
 Kırcaali Haber
Aylık haber ve yorum gazetesi

                Yıl: 2 Sayı: 6  / 7 /     Haziran 2008         Fiyatı: 0,60 lv.        www.kircaalihaber.com  

 TAZİYE VE TEŞEKKÜRLER
  27 Mayıs 2008 tarihinde Hak’ın 
rahmetine kavuşan muhterem ŞÜKRİYE 
EMİN’nin cenaze törenine katılan, hasta 
ziyaretine gelen, acımızı gerek bizzat ve 
gerekse telefonla paylaşan bütün hısım 
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   Batı Trakya Türk Öğretmenler 
Birliği, “Kırcaali Hoşgörü Merkezi” 
sloganı ile 31 Mayıs’ta düzenlenen 
“Bölgesel Kültür Festivali”nde 
ayakta alkışlandı. Batı Trakya 
Türk Öğretmenler Birliği’ne üye 
öğretmenlerden oluşan Türk Sanat 
Müziği /TSM/Korosu festivalin bu 
yılki konuğu oldu. Toplam kırk 
kişiden oluşan ekip Türk sanat 
müziğinin unutulmaz eserlerini 
seslendirdiler. Özellikle gençlerin 
yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği 
TSM Korosu elemanları da bu 
davranış karşısında hayretlerini 
gizleyemediler.

Konser  baş langıc ında b i r 
konuşma yapan Batı Trakya Türk 
Öğretmenler Birliği Başkanı Sami 
Toraman, “Balkanların en büyük 
özelliği çok kültürlü oluşudur” 
dedi. Toraman sözlerine şu 
şekilde devam etti: 
   “Bu festivale davetinizi onur 
kabul et t ik ve aranızdayız. 
Yunanistan’da ve Bulgaristan’da 
yaşayan, dilleri, kültürleri aynı 
olan bizleri yalnız Rodop Dağları 
ayırmaktadır. 
   Sizler Rodoplar’ın kuzeyinde, 
bizler de güneyinde diline, dinine, 
örf ve geleneklerine sıkı sıkı bağlı; 

yaşadıkları ülkenin kalkınması 
için gayret gösteren, yasalara 
saygılı, insan sevgisi ile dolu, iyi 
birer vatandaş olarak yaşamımızı 
sürdürmekteyiz. 
   Bazen Rodoplar’ın kuzeyinden 
esen ser t rüzgârlar sizlerin 
yüreğini yakarken, inanın ki 
bizlerin de yüreği dağlanmıştır. 
Balkanların en büyük özelliği çok 
kültürlü oluşudur. 
   Çok kültürlülük bir bölgede, 
bir ülkede insanları ayıran değil, 
birleştiren bir zenginlik olarak 

           Devamı sayfa 3’te
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Mutluluğun Resmi Cebel’deydi 

Günlük hayatımızda bile hiç ağzımızdan düşmeyen “Hoş 
geldiniz” kelimelerini bugün Bulgaristan’da Türkçe yazılı 
olarak belki bir tek Cebel kasabasının girişinde okursunuz. 
Kasabanın giriş yollarında Bulgarca, İngilizce ve Türkçe 
yazılmış olması Bulgaristan’da Türk düşmanlığı yapan 
ırkçıları rahatsız etse de Cebel Belediye Başkanı Bahri 
Ömer bunu ciddiye almıyor. Geniş vizyonu olan, ufku açık, 
enternasyonal duygulara sahip, olgun Başkan Bahri Ömer, 
“Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bu tür konularla uğraşmak 

boşa zaman kaybı demek ve yok yere zırvalamaktır” 
diye yorumlayıp geçiyor.

19 Mayıs Cebelliler Günü… 19 yıl önce, o 19 
Mayıs günü ülkede totaliter rejim hâkimdi. Değil 
Türkçe konuşmak, Türk kelimesini bile telâffuz etmek 
yasaktı. 1984 yılı sonu ve 85’in başında Türklere 
zorla, dayakla kabul ettirilmeye çalışılan Bulgar 
adlarına daha fazla tahammül edemeyen yöre halkı 
1989 yılının 19 Mayıs’ında kasabanın meydanına 
yürüdü ve “Yeter artık, isterseniz canımızı alın, fakat 
Bulgar kimliğini kabullenemeyiz,” diye haykırdılar. 
Bu haykırışın sedası Kuzey Bulgaristan’da 
aksiseda buldu. Şumnu, Razgrat illerindeki Türkler 
de ayaklandı. Mitinglere önayak olanlar Avrupa 
ülkelerine kovulmaya başlayınca, Türkiye Cumhuriyeti 
soydaşının yâd ellerde rezil olmasına göz yummadı, 
Kapıkule ve Dereköy sınır kapılarını açtı ve Jivkov’un 
ülkeyi Türklerden arındırma hayali gerçekleşti.

10 yıl önce belediye meclisinin kararıyla o gün 
-19 Mayıs- Cebel Günü ilân edilmiş ve 10 yıldır 
burada şehitleri anma ve özgürlük günü olarak tören 
düzenleniyor. 

Güzel bir ilkbahar gününde, 19 Mayıs 2008 
tarihinde Cebel’deyiz. Demokrasi rüzgârı kasabanın 
girişinde “Hoş geldiniz”in Türkçe yazılışından bariz bir 
şekilde hissediliyor. Kasaba meydanındaki caminin 
hoparlöründen özgürlük için şehit olmuşların ruhuna 
okunan Kuran-ı Kerim sesleri yükseliyor, meydana 
kurulu sahneden Türkçe şarkı ve türküler etrafı 

çınlatıyor. Belediye binası önünde Başkan 
Bahri Ömer gelen resmi konukları karşılıyor, tek 
tek hepsine “Hoş geldiniz” diyerek. Bursa’dan 
6 otobüs dolusu misafir gelmiş. Gelenler 
arasındaki Yıldırım Belediye Başkanı Özgen 
Keskin, Bursa-Cebelliler Dernek Başkanı Dr. 
Gürçay Cem, Bal-Göç Genel Başkanı Prof. 
Emin Balkan, Bal-Göç Osmangazi Şube 
Başkanı Basri Şen, Eğridereliler Dernek 
Başkanı Ahmet Kahraman, G.O. Paşa Belediye 
Başkan Yardımcısı Nurgün Güngören, bölge 
milletvekillerinden Remzi Osman, Lütfi Mestan, 
Ünal Tahsin, Filibe milletvekili Ahmet Hüseyin, 
hepsi Cebelliler’in bu anlamlı gününde buraya 
teşrif etmişler. Resmi konuklar arasında Haklar 
Ve Özgürlükler Hareketi ilçe ve belediye 
başkanları da mevcuttu. 

Avrupa ülkelerine ve Türkiye’ye göç etmiş 
hemşerilerin, civar köy ve kasabalardan 
bu meydanda buluşanların ağzında hiç 
korkmadan, çekinmeden sade bir Türkçeyle 
“Hoş geldiniz” kelimeleri dökülüveriyor. Bir 
zamanlar ünlü şair Nazım Hikmet ressam 
Abidin Dino’ya “Sen mutluğun resmini çizebilir 
misin?” demişti. Abidin Dino yaşamış olsaydı

19 Mayıs 2008 günü Cebel’de sarmaş-
dolaş olan dostların birbirlerini kucaklayışında, 
hasret le,  sevgiy le,  öz lemle öpüşüp 
koklaşmalarında mutluluğun resmini görüp 
çizebilirdi, çünkü bunu iki gözümle gördüm. 
İnanmayanlar gelecek yıl aynı gün burada 
olsunlar. Vallahi yalanım yok… 

                                 Mehmet TÜRKER

Mehmet TÜRKER

Şu Mayısları   
Yaşarken...

On iki ayın gözdesi,Mayıs gelince içim bir gider,bir 
gelir. Hani derler ya,içim içime sığmaz.

Bakın, daha ilk gününe kadim devirlerde ”Çiçek 
Bayramı”demişler.Daha sonraları yine o ilk günü 
politik amaçlara bulaştırmışlar da “Bir Mayıs Eme-
kçiler Günü”oluvermiş...

Sadece bu mu? Bulgaristan’ın hangi köşesine 
giderseniz gidin, bir köy ya da kentte sokak ararken 
karşınıza ille “Bir Mayıs sokağı” çıkar.

Ne hikmettir, bilmiyorum. ”Seksendokuz Göçü’ne 
kadar Kırcaali’de kaldım. Oturduğum caddenin 
adı” Bir Mayıs”idi. Yıllar sonra dönüş yaptım. Şimdi 
bir başka mahalledeyim. Sokağın adı gene ”Bir 
Mayıs”!

Hıdırİlyaz da,insanlığa hizmet etmek için 6 Mayıs 
günü görünmüş ortalıkta. Ve o gün bugün  6 Mayıs 
Hıdırlez, her canlı varlığın can simiti olmuş gitmiş.
Çobanlar, sürüleri ile  bu günde çıkarlar kırlara.
Yağmur çamur gökyüzü yere insa umurlarında ol-
maz.Yamur da kar da yağsa, kalmaz yerde eriyip 
gider...

O yüzden çobanlar ve bir de konar göçerler kendi 
malları gibi benimsemişler bu günü.Bu sözlerim 
şöyle böyle. Asıl konuya gelelim!

Rodop Türkleri’nin hayatında  Mayıs ayı bir 
demirkazık gibi çakılıdır.Bu demirkazığı kimileri 
yerinden oynatmak istiyorlar,hatta onu çekip atmak 
isteyenler de var. Ama bu imkansızdır!

On mayıs 1984 akşamı, Karamantsi halkı /Hask-
ovo sancağı/, Türkleri”Bulgarlaştırmak”isteyenlere 
ani bir yanıt vermedi mi? Hiçbir yerden emir ya da 

tavsiye almadan vicdanlarının sesine uyarak totaliter 
rejimin enüst kademesinden gelen zatları kürsüden 
kovdular...

Remzi, Fehim, Mümün... sıradan insanlar, bu gücü 
kuvveti nereden almışlardı?!

Günlerce sorgulandılar, dövüldüler,sövüldüler. Bu 
da yetmiyormuş gibi cezaevleri ve sürgünlere gön-
derildiler.

Ondokuz Mayıs 1989!
Cebel halkı, civar köylerden toplu halde kasaba 

merkezine akın ediyor.Bu büyük başkaldırının 
nedeni,Türk insanının elinden temel haklarının 
alınması.Kendi adını kullanamayacak,dininin ger-
eklerini yerine getiremeyecek, yüzyıllık gelenek 

ve göreneklerini bilinçli 
olarak unutacak...

Ve tüm bunları geri-
sin geriye alabilmek 
için Cebel halkı Mayıs 
O n d o k u z ’d a   t ü m 
kısıtlamalara rağmen  
yürüyüşe geçmişti...

Burada da  azgın mil-
liyetçi komunistler,gözleri 
yerinden fırlamış hal-
de haklarının iadesini 
isteyen insanların üzeri-
ne  köpekler,tanklar ve 
panzerlerle çullandılar.
Tutuklamalar, dayak ve 
işkenceler hadsafhayı 
buldu.Cezaevleri dolup 
taştı. Belene adası, en 
namuslu adamlarımızı 
zaptetmek için tek çare  
oldu.

Mevsimlerin en güzel 
ayı, işte böyle komunis-
tlerce kana bulandı.

Ne garip hatta ne ayıptır ki, biz, Cebeliler, Ezer-
çeliler ve Karamantsiler’de  hak ve özgürlüklerimiz 
uğruna  işkence görenler, hatta hayatlarını feda 
edenler için anma törenleri düzenlerken kıyıdan 
köşeden alayımsı, küçümseyici bakışlara da maruz 
kalıyoruz.

Dahası var. Öte yandan bu kendini bilmezler, 
demokrasinin meyvelerinden en çok yararlanan 
kimselerdir.

İnşallah, gün gelir onlar da Mayıs’ın sadece  çiçek 
ayı değil, demokrasi için canlarını ortaya koyanların  
ayı olduğunu anlarlar!

                                     Mehmet ALEV

19 Mayıs günü Cebel’de  düzenlenen 1989 olaylarını anma töreni bu yıl 
yine binlerce kişiyi bir araya getirdi.
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Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman: 
Adım Adım Kentleşme Yolundayız

   Çernooçene, Doğu Rodopların giriş ve 
çıkış kapısına sahip bir Belediye merkezi. 
Memleketin iç kısımlarına giden yollar buradan 
geçiyor. Belediyenin coğrafi durumu bölgenin 
gelişmesine imkânlar yaratıyor. Çernooçene 
günden güne ticari, tarım ve endüstri alanında 
yaptığı yeniliklerle çağdaş ve donanımlı Belediye 
unvanını kazandı. Hele şu 5-10 yıl zarfında 
tanınmayacak kadar değişti.
Bu hızlı gelişme dümeni başında pek tabi Belediye 
Başkanı Sayın Aydın Osman durmaktadır. 

 -  Sayın Başkan,  Çernooçene günden güne 
güzelleşen bir köy belediyesi. Merkez ve ona 
bağlı köylerin de bayındırılması için neler 
yapılıyor?

-  Belediyemizin 2008 yılında amacı projelerden 
gelir sağlamak. AB fonlarından alabileceğimiz 
paralar Çernooçene, Jeleznik, Pryaporest, 
Srednovo köylerine atık sular temizleme 
istasyonlarının inşaatında kullanılacak. Yeni 

tenis, voleybol, basketbol sahaları kurulacak. 
Paralar Köy Bölgeleri Kalkınma Programından 
sağlanacak. Bu üç spor sahasının inşa 
edilmesiyle bütün bir spor komplesi tamamlanmış 
olacak.

-  Belediye’nin bütçesi bu yılki hedeflerinizi 
karşılayabilecek mi?

-  Bu yıl için Belediyemizin 4,5 milyon leva bütçesi 
var. Paraların yarısı Belediye Meclisi’nde bölgeye 
yatırım için onaylandı. Ağırlık içme suyuna verildi. 
Başlanmış projeler sona erir ermez yenilerine 
başlanacak. Amacımız bölgemizde tek bir köy 
veya mahalle susuz ve yolsuz kalmasın. Gabrovo 
– Novo Sokolyane – Bakalite köylerini ana yol ile 
bağlayan yol tamamlanacak.  Vinevo- Lyaskovo 
yolu da tamir için öngörülmüştür. Belediyemizin 
her köyü kendine özel bayındırılıyor. 

-  Sayın Başkan, özel sektörde yatırımlar 
hayli ağırlık taşımakta. Bu yönde sizin 
düşünceleriniz?

-  Bu alanda son yıllarda yatırımlar çok arttı. 
Sevindirici bir gerçek ki, dış ülkelerde çalışmış ve 
çalışan köydeşlerimiz doğdukları yerlere yatırım 
yapmayı tercih ettiler. Ve devam da ediyorlar. 
Belediye merkezi hariç, daha büyükçe köylerde 
iş yerleri açıldı.

-  İlimizde en büyük sorun işsizlik. Çernooçene 
Belediyesinde durum nasıl?

-  Son zamanlarda terzi atölyeleri çoğalmaktadır. 
Onun için de, arzu eden kadına iş sağlanıyor. 
Ulaşım elverişli olduğundan erkek kısmının 
çoğunluğu yakın kasabalarda ve yurt içinde 
çalışıyor. Batı’da olanlar bir başka. Diğer 
bölgelere bakış bizde işsizlik oranı hayli düşük.
 
-  Belediyeniz AB üyeliğimizi nasıl 
karşıladı?

-  Herkes bir umutla yaşıyor. Fakat “Armut piş, 
ağzıma düş” atasözü Avrupa Birliği’nde geçerli 
değil. Unutmayalım!    
                                 Söyleşi: Durhan ALİ

“Ömer Lütfi” Kültür Derneği’ne Bağış
  16 yıl önce “Ömer Lütfi” kültür derneği çatısı altında 
kurulan ve Bulgaristan Türklerini onlarca uluslar 
arası festivallerde başarıyla temsil eden Kırcaali Türk 
folklor ekibine bağış yapıldı. 
Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Sayın 
Ümit Yalçın’ın aracılığıyla Türk İşbirliği ve Kalkınma 
İdaresi Başkanlığından /TİKA/ derneğin çocuk 
folklor ekibine 30 adet takım Türk milli folklor kıyafeti 
bağışlandı. Folklor kıyafetlerini teslim etme amacıyla 
derneği ziyaret eden Başkonsolos Sayın Ümit Yalçın 
derneğe Türk kültürünün geliştirmesinde daha da 

büyük başarıların altına imza atmasını diledi. Her 
fırsatta derneğe yardımını esirgemeyen Kırcaali 
Belediye Başkanı müh. Hasan Azis ise derneğin 
müzik grubuna 3 000 levalık müzik aletleri bağışında 
bulundu. Bağışları kabul eden Dernek Müdürü 
Müzekki Ahmet Sayın Başkonsolosa ve Belediye 
Başkanına yapılan bağışlardan dolayı teşekkür etti 
ve Türk kültürünün bölgede yaşaması ve gelişmesi 
için elinden gelen gayreti göstermeye devam 
edeceklerine söz verdi.                                    KH

     Aydın OSMAN

görülmektedir. Bu çok kültürlülüğe hizmet etmek 
bölgenin, ülkenin kültür yönünden kalkınmasına, 
zenginleşmesine katkı sağlar, kalkınmışlık ve 
zenginlik insanların mutluluğuna doğrudan etki 
yapar.
   Bölgemizin kalkınmasında büyük etken olduğumuz 
herkes tarafından kabul görmeli ve bizlere kolaylıklar 
sağlanmalıdır. Bizlerin olmadığı bir kalkınma eksik 
kalır görüşünü paylaşmaktayım. Hep birlikte barışık 
bir dünya için çalışmalıyız. Mustafa Kemal, “Yurtta 
barış, dünyada barış” derken ne güzel söylemiyor 
mu?
   Kırcaali-Gümülcine Yolu bitmek üzere olduğunu da 
düşünürsek, buluşmamız daha kolay olacağından, 
pek çok kültür etkinliklerinde birlikte olmak 
ümidiyle herkese eğlenceli vakit geçirmeyi temenni 
ediyor, hepinizi en derin sevgi ve hürmetlerimle 
selamlıyorum.”
   Festivali düzenleyen Ömer Lütfi Kültür Derneği 
Müdürü Müzekki Ahmet, bu güzel konser için Batı 
Trakya Türk Öğretmenler Birliği TSM korosuna 
teşekkür etti ve bir onur belgesi sundu. Öğretmenler 
Birliği Başkanı Sami Toraman da Müzekki Ahmet’e 
ve Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis’e iletilmek 
üzere Gümülcine’yi simgeleyen birer tablo hediye 
etti. Bu arada konserin gerçekleşmesi için gerekli 
bağlantıları sağlayan Rodop Rüzgârı Dergisi sahibi 
İbrahim Baltalı’ya da onur belgesi verildi. 
                                                                          KH

   Sayfa 1’den

  Batı Trakya ...
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Bursalı Hayırseverden, Kırcaali’nin 
Köroğulları köyüne yeni  cami

Bulgaristan göçmeni Faik Güler’in 
Kırcaali’ye bağlı Köroğulları köyüne 
yaptırdığı cami, Bursa milletvekilleri, 
Bursa merkez Yıldırım Belediyesi ve 
köy halkının katılımıyla açıldı. Hiç 
camisi bulunmayan köyde açılan 
cami, köy halkının duygulu anlar 
yaşamasına neden oldu. 

Mevlit okunarak, dualar edilerek 
açılışı yapılan camide, Yıldırım 
Belediyesi heyetinden bir konuk   
ezan okudu. Etli pilav ve ayran ikram 
edilen cami açılışı renkli görüntülere 
sahne oldu. 

Açılışta konuşan hayırsever işadamı 
Faik Güler, çok mutlu olduğunu 
belirterek, “Kendi doğduğum köyde 
bulunan insanlara manevi yönden 
rahatça ibadetlerini yapacakları bir 
cami yaptırmak nasip oldu. Çok 
sevinçliyim.” dedi. Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen Keskin ise yaptığı 
konuşmada, insanın doğduğu yere 

cami yaptırmasının çok büyük bir 
özveri olduğunu ifade etti. Keskin, 
soydaşlarla bir bütün olarak bundan 

sonra da ortak çalışmalara imza 
atacaklarını dile getirdi. 

                                               KH

Karamantsi (Karamanlar)
halkı 10 Mayıs’ı andı
  Karamantsi /Karamanlar/ köyü, 
Kırcaali ve Haskovo illeri arasında bir 
köprü görevini üstlenmiş durumdadır. 
Bu köy,1200 nüfusluk ahalisi ile her iki 
bölgenin insanlarına da örneklik olacak 
meziyetlere sahiptir.
Önce Karamantsililerin bir geçmişlerine 
göz atalım.
Köyün bu yere kuruluşu, b iz i 
Osmanlı idaresinin yükseliş yıllarına 
taşımaktadır. Fatih Sultan Mehmet, 
İstanbul ve Trabzon yönetimlerini 
ülkesine kattığı zaman Karaman 
Beyliği de son yıllarını yaşıyor, de-
mektir. Ancak Karamanlılar, Fatih’in 
İmparatorluğa girin, çağrılarına karşı 
isyan bayrağı açmışlardır. O da buna 
karşılık, Beyliğin insanlarını dört yana 
dağıtmış, onların bir kısmı da bugünkü 
Karamanlar’a yerleşmişlerdir.
Bu bir efsane olabilir. Ama her ef-
sanede bir zerre gerçek yatar. Bunu 
unutmayalım.
Kırk beş yıllık totaliter iktidar,” bizi asla 
kimse dize getiremez” havasına girdiği 
seksenli yıllarda, Jivkof’un adamları ilk 
kez Bulgaristan çapında bu mütevazı 
köyde karpuz kaplarına basıyorlar. Bu 
da 10 Mayıs 1984 tarihinde vuku bu-
luyor!
Daha önceleri Kırcaali’de Partinin pro-
paganda makinesini yöneten bu zat, 

daha sonraları Merkez’e alınıyor. İşte 
böyle ”yüksek” bir makamdan gelip köy 
halkı ile bu tarihte bir toplantı düzen-
leyecek... Bu toplantının bir başka 
gayesi de yılsonlarında yapılacak to-
pyekûn ”soya dönüş” sürecinin zemini-
ni hazırlamak. Ama halk, buna şiddetle 
karşı koyuyor. Toplantı, beklenmedik ve 
alışılmadık bir yön alıyor. Ani saldırılar, 
müdahaleler baş gösteriyor.”Yüksek” 
makam adamları, yakayı kaçarak 
kurtarabiliyorlar! Soykırım’ın adını bile 
duymak istemeyenler ve buna ilk karşı 
koyanlar hemen yakalanıp dövme 
sövme ve bin bir hakaretten sonra 
cezaevlerine ve sürgünlere gönderili-
yorlar.
On Mayıs günü, Karamantsi halkı, 
komşu köy ve illerden gelen konuklar 
ki bunlar arasında Türkiye ve Avrupa 
ülkelerinden gelenler de olmak üz-
ere, Kabaağaç mevkiindeki geniş al-
ana yürüdü. Bu olay bir anma töreni 
olmasına rağmen şenlikler de gün-
demdeydi. Özel yapılmış olan sahnede 
okulların folklor ekipleri yer alıp alkış 
üzerine alkış alan programlarını sundu-
lar. Ayrıca Kırcaali’den bir müzik ekibi 
Türkçe, Bulgarca, Makedonca türküler, 
şarkılar sunarak halkı coşturdular.
Sahneye On mayıs kahramanları 
da davet edildiler. Aralarında Remzi 
Yılmaz, Fehim Ömer, Nuri Fahri ve 

Mümin Ali de vardı. Mineralni Bani 
Belediye Meclis başkanı Musa Çolak, 
anma törenine gelenleri selamladı ve 
günün önemini belirten bir konuşma 
yaptıktan sonra Bulgaristan’da ilk defa 
insanlık dışı bir eyleme karşı koyanları 
ödüllendirdi.
On Mayıs’ı anma töreninde, oldukça 
sıcak bir havanın rahatlığı ile sportif 
faaliyetler de büyük ilgi odağı oldular. 
Eski güreş geleneği canlandırıldı, sa-
tranç yarışları düzenlendi. Köy halkı ve 
konuklar, yakınlarıyla buluşarak unutul-
maz anlar yaşadılar.
                                  Mehmet ALEV

Üniversite ücretleri 
iki kat artıyor

   Üniversitelerin bazı bölümlerinin 
ücretleri iki kat arttı. Bakanlar 
Kur u lu  t a ra f ından  kabu l 
edilen ve Resmi Gazete’de 
y a y ı m l a n a n  ü n i v e r s i t e 
harçlıkları düzenlemesine göre, 
Blagoevgrad Üniversitesi’nin 
sanat bölümü ücreti yeni eğitim 
yılından itibaren yüzde 128 
oranında artacak. Bu bölümde 
okuyan öğrenciler şu ana kadar 
420 leva öderken yeni eğitim 
döneminde 960 leva ödeyecek. 
Mil l i  Sanat Akademisi ’nde 
okuyacak öğrenciler ise 400 
leva yerine 800 leva ödeyecek. 
NATFİZ’deki aktör ve yönetmenlik 
bölümünde okuyanlar da 500 
leva yerine 800 leva ödeyecek. 
Devlet üniversitelerindeki bazı 
bölümlerin ücretleri 1000 leva 
sınırına dayandı. Plovdiv’deki 
d i ş  hek iml iğ i  bö lümünde 
okuyacak öğrenciler 960 leva 
ücret ödemek zorunda kalacak. 
Aynı üniversitede doktor eğitimi 
alacak öğrenciler 950 leva, 
eczacılık bölümünde okuyacaklar 
ise 900 leva ödeyecek. Sofya 
Tıp Üniversitesi’ndeki eczacılık 
ve diş hekimliği bölüm ücretleri 
yüzde 18 artacak ve 900 levaya 
yükselecek. Varna’daki Tıp 
Üniversitesi öğrencileri şu ana 
kadar ödedikleri 768 levalık 
ücreti ödeyecekler. Pleven’deki 
Tıp Üniversi öğrencileri ise 820 
leva ödeyecek. 

Bulgaristan göçmeni Faik Güler’in Kırcaali’ye bağlı Köroğulları köyüne 
yaptırdığı cami.

Stremtsi’de geleneksel güreş 
turnuvası düzenlendi
    Her yıl olduğu gibi bu yılda 
Stremtsi ’de düzenlenen güreş 
turnuvası büyük ilgi gördü. Krepost 
spor kulübü ve Kırcaali Belediyesi 
tarafından düzenlenen turnuvada 
8 kategoride yarışıldı. Bulgaristan 
çapından pehlivanların yer aldığı ve 
gün boyu süren güreşlerin sonunda 
ilk üç’e tasnif olanlara madalya ve 
para ödülleri verildi. Ödülleri Kırcaali 

Belediye Başkanı müh. Hasan Azis, 
İçişleri Bakan Yardımcısı Raif Mustafa, 
Kırcaali Rotary kulübü Başkanı 
Cevdet Adem ve Bursa Rotary kulübü 
Başkanı Şaban Rodoplu takdim 
ettiler. 
Krepost kulübü Başkanı Velatin Veli 
Belediye Başkanı müh. Hasan Azis’e 
katkılarından dolayı bir kupa takdim 
etti.

             Musa Çolak

Remzi Yılmaz, Fehim Ömer ve 
Nuri Fahri
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 Meslek Tutkusu 

Bir gerçektir ki, geçmişte Rodop Türk kadını 
ailenin bir kölesi gibiydi. Kılık kıyafetinin içine 
gömülü, yolu evden tarlaya, tarladan eve kadardı. 
Genç kızlarımız okul, bilim ve uygarlıktan uzak 
tutulurdu.

Yıl ların geçmesiyle özgür lük güneşi 
Rodoplunun da yoluna ışıklar serpmeye 
başladı. Bununla beraber evlatlarının geleceğini 
düşünenlerin sayısı gittikçe arttı. Onlardan biri 
de Dolno Prahovo (Tozçalı) köyünden Bayramali 
Sali’ydi. O, kızı Nuriye’ ye “Kız evladının okumak 
nesine gerek?” demedi. Ve Nuriye de babasının 
ışıklandırdığı yolda ilk adımlarını attı. İlk ve 
ortaokulu doğup büyüdüğü köyünde bitirdi. 
Liseyi Kırcaali’de okudu. 1976 yılında Stara 
Zagora Öğretmen Enstitüsü’nden mezun oldu. 
Aynı yıl mutlu bir aile yuvası kurdu. Sonraları kız 
ve oğlan anası oldu.

 -  Nuriye Hanım, ana okul öğretmenliğine 
ne zaman ve nasıl gönül verdiniz?

 - Ben bir köylü kızıyım. Çocukluğum 
arkadaşlarımla taşlı tozlu sokaklarda geçti. O 
zamanlar “mektepçik” oynuyorduk. Bizden daha 
büyükleri “öğretmenlerimiz” oluyordu. Ve ben de, 
daha tez büyüyüp onlar gibi olmak istiyordum. 

- Meslek hayatına nereden başladınız?

- Enstitü’den mezun oldum ve köyüme tayin 
edildim. Küçük afacanların önüne geçtiğimde 
çocukluğum aklıma geldi. Sevinçten ağlayasım 
geldi. Kendimi zor tutabildim. Arzu ettiğim, 
sevdiğim mesleğime kavuşmuştum. 1985 
yılına kadar köyümde çalıştım. Aynı yıl ailece 

Kırcaali’ye taşındık. “Baba Tonka” çocuk 
yurdunda işe başladım. 1989 “Büyük göç” 
esnasında işsiz kaldım. Ertesi yıl Kostino köyüne 
tayinim çıktı. O zamandan bu yana mesleğime 
orada devam ediyorum.

 - Mesleğinizden vazgeçmek hiç aklınızdan 
geçti mi?

 - Hayır. Bir an bile düşünmedim. Çocukları 
hiçbir şey pahasına kendi çocuklarımdan aşağı 
tutmadım, tutamam da. Her birini evladım gibi 
seviyorum. Bildiklerimi, yeni öğrendiklerimi 
öğretmeye çalışıyorum. Türk çocuklarının 
Bulgar dilini iyi öğrenmeleri için elimden geleni 
esirgemiyorum. Çocuklara yarına hazırlık işlerinin 
temellerini kavratmak benim de, meslektaşım 
Sevcan Halil’in de birer meslek borcumuzdur. 

 - Okul ve aile dışı bir faaliyetiniz? 

  - Evet. 1990 yılından beri Kırcaali HÖH 
Belediye Yönetim Kurulu üyesiyim. Seçildiğim 
bölge halkına elimden geldiği kadar yardım 
etmeye çalışıyorum. Onların her sevincine 
sevinirken, kederli günlerinde ben de üzülüyorum.  
Yakında Brüksel’de ziyaretteydik. Oralarda çok 
güzel şeyler gördük. Yenilikler öğrendik. Biz 
de, bir AB üyesi olarak yakın gelecekte onların 
seviyesine erişeceğimize inanıyorum. 

                              Söyleşi: Durhan ALİ 

   Aygül Gavazova Nikopol şehrinde 
öğretmen ailesinde dünyaya geldi. 
Razgrat pedagoji okulunu ikmal ettik-
ten sonra, yüksek tahsilini Sofya Üni-
versitesi - Bulgar filolojisi bölümünde 
tamamladı.
    Mesleki hayatında çeşitli görevlerde 
bulundu: öğretmen, teşkilat işçisi, Ardi-
no meslek lisesinde müdür yardımcısı. 
Altı yıllık Kırcaali Öğretmenler Birliği 
sancak komitesinde seçilme sekreter-
lik görevinden sonra “Nikola Vaptsa-
rov” sancak kütüphanesinde bölüm 
yönetmenliği yaptı. Son 15 yıl Ardino 
Belediyesinde eğitim müfettişi ve 
Çocukları Suçlardan Koruma komi-
syonu sekreteri görevinde bulundu. 
    Mesleki çalışmalarında, aldığı birçok 
ödül arasında II. dereceli “Kiril ve Me-
todiy” nişanına da layık görülmüştür. 
Hâlihazırda Kırcaali’de yaşayan Aygül 
Gavazova Türkçeden Bulgarcaya çeviri 
işleri ile uğraşmaktadır.
   “Bursa esintileri” adlı derleme 
kitabı, 2004 yılında neşredilen “Gül 
Nişanı’ndan” sonra ikinci çevir i 
kitabıdır. 

Aygül GAVAZOVA

“BURSA ESİNTİLERİ”
-  Öykü derlemesi  -

   Ülkelerle ulusları birbirine tanıtıp 
yakınlaştıracak kimselerden 
söz ederken, akla ilkönce devlet 
yöneticileriyle diplomatlar geliyor 
nedense. Oysa edebiyat, sanat, 
bilim, spor ve daha nice alanlarda 
uğraş veren kimselerin bu yöndeki 
katkılarının çok daha etkileyici 
olabileceğini hepimiz biliyoruz. 
Biz “Bursa esintileri” kitabıyla 
böyle bir olanağı denemek ve 
değerlendirmek istedik.
İstedik ki, Türkiye ile Bulgaristan 
arasında, zıt ideolojilerin ve 
çıkarcı siyasetlerin yıllarca çıkmaz 
sokakta ve donma noktasında 
tuttukları ilişkileri, iki komşu ve 
uygar ülkeye yakışır bir düzeye 
çıkarma çabalarına katkıda 
bulunalım. Böyle bir görevin çok 
büyük ve çok kutsal bir iş, hatta bir 
görev olduğu bilincinden hareketle, 
onun gerçekleştirilmesinde onur, 
vicdan ve sağduyu sahibi herkese 
belli bir sorumluluk düştüğü 
inancındayız. Ve Türkiye’nin 
kültür ve sanat yönünden en 
önemli  merkezler inden bir i 
sayılan Bursa’nın yazarları da 
böylesine birer barış, dostluk 
ve kardeşlik elçileri olmak onur 
duymaktadırlar. 
“Bursa Esintileri” kitabı hakkında 
özellikle söylenmesi gereken 
şeylere gelince, bu derleme. 
Türk edebiyatının hayranlarından 

saygıdeğer Aygül Gavazova hanımın 
öner is iy le gündeme get i r i ld i . 
Başlangıçta Bursa’da yaşayan 
günümüz yazarlarının öykülerinden 
oluşan küçük bir seçki biçiminde 
olması düşünülmüştü. Ne ki böyle bir 
kitapçığın birçok yönden okurların 
istemlerini karşılayamayacağı göz 
önünde bulundurularak öykü sayısını 
bir taneye indirmek suretiyle yazar 
sayısının çoğaltılmasının amaca 
daha uygun olacağı kanaatine varıldı. 
Bunu yaparken, yazarların mutlak 
surette Bursa ile ilgileri olması koşulu 
getirildi, seçilen öykülerde Bursa 
ve yöresinden söz edilmiş olması 
özelliğine öncelik tanındı. Rumeli ve 
göç sorunlarına odaklandırılmış olan 
öyküler ise bilinçli olarak öncelikliler 
arasında tutuldu. Bütün bunlarla 
birlikte öykülerin seçilişinde kriter 
olarak, yazarın popülaritesine, yapıtta 
çağdaş Türkçenin ustaca kullanılışı, 
kurgu ve sanat tekniklerinin özgünlüğü 
yönünden de en iyi olmaları gibi 
hususlara, olanaklar çerçevesinde 
özenle dikkat edildi. 
Bulgar okur lar ının beğenisini 
kazanacağını umduğumuz bu 
derlemenin, özellikle ilgilenenlere, 
Türk öykücülüğünün dünkü ve bu 
günkü durumu hakkında genel bir 
tasavvur edinme fırsatı vereceğine 
de yürekten inanmak istiyoruz. 

Derleyen: Ahmet E. ATASOY 

     24 Mayıs- Kültür bayramı arifesinde 
hemşerimiz Aygül Gavazova’nın 
“Bursa esintileri”  adlı çeviri kitabı, 
başta Bursa - Nilüfer Belediye 
Başkanı Sayın Mustafa Bozbey 
olmak üzere, Kırcaali Belediye 
Başkanı Sayın Hasan Azis’in de 
katkılarıyla Bursa’da neşredilip 
okuyuculara ulaşmıştır. 
   Klasiklerden günümüze kadar  
25 Türk yazarını içine alan kitap 
Ardino bölgesindeki tüm okullara ve 
kütüphanelere hediye edilmiştir.  

                                                KH

                    Nuriye SALİ
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   BULMACA

AĞIZ TADIMIZ

 Bunu Biliyormudunuz?                    Atasözü
Atmosferde Bulunan Gazlar
Atmosferde bulunan gazların % 75’i ve su buharının tamamı 
troposferde bulunur. İklim yönünden daha çok atmosferin alt 
katları önemli olduğundan burada troposfer ve stratosferin alt 
katlarının bileşimi incelenecektir.
Her zaman bulunan ve oranı değişmeyen gazlar; % 78 oranında 
azot, % 21 oranında oksijen, %1 oranında asal gazlar (Hidrojen, 
Helyum, Argon, Kripton, Ksenon, Neon)dır.
Her zaman bulunan ve oranı değişen gazlar; su buharı ve 
karbondioksittir.
Her zaman bulunmayan gazlar; ozon ve tozlardır.
Su buharı: Yere ve zaman göre oranı en çok değişen gazdır. 
Yeryüzünün aşırı ısınıp, soğumasını engeller. Yağış, bulut, sis gibi 
hava olaylarının doğuşunu sağlar.
Karbondioksit: Atmosferin güneş ışınlarını emme ve saklama 
yeteneğini artırır. Havada karbondioksit (CO2) miktarının artması 
sıcaklığı artırıcı, azalması ise sıcaklığı düşürücü etki yapar.
Ozon: Hava içindeki oksijen (O2) mor ötesi (ultraviyole) 
ışınlarının etkisi altında ozon (O3) haline geçer. Ozon gazı, 
içinde hayatın gelişmesine olanak vermez ancak atmosferin 
üst katmanlarında ultraviyole ışınlarını emerek yeryüzündeki 
yaşam üzerinde olumlu bir etki yapar. Yeryüzünden 19 – 45 
kilometre yükseklikler arasında bulunan ozon katının son yıllarda 
inceldiği hatta yer yer delindiği belirlenmiştir. Özellikle buzdolabı, 
soğutucu, araba ve spreylerden çıkan gazların (kloroflorokarbon) 
neden olduğu anlaşılmış ve bu gazların kullanımına kısıtlamalar 
getirilmiştir.
Yeryüzüne ulaşan mor ötesi ışınlardaki artış, sıcaklıkların 
artmasına, buna bağlı olarak buzulların erimesine, bitki 
örtülerinde değişimlere neden olabilecektir.

 Erken yatmak, erken kalkmak insanı 
sağlıklı, zengin ve akıllı yapar.

İMAMBAYILDI
MALZEMELER: 

5 orta boy patlıcan

4 büyük soğan

3 büyük domates

10 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

1/2 bardak zeytinyağı

2 bardak su

1 demet maydanoz 

YAPILIŞI: 
Patlıcanları alacalı soyun, ortasına derin bir yarık açın. Acı 
suyunu bırakması için tuzlu suda yaklaşık 30 dakika bırakın.

Domatesin kabuklarını soyup küçük küçük doğrayın. Soğanları 
piyazlık doğrayın. Sarımsakları dilimleyin. Maydanozları ince 
ince kıyın. Domates, soğan, maydanoz, sarımsak, şeker ve 
tuzu bir kaba koyup iyice karıştırarak ovun.

Patlıcanları tuzlu sudan çıkarıp durulayın. Ortalarına hazırlanmış 
olan harçtan koyup yayvan bir tencereye dizin. Üstüne ve 
aralarına kalan harcı dökün. Zeytinyağı ve suyunu ilave edin.

Patlıcanlar yumuşayıncaya kadar pişirin. Yumuşayan 
patlıcanları kaşıkla genişletin. Pişerken dökülen harcı içine 
doldurun. Üzerini bir kaç dal maydanoz ile süsleyin. Soğuk 
olarak servis edin. 

AFİYET OLSUN

Soldan Sağa

1 - Yazı ile yapılan tartışma, kalem kavgası. -Bir erkek adı.
2 - üzeri koruyucu madde ile kaplanmış eşya. -Son, nihayet.
3 - Kocasından ayrılmış veya kocası ölmüş kadın. -Bir iş, konu veya 
şey hakkında düşünerek varılan hüküm(tersi). -Fas’ın trafik sembo-
lü.
4 - Namus duygusu. -Güzellik, hoşluk.
5 - Ege’de bir ada. -Vasıf, nitelik.
6 - Vaka.-Maden kömürünün büyük fırınlarda damıtılmasıyla elde 
edilen uçucu maddeleri azaltılmış kömür. -Artırma.
7 - Kadın fizyolojisi ve hastalıkları ile uğraşan hekim. -Bir tür cetvel.
8 - Bir yerde oturma. -Samsun’un bir ilçesi.

Yukarıdan Aşağıya

1 - Çocuk terbiyesi ilmi.
2 - Beyinden çıkıp omurların ortasından geçen sinir.
3 - Dilsiz. -Hoş, latif.
4 - Seslenme nidası. -Bir tarafa doğru eğilme(tersi)
5 - Kaba, sevimsiz, münasebetsiz kişi. -Bir harfin okunuşu.
6 - İnsana faydalı bir hayvan. -Bir bilgiyi ifade eden semboller siste-
mi.
7 - Asayiş ve güvenliği sağlamakla vazifeli kuvvetlerin oluşturduğu 
bina.
8 - Güreşte kafa ve kolla yapılan bir oyun.
9 - Beyaz gümüş renginde, sert fakat kolay işlenebilir bir maden. 
-Galyumun remzi.
10 - Su. -İnce ve keskin ses.
11 - Toplanma, toplama. -İkinci derecede olan.
12 - Kötü muamele etmek, horlamak.

         Geçen sayıdaki bulmacanın cevapları:

Bilelim-Gülelim Kırcaali Haber
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Edirne ve Çanakkale ziyareti
  Kırcaali Belediyesi ve Kırcaali 
Bölge Müftülüğünün or taklaşa 
düzenledikleri 23 -24 Mayısta Edirne-
Çanakkale gezisine 100 kişi katıldı. 
Gezi için iki otobüs ayarlanmış 
ve genellikle köy imamları, cami 
encümen üyeleri ve köy muhtarları 
katıldılar. Gezi 23 Mayıs sabahı 
başladı. Erken saatte hareket 
etmenin amacı Edirne’de Selimiye 
Camiine Cuma namazına yetişmekti. 
Edirne’ye vaktinde ulaşıldı. Ayrıca 
bazı katılımcılar ilk defa Türkiye’ye 
ayak basma heyecanını daha Kapı 
Kule sınır kapısında yaşadılar. Bu 
yüzden bu gezinin anlamı bazıları 
için çok büyüktü. 
Edirne’ye varıldığında ilk durak 
Selimiye Camii oldu. Ancak Cuma 
namazına yaklaşık bir buçuk saat 
vakit olduğundan, bazıları çarşıları 
dolaşmayı tercih etti, diğerleri ise 
sanat harikası Selimiye Camiinin 
güzelliğine ve maneviyatına hayran 
kaldılar. Namaz vakti tüm kafile 
camide toplandı ve namaz sonrası 
da toplu bir şekilde öğlen yemeği 
yenildi. Yemekten sonra Edirne 
gezisine başlandı. İlk ziyaret edilecek 
yer Edirne Müdafii Şükrü Paşa 
Anıtıydı. 
Balkan savaşı sırasında 1913 yılında 
Edirne Bulgar ordusu tarafından 
kuşatıld. Aylarca Edirne’ye hiçbir 
yardım gelmedi.  Kuşatmada 

yiyecek stokları tükenen Edirne 
halkı, yiyecek bulamayınca süpürge 
saplarındaki tohumları bile pişirip 
yemek zorunda kaldı. Sonunda 
sokaklardaki kedi köpekler dahi 
yenildiği yazılmıştır. Tüm sıkıntılara 
rağmen Bulgar Odusu Edirne’ye 

sokulmadı. Yoksunluklara rağmen 
şehri savunmaktan vazgeçmeyen 
ve bunda başarı sağlayan Şükrü 
Paşa, hiçbir yardım alma umudu 
kalmayınca teslim olmak zorunda 
kaldı. Bulgar Kralı Ferdinand, 

Edirne’ye geldi ve geleneklere göre 
galip komutan tarafından alınmış 
olan Şükrü Paşa’nın kılıcını törenle 
kendisine geri verdi.   
Turun bir sonraki ziyaret noktaları 
Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u 
fethinden önceki saray kalıntıları, 

Balkan Şehitliği, Kırkpınar Yağlı 
Güreşleri Er Meydanı, ardından 
Beyazıt Camii ve Fatih Sultan 
Mehmet’in de eğitim gördüğü Eski 
Camii oldu. 

   Uzun ve yorucu bir gezi dolu 
günden sonra topluca akşam yemeği 
yiyip kafile istirahata çekildi. Ertesi 
sabah kahvaltıdan sonra yola çıkıldı. 
Çanakkale Şehitliklerine 2-3 saat yol 
vardı ve gezilecek yerlerin sayısı da 
epey fazlaydı. 
   Gelibolu yarımadasında ilk durak 
Rumeli Fatihi Gazi Süleyman 
Paşa’nın Türbesi oldu. Kendisi 
Rumeli ve Trakya topraklarını 
fetheden ilk Türk kumandanıymış 
ve 1316-1359 yılları arasında 
yaşamıştır. Ardından sırasıyla İlk 
Açık Mescit, Akbaş Şehitliği, Seyit 
Onbaşı Anıtı ve sonunda herkesin 
en çok merak ettiği Şehitlik Abidesi 
ziyaret edildi. (Abidenin yapımına 
1954 yılında başlanmış ve 1960 
yılında tamamlanmıştır.) Abide 
yakınındaki şehitlikler ve özellikle de 
Balkan Şehitlikleri kafilenin dikkatini 
bir başka çekti. 
     Kırcaali Belediyesinin ve 
Bölge Müftülüğünün düzenlemiş 
oldukları geziye katılan herkesin 
duygularındaki ve anılarındaki o şanlı 
Türk tarihi bir daha tazelenmiş oldu. 
Bütün katılımcılar Kırcaali Belediye 
başkanı Sayın Hasan Azis’e ve Bölge 
Müftüsü Sayın Sabanali Ahmed’e 
teşekkürlerini arz ettiler.
 
                              Fikri AHMED

               Kırcaali grubu Edirne-Balkan Sehitligi önünde

Almanya’da imamların statüsü yok, 
Bulgaristan’da var mı ?

   Ankara merkezli haber portalı 
Diplomatik Gözlem’in 23 Mayıs 2008 
tarihli sayfasında yayınlanan yorumda 
Almanya Parlamentosu tarafından 
hazırlanan tele kulak yasası ile ilgili 
değerlendirmeleri şöyle:
“Hıristiyan Birlik Partileri’nin ve Sosyal 
Demokratların oluşturduğu koalisyon 
hükümeti, “terör eylemi hazırlığı içinde 
olan radikal grupların daha iyi takip 
edilebilmesini” gerekçe göstererek 
internet, cep ve ev telefonları üzerindeki 
denetimlerini arttırmak istiyor. 
Federal İçişleri Bakanlığı, internet 
üzerinden elektronik postaların takibi, 
telefon görüşmelerinin dinlenmesi ve 
bunların altı ay boyunca kaydedilmesi 
gibi konuları içeren bir yasa tasarısı 
hazırladı. Edinilen bilgilere göre 
tasarı, milletvekilleri, kilise temsilcileri, 
savunma avukatları gibi bazı grupların 
har iç tutularak, ülkedeki diğer 
insanların iletişim araçlarının gizlice 
takip edilmesini öngörüyor. Hıristiyan 
Birlik Partileri’nin son aylarda Sosyal 
Demokrat Partili Adalet Bakanı Brigitte 
Zypries’in karşı çıkmasına rağmen, 
gündeme getirdikleri bu konudaki 
kararın Kasım 2007 ayının başlarında 
çıkması bekleniyordu. Zira koalisyon 
ortaklarının taslak üzerinde anlaştığı 
belirtiliyordu. Ancak tasarının basına 
yansıması ile birlikte her kesimden 
itirazların dozu artarak devam etmişti. 
Almanya Hükümeti tarafından, ülke 
içinde yürütülen güvenlik faaliyetleri 
ve terörizmle mücadele çerçevesinde 

yoğunlaşan ve şüphelilerin elektronik 
gözetimiyle telefonların dinlenmesi 
uygulamaları kapsamında, Köln’de 
Federal İdare Dairesi’nde merkezi 
bir telekomünikasyon dinleme tesisi 
kurulması ve bu alanda, diğer Avrupa 
ülkelerinin merkezi uygulamalarının 
örnek alınarak, çeşitli Alman güvenlik 
makamlarının kullandıkları teknik 
donanımların bu tesiste bir araya 
getirilmesi öngörülmüştü. Terörizm 
ve suçla mücadele kapsamında 
teknik takip-izleme konusuyla ilgili 
süreç, özell ikle Federal İçişler i 
Bakanı tarafından uzun süredir 
talep edilmekteydi. Federal Anayasa 
Mahkemesi de bu uygulama ile 
ilgili olarak şahsi bilgisayarların 
güvenl ik makamlar ınca giz l ice 
elektronik gözetime tabi tutulmasının 
yasal olduğu ve anayasaya aykırı 
olmadığı yönünde bir karar almıştı. 
Karar sonrasında, Federal Kriminal 
Dairesi’ne gizli elektronik gözetimin 
yanı sıra telefonların dinlenmesi gibi 
diğer önlemleri içerecek yeni terörle 
mücadele yetkileri tanıyacak bir 
yasanın çıkarılabilmesi için Federal 
İçişleri Bakanlığı ile Federal Adalet 
Bakanlığı’nca or taklaşa bir dizi 
çalışmalara başlanmıştı. 
Tüm bu çalışmalar sürerken, Federal 
Anayasa Mahkemesi Mart ayı içinde 
Almanya Federal Cumhuriyeti’nde 
telefon ve internet üzerinden yapılan 
görüşmelere ilişkin kayıtların güvenlik 
makamlarınca kullanılmasına imkân 

veren bir karar almıştır. Kararda, 
insan hayatını ve devletin bekasını 
hedef alan suçların (cinayet, hırsızlık, 
çocuk pornografisi, rüşvet, kara para 
aklama ve vergi kaçırma) tahkikatında 
güvenl ik güç ler in in;  suç lular ın 
takibi ve belir lenmesi amacıyla 
telekomünikasyon şirketlerince tutulan 
telefon ve internet görüşmelerine 
ait kayıtlardan yararlanabilecekleri, 
ancak güvenlik makamlarına tanınan 
bu imkânın, vatandaşların kişisel 
özgür lük ler in in ve vatandaşlık 
haklarının ihlaline olanak tanımayacak 
şekilde düzenlendiği belirtilmiştir. 
Federal İçişleri Bakanlığı tarafından 
tasarlanan yeni Federal Kriminal 
Dairesi Yasası’nda terörle mücadele 
çerçevesinde “bir kişinin canına, 
hayatına veya özgürlüğüne yönelik 
tehlikenin önlenmesinin söz konusu 
olması halinde” rahipler, milletvekilleri 
ve avukatlar gibi şimdiye kadar 
dinlemeden muaf tutulan meslek 
g r up la r ın ın  da  te le fon la r ın ın 
dinlenmesine izin verilmesi öngörülmüş 
ancak gelen yoğun tepkiler üzerine 
rahipler, milletvekilleri ve avukatların 
telefonlarının terörle ilgili vakalarda 
dinlenmesi talebinden vazgeçilmiştir. 
Ancak Rahip ler  ve d iğer  d in 
adamlarının telefonlarının dinlenmesine 
izin verilmeyecek olmasına karşın, 
imamlar bu muafiyet kapsamına 
alınmamış, bunda imamların “resmi 
statüye haiz bir dini cemaat mensubu 
olmamaları” ve görevleri gereği sırlarını 

saklamak durumunda bulunan bir 
meslek grubu olarak kabul görülmeleri 
sebep göster i lmiş t i r.  A lmanya 
Müslümanlar Merkez Konseyi yaptığı 
açıklamada söz konusu durumun 
“eşit olmayan muamele” anlamına 
geldiğini vurgulayarak yasa tasarısında 
değişiklik yapılmasını talep etti. Birlik 
partileri Federal Meclis Grubu Başkan 
Vekili Wolfgang Bosbach, imamların 
Alman hukuku ve yasaları uyarınca din 
adamı sayılmadıklarına dikkati çekerek, 
yeni Federal Kriminal Dairesi’nin yasa 
taslağını savundu. Yeşiller Partisi 
Eşbaşkanı Claudia Roth ise yasayı 
“hukuk devletine yönelik zehir” olarak 
nitelendirdi. 
Müslüman din adamlarına bir statüsü 
bulunamadığından terör suçlusu 
muamelesine maruz bırakılarak 
telefonlarının dinlenmesini veya şahsi 
bilgisayarlarının “casus yazılımlar” ile 
gözetlenmesini mümkün olabileceği 
yasanın yaz tatiline girilmeden önce 
Federal Meclis’ten geçirilmesinin 
amaçlandığı öğrenildi. 
İnsan ayrımcılığını ön plana çıkaran 
bu yeni yasanın, insan haklarının 
üstünlüğüne inanıldığının her fırsatta 
deklare edildiği AB üyesi Almanya’ya 
hayırlı olmasını dileriz.” 
Bulgaristan’da da gelecek yıldan 
itibaren İçişleri Bakanlığı elektronik 
posta kutularını ve internet üzerinden 
kiminle konuşulduğunu, hangi sitelere 
giriş yapıldığını takip altına alınacağı 
belirtildi. Her konuda AB ülkelerini 
örnek alan Bulgaristan umarız bu 
kez Almanya’yı örnek almaz. Buna 
bizleri parlamentoda temsil eden 
siyasetçiler imizin izin vermeler i 
beklenemez. 
                                                    KH
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  Reklamlarınızı  Kırcaali Haber’de Değerlendiriniz
    Kırcaali Haber gazetesi reklam 

fiyatları:
1. Birinci ve sonuncu sayfada  
    1 sm. 2  -  9,00  lv. - 1 sayı  
    1 sm. 2  -  3,00  lv. - 12 aylık
2. İç sayfalarda 
    1 sm. 2 - 6,00  lv.  - 1 sayı 
    1 sm. 2 - 2,00  lv.  - 12 sayı

   Kırcaali Haber sitesi reklam 
fiyatları:

1. Baş sayfa 
    - 140/140 pix. -50 lv.-1 aylık
    - 140/140 pix. -300 lv. 12 aylık 

2. Firma rehberi
    -  250 lv.  - 12 aylık 

Yıldönümü Kırcaali Haber

www.kircaalihaber.com
Bulgaristan Türkleri’nin Haber Portalı

Kırcaali Haber Sitesi’nin ikinci 
yılı Rusalka restoranında kutlandı. 
Ömer Lütfi Kültür Derneği’nin 
folk lor ekipler i,  yer l i  basın 
mensupları, Kırcaali Belediye 
Başkanı müh. Hasan Azis de çok 
sayıda davetliler arasındaydı.  

Törenin açılış konuşmasını 
Kırcaali Haber Gazetesi’nin 
Genel Yayın Yönetmeni Müzekki 
Ahmet yaptı. Kısa konuşmasında 
o, Site’nin her gün iki bin kişi 
tarafından ziyaret edildiğini, iki yıl 
zarfında 1 300 haber, 60 üstünde 
yorum yayınlandığını bildirdi. 
Devamla: “Bu yılın başından beri, 
ayda bir olmak üzere Kırcaali 
haber Gazetesi de yayın hayatına 
başladı. Gelecekte haftalık iki dilde 
/Türkçe ve Bulgarca/ çıkmasını 
düşünüyoruz. 

Site ve gazetemize yardım eli 
uzatan işadamları Sayın Gürsel 
Hüseyin, Abdullah Şefki, Adnan 
Kasim, Ekip Holding Başkanı 
Cevdet Âdem’e ve Kırcaali İlindeki 
tüm Belediye Başkanlarına sonsuz 
şükranlarımı kendi ve ekibimiz 
adına sunuyorum” dedi. 

Konuşmasının sonunda Müzekki 
Ahmet Türkiye Cumhuriyeti Filibe 
Başkonsolosu Sayın Ümit Yalçın’ın 
gönderdiği mesajı okudu. Mesajda 

Sayın Yalçın: 
“Söz konusu haber sitesi 2 yıldır 

yalnızca Kırcaali Bölgesi’nde değil 
tüm Bulgaristan’da ve hatta Türkçe 
konuşulan birçok ülkede takip 
edilmektedir. Bölgeden Türkçe 
haberler iletilmesi hususunda 
önemli bir ihtiyacı karşılıyorsunuz. 
Kırcaali Haber Gazetesi’nin de 

aynı şekilde ilgiyle karşılandığını 
görmekten mutluluk duydum.” 

Kırcaali Haber sitesine ve 
gazetesine emek veren herkesi 
ku t ladığ ın ı  ve  başar ı la r ın 
devamını dilediğini belirten Sayın 
Ümit Yalçın’ın mesajı alkışlarla 
karşılandı. 

Kırcaali Belediye Başkanı müh. 

Hasan Azis yaptığı konuşmada 
Kırcaali Haber sitesi ve Kırcaali 
Belediye sitesi işbirliği içinde 
olduklarını ve gelecekte de 
yardımlarını esirgemeyeceklerini 
bildirdi. Site ve gazete yayın 
yönetmeni Müzekki Ahmet ’e 
Belediye adına tablo hediye etti. 

1977 göçmeni ve halen Bursa’da 
oturan şair Fahriye Güney söylediği 
Rumeli türküleriyle geceye başka 
bir ahenk verdi. Sevinç gözyaşları 
eşliğinde okuduğu kendine ait 
eserleriyle coştu ve coşturdu. 

                       Durhan ALİ

Kırcaali Haber gazetesi editörleri Durhan Ali, Bayram Kuşku ve Mehmet 
Alev birarada.

Kırcaali Haber sitesinin 2. yıldönümü gecesinde Rumeli sanatçısı 
Fahriye Güney davetlileri coşturdu .

Belediye Başkanı müh. Hasan Azis Kırcaali Haber sitesinin 2. 
yıldönümünü kutladı ve başarılar diledi.

Kırcaali Haber sitesi’nin 2. yıldönümü gecesinde 
davetliler Rumeli sanatçısı Fahriye Güney ile coştu


