. Kamu
denetçisi adayları seçimi için
geçici komisyon kuruldu. Kamu
denetçisinin uyacağı yönetmelik
onaylandı. Müsabaka ilan edildi ve
gerçekleştirildi. Üç aday arasından
komisyon iki oturumda iki kişiyi seçti: Hakif Emin ve Nalan Mustafa.
Hakif Emin 1947 doğumlu,
meslek lisesi mezunu. Elektrik
teknisyeni ve muhasebeci olarak
çalışmıştır. Bugüne kadar Belediye
Meclis üyesi olarak görev yapmıştır.
“Yasallık ve Kamu Düzeni”, “Ulaşım
ve İletişim”, “Bölge Yapılandırma”
komisyonlarının başkanlığını
yapmıştır. Kamu denetçisi eğitimi
almıştır.
Belediye Meclisi oturumunda
kamu denetçisinin maaşını da
belirledi. Maaşı, belediye idaresi
çalışanlarının ortalama aylık maşın
%150 olacaktır.

KH

Merhum Şair Mustafa Mutlu Anıldı
26 Eylül günü ikinci kez Kircaali
“Ömer Lütfi” kültür derneğine bağlı
“Recep Küpçü” Kulübü edebiyat
gecesi düzenlendi. Gecenin başlıca
konusu, merhum şair Mustafa Mutlu’yu
anmaktı. 26 Eylül günü şairin ölümünün 11. yılı anıldı. Bu hususta
kulüp başkanı Durhan Ali, şairin
yaratıcılığına dair bir konuşma yaptı.
Anılarını anlatıp şiirlerinden şiirler
okudu. Dolayısıyla kendini iyi tanıyan
arkadaşı Mehmet Alev de devamında
anılarına değindi. Şairin özgeçmişini
ve seçilmiş şiirlerinden örnekleri genç
şaire Resmiye Mümün okudu. Daha
sonra gecenin havasının değişmesi
için sairlerimiz Resmiye Mümün,
Habibe Hasan, Bayram Kuşku ve
Emel Balıkçı renkli şiirlerle “Recep
Küpçü” Edebiyat Kulübü‘nün sesini
yükselttiler.
Serbest konuşma sırasında şaire
Emel Balıkçı sözünü yine “Türkçe
Okuma” konusuna vurguladı.
“Ben Orta Rodoplar’dan geliyorum.
Orada hiç Türkçe okumadım, buna
çok üzülüyorum; onun için şiirlerimi
Bulgarca yazıyorum. Bir yıl önce
Kircaali’ye taşındım, belki oğlum
Türkçe okur ümidiyle yaşadım. Benim gibi Türkçe’nin özlemini çekmez
zannetmiştim. Maalesef burada Türkçe
okumak kısıtlı olduğunu gördüm. Buna
çok üzülüyorum.” derken gözleri boncuk boncuk yaşla doluydu. “Benim
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Kâhin Vangelia’nın Son
Kehaneti
Sov yetler'in çöküşünü,
Prenses Diana'nın ölümü,
11 Eylül'ü bilen yaşlı kâhinin
son kehaneti ortaya çıktı.
Kâhin Vangelia ( VANGA)

Faciadan 20 yıl önce "Yüzyılın
sonuna doğru, ağustos sıcağında
Kursk sular altında kalacak ve
dünya felaketi izlerken gözyaşlarını
tutamayacak" demişti. O günlerde
yaşlı kadının bu sözlerini duyanlar
için sözler çok anlamsız gelmişti.
20 yıl sonra, Rus nükleer
denizaltısı Kursk, içindeki 118
denizciye mezar olup da, ne kadar
haklı olduğu ortaya çıkınca yıllar
önce söylediklerini hatırlayanlar
şaştı kaldı. İşte o günden sonra
yaşlı kadına herkes gerçek bir
kâhin olarak bakmaya başladı.
Bulgaristan'ın Kozhuh dağlık
bölgesinde Rupite köyünde
yaşayan Vangelia Guşterova ya
da kısaca Vanga'nın kehanetleri,
ülkesinin sınırlarını çoktan aşmış
durumda. Öyle ki, 1970'te, ABD
First Ladyleri'nden Jacqueline
Kennedy bile Vanga'yı görmek
istemişti. Ancak dönemin
komünist iktidarı bu buluşmaya
izin vermemişti.
1911'de dünyaya gelen, henüz
12 yaşındayken sele kapılan
ve mucizevî bir şekilde hayatta
kalmayı başaran ancak o gün
her iki gözü de kör olan Vanga,
1996'da hayata veda etti.
11 Eylül saldırılarını yıllar önce
açıklayan Vanga "Amerikalı
ikiz kardeşlere demir kuşlar
saldıracak" demişti.
Prenses Diana'nın beklenmedik
ani ölümü ve Sov yet ler ' in
"p e r e st r o i ka" i l e b a ş l aya n
çöküşünü de yıllar öncesinden
haber veren Vanga'nın tüm bu

Kâhin Vangelia
kehanetlerine şimdi bir yenisi
eklendi.
"Çağımızın kâhini" olarak da
anılan Vanga'ya göre 2010'da
dünyayı çok büyük bir savaş
bekliyor. Asya'da, dört devlet
başkanına yapılacak bir saldırının
ardından çıkacak olan savaşa
"Üçüncü Dünya Savaşı olabilir"
diyen yaşlı kadın, başka kehanette
bulunmayacağını da açıklamış.
Rusya'da yayınlanan Pravda
gazetesinde yer alan haberde,
Vanga'nın ayrıca kendi ölüm
tarihini bildiği, kendisinden sonra
Fransa'da bir kız çocuğunun
d o ğ a c a ğ ı nı ve 10 ya ş ı n a
geldiğinde "kehanet" yeteneğinin
yavaş yavaş ortaya çıkacağını
ve 2009'da tüm dünyanın onun
adını duyacağını da söylediği
belirtiliyor.
Pomak şivesiyle Bulgarc a
konuşan, gözleri görmeyen,
yaşlı kâhin Vanga, kapısını
aşındıran gazetecilerle pek
fazla görüşmemişti. Ancak bir
keresinde "Bir insanla karşı
karşıya geldiğimde, hayatı,
doğduğu andan itibaren ölüm
anına kadar bir film gibi zihnimde
canlanıyor. İnsanlar şifa için
de bana geliyorlar. Ama şifayı
doktorlarda aramalılar. Asıl
ilaçlar ise, yaşadıkları topraklarda
yetişen bitkilerde" demişti. AA

Kırcaali ile Osmangazi Belediyeleri Kardeş Oldu

çilemi oğlum da mı çekecek” dedi.
“Çocuklarımızın geleceği böyle mi
olmalıydı” diye yakındı. O alevli gözler
bizi de yaktı gitti? …
Konuşmalar sırasında Mehmet
Alev “Kırcaali Haber” gazetesinin
faaliyetine değindi. Gazetenin bir
aylık yerine 15 günde çıkması teklifinde bulundu. Gazetenin müdürü
değerlendirmesinde; önümüzdeki
abone kampanyasında daha çok
çalışmamız gerekiyor. Kollarımızı
şimdiden tüm aydınlarımızla sıvarsak
abone sayısı yükselince 15 günde
de çıkarırız, haftalıkta diye sözlerine
ekledi. Oturuma katılanlara teşekkür
edip başarılar diledi. Ve sonunda kulüp
başkanı Durhan Ali diğer oturumun
Çernoçene de düzenleneceğini ilan
etti.

Bayram KUŞKU

Kırcaali Belediye Meclisinin son
oturumunda tüm üyelerin evet oyu
ile aldığı karala Kırcaali ve Bursa’nın
Osmangazi Belediyelerinin kardeşlik
anlaşmasını onaylandı. Tekirdağ
ve Gazi Osman Paşa Belediyelerinden sonra Osmangazi Belediyesi
Kırcaali’nin üçüncü kardeş Belediyesi
oldu.
Konu ile ilgili Kırcaali Belediye
Başkanı müh. Hasan Azis Kırcaali
Haber gazetesine şu açıklamada
bulundu: “Osmangazi Belediyesi ile

ilişkilerimiz birkaç yıldır sürmekte.
Bundan bir yıl önce T.C. Dışişleri
Bakanlığının da desteğiyle Kırcaali
ile kardeş Belediye olma kararı aldılar.
Son iki yıldır iki Belediye arasında
işbirliği yapılmaktadır. Örneğin Osmangazi Belediyesi Miladinovo “Hristo
Botev” ilkokulu öğrencilerine kıyafet, kitap- defter sağlanmasında, Kırcaali’ye
300 çocuğun eğlenebileceği çocuk
parkının yapılmasında katkıları oldu.
Umarım ileride de ortak projelerimiz
devam edecek”.
KH
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Bayram KUŞKU
Geçen sayıdan devam...
Bir aralık küçük ormancıkta kuru dal
çırpılarından çıkan çıtırtı Bayram’ın
kulağına geldi.
Çıtırtı duruyor, devam ediyor üzerine yaklaşıyor gibiydi. Göz gözü görmüyor. Bayram’ın tetik parmağı ateş
emrini bekliyor kendisinden. Kulağına
fısıldayan bir ses olmaz diyor. Birazcık
vicdanı rahatlaşıyor Bayram’ın. Niye
ilk o açsın ateşi? Karşı tarafta yalnız
zaman, zaman birilerinin gezdiği
seziliyordu. Bilinmeyen şahıslar
tarafından el bombası da atılsa istikamda oldukları ve başlarında çelik miğfer onları koruyordu. Gece
uzadı da uzadı. En nihayet yavaş,
yavaş karanlık sökülmeye başladı.
Bayram’ın uykusuz gözleri diken gibi
batıyordu. Yumruklarıyla ovuşturup
dikkatini çevreden ayırmıyordu.
Tan ağarırken küçük ormanın
kenarında 4-5 karacanın dolaştığını
fark etti. İçini derin, derin çekti.
Omuzları hafiften yükseldi indi.
Gecenin korkusu yavaş, yavaş
içinden sıyrılmaya başladı. Zırhlı
araçlardan biri istihkâmlardaki askerleri dolaşıyordu. Onlar da istihkâmlardaki askerler gibi sabaha dek
uykusuzdular. Hangi istihkâmdan
ateş edileceğini bekliyorlardı. Ve o
tarafa doğru yönleneceklerdi.
Sabah olmuştu. Sır tından
yorgunluğu, uykusuzluğu bir tarafa
zor belâ tıkmak istese de Bayram’ın
halinden belliydi. Benzi sararmıştı.
Dudakları yapış, yapış birbirine
yapışıyordu. Diğer istihkâmdaki
arkadaşı Marinov’a seslendi. Sesi

İstihkamlardan sesler
- Öykü -

boğuk, boğuk çıkıyordu susuzluktan.
- Arkadaş mataranda su kalmadı
mı? Diye sordu.
Marinov başındaki çelik miğferi
topraktan mantar gibi yükseltti.
- Yok, yok arkadaş, dedi.
Bayram:
- Bu gece şu önümüzdeki ormanda çıtırtıları duydun mu? Diye
sordu.
- Duydum, hep seni bekledim
ate ş aç sın diye. Sen ate ş
açmayınca bende büzüldüm durdum sabaha dek. Sen her şeye
tecrübeli olduğunu bildiğim için
sana güvendim, dedi.
Kendisinin büyüklendiği
Bayram’a azıcık gurur verdi. Gözlerini çevrede gezdirdi. Otlar
üstünde iri, iri çiğ tanelerini fark edince dayanamadı. İstikamdan çıktı
sürünerek diliyle çiğ tanelerini yalamaya başladı. Susuzluğunu biraz
giderdi. Yine istihkâmına toplandı.
Sürüklenirken önü iyice ıslanmıştı.
Kirli elbiseleri güneşten şakıyordu.
Son yıkandıkları günden bir ay
geçiyordu. Hele askerlerin yaz
elbiseleri haftada bir yıkanmazsa
sırtında ekşi, ekşi kokar da kokar.
Günlerin geçmesiyle bu pis kokuya
asker alıştı.
Kuşluk vaktiydi yemek arabası
hala görünende yoktu. Hızlı bir

araç istihkâmları dolaşıyordu.
Bayram’ın yanına geldiğinde komutan Yüzbaşı Donev birkaç istihkâmda
bulunan erleri bir araya topladı.
- Çocuklar, biliyorum çok yorgunsunuz, uykusuzsunuz, açsınız, susuzsunuz amma biraz gayret ediniz. Bu
sabah aldığımız sular önce laboratuardan geçirilecek, öğle yemeğinde
inşallah su ve yemek vaktinde gelir.
Bu gece edindiğimiz bilgilere göre,
bizler buraya bir isyanı söndürmeye
gelmiştik. Sizlerin anlayacağınız
Çekoslovakya Halk Cumhuriyeti’nde
işler karışık. Yöneticilerin bir kısmı
Sov yetler Bir li ği’nden ayrılıp
bağımsız demokratik bir ülke kurmak
istiyorlar. Varşova Paktı buna izin
verir mi hiç? Bu gece bakanlığı Rus
askerleri işgal etti. Çekoslovakya ordusu silahlarını bırakıp evlerine gittiler. Bize düşen görev önemli stratejik yerleri korumak. İşte arkamızda
bulunan fabrika askeri uçak zavodu. Biz onu korumakla görevliyiz.
İsyancı birlikleri milli televizyon ve
radyoyu ele geçirmişler halen direniyorlar. Buraya kadar Varşova Paktı
yöneticileri her şeyi sır tuttular. Biz
de sizin gibi her şeyden habersizdik.
Burada ne kadar kalacağınız belli
değil. Her şeye dikkatli olmalısınız,
deyip diğer istihkâmları dolaşmaya
yöneldi.
Bayram ve yanındaki askerler

Resmiye MÜMÜN

DÜN GECE
Dün gece yıldızlara sordum seni
Ard arda sönüp ışıksız kaldılar
Ay’a döndürdüm buğulu gözleri
O’da gizlerndi, çöktü karanlıklar

Ali EMİN
KIRCAALİ BAHARI

Dün gece sensizlik sardı içimi
Anılara koştum mahzun oldular
Umutsuzluk bastı, kırdı kalbimi
Çaresiz çırpınıp azdı yaralar

Dillerden söylenen şarkı
Türküden az olur farkı
Bizim şu Kırcaali’nin parkı
Nefesi ile coşturuyor halkı.

Dün gece şarkılar gönlüme esti
Dalga dalga gelip senle coştular
İnce bir sızı kesti hevesimi
Ruhumu kapladı sonsuz acılar

Tertemizdir baharın kokusu
Koklayanların kanmaz uykusu
Kimlerde yoksa onun duygusu
Katıksızdır yaşamak doğrusu

Dün gece şiirler getirdi seni
mısra mısra yazdım, bitti sıralar
Bu sevda bitmez, aldatma kendini
Sihrine düştük, bozuldu akıllar

Çocuklarla guruludur halkımız
Güneş gibi, sıcaktır kanımız
Yıldızlar gibi ışık veren ayımız
Bahar istiyor, baharı canımız.

Kırcaali Haber 5

Dün gece dualar ağlattı beni
Allah’a sığındım, oldu olanlar
O’nunla paylaştım seni sevdiğimi
Sabır diledim ölünceye kadar

birden donakaldılar. Sessizlik bir
müddet sürdü.
Er Nedyalko:
- Hey, Türk sen ne diyeceksin,
diye, Bayram’a döndü.
Ortalıkta korkuyu yumuşatmak
için Bayram hafiften gülümsedi. Ve
kenetli dişler arasından:
- Nedyalko, Nedyalko ne korkuyorsunuz bizde ne karı var ne de
çocuk. Allah ne yazdıysa onu
görürüz. Biz kendi isteğimizle
buraya gelmedik ya. Kime ne
yaptık ki!? Özgürlük demokrasinin
güneşidir. Özgürlük üzülür ama
en sonunda kazanır. Bu memleketin özgürlüğüne karşı Varşova
Paktı harekete geçmeyecekti.
Ko varsınlar özgürlük güneşini
doğursunlar. Kendi çıkarına kendileri sahip olsunlar. Dış pazarlara
çıksınlar. Kendi ürünlerine kendilerinin sözü olsun. Bunu böyle bilin Nedyalko, İvan? Arkadaşlar, sakın bu
konuştuklarımız aramızda kalsın. Bu
özgürlüğü isteyen isyancılar bizden
cahil değildir. Bakın onlar “demokrasi” konuşuyorlarmış. Demokrasi
ne demek olduğunu hangimiz
biliyoruz, deyip elini Nedyalko’nun
omzuna koydu. Haydi, arkadaşlar
herkes istihkâmlarına gitsin, kara
bir kurşuna hedef olmayalım, deyip
dağıldılar.

Devamı gelecek sayıda

Sadullah HAYRULLAH
BİR DOST ARIYORUM
Ben bir dost arıyorum!
Benimle ola bile, benimle güle bile!
Ben bir dost arıyorum, benimle ağlaya bile sızlaya
bile!
Dostluk ateşinde, benimle yana bile, söne bile.
Ben bir dost arıyorum, denizlerde benimle yüze bile,
Ben bir dost arıyorum deryalarda benimle boğula
bile,
Ben bir dost arıyorum, savaşlarda benimle ola bile,
Dost arıyorum dostluğunu bile bile, canını feda ede
ede.
Aradığım dostlarımı bulamadım, o kara günlerde,
Kahır oldum, kaldım zındanlarda zülümlerde,
Milli duygum kayboldu, daima yanıyor kalbimde,
İşte yine arıyorum, doslarımla beraber olabilme.
Ben bir dost arıyorum sözünde özünde dura bile,
Ben bir dost arıyorum yolunda izinde yürüye bile,
Ben bir dost arıyorum yanan ışıkları söndürmemeye,
Öyle dost arıyorum, dilini, milletini, örf ve adetlerini
seve bile.
Uzaklardan baksam yakınlara gele bile,
Yakınlardan baksam benimle kaynaşa bile,
Ana dilimiz Türkçemize candan seve bile,
Ben bir dost arıyorum, onur ve haysiyet seve bile.

Bilelim-Eğlenelim
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Bulgaristan Türkleri’nin Manileri

Bir Fıkra
Kavuk
Bir varmış bir yokmuş bir gün Nasreddin hocaya bir mektup gelmiş.
Mektup arapçaymış. Mektupu ez çevirmiş düz çevirmiş okuyamamış.
Yoldan geçen birine sormuş:
- “Yav”
demiş:
- “Şu mektubu okusana”
demiş. Adamda okuyamaış. 3 kişiye daha sormuş onlarda okuyamamış.
Daha sonra birine sormuş:
- “Ne yazıyo burda?
demiş. Adamda bilememiş. Hocaya demişki:
- “Yaşından başından utan çok bilirim diye kavukla gezersin sonrada bi
mektup bile okuyamassın yuh sana”
demiş. Hocada sinirlenmiş:
- “Çok biliyosan al bu kavuğu tak kafana hoca ol sen oku bakalım”
demiş.

RAMAZAN MANİLERİ
A layladım, layladım,
Kara kabı kalayladım;
Canım iki gözüm,
Ramazanı kolayladım.
Abayı urdum sırtıma,
Tuttu beni fırtına;
Eğlendşrme beni beyefendi
Evi aldırma sırtıma.
Adem aga evde misin,
Tilki gibi inde misin;
Sana bir mani söylesem,
Kalkar beni dövermisin.
Aldım baaşişimi giderim,
Gayetinle çok sevinirim;
Allah size ömür versin,
Bir gününüzü bin eylesin.

AĞIZ TADIMIZ
Kolay Pizza
MALZEMELER:

Aldım baaşişimi giderim,
Hayır dualar ederim.
Allah kısmet ederse,
Seneye yine gelirim...

4 kişilik

Aldım baaşişimi giderim,
Hayır dualar ederim.
Gittiğim yerlerde ağalarım
Sizi çok metederim.

12 dilim kepek ekmeği
200 gr mantar
200 ger yağsız dana
kıyma
2 adet sivribiber
1 adet iri domates

Allaha ısmarladım sizi,
Duadan unutmayın bizi;
Eveliye sağ olursam,
Gene uyandırırım sizi.
Allaha ısmarladık sizi,
Unutmayın yine bizi;
İleriye sağ olursak,
Gene dolaşırız sizi.

1 adet soğan
3-4 diş sarımsak
12 çorba kaşığı rendelenmiş kaşarpeyniri
1 çorba kaşığı tereyağı

Soğanı ince doğrayın, sarımsakları ezin. Biberleri halka
halka dilimleyin. Teflon tavada tereyağını eritip soğan,
sarımsak ve biberleri kavurun. Mantarları dilimleyin ve
onları da tavaya ilave edin. 2 dakika sonra da kıymayı
ekleyin ve karıştırarak kavurmaya devam edin. Kıyma iyice
kavrulunca rendelenmiş domates, karabiber, kekik ve tuzu
serpin. Domates suyunu çekene kadar pişirin. Ekmekleri
tepsiye dizin. Hazırladığınız kıymayı üzerlerine paylaştırın.
Herbir dilimin üzerine birer çorba kaşığı kaşarpeyniri rendesi
serpin ve orta ısılı fırında peynirler eriyene, ekmekler ısınana
kadar pişirin.
AFİYET OLSUN

Atasözü
Biri yer, biri bakar; kıyamet ondan kopar.
Bir toplumun sahip olduğu varlıklardan her fert bir adalet çerçevesi
içinde yararlanmalıdır. Eğer böyle olmaz, adaletli davranılıp hak
gözetilmez, sadece bir kısım insanların yararlanmasına göz
yumulup diğer insanların yararlanmasına fırsat verilmezse
kargaşa çıkar; kavga baş gösterir, toplumdaki sosyal barış
zedelenir, düzen bozulur, insanlar birbirlerine düşer.

AŞK MANİLERİ
A benim molla yarim,
Tehnadan kolla yarim;
Bir şeyler yollamazsan,
Bir girep yolla barim.
Ak girebim yok benim,
Alvarabilir misin;
İki tane agam var,
Kandırabilir misin.
Ak gülüm teste teste
Beni babamdan iste
Eğer babam vermezse
Diz çök Mevladan iste.
Ak kağıdı eller aldı
Sokakları seller aldı
Yetiş nazlı yarim yetiş
Beni artık eller aldı.
Ak üzüm hastasıyım,
Fabrika basmasıyım;
Bana doktor kar etmez,
Ben sevda hastasıyım.
Akar sular olaydım,
Kız, testine konaydım;
Gümüşten kollarına,
Ben bilezik olaydım.
Akçabardak açıldı,
Etrafa koku saçıldı;
Git kız, söyle babana,
Sana kısmet açıldı.
Al çuha taşkın olur
Mor çuha pişkin olur
İki yare gönül veren
Ölmez amma düşkün olur.

Bunları Biliyormusunuz?

kekik, karabiber, tuz
HAZIRLANIŞI:
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-

Parmak izi gibi herkesin dil izi de farklıdır.
Ördeğin sesi yankı yapmaz.
Karınca iki hafta su altında yaşayabilir.
İnsan yılda en az 1460 rüya görür.
İçtiğimiz sular 3 milyar yaşındadır.
Bal bozulmayan tek gıdadır.
Denizyıldızlarının beyni yoktur.
Üzüm mikrodalga fırında patlar.
Üzümü mikrodalgaya koyarsanız patlar.
Bir yılan 3 yıl uyuyabilir.
İnsan kalbi dakikada 60-80 defa çarpar.

Geçen sayıdaki bulmacanın cevapları:
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BULGAR EDEBİYATINDA TÜRK

Sabri İbrahim ALAGÖZ
Geçen sayıdan devam...
Gelelim “Bulgar edebiyatının Atası”
hesap edilen İvan Vazov’un (18501921) “Deliorman’da Bir Macera” eserine. Bu eser günümüzde de aktüelliğini
kaybetmemiştir, filmleştirilmiştir. Bu eserde Türkün ırk ve din farkı yapmadan
insanları aynı derecede insan olarak
kabullenmesinden de söz edilmektedir. Dahası var. Deliormanlı Deli Osman kendisine yapılan hakaretten
sonra, yedi yıllık hapis cezasından
kurtulduktan sonra, mücrim İvanov’u
kendi hayatı pahasına ölümden
kurtarmaktadır. Yazar bununla ilgili
kahramanın ağzından: “Bir Bulgar bunu
hiçbir zaman yapmazdı, yapamazdı
ve yapmayacaktı” demektedir. Kendi öz dostlarında, akrabalarına bile
yapmazlardı diyor yazar. Eserin baş
kahramanı Bulgaristan’ın Osmanlı
hakimiyetinden kurtuluşundan sonra
Sırp-Bulgar savaşı kahramanlarından
birkaç subay isyan edince ölüme mahkûm edilmişler, aralarından ancak
yazarın İvanov diye adlandırdığı bir
subay kurtulup Deliorman’da gizleniyor
ve daha sonra yiğit ve uyanık bir Türk
olan Deliormanlı faytoncu Osman,
geçmişin içinde hala onmadığı yarayı
ondurarak onu Romanya sınırına kadar
sağ-salim götüreceğine söz vermiştir.
Burada bir parantez açalım. Sabahleyin
erken erken yola çıkarken bir papaza
tesadüf ederler. Papaza rastlamanın
“uğursuzluk” olduğunu belirtince, Osman kendi kendine konuşmasını işitmiş
olacak ki, derhal cevap vermektedir.
“Çorbacı: “Bizde de yola çıktığımız
zaman hocaya rastlamak uğursuzluk
sayılır” diyerek yolcusunu teskin etmeye çalışır. İşte sana Türklerin ve
Bulgarların halk inançlarındaki benzerlik veya yakınlığı. Kültürlerin birbirlerini
etkilememesi, bilhassa birlikte yaşanan
hallerde, olanaksızdır.
Yol boyunca iki jandarmaya rastlarlar, fakat jandarmalar da, onlar da
iki ayrı istikamette yollarına devam
ederler. İvanov kasvetli bir eda ile:
“Beni Bulgarların yerine Türklerin
öldürmesini yeğlerim, der. “Osman
etrafa kulak verir, jandarmaların işin
farkına vardıklarını anlayıp geri dönebileceklerini tahmin etmesi üzerine:
“- Öyleyse sür Osman, emeğini dört
misli ödeyeceğim” deyince Osman’ın
yanıtı:
“- Parası için değil, Nikolaki efendi.
Yeter ki, belayı atlatalım. Sen genç iyi

bir adamsın, niçin telef olasın!” Osman bu sözleri kalpten söylüyordu, şu
anda faytonundaki yabancının talihinin elinde olduğunu anlamıştı. Devamen iki yolcunun geçmişten sayfaları
aktarırken İvanov kendini açıklamıştı,
bir zamanlar Deli Osman’ı mahküm
ettiğini hatırladı. Osman’a yedi yıl ağır
hapis cezası vermişti. Hatta duruşma
esnasında subayın Osman’a bir de
tokat yapıştırdığı ortaya çıktı.
“Osman devam etti:
- Görüyorsun ki, Allah birdir. Sen o
zamanlar beni mahkûm edip, hanemi
çar naçar bırakıp yoketmek isterken,
bir gün gele benim de seni mahkûm
edeceğimi aklından geçirmedin. Ben
cezamı çektim ve iki ay önce hapisten
çıktım. İşte şimdi, Allah seni benim
elime teslim etti.
İvanov bu korkunç hikayeyi dinlerken
taş kesilmişti. Bu kanara gibi güçlü ve
silahlı Türk’e karşı koymak, onunla
boğuşmak asla aklından geçmiyordu.
Bu Türk kendisini öldürmeyip de ele
verse yeterliydi. İşi yine haraptı. Para
kesesini çıkardı ve Osman’ın önüne
sürdü. Boğuk bir sesle:
- Osman burada yetmiş altın var. Al,
senin olsun. Beni affet, dedi.
Osman:
- Para istemem, diyerek keseyi itti.
Altınlar otlar arasına dağılıp gitti. Sonra
yüksek sesle sürdürdü:
- Ben, Şumnu’da seni sağ-salim
hududa kadar götüreceğime söz verdim. Sözümün altında kalmayacağım.
Telaş etme çorbacı. Haydi devam edelim.”
Bulgar, hayatını parayla satın almaya
çaba gösterirken, Osman ise sözüne
sadakatı, Türkün haysiyetini korumayı
düşünüyor.
Deliorman’da geçen bu macerayı bahane ederek yazar Türkün eşine rastlanmaz misafirperverliğinden de söz
ediyor. Geçmişte her Türk köyünde
yabancı yolcuları misafir etmek için
özel “ODALAR” vardı. Yabancıyı ya
köylüler, yahut köy muhtarlığı ağırlardı.
Misafiri uğurlayıncaya dek gereken
hizmeti veriyorlardı. Dahası var. Genel
olarak köyün ileri gelenleri misafire
akşam yemeği esnasında “hoş geldin”e
ve hatırını sormaya geliyorlardı. Bu
ayrıntılar öykümüzün özünde dile
getirilmişti. Fakat bunun yanısıra 93
Harbi’nden sonra boşalan köylere
gelen Bulgarlar arasındaki ilişkilere
değinirken savaştan iki yıl sonra buraya yerleşen Dimo adında bir Bulgar’ın
şu sözleri üzerine dikkatimizi çekiyor,
Türklerle iyi anlaşıyorlarmış fakat:
- Yalnız biz birbirimizle iyi geçinemiyoruz, diye yakınıyor. İlaveten:
- Biz Bulgarlar, burada da birbirimizin gözünü çıkarmaya uğraşıyoruz,
diyor...
- Bulgar, siyasetsiz ve kavgasız
yaşayabilir mi? diye tabloyu tamamen
ressamın fırçasıyla açıklığa çıkarmış
oluyor.
Olaylar birbir ardınca sıralana dursun, Osman’ın aklı fikri ancak İvanov’u
kurtarmaktı. Bu amaçla her türlü
fedakarlığa hazırdır. Osman kendisinden sonsuz zarar ve hakaret görmüş
olmasına rağmen siyasi suç sahibi
İvanov’u gizliyor ve kurtarıyor. “Osman
bu iyiliği para karşılığında yapmıyordu.
Menfaatperestlik, tacirlik, kazanç
yolunda açgözlülük, bukadar temiz

fedakarlık, bu kadar yüksek insanlık
hisleri yaratamazdı. İyilik, merhamet
ve alicenaplık! Yarabbi bu basit kelimeler kendilerinde ne azamet gizliyor,
diye düşünüyordu İvanov. Osman şu
anda yüksek eğitimiyle, nezaketiyle,
kültür ve geniş düşünceleriyle böbürlenen subayın yüz arşın üstündeydi.
Subay kendi kendine şöyle bir soru
yöneltti: Osman’ın yaptıklarını o, acaba
Osman’a yapar mıydı? Ve soruyu şöyle
yanıtladı: Hayır! İvanov bunu başka
mezhepten, başka milletten olan birine
değil, bir akrabasına, hatta bir dostuna
bile yapmazdı. Hayır, o başkaları için
böyle fedakarlıklarda bulunamazdı...”
Bu hal karşısında, yazarın olup
biten gerçekleri ta 1905 yılında dile
getirmesiyle kanıtlamaktan başka
güçlü bir çıkış yolu aramak asla doğru
olmayacaktır.
Bütün bu olup bitenler karşısında
siyasi suç sahibi subay İvanov büyük
gerçekler karşısında ezilip büzülmektedir, zavallının zavallısıdır. Yazarın
ifadesince: “...İvanov, Osman’ın kendisinden ne kadar daha iyi bir insan
olduğunu anlıyordu. O, en tatlı ve ali
bir duygu olan merhamet duygusunu,
toplumda çok seyrek rastlanan kalplere tüm gücüyle dolup taşan merhamet duygusunu anlayamamıştı... Bu
cahil Deliormanlı Türk şu an insanlık
gelişmesinin kat kat üstündeydi. Çünkü
Osman, insan olmanın ne demek
olduğunu biliyordu ve subayı kurtarmak
uğrunda yaptığı bu fedakarlığı peşinen
tasarlamış olarak değil, tabii olarak,
hiç beynini yormadan, etrafındakileri
hayretlere düşürmeden, övgü veya
ödül beklemeden yapıyordu...” Bunun üstüne söyleyecek bir sözümüz
kalmıyor ki... Büyük Deliorman Türkü
bir yandan Bulgar sınırını, öteyandan
Romen sınırını koruyan iki askerin
silahları arasında sonunu düşünmeden
amacına ulaşmış, Türk olarak hepimizin
gururlanabileceği bir biçimde sözünün
sahibi olduğunu kanıtlamıştır.
Türkün büyüklüğünü, alicenaplığını,
merhametini, insana insanca
davranışını, fakir fukaraya arka dayak
oluşunu, kimselerin onurunu zedelemeden yardım ettiğini, başka dine
mensup olanların dini adetlerine ve
ibadetlerine saygılı oluşunu, hatta bu yönde yararlı olabilmek için
maddiyatını faaliyete geçirmesini dile
getiren bir başka yazar da Mihalaki
Georgiev’dir. Mihalaki Georgiev 1854
yılında Vidin’de doğmadır. Bulgarların
Osmanlı hakimiyetinden kurtuluşuna
24 yaşında tanıklık etmiştir. Onun şu
an üzerinde durduğumuz konumuza
hasrettiği en önemli eserlerinden birisi
de “Kolakovtsi Hükümdarı Molla Mutiş
Bey”dir.
Öykünün başkahramanı Molla Mutiş
Burinovo köyündeki Talo Dede’nin meyhanesinin çardağında dinlenmektedir.
Oturduğu Kolakovtsi köyüne hareket
etmek niyetinde olsa da, havanın gayet sıcak oluşu onu biraz meyhanenin
çardağında dinlenmeye zorladı sanki.
Oturup hem çubuğunu çekiyor, hem
de etrafa bir göz atıyordu. Bir ara
beyaz sakalına el uzatarak dünyanın
halini düşündü. Kara topraktan ekmek
olduğunu, nice boğazları doyurduğunu
aklından geçirirken: “Allah büyüktür!..
Büyük ve akıl ermez işler yapıyor Allah!..” dedi. İhtiyar gerçekten, nehir
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kenarına oturmuş oltasını bir kınapa
bağlamış balık tutmaya uğraşan bir
genci gözetiyordu. Genç balıkçının
yüzünde bir acayiplik sezmişti. Sanki
balık takıldığını bile hissetmiyordu
sanki. Bu hal karşısında Molla Mutiş
Bey usul üzere meyhaneci vasıtasıyla
genç balıkçıyı yanına çağırttı. Gencin neden böyle kahırlı ve dalgın
olduğunu öğrenmek istedi. Genç bundan birkaç yıl önce vefat eden Kılavuz
Rangel’in oğlu Nino idi. Onun insanlığı,
çalışkanlığı, tembelliği hakkında bilgi
edinince merak etti. Nino ile muhabbete oturdu. İyi kalpli ve akıllı bir genç
olduğunu anlayınca, daha ileriye doğru
açıldı, evli olup olmadığına ilgi gösterdi. Osmanlılar zamanında gerçeklerin
büyük bir kısmını gözleriyle görmüş
olan yazar: “Türk, Türk’tür. Bu bir gerçek. Dostluğu dize kadardır, demiş
diyen, insanlığı ise silahtadır, ama bazen onların arasında, da karamuklar
arasında herhangi bir buğday tanesinin bulunduğu gibi, demek istiyorum
ki, tek tük insanlıklıları da bulunuyor”
diyerek bir şartlı giriş yapıyor ve Molla Mutiş Bey’in simasını yansıtmaya
koyuluyor.
“Kolakovtsi köyü hükümdarı Molla
Mutiş seyrek rastlanan, insanlıklı
Türkler’dendi. Doğrusu bu Türkün
simasını kaleme almaya cesaret edemiyorum, çünkü o hem kalp, hem de akıl
sahibi bir kişiydi. Yazar dediyse reaya
yaptığı iyiliklerin hatti hesabı belli değil.
Onun merhameti, ağırbaşlılığı, hatta
İstanbul’daki patriğin bile başüstünde
tutacağı bir insandır. Aklına, dünya
üzerine yürüttüğü düşüncelere, insanlara karşı tutumuna bakacak olursak
Çin hükümdarına bile onu başvezir
yapmasını tavsiye edebilirsin. Din ve
iman açısından temiz bir Türk, temiz
bir Müslüman’dır. Abdesti abdest,
camisi cami, orucu oruç, bayramı bayram, haremi harem, her şey yasalara
uygun. İnsanlık bakımından ise çok
hristiyandan daha insanlıklıdır. Kolakovtsi köylüleri yediden yetmişe ona
saygılıdırlar. Hangi Bulgar’a sorsan:
“Türk hükümdarı elinde bulunduk,
fakat kötülük görmedik!” Allah ondan
razı olsun, doğruyu doğru söylemek
gerek: Türk’tü, ama herşeyden önce
insandı” diyecektir.
Geto Dede’ye veya Kuzmo Radoykin
amcaya soracak olursak: “Hangisini
önce söyleyeyim, efendim diye söze
başlayacaklardır. Adamcağız ne
yaptıysa hep biz reayanın iyiliği içindir.
Çeşme istemişiz çeşme yaptırmış, yol
istemişiz yol yaptırmış, köyün hangi
köşesine bir göz atsan hep onun
yaptırdığı iyilikler gözümüze çarpar. Bu
adam iyilik yapmaktan başka bir şey
bilmiyor sanki. Köyümüzde kimsenin
kazanı bakiye kalmamıştır, çorbacıya
faiz karşılığı verilmemiştir. Bizler Türk
zulmü görmüş değiliz, zaptiyeden
dayak yemiş değiliz, subaşılar kimseyi cezaya çaptırmış değildir. Kadın
takımının ırzına, namusuna sunulmuş
değildir... Molla Mutiş kendi çocukları
misali reayanın üzerine titreyen bir
kişiydi. Tavuk yavrularını atmacadan
nasıl koruyorsa o da bizi kanatları
altına, himayesi altına alarak öylece
koruyordu. Bütün kötülüklerin önüne
set çekmiş bir hükümdardı. Onun
sayesinde kimse kötülükten, ya yoksulluktan ağlamış değildir.

Devamı gelecek sayıda

Kırcaali Haber8

Ekim 2008

“Kırcaali” Türk Folklor Ekibi Romanya’nın Köstence şehrinde
düzenlenen festivalde Bulgaristan Türklerini başarıyla temsil etti
02- 0 6 Ekim 20 08 tarihleri
arasında Romanya’nın Kös tence şehrinde düzenlenen 14.
Uluslararası Türk - Tatar folklor
festivaline 7 ülkeden 12 folklor ekibi katıldı. Festivalde Bulgaristan’ı
“Ömer Lütfi” kültür derneği folklor
ekibi başarıyla temsil etti.
Köstence Türk ve Tatarların
yoğunlukla yaşadıkları bir şehir.
350 bin nüfusu olan Kara deniz kıyı
şehrinde Türk ve Tatarların sayısı
yaklaşık otuz bin. Romanya’da
Türkler ve Tatarlar iki birlik
çatısı altında kültür faaliyetlerini sürdürmektedirler-Romanya
Demokratik Türk Birliği ve Romanya Demokratik Müslüman
Tatar Türkleri Birliği. Uluslararası
Türk Tatar folklor festivalini düzenleyen Romanya Demokratik Müslüman Tatar Türkleri Birliğidir. Üç
gün boyunca Türkiye, Bulgaristan,
Makedonya, Kosova, Kırım, Tataristan ve Romanya’dan katılan
folklor ekipleri Köstence kültür evi
salonunda ve bölgedeki Türk Tatar nüfusu bulunan köylerde konser
verdiler.
Bulgaristan Türklerini temsil
eden “Kırcaali” Türk folklor ekibi
festivale 30 kişilik bir grup ile katıldı.
Başta “Ömer Lütfi” Kültür derneği
Müdürü Müzekki Ahmet olmak üzere ekibin genel yönetmeni Yüksel

“Ömer Lütfi” Kültür Derneği Türk folklor ekibi Romanya’nın Köstence
şehrindeki tarihi caminin önünde.
Esen, müzik sorumlusu Baki Ahmet,
Solistler Yanitsa Petkova ve Behiye
Ahmet festivale katıldılar.
Festivalin ilk gününde Köstence
şehir merkezinde bulunan tarihi
caminin yanından başlayarak
yaklaşık 5 kilometre kortej yürüyüşü
yapıldı. Başta Bursa Mehter

“Kırcaali” Türk Folklor Ekibi Köstence
sokaklarında kortej sırasında.

www.kircaalihaber.com

Bulgaristan Türkleri’nin Haber Portalı

Reklamlarınızı Kırcaali Haber’de Değerlendiriniz

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

dolduran Köstenceliler ekipleri alkış
yağmuruna tuttular.
Köstence
bölgesinde
gerçekleştirilen konserlerden sonra yine kültür evinde kapanış gala
gecesi yapıldı. Festivale katılan tüm
ekiplere plaket ve onur belgeleri
sunuldu.
KH

Bursa Mehter takımı Köstence sokaklarında kortej
sırasında.

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

Kırcaali Haber gazetesi
reklam fiyatları:

Takımı’nın olduğu kortej yürüyüşü
kültür evi önünde sona erdi. Burada
tüm katılan ekipler küçük gösteriler
sundular.
Aynı akşam ise 1000 kişi kapasitesi olan kültür evi salonunda
folklor ekipleri onar dakikalık gösteriler yaptılar. Salonu tıklım tıklım

