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          Aşırı sağcı ATAKA par-
tisi milletvekillerince hazırlanan 
Ermeni iddialarının Bulgaristan 
tarafından resmen tanınmasını 
öngören yasa teklifi parlamen-
to genel kurulunda bir kez daha 
reddedildi.
Teklif, ATAKA milletvekillerinin 
girişimiyle parlamento genel ku-
rulunda   üçüncü kez gündeme 
getirildi.
173 milletvekilinin katıldığı oyla-
mada yasa teklifi 50’ye karşı 63 
oyla reddedildi. Oylamada 60 mil-
letvekili ise çekimser kaldı.
Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin 
oluşturduğu Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (DPS-HÖH) milletvekili 
Remzi Osman, böyle bir teklifin 
parlamentoda gündeme getiril-
mesinin hem tarihi gerçeklere, 

hem de parlamentoya saygısızlık 
olduğunu söyledi.
Söz konusu olayların benzerlerinin 
birçok ülkede yaşandığını kaydeden 
Osman, “olayları yaşandığı zamana 
ve şartlara göre değerlendirmek ge-
rektiğini” ifade etti.
Osman, dış güçlerin kışkırtmasıyla 
Ermeni çetelerin Türk ordusuna ve 
Türk halkına karşı kanlı eylemler 
düzenlediğini hatırlatarak, “Bu şart-
larda insanların ve devletin güvenli-
ğinin sağlanması adına zorunlu göç 
uygulaması kararı alınmıştır. Benzer 
bir karar ABD tarafından İkinci Dün-
ya Savaşı sırasında Los Angeles’te 
yaşayan Japonlara uygulanmıştır. 
Ayrıca, tarihin değerlendirilmesi ve 
yargılanması parlamentoların görevi 
değildir. Tarihi tarihçilere bırakmalı-
yız” dedi.

 BULGARİSTAN MECLİSİ ERMENİ TEKLİFİNİ REDDETTİ

İZMİR’DEN 22 İŞADAMI  
KIRCAALİ BELEDİYE 
BALŞKANI MÜH. HASAN 
AZİS İLE GÖRÜŞTÜ

“Nefret duygusu...”
Teklife ret oyu veren Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP) milletvekille-
rinden Aleksandar Radoslavov da, 
genel kurulda yaptığı konuşmada, 
bunu gündeme getirenlerin gerek-
çelerinin arkasında aslında “nefret 
duygusu”nun olduğunu söyledi.
Radoslavov, “Nefret bir parlamen-

toda siyasi argüman olarak kullanıl-
mamalıdır. Bu, ne insanlığa, ne de 
barışa hiçbir katkı sağlamaz” diye 
konuştu.
Bu arada, ırkçı ve aşırı milliyetçi 
ATAKA partisinden yapılan açıkla-
mada, teklifin “parlamentoda kabul 
edilinceye kadar” tekrar tekrar gün-
deme getirileceği belirtildi.

    İzmir Ticaret Odası (İZTO) 
tarafından düzenlenen üç 
günlük Bulgaristan İş ve İn-
celeme Gezisi kapsamında 
İZTO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ekrem Demirtaşın 
başkanlığında 30 kişilik bir 
grup işadamı Kırcaali bele-

diye başkanı müh Hasan Azis 
ile görüştüler. Hasan Azis  Kır-
caali bölgesine şu ana kadar 
büyük yatırım yapan firmalar 
hakkında bilgiler sundu, İzmir 
işadamlarının da buralara ya-
tırım yapmalarını istedi. 
Hasan Azis  Kırcaali’nin coğ-

rafi durumunun elvereşli 
olduğunu belirterek Makas 
yolununda açılmasıyla böl-
genin yatırımcılar için iyi bir 
duruma geleçeğini söyledi.
İZTO Yönetim kurulu başka-
nı Demirtaş, Bulgaristan ile 
ilişkileri geliştirmeye önem 

verdiklerini belirterek, “İki 
ülke arasındaki dış ticaret 
hacmi 4 milyar dolara ulaş-
tı. Ama bizim hedefimiz 10 
milyar dolar olmalı. İzmir’de 
açılacak olan konsolosluk bu 
ilişkileri daha da hızlandıra-
cak” dedi.
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  G ümü lc i ne ’y i 
Kırcaali’ye bağla-
yacak olan “Makas 
Yolu”, Yunanlıların 
tabiriyle “Dikey Yol” 
nihayet gerçek oluyor. 
Geçtiğimiz aylarda 
ihalesi yapılan yolun 
22,5 km. Yunanistan 
kısmı 36 ay gibi bir sü-
rede tamamlanacak. 
Yol tamamlandığında 
Rodop Dağları’nın 
iki yakasında, Yuna-
nistan Bulgaristan 
sınırlarına çok yakın 
yerlerde yaşayan iki 
kardeş halk derin bir nefes alacak ve kucaklaş-
mış olacak.
“Makas Yolu” uzun süre sürüncemede bırakıldı. 
Finansman, çevre ve akla hayale gelmedik bir 
dizi sorun olduğu gerekçesiyle yolun yapımı yıl-
larca gecikti. Bulgaristan AB’ye tam üye olunca, 
yolun yapımı da artık kaçınılmaz hale gedi. Yol 
konusunda Yunanistan’la Bulgaristan arasında 
derin pazarlıkların yapıldığını da geçtiğimiz ay-
larda Bulgaristan Parlamentosu’nda görev yapan 
bir milletvekili dostumuz belirtti. Yunanistan’ın bu 
yolun açılmasına karşılık, Bulgaristan’dan Nestos 

nehrine daha fazla su bırakmasını dahi istediğini 
belirtti. Ancak ortada bir gerçek vardı. Yunanistan 
AB’nin itelemesi ile bu yolu yapmak zorundaydı. 
Bulgaristan’lı milletvekili AB’nin böyle bir isteğinin 
olduğunu çok iyi bildiklerinden Nestos nehri su-
larını pazarlık konusu yapmadıklarını belirtmek-
teydi.
Ancak, yolun yapımına engel ve de hiç konuşul-
mayan başka bir konu daha vardı; o da Bulgaris-
tan sınırında yaşayan Batı Trakya Türk Azınlığı 
idi! Yolun yapımı konusunda Azınlığın engel gibi 
görüldüğü her ne kadar pek fazla dile getirilmese 
de, asıl gerçek işte buydu. Yakın zamana kadar, 
“Komünizm tehlikesi” olduğu gerekçesiyle “Yasak 
Bölge” sınırlaması altında yaşayan bu bölge in-
sanının birbirleriyle kavuşmaları ve kaynaşmaları 
istenmiyordu. 
Dünyamız hızla küçülürken, AB de genişlemeye 
devam etti. Korku, endişe ve bazı hayallerin boşu-
na olduğu en sonunda anlaşıldı. Gümülcine’den 
Kırcaali’ye bugün için dört saatte gideceğiniz bir 
yol, 36 ay sonra en çok bir saate inecek. Bu ola-
yın ilk getirisi ise bölgede yaşayan insanlara yan-
sıyacak. Bölge ekonomisi canlanacak ve turizm 
imkanları artacak. Türkiye’ye gitmek isteyen Kır-
caali bölgesi halkı bundan böyle Kapıkule’yi değil 
de daha çok İpsala kapısını tercih edecek. Bu da 
bölgesel ekonominin kıpırdanmasına yol açacak. 
Fakat asıl hareketlenme yaz aylarında deniz kı-
yılarında yaşanacak. Kırcaali halkı bundan böyle 
yaz tatili için ülkenin Karadeniz kıyıları yerine, çok 
daha yakın olan Rodop ve Evros ili kıyılarını tercih 
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edecektir. Bu yüzdendir ki bazı zengin Bulgarların 
daha şimdiden Semadirek ve Taşöz gibi adalarda 
otel işletmek istedikleri belirtilmektedirler. Yine 
bazı işadamları da Kırcaali’den Gümülcine’ye dü-
zenli otobüs seferi koymayı planlamaktadırlar.
Yukarıda sıraladığımız olaylar ekonomiyle ilgilidir. 
İki bölge halkı bu yol sayesinde kültürel açıdan da 
yakınlaşacaktır. Karşılıklı kültürel, sosyal ve spor-
tif etkinlikler de artacaktır. Örneğin Kırcaali’de ya-
yınlanan Türkçe bir gezete veya dergi Gümülcine 
ve İskeçe’ye çok daha rahat ulaşabilecektir. Bu-
nun tersini de düşünmek hayal sayılmamalıdır.
Bütün bunların gerçekleşebilmesi için her iki ta-
rafta yaşayan Türklerin de milli, manevi değerle-
rine sahip çıkmaları ve tek bir yumruk gibi dimdik 
ayakta kalmaları gerekir. Önemli olan ezilmeden, 
baskı görmeden, tartaklanmadan, haysiyetli ve 
şerefli bir şekilde bu ilişkileri yapabilmemizdir. 
Geleneklere, maneviyata, örf ve adetlere, ana-
dil Türkçe’ye bağlı kalınarak başlatılacak ilişkler 
Balkanlar’da Türk varlığını da güçlendirecektir. 
Öte yandan içimize kapanmadan ülke dillerini 
de çok iyi öğrenmek toplumların ilerlemesi için 
kaçınılmazdır. Bütün bunları başarabildiğimiz 
takdirde, önümüzde yeni ufuklar, daha nice yol-
ların açıldığını göreceğiz. Ama, bir kez daha tek-
rarlıyorum, Türklüğünü, Müslümanlığını, örf ve 
adetlerini unutmadan yolumuza ve kalkınmamıza 
devam etmemiz gerekir. Bunun aksi birlikte seya-
hat ettiğimiz geminin su alması ve en sonunda da 
batması anlamına gelir ki bunu da hiç bir kimse-
nin arzu ettiğini düşünmüyorum.

KIRCAALİ İLİNDEKİ BELE-
DİYELERİN WEB SİTELERİ
Kırcaali :
   www.kardjali.bg
Ardino:
   www.ardino.bg
Momçilgrad:
   www.momchilgrad.bg
Çernooçene:
   www.chernoochene.com
Krumovgrad:
   www.krumovgrad.bg
Kirkovo:
   www.bulgaria.domino.bg/kirkovo
Cebel:
   

Abdullah Şevki beyin kısaca özgeçmişi:
      Maystrovo, 1950y. doğumludur. Orta 
okulunu Miladinovo’da ikmal ettikten 
sonra, liseyi de Kırcaali’de Dimitır Bla-
goev okulunda bitirmiştir. Kendisi tarımla 
uğraşmaktadır. Çiflik köyünde konserve 
fabrikası mevcut olup, konserve imalatı ile 
uğraşmaktadır ve bu alanda Kırcaali’mizin 
sayılı iş adamlarından biridir. 2001 yılın-
dan beri de Kırcaali Camii encümen baş-
kanlığını yürütmektedir ve aynı zamanda 
da Yüksek İslam Şura üyesidir. Evli, iki 
çocuk babası ve ıkı de torun dedesidir. 
Şu anda Kırcaali’de ikamet etmektedir. 

          - Sayın Abdullah Şevki Kırcaali Camii 
encümenliğinin  görevleri nelerdir?

 - Encümenliğimizin görevleri aslında 
Bulgaristan’daki bütün cami encümenliklerinin 
görevleriyle aynıdır. Kısaca şöyle özetleyebili-
riz:
 1. Yüksek İslam Şurası, Başmüftülük ve 
Bölge Müftülüğünün kararlarını uygulamak;
 2. Bölgedeki bütün müslümanların faali-
yetlerini düzenlemek ve yönetmek;
 3. Camiyi ve camiye ait vakıf mallarını 

idare etmek;
 4. Camiye yardım düzenlemek ve cami 
bakımını ve onarımını düzenlemek;
 5. Gelecek yılın bütçesini düzenlemek;
 6. Dini eğitim ve Kuran kursları düzenle-
mek.
        - Kırcaali Camii’nin tarihi nedir?
         - Kırcaali Camii Osmanlı döneminde, bun-
dan 350-360 yıl önce kurulmuştur. Cami eski 
olduğu için bakıma ve tamire ihtiyaç duyulmuş-
tur ve 1999-2000 y. hayırsever iş adamlarının 
da katkılarıyla restore edilmiştir.

  Türkiye Cum-
huriyeti tarihin-
de ilk kez aynı 
anda 8 balkan 
ülkesine birden 
TÜRKÇE dağı-
tım yapan “ilk” 
ve “tek” gazete 
olan Frekans 
Gazetesi, yayın 
hayatında üçün-
cü yılına girdi.
G o n c a g ü l 
Tekstil Ltd Şti 
çatısı altında, 
gazeteci Şenol 
G onc agü l ’ün 
sorumlu yazı iş-

leri müdürlüğünde, 3 yıl önce kurulan ve 8 balkan 
ülkesinde TÜRKÇE olarak yayınlanan Frekans 
Gazetesi, bu yönü ile Türkiye’de bir ilk’i de ger-
çekleştirmişti.
Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Makedonya, 
Kosova, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Türkiye’nin 
çeşitli bölgelerinde dağıtımı yapılan gazete, Bul-
garistan başta olmak üzere, balkan ülkelerindeki 
tüm Türk kökenli Bakan, Milletvekili, Vali, Belediye 
Başkanları, Müftülükler, muhtarlıklar, Türkçe ya-
yınlar bölümleri, eğitim kuruluşları ve üniversitele-
re, siyasi partiler ve çok sayıdaki Türk firmaları ile 
bu ülkelerdeki Türk temsilciliklerine ulaştırılıyor.
Gazete Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şenol Gon-
cagül: “Böyle önemli bir misyonu üstlendiğimizde, 
herkes ne kadar süreceğini merak etmişti. Çok 
denenen ve başarılı olunamayan bir çalışmaydı. 
Çok şükür, 3 ncü yılımıza da girdik. Her geçen 
sayı etkinliğimizi biraz daha arttırmayı hedefliyo-
ruz.” dedi.

 FREKANS GAZETESİ 3 YAŞINDA
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 Gündem 
  muzekki@gmail.com
Müzekki Ahmet

      Almanya’da yayımlanan Westdeutsche 
Allgemeine gazetesinin 10 Ocak 2008 tarih-
li internet sayfasında, “Bulgarlar Türklere ve 
Çingenelere Karşı” başlık altında yayımlanan 
Brüksel çıkışlı haberde;  
“Bulgaristan, AB’ye girmesinden iki yıl önce 
şovenist bir partinin parlamentoya girmesiyle 
komünist rejimin sonunda başına gelmeyen 
bir şeyle karşı karşıya kaldı. Türk ve Çingene 
karşıtı aşırı milliyetçi Ataka partisi, 2005 yılın-
da yapılan seçimlerde yüzde dokuz oranında 
oy alarak, Sofya’daki 240 sandalyeli Mecliste 
21 koltuk elde etti.  Hatta Ataka lideri Volen 
Siderov, bir yıl sonra yapılan cumhurbaşkanlı-
ğı seçimlerinde yüzde 21.5 oranında oy alarak 
makamdaki Georgi Pırvanov karşısına geçti. 
Ataka “Huçum” partisi, üç milletvekiliyle Avrupa 
Parlamentosuna da ayak bastı.  
Bulgaristan’ın azınlıklar konusundaki yaklaşımı 
ve azınlıklarla barış içinde birlikte yaşaması, 
7.7 milyon Bulgar’ın zorlu AB ve NATO yolunda 
olumlu bir puandı. Resmini, yolsuzluk, karabor-
sa ve organize suçların oluşturduğu bu Balkan 
ülkesinde, 1997 yılında büyük bir ekonomik kriz 
yaşanmış ve toplu gösteriler meydana gelmiş-
ti. Fakat etnik sorunlar nedeniyle parçalanan 
komşusu Yugoslavya’dan farklı olarak, sistem 
değişikliğini barışçıl bir şekilde gerçekleştirdi. 
Komünist rejim döneminde Slav isim almaya 
zorlanan Türk azınlığa eski hakları iade edildi. 
 Ataka’nın,”Bulgaristan’ı Bulgarlara geri ve-
rin” parolaları, Türkler ve Türklerin hükümet-
teki koalisyonda yer alan “Hak ve Özgürlük-
ler” partisini hedef almaktadır. Ataka’nın lider 
kadrosunun büyük bir kısmı ülkedeki yerleşik 
partilerden ayrılanlar tarafından oluşturuluyor. 
Siderov’un kariyeri, 90’lı yılların başında ko-
münist karşıtı “Demokratik Güçler Birliğinin” 
bir organı olan “Demokratsja”da şef redaktör 
olmasıyla başlamıştır.  Ataka, NATO’dan çıkışı 
ve AB’ye üyelik sözleşmesinin yeniden müza-
kere edilmesini savunuyor. Bunların arasında 
Brüksel’in ısrarıyla kapatılan Kozloduy nükleer 
santralinin yeniden faaliyete geçirilmesini talep 
ediyor. Ataka partisi, Türkçe televizyon prog-
ramlarının yasaklanmasını ve Ortodoks mez-
hebinin devletin resmi mezhebi ilan edilmesini 
talep ediyor. Şubat ayında Siderov’un adamları, 
Waz gurbuna ait 
bir günlük gazeteyi 24 saat süreyle işgal etti. 
Ancak, Sofya’daki Parlamentoda Atakisler izole 
bir durumdadır. Ataka partisinin verdiği 25 yasa 
değişikliği teklifi başarılı olmadı. Yürütülen so-
ruşturmalar ve parti içi muhalefet dolayısıyla 
aşırı sağcı fraksiyonun milletvekili sayısı 13’e 
indi. Milletvekili Vladimir Kuzov 
reşit olmayan bir Roman ile cinsel ilişkiye gir-
mekten suçlu bulundu. Yalnız partinin elinde 
büyük bir medya gücü var. Ataka partisi, Skat 
televizyonu ve Siderov’un kayınpederine ait 
Ataka isimli günlük gazeteyle milliyetçi söylem-
lerini yayıyor. Strasbourg Avrupa Parlamento-
sunda özellikle Siderov’un 
üvey oğlu Dimitar Stijanov dikkati çekiyor. Di-
mitar Stijanov’un, Macaristanlı meslektaşı Livia 
Jaroka’ya yolladığı elektronik postada, mem-
leketinde binlerce güzel roman kızın olduğu, 
doğru zaman ve doğru yerde 12-13 yaşlarında 
bulabileceğini yazıyor.” denilmektedir. 
 Ataka işte bu, dünya da böyle tanımış.

SAYENDE SİDEROV...

KIRCAALİ BÖLGE MÜFTÜSÜ ŞABANALİ AHMED: VAKIF  
   MALLARINI GERİ ALMA MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR.

         
        SAYIN AHMED, KIRCAALİ  İLİNDE CA-
MİLERİN GENEL DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİ 
VERİRMİSİNİZ? 
 - Öncelikle  Kırcaali bölgesinde kaç cami 
ve mescit bulunduğunu söyleyelim isterseniz. 
Bölgemizde toplam olarak 178 cami ve 85 
mescit  bulunmaktadır- toplamı 263 yapmakta-
dır. Aynı zamanda Bölge Müftülüğümüze bağlı 
270 encümenlik bulunmaktadır. Merkez cami-
lerimizin, yani Kırcaali, Çernooçene, Cebel, 
Mestanlı, Çorbacılar, Benkovski, Çanakçı, Eğri 
Dere, Boyno, Perperek gibilerin durumları ga-
yet iyidir. Diğer bölgelerde ise camilerimiz eski 
oldukları için, yani Osmanlı döneminde yapıl-
dıkları için, günümüz itibariyle tamire ihtiyaçları 
vardır. Genellikle çatılarının onarımı ve yer yer 
bina ihtiyaçları da çıkmaktadır. Ancak halkımı-
zın maddi imkanları pek müsait olmadığından 
bunların bakımı belediyelerimiz tarafından ve 
imkanlar çerçevesinde müftülüğümüz  tarafın-
dan yapılmaktadır. Bu camilerimizin 178’inde 
Cuma namazları kılınmaktadır, 85 mescidimiz 
ise 5 vakit namaz ve Ramazan ayında teravih 
namazları için ihtiyacı karşılamaktadır.
 
 BÖLGEMİZDE KADROLU OLARAK 
ÇALIŞAN IMAMLARIN SAYISI KAÇTIR VE 
HANGİ CAMİLERDE GÖREV YAPMAKTA-
DIRLAR? 
 - Kırcaali bölgesinde 15 imamımız 
kadrolu-maaşlı olarak görevlerine devam et-
mektedirler. Bu 15 imamımız genç, imam-hatip 

ŞABANALİ AHMED

lisesi mezunu, hatta bazıları da İslam Enstitüsü 
mezunudur. Görev yaptıkları camilerimiz ise 
şunlardır: Kırcaali, Boyno, Kaloyantsi, Çerno-
oçene, Cebel, Mestanlı, Çorbacılar, Adaköy, 
Benkovski, Emirler (Dobromirtsi), Gorski İzvor, 
Eğri Dere, Kirkovo, Tihomir ve Drangovo’dur

       BÖLGE MÜFTÜLÜĞÜ’NÜN İLERİYE 
DÖNÜK DÜŞÜNCELERİ VE AMAÇLARI 
NELER ? 
 - Bulagaristan’da müftülükler devletin 
içerisinde özerk birer kurum olmaları itibariyle 
devlet tarafından maddi destek almamakta-
dırlar, yani kendi gelirleriyle ayakta durmaya 
çalışmaktadırlar. Bizim önümüze hedef olarak 
koyduklarımız, bu çerçevede, öncelikle imam-
larımızı maaşlı bir statüye sokmak ve mümkün 
mertebe gençleştirmektir. Bununla beraber 
özellikle yaz dönemlerinde Kuran kursları dü-
zenleyerek çocuklarımızı ve her ihitiyaç hisse-
den halkımızı dini açıdan bilgilendirmektir.

VAKIF MALLARININ DURUMU NEDIR? 
  - Osmanlı döneminde cami inşa edi-
lirken özenle merkezi yerler seçilmekte imiş. 
Bunun nedeni merkezde dini sembolize eden 
bir mabetin olması ve etrafına yapılacak dük-
kanlarla, yani vakıf mallarıyla cami idaresine 
iyi gelir sağlama amacıdır. Elde edilen bu ge-
lirlerle de cami idaresi kimseye muhtaç olma-
dan ayakta durabilecektir. Fakat Osmanlı’nı 
Bulgaristan’dan çekilmesiyle, özellikle 1990 
yılına kadarki idareler bu vakıf mallarını büyük 
ölçüde istimlak etmişlerdir. 1990’dan sonra 
müftülüklerin çabasıyla bazıları geri alınabil-
miş, bazıları için ise hala mücadele edilmek-
tedir. Mesela Kırcaali’deki Medrese bunlardan 
bir tanesidir. Müftülüğümüzün bir diğer amacı 
da sahip oldukları vakıf mallarını ve arazileri en 
iyi bir şekilde değerlendirmektir.
Amacımız vakıf mallarının hepsini müftülüğün 
bünyesine katmak ve onlardan elde edilen 
gelirlerle imamlarımızın, istihdam ettiğimiz ki-
şilerin ve aynı zamanda dini faaliyetlerimizin 
ihtiyaçlarını karşılamaktır.
             
           Söyleşiyi yapan: Sebahat Ahmet
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 Avrupa Parlamentosu’nda Bul-
garistan Vekili Metin Kazak’ın sözle-
rine göre Bulgaristan’ın etnik modeli 
konusu, güncelliğini hiç yitirmediyse 
de günümüzde eski Yugoslavya’da, 
hatta komşu Türkiye’de yaşa-
nan olaylar bağlamında özellikle 
önemli bir konudur. İktidar orta-
ğı olan Bulgaristan Türklerinin li-
beral partisi Hak ve Özgürlükler 
Hareketi DPS’ye mensup Metin 
Kazak, Avrupa Parlamentosu’nun 
Strasburg’ta geçen Aralık toplan-
tısında Bulgaristan’ın etnik modeli 
konulu özel bir konuşma yaptı. 
Metin Kazak’ın sözlerine göre Bul-
garistan, AB’ne katılmakla Balkan-
lar ve Avrupa genelinde eşi görül-
memiş bir hoşgörü modeli getirdi. 
Söz konusu model, azınlıkların ül-
kenin siyasi, sosyal, ekonomik ve 
kültürel hayatının tüm alanlarına 
katılması ilkesi ve onların etnik ile 
dini benliklerinin korunması ilkesi 
arasındaki dengeye dayanmakta-
dır. Kazak, radyomuza açıklama 
yaparken şöyle konuştu: “Bu mo-
del Bulgaristan’da Hıristiyanlar ile 
Müslümanlar arasındaki iyi komşu-

luk ilişkilerini canlandırdı, etnik an-
laşmazlıkları siyasi sürece dönüş-
türdü. Bundan dolayı günümüzde 
Bulgaristan Balkanlar bölgesinde 
yer alan ve tarihi itibari ile etnik 
gerginlik ve çatışmaların yükünü 
taşıyan diğer ülkelere kıyasla Av-
rupa ailesinde gurur duyabileceği 
bir modele sahiptir” . 
“Bulgaristan’ın komünizmden de-
mokratik topluma geçiş yolunu et-

METİN KAZAK: BULGARİSTAN ETNİK MODELİ AVRUPA’DAKİ KÜLTÜRLERARASI 
İLİŞKİLERE BİR ÖRNEKTİR

nik ve dini sarsıntılar ve çatışmalar 
yaşanmadan atlatmış olması, toplu-
mumuzun birliğe gururla sağladığı 
bir katkıdır. Diğer devletlerde geç-
mişin mirası olan etnik gerginliklerin 
nasıl giderilmesi gerektiği yönünde 
sesler yükselirken, mesela Kosova, 
Bulgaristan’ın modeli bu ülkelere 
örnek olabilir. Tabii, her devletin 
kendi gelişim özellikleri var. Ancak 
bununla beraber Bulgaristan’ın etnik 
modelinin dayalı olduğu ilke, temel 
olarak alınabilir” diye konuştu Me-
tin Kazak ve AB üyesi diğer ülkeleri 
temsil eden Avrupa Parlamentosu 
vekillerinin Bulgaristan’ın modelini 
çok olumlu bir şekilde algıladıkları-
nı da ekledi. Üstelik, bu ülkelerden 
bazılarında da artık kültürlerarası 
ilişkilerle ilgili gerginlik var. Kazak’ın 
sözlerine göre Bulgaristan etnik mo-
delinin başarısı bunda saklıdır, ki 
eski totaliter rejimin yürüttüğü zor-
la asimilasyon politikasının sonucu 
olan etnik ve dini gerginlik azınlıkla-
rın siyasete katılmaları ile giderildi. 
Bu şekilde siyasi araçlarla rejimin 
ayak altına aldığı demokratik hak 
ile özgürlükler yenilendi ve ülkede 

etnik barış sağlandı. 
“Bulgaristan, gerçekten Avrupa’nın 
diğer ülkelerine ve özellikle de Bal-
kan bölgesine örnek veriyor, diyor 
Metin Kazak. Bilindiği üzere eski 
Yugoslavya topraklarında ve kom-
şu Türkiye’de de maalesef gergin-
lik var. Bundan dolayı Bulgaristan 
modeline olan yaklaşım son dere-
ce olumludur. Aslında bizim mo-
delimiz, Avrupa Ulusal Azınlıkları 
Koruma Anlayış Belge’sinin temel 
ilkelerinden esinlenmiştir. Belgenin 
temelinde gerek çoğunluğun, ge-
rekse etnik azınlıkların temsilcileri 
olsun tüm vatandaşların hiçbir ayı-
rım türü uygulanmadan ülkenin ha-
yatına katılması ilkesi yatıyor. Yani 
tüm vatandaşlar siyasete, devletin 
vatandaşlarla yürüttüğü diyaloğa 
ve kararların alınmasına katılmalı-
dır. Belirli bir azınlığın yoğun olarak 
yaşadığı bölgelerde sosyal, ekono-
mik veya kültürel açıdan herhangi 
bir nispetsizlik varsa devlet bu du-
rumun giderilmesi için ilgili tedbirleri 
uygulayarak gereken nispeti sağla-
malıdır” şeklinde noktaladı sözlerini 
Metin Kazak.

BULGARİSTAN VATANDAŞLARI 
AB ÜYELİĞİNDEN MEMNUN

     “Alfa Risırç” kamuoyu araştır-
ma ajansı müdürü Boryana Di-
mitrova, 2007 yılında genel ola-
rak Bulgaristan vatandaşlarının 
Avrupa konusundaki beklentiler 
ve umutların azalmadığını kay-
detti. Bulgarlar, ülkenin AB üye-
liğinden memnun görünüyor. 
Özellikle serbest seyahat, eği-
tim ve iş imkanları bağlamında 
üyeliğin olumlu yönlerine yük-
sek değer biçiyorlar. Ne yazık 
ki bu etapta AB üyeliği nimetle-

rinden yararlanabilen tek kesim 
gençler ve yüksek kalifiye iş 
gücüdür. Boryana Dimitrova’ya 
göre Bulgaristan vatandaşı Av-
rupa fonu kaynaklarından boş 
beklentilere kapılmıyor ve on-
ların 2 ile 5 yıl sonra olumlu et-
kisini hissetireceğini biliyorlar. 
Vatandaşların AB üyeliğinden 
ana beklentileri altyapının dü-
zenlenmesi, adli sistem, sağlık 
ve eğitim sektöründe reformla-
rın gerçekleşmesiyle ilgili.

    Bulgaristan’da geçen 
yıl en çok çalışma izninin 
Türklere verildiği bildirildi. 
İstihdam Ajansı’ndan 
edinilen bilgiye göre, 
Türkiye’den 454 kişi, 
öğretmen, şef, mali de-
netçi ve inşaatçı olarak 
Bulgaristan’da çalışıyor.
Tehnoimpeks 98 adlı işçi 
arama şirketinden Kolyo 
Raynov, ülkede birçok 
tekstil şirketinin personel 
konusunda sıkıntılar çek-
tiğini belirtti. Yerli halkın 
250 leva maaşla dikiş 
makinelerinde çalışmaya 
hevesli olmadığını ifade 
eden Raynov, Vietnamlı 
kadınların dikiş atölye-
lerinde iş bulduğunu ve 
memnuniyetle çalıştığını 

söyledi.
Raynov, daha iyi ücret karşılığı alanında uz-
man olan yerlilerin dış ülkelere çıkması ne-
deniyle son zamanlarda bazı yabancı mü-
hendislere de ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Moldovalı ve Ukraynalılar da Bulgaristan’da 
iş arıyor.

Bulgaristan’da en çok çalışma izni 
Türkiyelilere verildi...

       Avrupa Birliği 

BULGARİSTAN SCHENGEN SAHASINA KATIL-
MAK İÇİN YOĞUN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR

       Bulgaristan ve Romanya İçişleri 
Bakanlıkları, Sofya’da gerçekleşen 
toplantıda iki ülkenin Schengen sa-
hasına katılması yönünde yürütülen 
hazırlıklarda işbirliği yapmakta an-
laştı. Bulgar tarafının daveti üzeri-
ne düzenlenen görüşmede ağırlık 
Sofya ve Bükreş’in Schengen ko-
nularında AB Komisyonu tarafın-
dan onay almaları için çalışmaların 
uyum ve koordinasyon içinde yürü-
tülmesine verildi. Herşeyden önce 
Avrupa’nın henüz üyelik müzake-
releri döneminden “paket” olarak 
ele aldığı Bulgaristan ile Romanya, 
Schengen sahasına katılma süreleri 
ile ilgili farklılıkları ortadan kaldırma-
lıdır.Bulgaristan’ın belirlediği strate-
jik hedef, Avrupa ile sınırlarının en 
geç 2011 yılında kaldırılmasıdır, 
oysa Romanya bunun 2012 yılında 
gerçekleşmesini hedef güdüyor. 
İki ülke, Schengen ile ilgili bir dizi 
şartı yerine getirmelidir. Onların en 
önemlileri, kara, su ve hava sınırı 
olmak üzere dış sınırlardaki güven-
liğin garantilenmesi ve ulusal asayiş 
ile emniyet organlarının Schengen’in 
bilgi sisteminin bir kısmı haline gel-
mesidir. Bulgaristan, dış sınırların 
korunması ile ilgili Schengen siste-
mine henüz 2009 yılında katılmaya 

hazır olacağını, 2011 yılına kadar 
kalan süreyi ise diğer şartları yerine 
getirmek için kullanacağını açıkladı. 
Bulgaristan’ın sınırlarındaki kont-
rolün pekişmesi için AB tarafından 
2009 yılının sonuna kadar tahsis 
edilen para 200 milyon euronun 
üzerindedir. 
Bulgaristan ile Romanya’nın 
Schengen sahasının bir parçası 
haline gelmeleri için Avrupa Parla-
mentosu ile danışma görüşmeleri 
yapıldıktan sonra birliğe üye tüm ül-
kelerin bu konuda oybirliği ile karar 
vermeleri gerekiyor. Bundan önce 
ise iki ülkenin Schengen şartlarını 
yerine getirme hazırlılığı ile ilgili ay-
rıntılı değerlendirmeler yapılacak. 1 
Ocak tarihinde Schengen sahasına 
katılıp AB dönem başkanlığını dev-
ralan Slovenya, Sofya ve Bükreş’i 
yakından takip edeceğini açıkla-
dı. Bundan dolayı Sofya’da geçen 
toplantıda Bulgaristan ve Roman-
ya içişleri bakanlıkları yetkilileri, 
Slovenya başkanlığı ile olduğu gibi 
AB’nin ilerideki başkanlıkları ile de 
iki ülkenin Schengen sahasına tam 
bir şekilde bütünleşmesi yolundaki 
hazırlıkların başarı ile tamamlan-
ması için yoğun işbirliği yürütmekte 
anlaştı. 
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Kültür-Sanat-Edebiyat

BULGARİSTAN TÜRKLERİ’NİN ADETLERİ VE GELENEKLERİ
    Türk adetleri ve gelenekleri milletimizin en büyük manevi zenginliğidir. Ni-
şanlarımız, kına gecelerimiz, düğünler, sünnet düğünleri, gezelerimiz, bebek 
gezelerimiz, mevlit ve yağmur duğaları bu adet ve geleneklerin bazılarıdır.
Aşağıda eskiden ve şimdi de canlanmakta olan kına gecesinin nasıl geçtiği 
anlatılmıştır.

ESKİDEN KINA GECELERİMİZ 
    Kına gecesi gelinin düğünden önceki akşamıdır. Kına gecesine gelinin 
akrabaları ve arkadaşları gelir. Kız özel kırmızı renkte bir elbise giyir. Kınayı 
kızın yengeleri yakar. Süslü bir tablayın içinde koyu bir kına karılır ve üstüne 
mum yakıp koyarlar. Gelin ortaya bir sandalyeye oturur ve üstünü kırmızı bir 
eşarpla örtürler. Sonra gelinin etrafında yengeler elinde tablayı gezdirerek 
dönerler ve türküler  söylerler.
O türkülerden en göz yaşartan:
’’ Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar,
Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler.
Uçan da kuşlara malüm olsun
Ben annemi özledim.
Hem annemi, hem babamı  
Ben köyümü özledim.
Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse 
Annemin yelkeni olsa uçsa da gelse...’’ gibi
Kınayı yakmaya zaman gelince kız avuçlarını açmaz. Yengeler gelinin kayna-
nasını çağrırlar ve kaynana gelinin avuçlarına kınayla beraber altın koyar.
Sonra gelinin ellerine özel eldiven giyitirler. Gelinin üstünü örttükleri eşarpın 
üstüne kına gecesine gelen konuklar para, hediye ya da altın koyarlar. Kına 
yakma işi bittikten sonra gelini ortaya alıp bütün gece oynarlar ve eylenirler.
Kına gecesi bizim en güzel geleneklerimizden biridir.

   Kırcaali Ömer Lütfi Türk Kültür Derneği’nın Folklor ekibi dü-
zenlenen bayram konserleri ve festivallerde geleneklerimizi genç 
nesillere öğretilmesinde büyük rol oynamaktadır.

     “Kimlik ve Hoşgörü. Kültü-
rel Bütünleşmenin Felsefi Pra-
tik Sorunları” ülkemizin somut 
etno- kültürel politikasına önemli 
teorik ve pratik yanlarını genel-
leştirmeyi deneyen bir eserdir. 
Yapılan analiz, sivil toplumun te-
mel değerlerinde ve Avrupa’ya 
entegre olma sürecinde konum 
belirleyici olan değer yargıların-
dan kaynaklanan, bizdeki fark-
lı kültürlerin etkilişim içindeki 
özgün birlikteliğini tanımlayan, 
kimlik, bütünleşme ve hoşgörü 
problemlerinin aktüel olmasın-
dan ve büyük öneminden dolayı 
gerekli görülmüştür.
İrdeleme, bugünkü kültüre geli-
şim seyrinde modern felsefeye 
uygulamalı yaşam sahası aç-
mayı hedefleyen bilimsel ara-
yışların bir meyvesidir. Eserde, 
Avrupa standartlarındaki bir et-
niksel kültürel bütünleşmeyi ül-
kemiz koşullarında uygulanma 
yolları aranmıştır. 
Etniksel kültürel entegre olma, 
kültür politikası ve bütünleş-
me kavramları ile bunların de-
mokrasi, özgürlük ve güvenlik 
kavramları ile olan etkileşimi 
ele alınmıştır. Kütlürel miras, 
dinden gelen hoşgörü, yeni 
ulusal psikoloji ve etik problem-
leri geniş olarak irdelenirken, 
sosyo-kültürel ve dinsel süreç-
leri yönlendiren kurumlara da 
atıfta bulunmuştur. Her biri sivil 
toplumun etkin kurucusu olan, 
özgür ve kendi aralarında eşit 
vatandaşlardan olan topluluğa 
üye kişilikleri dinamik gelişim 
sürecinde benlik biçimleme ey-
lemleri izlenmiştir.

 KİŞİSEL, KİMLİK VE HOŞGÖRÜ KÜLTÜREL BÜTÜNLEŞMENİN FELSEFİ VE PRATİK SORULARI
Bir sıra felsefi sosyo-politik ve 
kültüroloji teorilerine ve bunlara 
bağlı devlet politikalarına yer ve-
rilmiştir. Etniksel kültürel birlikte 
yaşamaya özel dikkat ayrılırken, 
bu birlikteliği ulusal kültür ve glo-
bal toplumla etkileşimi de anla-

tılmıştır. 
Arkadan yetişmeye çalışan ge-
lişme koşullarında kimlik ve kül-
türel bütünleşme idesi işlenirken 
bir yandan etnik ve ulusal kimli-
ğe, öte yandan da Avrupalı kültür 
dünyası ile bağlara ışık tutulmuş-
tur. 

Bulgaristan topraklarında derin 
kalıcı izleri olan, farklı etnik dinsel 
toplulukların nice asır birlikte yaşa-
mış olmaları açısından, tarihsel bi-
lincin spesifik özü sorunu da, konu 
edilmiştir. Farklı toplulukları ulusal 
Bulgar idesine bağlılığından birçok 
örnek verilmiştir. 

Farklı in-
san toplu-
luklarının 
özgün kül-
türü Bul-
gar ulusal 
kültürüne 
oluşturu-
cu bir öğe 
olarak ele 
alınmıştır. 
Kültür tu-
rizm ola-
naklarıyla 
ö z g ü n 
kültürlerin 
göster i l -
m e s i n i n 
dünyada 
m ü s p e t 
Bulgaris-
tan sima-
sı oluştu-
rulmasına 
y a r a r l ı 
olabilece-
ğine işaret 
edilmiştir. 

Bütünleşme sürecine, ulusal güven-
lik oluşturucu etkenlerden biri ola-
rak, yer verilmiştir. Toplumdaki tüm 
vatandaşların eşit durumda olması 
ise ulusal bütünlük ve sivil toplum 
oluşturma koşul olarak ortaya kon-
muştur. 
Kültürel bütünleşme sürecinin pratik 

gerçekleştirilmesi için somut 
araçlar gösterilmiştir. İrdele-
nen problemlerle ilgili öz de-
neyim ve gözlemler de anla-
tılmıştır. 
Bulgar modelinin her topluluk 
ve kurumda geliştirebileceği 
sonucu esaslandırılmıştır. 
Böyle bir uygulama inter-
kültürel-dialoglu bir tavır ve 
yaşam tarzı olabilir. Dönem 
dönem belirli çelişkiler baş-
gösterse de, bizde etnik 
hoşgörü sürekli üstünlük ka-
zanmıştır. Olumlu yanların 
bütünüyle ağır basmasına 
rağmen, bu konular devamlı 
tartışılmalıdır, çünkü sosyal 
yaşamdan herhangi bir gir-
ginlik kıvılcımı etnik alana 
kolayca kayabilir. Bundan do-
layı her yerde ve her zaman 
olumlu kararları idari uygula-
malar izlemelidir. Kişisel etnik 
bilincin, ulusal mensubiyet 
duygusu ve hepimizin Bulga-
ristan vatandaşı olduğumuz 
ve Bulgaristan uğuruna çalış-
tığımız duyumlarıyla çelişkiye 
düşmesine yol vermeyecek 
bir politika geliştirmelidir. 
Eser, ulusal geleneklerle 
uyumlu Avrupa standartlı bir 
etno- kültürel politika oluştu-
rulmasına önemli katkıdır. 
Öncelikle, özünde karşılıklı 
hoşgörü olan kültürel bütün-
leşme süreci gibi, aktüel top-
lumsal süreçlerle ilgilenen bi-
lim işçileri, devlet kurumları, 
sivil toplum örgütleri ve üni-
versite öğrencileri için kaleme 
alınmış değerli bir yapıttır.    
            MÜMÜN  TAHİR

Foto: M. Ahmet
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      Bilelim-Gülelim

   BULMACA

AĞIZ TADIMIZ

Bir Fıkra  Balık Kokusunun Giderilmesi

  Mantık Sorularımız

                   Atasözü

     Balık kokusunun eve yayılmaması içinse bir tutam çayı 
ateşin üzerine atarak yakın. Veya ağzı açık bir kabın içinde 
sirkeli su kaynatın. 

     Temel ormanda ağaç kesiyormuş, o sırada çevreciler de ormanda 
yürüyüşe çıkmışlar, Temel’i bu vaziyette görünce bir güzel 
pataklamışlar... Temel üstü başı perişan halde köye dönerken Dursun’a 
rastlamış, Dursun;  
-Ula Temel bu ne hal böyle? diye sormuş, Temel de anlatmış;  
- Ormanda ağaç keseydum, birden kalabaluk pir grup Doğan’ın 
yengesini bozmişum diye dövdü peni, halbuki ne Doğan’ı taniyruuum, 
ne de yengesuni..

     Elinizde sadece zaman ayarlayıcı olarak 2 tane kum saati vardır. 
Bunlardan biri 7 dakikalık, diğeri de 11 dakikalıktır.
Yapmayı düşündüğünüz deney tam 15 dakika sürmektedir. Eğer 
zamanı uzatırsanız veya kısaltırsanız deneyde istediğiniz verimi 
alamamaktasınız. 
Bu iki kum saatini kullanarak bu deneyin zaman ayarlamasını nasıl 
yaparsınız.

  “Çok mal haramsız, çok laf yalansız olmaz.”

Turşulu Tavuk
Malzemeler

2 Kilo lahana turşusu  
3 Çorba kaşığı margarin  
2 Adet soğan  
2 Tatlı kaşığı salça  
2 Su bardağı sıcak su  
1 çay bardağı pirinç  
4 Adet tavuk budu  
4 Çorba kaşığı tereyağı  
Tuz, karabiber 

Süre   40 dk. 

Kaç Kişilik 4

Hazırlanışı:

•	 Lahana turşusunu 1 saat su dolu kapta bekletin. 

•	 Margarini tencerede eritin. 

•	 Soğanı ince kıyıp yağda pembeleştirin. 

•	 Lahanayı sudan çıkarıp ince ince kıyın. 

•	 Soğanı ekleyin ve iyice kavurun. 

•	 Salçayı ve sıcak suyu ilave edin. 

•	 Lahanalar yumuşamaya başladığı zaman pirinci ilave edin. 

•	 Pirinçler de yumuşayınca tencereyi ocaktan alın. 

•	 Fırına dayanıklı bir cam kaba lahanalı pirinçli karışımı alın. 

•	 Üzerine haşlanmış tavuk butlarını koyun. 

•	 4 Çorba kaşığı tereyağını küçük bir tavada eritin. 

•	 Tavukların üzerine gezdirin. 

•	 Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında tavuklar pembeleşene 
dek pişirin.

SOLDAN SAĞA

1-)Geveze-Evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi
2-)Bir ilimiz-Valide
3-)Bönlük , Kalın kafalılık
4-) Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve 
yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimler
5-)Çok iyi duruma getirme, geliştirme, güçlendirme-Ata
6-)Beyaz-Bir kuş türü
7-)Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan- Benzerlerini geride 
bırakmış
8-)tersi sakar
9-)İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, aylak-Bir bitki
10-)Yemek dışında yenilen yaş veya kuru yemiş vb. şeyler

YUKARDAN AŞAĞIYA

1-)Zayıf, çelimsiz-Gaye erek
2-)Dört tarafı sularla çevrili kara parçası-Enkısa zaman dilimi-Bir bağ-
laç
3-)Üretimevi-Utanma utanç duygusu
4-)Temel esas-tedavi yolu deva
5-)Açı-ezmek sözcüğünün emir hali
6-)Büyükler ileri gelenler
7-)Kuzey Atlantik paktı-meydan saha
8-)Yararsız, işe yaramaz
9-)Çocuğu olan kadın-Arnavutluğun başkenti
10-)Bir bağlaç-Bir zaman birimi
        Cevaplar gelecek sayıda yayınlanacaktır.

 Bunu Biliyormuydunuz?
Sigara ve alkol saçı da yoruyor
     Sürekli sigara ve alkol kullanımı saçı da vuruyor. Bunla-
rın alışkanlık haline getirilmesi saçların ölmesine neden olu-
yor. Özellikle sigara kullananlarda saçların erken beyazladığı 
saptandı. Ayrıca sigara saçlarda yağlanmaya ve kırılmaya da 
zemin hazırlıyor.
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BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ ZAMANINDA KIRCAALİ

Resimler için Sayın Metin Edirneli’ye teşekkür ediyoruz.

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti  tarihte ilk Türk Cumhuriyeti 31 Ağustos 
1913 tarihinde Batı Trakya’da kurulmuştur. Balkan Savaşları sonrasında 
Batı Trakya’daki Türkler tarafından kurulan 3 ay süreyle mevcut olmuş 
bir devlettir. Garbî Trakya Müstakil Hükümeti adıyla da anılan bu dev-
letini, hem Yunanistan hem de Bulgaristan tanır. Kuvay-ı Milliye tabiri 
ilk defa Batı Trakya mücadelesinde kullanılır. Bu devlet, varolduğu kısa 

süre içinde henüz hiçbir başka hükümet tarafından tanınamamıştı. 
Batı Trakya bölgesinin henüz kendine ait olmayan Yunanistan siyasi 
sebeplerden dolayı böyle bir devlete sıcak bakıyordu, hatta kendi ira-
desi ile Dedeağacı bu devlete teslim etmişti. Bulgaristan ve Osmanlı 
İmparatorluğu ise yine siyasi sebeplerden dolayı bu devletin sonunu 
istediler. Cumhuriyet sadece 56 gün yaşadı.

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti döneminde Kırcaali 
Yöneticileri

              Tarih 

Ey Batı Trakyalı asil Türk çocuğu ne 
mutlu sana,
Sen hayat verdin kanınla milli kurtuluş 
savaşına.
Yüce kahramanlığın nakşedildi cihanın 
her yanına,
Selam duruyor milletler senin şu milli 
bayrağına.
Bastığın şu yerler senin şanlı şehitle-
rinle dolu.
Düşmanlar taciz edemez yüce kahra-
manların ruhunu.
Şanlı şehitlerin sarılmış kurtuluş bay-
rağına,
Bu ne ulvi şereftir gömülmek ecdad 
toprağına.
Yurtta hürriyetin, istiklalin rüzgarı esi-
yor,
Kahraman mücahitler şu pis esareti 
deviriyor.
Bu şanlı milli istiklal savaşından asla 
dönülmez!
Karşımıza çelik ordular da çıksa, bizi 
ürkütemez!
Biz, milli istiklal için Meriç’i, Karasu’yu 
aştık,
Bütün müstevlileri ezerek, yenerek he-

defe ulaştık.
Balkanlarda şanlı bir cumhuriyet çığı-
rını açtık,
İlk defa hürriyet meş’alesini biz yaktık.
Bu bayrak dalgalanacak, cumhuriyet 
yaşayacak!
Karşımızdaki düşmanlar bizden ürküp 
kaçacak!
Binlerce yıl hür yaşayan bir milletin to-
runlarıyız,
Şu steplerin kurdu, arslanı, göklerin 
kartalıyız.
Mücahitlerin hamlesi her zaman fırtı-
nalar andırır,
Savaşta heybetimizin dehşetinden 
düşmanlar bayılır
B a t ı  Tr a k y a  C u m h u r i y e t i 
yaşayacak,yaşayacak!
Terakkimizin karşısında milletler şaşı-
racak!
Ey şirin Batı Trakya!... İşte nihayet esa-
retten kurtuldun,
Ey düşmanlar!... Sanmayın savaşlar-
dan bu millet yorgun.
Cumhuriyetin yüce bayrağı her an bu 
yurtta dalgalanacak,
Su bütün Batı Trakyalılar kıyamete ka-
dar hür yaşayacak!

BATI TRAKYA MARŞI
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A N K E T

Çiğdem BEKİR
Öğretmen

    Kırcaali merkezinde bulu-
nan komünist lider Georgi 
Dimitrov’un eski heykelinin 
bulunduğu  yerin ne yapılması 
ile ilgili belediye başkanı müh. 
Hasan Azis halktan teklif bek-
lediğini belirtti. Konu ile ilgili 
bazı vatandaşlardan öneriler 
aldık.

      Bence eski Georgi Dimitrov hey-
kelinin yerine büyük çocuk eğlence 
parkı yapılırsa çok faydalı olur, çünkü 
yazın oraları çok kalabalık oluyor. Şu 
an orada sadece bir kayak ve iki tane 
salıncak var ve onlar yeterli değil. 
Benim iki çocuğum var, biz her yaz 
bu  sorunu yaşıyoruz.

Yüksel ESEN
Folklor Yönetmeni

Donka PETROVA
Satış Elemanı

     Bence orası güzel bir yaz sah-
nesine  dönüştürülebilir. Yaz günleri 
orada tiyatro gösterileri, konserler, 
festivaller düzenlenebilir. Tiyatro bi-
nasına yakın olması da bir avantaj 
sayılır.

     Bence eski Georgi Dimitrov hey-
kelinin yerine  Trakya  kahramanı 
Kapitan Petko Voyvoda heykeli ya-
pılması iyi olur. Şehrimizde bu büyük 
milli kahramanımızın heykeli yoktur.

  ÇİFTÇİLERE AB PARALARI YOLDA…
     Bulgaristan’daki tarım sek-
törü için AB fonlarından tahsis 
edilen paraların 21 Ocak’tan 
itibaren kayıtlı çiftçilere öden-
meye başlayacağı bildirildi.
Kayıtlı çiftçilerin ilk ödemede 
dekar başına 14 leva olacak.
Kullanılmakta olan ve kayıtlı 38 
milyon dekar tarım arazisinden 
34 milyon dekarı için yaklaşık 
476 milyon leva destek verile- cek. 

Yerel medyadaki haberlerde, bu 

şekilde AB üyeliğinin ilk yılında 
Bulgaristan’daki tarım sektörü-
nün “hektar başına direkt öde-
meler” maddesinden kaybı 70 
milyon leva olacağı kaydedili-
yor.
Bulgaristan’ın Brüksel’e para 
iade etme zorunluluğu, Tarım 
Fonu’nun, iki veya daha fazla 
tarım üreticisinin beyan ettiği 
yaklaşık 5 milyon dekar araziyi 
temizlemede başarısız olmasın-
dan kaynaklanıyor.

  1997’DEN SONRAKİ REKOR ENFLASYON 2007’DE -- % 12,5...
    AB üyeliğinde bir yaşını 
yeni dolduran Bulgaristan 
şokta. Ulusal İstatistik Ensti-
tüsünden yapılan açıklamada, 
geçtiğimiz yıl yaşanan enflas-
yon oranının 1997’den buyana 
rekor seviyeye ulaşarak yüzde 
12,5 olduğu bildirildi. Böylece 
enflasyon oranı yıllar sonra 
ilk kez tekrar iki haneli oldu. 
Enflasyon oranları 2001 yı-
lında yüzde 4,8, 2002 yılında 
yüzde 3,8, 2003 yılında yüz-
de 5,5, 2004 yılında yüzde 

4, 2005 yılında yüzde 6,4 ve 
2006 yılında yüzde 6,5 olarak 
gerçekleşmişti. 
 2006 yılını yüzde 6,5 enflas-
yonla bitirmesine karşın bu yılı 
iki katı oranında hem de AB 
üyesi olduğu yılda arttırması 
ekonomi uzmanlarını telaş-
landırdı. Jan Videnov’un baş-
bakan olduğu 1997 yılındaki 
enflasyonun yüzde 580’lere 
varan düzeylerini hatırlamak 
dahi istemeyen ekonomi uz-
manları enflasyonun suçlusu 

olarak gıda maddelerine ve 
ülkede yaşanan genel grev-
ler yüzünden hükümetin taviz 
vermek zorunda kalarak kamu 
çalışanların maaşlarına yüzde 
100’e varan oranlarda yapılan 
zamları işaret ediyorlar. 
 Paranın değer kaybına karşı 
en iyi güvenli yatırım aracının 
altın olduğunu hatırlatan uz-
manlar istenmeyen rekorlara 
yenik düşmemek için gayri-
menkul yerine altın alınmasını 
öneriyor.

 
KIRCAALİ HABER  
gazetesinin bu sa-
yısı işadamı   sayın         
ABDULLAH ŞEVKİ’ 
NİN maddi katkıları 
ile yayımlanmıştır. 
Kendisine teşekkür 
ediyoruz.

www.kircaalihaber.com
BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN HABER PORTALI

 ARDA NEHRİNİN KIYILARINI KUVVETLENDİRİYORLAR
     2008 yılında Kırcaali Bele-
diyesi bölgesinde şu ana kadar 
gerçekleşecek olan en büyük 
projelerden biri hız alacak. Bu 
“Kırcaali bölgesinde Arda neh-
rinin kıyılarını kuvvetlendirmek” 
projesidir ve değeri 50 miliyon 
levadır.
Projenin ilçe merkezinin şehir 
planlama açısından çok önemli 
rolü vardır. Bir yandan Kırcaali 
şehri “yüksek sulardan” koru-
nacak ve diğer bir yandan da 
“Arpezos – kuzey” ve “Arpe-
zos - güney” park alanlarının ve 
“Vızrojdentzi” semti teraslarının 
kurulmasına fırsat verecek. 
Bu projeyi gerçekleştircek firma-
lar ile sözleşme Bayındırlık Ba-
kanı Asen Gagauzov ve Kırcaali 
Belediye Başkanı müh. Hasan 
Azis tarafından imzalanmıştır. 
Proje ile ilgili çalışmaların birkaç 
aya kadar başlaması ve 2010 yı-
lında sona ermesi bekleniliyor.

            DUYURU    

    Kırcaali “Ömer Lütfi” Kül-
tür Deneği folklor ekipleri-
ne eleman kabul ediliyor.
   Dans ve türkü yeteneği 
olan 7-12 yaş arası ve 13 
yaşından  büyükler   şu te-
lefona başvurabilir: 

0361 / 621 51 
www.turkkulturevi.net


