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TÜRK-BULGAR TİCARET VE 
SANAYİ ODASI

Kırcaali Temsilcileri

KEMAL ÖZMER
YILMAZ YAŞAR 
BİROL DİLBER

M ü b a r e k  K u r b a n 
Bayramınızı tebrik 
eder hayırlara vesile 
olmasını dileriz.

 Kırcaali Belediye 
Meclis Başkanı 
SEYFİ NECİB

G ü z e l l i k ,  b i r l i k , 
beraberlik dolu, ve 
mutlu bir  Kurban 

Bayramı diliyoruz.

 Kırcaali Belediye 
Başkanı 

müh. HASAN AZİS
Kurban Bayramını 
sevdiklerinizle beraber 
sağlık ve huzur içinde 

geçirmenizi dileriz.

Kırcaali’ye ikinci cami 
ihtiyacı artmakta!

Komünizmin totaliter rejimi dini-
mizi körletip yok etmek istese de, 
başaramadı. Gizli de olsa, dini iba-
detlerimiz yerine getirilmeye çalışıldı. 
Bunun doğruluğu demokrasinin 
daha ilk yıllarında ispatlandı. Cuma 
günleri bir başka, bayramlarımızda 
camilerimiz dolup taştı. Genci 
yaşlısı bu mübarek günlerde Allahın 
huzurunda durmayı kendilerine bir 
borç bilenlerin sayısı günden güne 
çoğalmaktadır. Bu bizim için gayri 
sevindirici bir olay. Durum böyle 
iken, Kırcaali’de kapıları açık tek 
cami bu yükü taşıyabiliyor mu aca-
ba?  Kesinlikle HAYIR!  Onun için 
de, Kırcaali Müslümanları ikinci bir 
camiye ihtiyaç duymaktadır. 

Bayram namazları serbest ve 
sakin ortamda kılınmalı. Yaz günleri 

her neyse, bayramlar kış aylarında 
ise, yağmur ve dondurucu sabah 
soğuklarında cami avlusunda na-
maz kılan her müminin sağlığını 
korumak için şartlar yaratılması 
gerekir. 

Önümüzdeki Kurban Bayramında 
da cami avlusunun manzarası geçen 
Ramazan Bayramından daha farklı 
olmayacak kanaatindeyim. Müs-
lüman kardeşlerimizin çoğu yine 
kuru beton üzerinde namaz kılacak.  

Soğuktan morarmış dudaklar, buz 
kesilmiş eller göreceğiz yine bu tür 
filmin her yıl tekrarına şahit olma-
mak için sorumlu kişi ve makam-
lar şimdiden kolları sıvamalı. Yerli 
halkın da yardımı ile, hiçbir vesile 
gözetmeden Prileptsi / Sarifler/ 
mahallesine öngörülen yeni cami 
binasının temelleri bir an önce 
atılmalı. 

                             Durhan ALİ 
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Fuat Güven Kırcaali’de Yeni 
Banka Şubesi Açtı
Kırcaali’de “D Bank”ın yeni ofisi açıldı. Ofis 

“Belomorski” bulvarında ve Tütün İşletme 
binasının hemen yanında bulunmakta. Finans 
merkezi, şehirdeki ve diğer belediyelerdeki 
işlerini yönetecek ve “Bulgartabak-Kırcaali” 
firması ile bölgedeki tütün üreticilerine hizmet 
sunacak. Yeni ofisin açılışı, bankanın da 
iş ortağı olarak desteklediği “Bulgartabak-
Kırcaali”nin ülkedeki tütün kampanyasının 
başlamasıyla aynı günde oldu.

Açılışın resmi misafirleri “D Bank” ve 
“Bulgartabak-Kırcaali” Tütün İşletmesinin sahibi 
Fuat Güven, eski maliye bakanı ve “D Bank”ın 
yöneticisi Stoyan Aleksandrov, Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Azis, HÖH  Başkan Yardımcısı  
Kasim Dal, Cebel Belediye Başkanı ve Kırcaali 
HÖH İl Başkanı Bahri Ömer, Momçilgrad 
Belediye Başkanı Erdinç Hayrula idi. Açılışta, 
Haskovo Valisi Rayna Yovçeva, Kırcaali Vali 
Yardımcısı Naço Kovaçev, “D Bank” Genel 
Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Plamen 
Petrov da bulundular.

Bankanın İşletme Müdürü Plamen Petrov, 
bu ofisin “D Bank”ın Bulgaristan’daki 20. ofi-
si olduğunu ve yılsonuna kadar daha 5 ofis 
açılacağını söyledi.

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis ise “D 
Bank”ın yeni ofisi, bu yıl içerisinde Kırcaali’de 
açılan 4. finans kuruluşu olduğunu belirtti. Azis 
sözlerine şunları ilave etti: “Dünya finansal krizi 
olduğu şu dönemde bu açılış şehrimiz için 
çok önemlidir. Bölgenin yöneticilerinden biri 
olarak bizler için “D Bank”ın yeni ofisi yeni ufuk 

anlamına geliyor.” Hasan Azis, Fuat Güven’i 
bölgedeki tütün üreticilerini desteklediğinden 
dolayı teşekkür etti.

     Belediye Başkanı: “Bir buçuk yıl son-
ra gerçekleştirilecek belediyenin stratejik 
projelerinden Kırcaali-Makaza-Komotini-
Aleksandrupolis karayolu yapılacak. 40 mi-
lyon Avro değerinde Arda nehrinin kıyılarını 

yeniden yapılandırma projesi gerçekleştiriliyor. 
Yıl sonuna kadar ise 22 milyon Avroluk çöp 
deposu kuruluşu da başlatılacak. 5 milyon-
luk park bölgesi projesi de hazırdır. Tüm bu 
alt yapı projeleri Kırcaali’de çalışan şirketlere 
ekonomik güvence sağlıyor. Kırcaali, sadece 
turistler tarafından değil, yatırımcıların da ilgi 
göstereceği bir yer olacak.” diye ilave etti.

     “D Bank” gelişme stratejisini izleyerek ül-
kede gelişmeyi ve bölgede ağırlığını koymayı 
planlıyor.
                                            KH

ÖZÜRLÜLERE YARDIM    
Sofya'da faaliyet gösteren Bulgar-Türk 

Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği 
temsilcileri geçen Kasım ayında Kırcaali'yi 
ziyaret ettiler. Derneğin Onursal Başkanı Nil-
gün Gücük, Başkanı Tatyana Karova, Türkiye 
Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Sayın Ümit 
Yalçın'ın da aralarında bulunduğu 15 kişilik 
heyet özürlü ve yardıma muhtaç çocuklara 
bağışta bulundular. Dernek iki yıl önce Türkiye 
Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi'nin eşi Nilgün 
Gücük'ün Onursal başkanlığında resmi olarak 
kuruldu.  Başkan ise Bayan Tatyana Karova 
seçildi. Kuruluşundan bu yana Dernek üyeleri 
fakir, sakat, özürlü ve bakıma muhtaç kişilere 
yardım eli uzatmış ve uzatmaya devam etmek-
tedir. Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu 
Sayın Ümit Yalçın'ın aracılığı ile Kırcaaliye ge-
len heyet Belediye Başkanı müh. Hasan Azis'i 
ziyaret etti. Başkan Azis bu girişimleri için 
kadınlara teşekkür etti. Belediye Yönetimi'nin 
de çocuklara, özürlülere ve yardıma ihtiyacı 
olan herkese açık gönül ile davrandıklarını ve 
bu yöndeki çalışmalardan bahsetti. Derneğe 
iyi niyetlerinin devamını diledi. Dernek başkanı 
Tatyana Karlova yaptığı konuşmasında dernek-
teki Bulgar kadınları Türkçe, Türk kadınları da 
Bulgarca öğreneceklerini belirtti. Daha sonra 
Kırcaali Özürlüler Derneğini ziyaret eden heyet 
gıda ve giyimden oluşan 50 paketi Şenay 
Bekir'e teslim etti. Yardımlar 1-32 yaş arası 129 
özürlüye dağıtıldı. Ayrıca her aileye makarna, 
un, şekerden oluşan paketler öngörülmüştü.  
Dernek temsilcileri ve Belediye Başkanı Hasan 
Azis Rani list ( Işıklar ) köyü okulunu da zi-
yaret ettiler. 50 öğrenciye okul çantaları ve 
kırtasiyeler hediye edildi. Heyet, sınıf odalarının 
güzelliğine ve temizliğine hayran kaldı. 
                                          KH

Bulgar-Türk Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği temsilcileri  Kırcaali Özürlüler Derneği üyelerine bağışlarda bulunurken, onların ise 
yüzlerinde sevinç ve minnettarlık ifadesi okunuyordu.
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İKTİDARA GENERALLER 
SAHİP OLURSA…
Öteki ülkelerdeki pratik nasıldır? Bu bir araştırma 

konusu olabilir. Ama benim ülkem, Bulgaristan’da 
iktidar dümenine generaller, halk deyimiyle, 
paşalar oturursa yandığımız gündür.
Sakın yanlış anlaşılmasın! Paşalar sivil iktidarları 

bir darbe sonucu alaşağı edince memleket bir 
baştan bir başa zarara uğramaz. Kimi kesimler 
öylesine refaha kavuşurlar ki, bu kesimler kend-
ilerini, bin bir gece masallarındaki şehzadelere 
benzetirler.
Benim ülkemin koşullarında paşalar iktidara el 

koydukları zaman en fazla canı acıyan kesimler, 
azınlık toplulukları, hele Bulgaristan koşullarında 
Türkler olmuşlardır.
Tarihten iyi biliriz. Birinci Cihan Savaşı’nda Bul-

garistan ve Türkiye Üçlü İttifak, yani Almanlar’ın 
yanında yer almışlardır. Zaten komşu olan iki ülke 
çocukları, Dobruca’dan Romenleri ve Rusları ko-
varken omuz omuza mücadele vermişlerdir. Bu 
acımasız savaş anlarında Türk ve Bulgar asker-
leri birbirlerine ekmek, su ve elbise uzatmakla 
kalmazlar. Yaralılarını sırtlarında taşırlar, tedavi 
ederler…
Bu savaş sonrası seçimlerle iktidara gelen Çiftçi 

Partisi bunu en iyi değerlendirir. Bulgaristan 
Türklerine adeta kucak açar. Türk okulları 
açılır. Bu okullara maddi kaynaklar sağlanır. 
Bulgaristan’daki Türk aydınlarının mayasını 
oluşturan Şumnu Nüvapları bu dönemde hizmet 
vermeye başlarlar. Ve bundan olacak ki, Halk 
sesi gazetesinin baş redaktörü Ahmet Hilmises 
bu gerçeği şu sözleri ile dile getirecek: ”Biz, bizim 
haklarımızı gözeten, bize eşit vatandaş muame-
lesiyle yaklaşan tek bir devlet adamı biliyoruz: Al. 
Stamboliyski…”
Tarihte Dokuz Nisan darbesiyle bilinen Sgo-

vorcular (Uzlaşmacılar)  iktidara geçince 
Türklere karşı yakınlık daha fazla göstermelik-
tir. Bu iktidarda askerlerin yani generallerin sözü 
ağırlıktadır. Daha ilk başlarda Türk köylüsünün 
sevgiyle okuduğu ve çok şeyler öğrendiği ”Çiftçi 
Birliği” gazetesi kapatılır. ”Ahali” gazetesi de 
aynı akıbeti paylaşır.”Tunca”, “Terbiye ocağı” ve 
“Yoldaş” gazeteleri de kapatılan yayın organları 
arasındadır.
Yirmili yılların sonlarına doğru Türk ahalisine 

karşı zulümler, baskılar, her türlü işkenceler akıl 
almaz boyutlara ulaşır.
 Bu eziyetler yetmiyormuş gibi 1934 yılı On-

dokuz Mayıs darbesi Türklerin başına tuz biber 
eker adeta. Bir iki dini içerikli yayın organından 
gayrı hepsi yasaklanır. Ayrıca tüm Türk dernek 
ve lokallerin kapısına da kilit vurulur. Okullarda 
Latince alfabelerin yerini Arapçaları alır.
Ondokuz Mayıs artık hiç katıksız bir askeri 

darbedir. Bundan böyle Türkler için sadece 
geceler değil, gündüzler de karanlık geçecektir. 
Bu yüzdendir ki, faşist generallerden defalarca 
canı yanan Türkler, Dokuz Eylül 1944 tarihinde 
dağlardan taşlardan inen sakalı bıyığı birbirine 
karışmış partizanlara ana baba gibi sarılırlar. Bun-
ca çekiye, görgüye karşılık bunda yadırganacak 
hiç bir şey yoktur. Ancak zamanla komünistlerin 
de foyası çıkar. Türklere az ya da çok hoşgörü 
ile bakan Çervenkov liderlikten uzaklaştırılır. Otu-
zlu yıllarda Türklere karşı büyük ”emeği” geçen 
faşist ve askeri ruhlu kimseler, komünistlerin 
saflarında iyi mevziler yakalamışlardır! Bundan 
böyle Bulgaristan’da tüm azınlıklar, bu arada 
Türkler de suda sabun nasıl erirse öylesine eri-
yeceklerdir…
  Bu erime ne zamana kadar sürecek? Demokra-

si dediğimiz güç bu erimenin önüne geçebilecek 
mi? Bu soruların yanıtını zamana mı bırakalım 
yoksa gene generallere mi?                  
                    Mehmet A. KOCAMUSTAFA  

Bulgaristan AB yardımını kaybetti
AB Komisyonu yolsuzluk ve suçla mücadelede 

başarılı olamadığı gerekçesiyle daha önce 
dondurduğu üçyüz milyon dolarlık kalkınma 
amaçlı yardımı Bulgaristan'a vermeyeceğini 
açıkladı. 
Komisyon, Bulgaristan'ın ulaştırma ve tarım 

altyapısını geliştirmeye yönelik yatırımlar için 
ayrılan yarım milyar doları aşkın bir fonu geçtiğimiz 
Temmuz ayında, yolsuzluk nedeniyle, doğru 
ellere geçip geçmeyeceğinden emin olamadığı 
gerekçesiyle dondurduğunu bildirmişti. 
Şimdi Bulgaristan'ın bu yardımın 300 milyon 

dolarlık kısmını tamamen kaybettiği anlaşılıyor. 
Ekonomik krizin etkileri Avrupa'da da ağır bir 

şekilde hissedilmeye başlanırken, bu daha önce 
örneği görülmemiş adımın bir amacı da muhtemel-
en, AB Komisyonu'nun bütçesini düşüncesizce 
çarçur etmediğini göstermek ve hem yeni hem 
de potansiyel üyelere, yapısallaşmış yolsuzlukla 
mücadele konusunda bir uyarı göndermek. 
AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu 

üyesi Olli Rehn, "Bu karar beni üzüyor çünkü 
Bulgaristan aslında bir ekonomik başarı öyküsü. 
Son derece kararlı ve yapıcı bir üye devlet. Ama 
kurallara uygun davranmak zorundayız. Mali 
yönetim konusunda koyduğumuz kurallara saygı 
göstermemiz şart. Bu yüzden başka çaremiz 
yoktu" diye konuştu. 
Bulgaristan, yarım milyar dolarlık yardımın 

dondurulduğu Temmuz ayından bu yana bazı 
adımlar attı. Fakat, genişlemeden sorumlu komi-
syon üyesi Olli Rehn, atılan adımların çoğunun 
vaadlerden ibaret kaldığını ve gerçek sonuçlar 
yaratmadığını söylüyor. 
Bulgaristan'da savcılar, şu anda 80 civarında        

para geçirme davasını inceliyor ama şu ana ka-

dar hiç bir üst düzeyde kamu görevlisi yolsuzluk-
tan hüküm giymedi. 
Ayrıca yüzü aşkın mafya tarzı cinayetin dosyaları 

hala faili meçhul olarak raflarda bekliyor. 
Olli Rehn yapılan son değerlendirmelerde yeni 

yolsuzluk olaylarına rastlandığını hatırlattı ve 
Bulgaristan'ın yargıya siyasi müdahele tehlikesi 
bulunduğunu kabul etmesi gerektiğini söyledi. 
AB Komisyonu Bulgaristan'ın bu konuda attığı 

adımları izlemeye devam edecek ve izlenimleri 
olumlu olmazsa, yüzlerce milyon dolarlık yardım 
daha tehlikeye düşebilir. 
Fakat şu ana kadar dondurulan ve verilmeyeceği 

açıklanan miktarların aslında denizde damla ka-
dar küçük olduklarını da hatırlatalım. 
Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından Avru-

pa Birliği'nde yolsuzluğun en yaygın olduğu 
ülke olarak tanımlanan Bulgaristan'a 2013 yılına 
kadar AB fonlarından 14 milyar dolarlık yardım 
yapılması öngörülüyor. 
                                                               BBC

Haskovo’da Edirne 
Haftası Düzenlendi
Haskovo ve Edirne Belediyeleri arasında 

karara varılan kardeş şehir haftası düzenlem-
esinin ilki Haskovo şehrinde – “ Haskovo’da 
Edirne Günleri “ adı ile kültür etkinlikleri düzen-

lendi. Açılış Edirne 
Be lediye Başkanı 
Sayın Hamdi Sedefçi, 
Haskovo Belediye 
Başkanı Sayın Georgi 
İvanov ve onları eşlik 
eden heyet tarafından 
Fotoğraf sanatçısı 
R a s i m  S e z e n ’ i n 
fotoğraf sergisinin 
açılışı ile başladı. İki 
Belediye Bandoları 
şehir meydanında kon-
ser verdiler ve Cuma 
günü Edirnede ve tüm 
Türkiye’de lezzeti ile 
ün yapmış Edirne tava 
ciğeri tanıtıldı. Yüzlerce 
Haskovalı bu lezzeti tatmak için sıraya girdiler ve 
ilk söyledikleri mükemmel bir lezzet idi. Yeniden 
sıraya girenlerin sayısı da az değildi. Haskovolu-
lara bu mükemmel lezzeti tattırma imkanı veren 
Edirne’nin tanınmış tava ciğercisi Niyazi usta 
büyük ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Edirne’nin geleneksel sembollerinden olan ve 
tatlı kültürünün bir lezzet yadigarı olan meşhur 
Bademezmesi de özel hazırlanmış promos-
yon paketler ile Haskovo halkına sunuldu. Ayni 
akşam saat 18.00 de Edirne Belediye Tiyatro 
ekibi Tayfun Türkili’nin yazdığı, yönetmenliğini 
Meral Başkurt ve Hakan Coşkun Tuna’nın 

yaptığı “ Dikkat Kadın Var “ adlı piyesi ile Hask-
ovo seyircisinin beğenisini kazandılar. Cumartesi 
günü Tiyatro ekibi Kırcaalideki meslektaşları ile 
bilgi alışverişinde bulunmak üzere Devlet Türk 
Tiyatrosu “ Kadriye Latifova “ yı ziyaret ettiler. 
Onları Tiyatro girişinde Müdür yardımcısı Ehli-
man Çoban karşıladı. Sayın Çoban çalışmaları 
ile bilgi verdikten sonra tiyatro salonunu ve sah-
neyi gezdirdi. Konuklar Tiyatro binasına, sahne 

mükemmelliğine ve akustiğine hayran kaldıklarını 
belirttiler. Sanatçılar Kırcaaliye gelmiş iken Kül-
tür etkinlikleri ile ün yapmış Ömer Lütfi Kültür 
Derneğini ziyaret etmeden geçmediler.Onları 
kapıda Derneğin genel sekreteri Müzekki Ah-
met karşıladı ve derneğin ne zorluklarla bu hale 
geldiğini ve şu an en iyi günlerinde olduklarını 
belirtmeden geçmedi. Ayrıca “ Kırcaali Haber “ 
gazetesi Bulgaristan’da yayınlanan tek Türkçe 
gazete olması taraflarından gerçekleştiğini mem-
nuniyetle belirttiler. Daha sonra konuklar Kırcaali 
gezisinden sonra güzel hatıralarla Edirne’ye 
hareket ettiler.                                            KH
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600 yıllık “Yedi Kızlar” 
camii restore ediliyor

Kırcaali’nin Podkova köyünde 
bulunan tarihi “Yedi Kızlar Camii” 
veya “Çivili Camii” olarak bilinen 
cami’nin restorasyon işleri başladı. 

Tarihi cami tam 568 yıl önce inşa 
edilmiştir. Bölgemizin başka bir ye-
rinde 1438 yılından bu yana ayak-
ta durmayı başarmış bir binaya 
rastlamak pek mümkün değildir. 

Ahşap yapıdan oluşan caminin 
en büyük özelliği inşasında tek bir 
metal çivi kullanılmamış olması ve 
ağaç malzemeler birbirine ustalıkla 
girdirip yer yer yine ağaç çivilerden 
yararlanmış olmasıdır.

Benzeri olmayan bu eserin 
restore işleri için Bulgaristan 
Bakanlar Kurulu Din İş ler i 
Müdürlüğü’nden iki yüz bin leva 
para sağlandığı bildirildi.

Kirkovo Belediye Başkanı 
Şükran İdriz konu ile ilgili şunları 
söyledi. 

“Belediye Başkanlığımın ilk 
yıllarında Podkovalılara bu tarihi 
eserin restore ettireceğimize söz 
verdik. İşte bir ay önce restora-
syon işleri başladı. Bundan dolayı 
çok mutluyum. Niyetimiz bu tari-
hi eserin turistler tarafından zi-
yaret edilecek bir yer olmasını 
sağlamaktır.”
                              KH

Tarihi caminin onarımı hızla devam 
ediyor.

SOFYA’DA İSLAMİ ARAŞTIRMALAR 
MERKEZİ KURULUYOR 
Bulgaristan Başmüf tülüğü, 

Sofya’da bir eğitim, kültür ve kon-
gre merkezi kurmayı planlıyor. 
Bu konuda Sofya Belediye 
Başkanı Boyko Bor isov i le 
görüşen Başmüftü Mustafa Hacı, 
yetişmekte olan neslin hoşgörü ve 
anlayış içerisinde büyütülebilm-
esi için böyle bir merkeze ihti-
yaç olduğunu söyledi. Hacı, yeni 
neslin hem Müslümanlara, hem 
de devlete faydalı olabilmesi için 
kendilerinin buna garanti olacağını 
aktardı. 

Belediye Başkanı Bor isov 
merkezin yapımını radikalizmin ön-
lenmesi için şart olduğunu savun-
du. Borisov, “Bazılarının neye karşı 
çıktıkları önemli değil. Bu insanlar 
asırlardan beri burada, bizden son-
ra da burada olacaklar. Kafamızı 
kuma gömerek onları görmezlikten 
gelemeyiz.” dedi. Malinova Dolina 
semtinde İslam Konferansı mali 
desteği ile 27 dekar arazi satın 
alan Başmüftülük,  buraya İslam 
Enstitüsü’nü taşımayı düşünüyor. 
Her türlü eğitim yasalarına uy-
gun çalışabilmesi için enstitünün 
böyle bir yere ihtiyaç duyduğunu 
ifade eden Başmüftü Hacı, ku-
rulacak binada Avrupa sevi-

yesinde araştırma merkezi de 
düşünüldüğünü açıkladı. Plana 
göre pansiyon, enstitü, eğitim ve 
kültür faaliyet birimlerinin inşası 
için 27 dekar arazi düşünülmüştü. 
Daha sonra bunun 7 dekarı altyapı 
çalışmaları için kamulaştırıldı. 

                   Zaman gazetesi

HAYIRSEVERLİK ÖRNEĞİ
Nikopol şehrinde dünyaya 

gelen Aygül Gavazova, Sofya 
üniversitesi Bulgar Filolojisi 
bölümünden mezul oldu-
kan sonra Ardino kentinde 
öğretmenlik yaptı, teşiklat 
işçisi, meslek lisesi müdür 
muavinliği, belediye eğitim 
müfettişliği görevlerinde bu-
lundu.

 Son yılarda Aygül 
hanım yaratıcılığa kol sıvadı. 
Önce  “ Gül Beni“ kitabının 
çevirirsini yaptı. Ardından 
Bursa’dan Bulgar istan’a 
öykü esintileri getirdi. Bursa 
konulu öykülerin yer aldığı 
“Bursa’dan Esintiler“ adlı öykü 
antolojisini Bulgarcaya çevirdi.  
Bir hayırsever örneği olarak 
da kitabını çeşitli kurum ve 
kuruluşlara hediye etti.

 Önce Kırcaali il Eğitim 
Müdürlüğü vasıtası ile şehir 
okullarına, daha sonra da “ 
Sv.Sv. Kiril i Metodiy “ ulusal 
kütüphane aracılıyla bütün 
il okuma yurtlarına, Sofya “ 
Sv. Kl.  Ohridski “ ünivers-
itesi açılışının 120 yıldonümü 
arifesinde, üniversiteye, Ar-
dino ve Kırcaali belediyeler-
indeki okuma yurtlarına ve 
doğum yeri olan Nikopol 
şehrindeki okuma yurduna 
bağışta bulundu.

 Zaten o, birinci kitabını 
da çeşitli kurum ve kuruluşlara 
hediye etmişti.

 “Allah nasıp ederse 

basına hazır olan üçüncü kitabımı 
da bağışta bulunmaya hazırım. Ben 
bu işe kazanç için sıvanmadım.   
Bir pedagog ve filolog olarak 
kitaplarım daha çok okuyucuya 
ulaşmasını, daha çok okunmasını 
isterim. Emelim, Balkan Türk 
öykülerini Bulgarcaya çevirip, 
okuyucuya sunmak ve edebiyat 
diliyle Balkan halkları arasındaki 
mevcut olan dostluğu, kardeşliği 
daha da pekinleştirmektir.“, dedi 
konuştu Aygül hanım  .

 Sözkonusu bağışlardan 
başka Aygül hanım  Kırcaali’deki “ 
P.R. Slaveykov “lisesi kütüphane-
sine ve “Ömer Lütfi“ okuma yur-
duna da pahası biçilmeyen kitap 
yardımında bulundu.

            Mustafa BAYRAMALİ

Aygül Gavazova

21 Kasım akşamı Kırcaali “Ömer 
Lütfi” Kültür Derneği salonu tıklım 
tıklım doluydu. Derneğin yönetim 
kurulu ve “Recep Küpçü” Edebiyat 
kulübünün girişimiyle organize edilen 
Emel Balıkçı’nın basımdan yeni çıkan 
iki kitabının tanıtımı ve bunun yanı sıra 
Kırcaali Haber gazetesi yayın ekibinden 
avukat - yazar Mustafa Bayramali’nin 
70. yıldönümü törenle kutlandı. 

  Bu etkinliğe şehirden ve yöreden çok 
sayıda Türk ve Bulgar edebiyatsever 

katıldı. “Ömer Lütfi” Kültür 
Derneği Müdürü Müzekki 
Ahmet “Hoşgeldiniz” sö-
zleriyle başlayan açılıştan 
sonra, onur konukları 
Kırcaali Belediye Başkanı 
müh. Hasan Azis’i  ve 
Ombudsman Hakif Emin’i 
takdim etti.  Ardından sözü 
kitapların müellifi Emel 
Balıkçı’ya verdi. 

O köyünü, köydeşlerini, 
tarihini, geçmişini ve 
geleceğini misafirlere 
kısaca tanıttı. Her kesi 
büyüler gibi oldu. Sanki, 
salondakiler Vıça nehrinin kıyısında 
bulunan Çelikli köyünü gördüler. 
Kuşkanadı hayalleriyle yaşayan o 
güzelim Rodop insanları ile tanıştılar, 
onları sevdiler. 

Kitapların ön sözünü yazan Smo-
lyan Bölge tarih araştırmacısı Nikola 
Çuralski   eserleri değerlendikten 
sonra sözü Hasan Azis ve Hakif Emin 
aldılar. Böyle promosyonların daha 
sık yapılmalarını ve yardımlarını es-
irgemeyeceklerini belirttiler. Emekli 
öğretmen Sebile Babaeva, Todor En-
çev ve başkaları da söz aldılar. 

Emel Balıkçı ve Mustafa Bayramali’ye 
güzel ve özel hazırlanmış demet 
demet çiçekler de ortaya konunca 
heyecan daha da arttı. “Recep Küp-
çü” kulüp üyesi şair Ali Emin sazının 
tellerine dokununca halk şarkıları 
dillerden geç vakitlere kadar dökül-
dü. 

Böyle etkinlikler oldukça, halkımızın 
edebiyata, şiire, şarkılara ve kül-
türümüze ilgi artacağına inanıyor, 
daha yeni, daha güzel promos-

Emel Balıkçı’nın Yeni Kitapları Tanıtıldı

yonlara yol açılacağına yürekten 
inanıyoruz. Edebiyat geceleri, kitap 
tanıtımları demokratik bir temel üz-
erine kurulmuş ve çok doğru bir yola 
girmiştir bence. 

Rodop yöresindeki tüm yaratıcı 
dost larımıza yepyeni, apaydın 
ufuklar dilerken, gelenek haline ge-
len, edebiyat  gecelerimizin sayes-
inde, dil ve kültürümüz  bu günden 
nice nice yarınlara  taşıyabileceğinin 
inancındayız.

                
              Habibe HASANOVA
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Hatırlamamız Gerekenler
İslam dinin kutsal günlerinden olan Kurban Bayramı’na iştirak 

etmiş bulunuyoruz. Asırlardır süre gelen ve tazeliğini hala en 
değişmez şekilde koruyabilen bir gelenek. Bu mübarek gün-
lerde ana-babaların ziyaret edilmesi, küslerin barışması en güzel 
davranışlardan sayılır. En önemlisi kurban  kesmek. Etini de dostlar 
ve komşular ile paylaşmak. 

     Fakat, günümüz şartlarının getirdiği zorluklar bazen 
Müslümanların dini görevini yerine getirmemelerine sebep oluy-
or. Yoksulluk nedeniyle kurban kesmeyen ailelerin yanı sıra, et al-

maya dahi gücü olmayanlar var. Fakat, bazen de öyle oluyor ki, 
Bulgaristan’da bundan 6-7 yıl önce yaşanan  mali kriz sırasında 
fakirleşen insanlar, daha sonra durumları düzelse de eski 
alışkanlıklarını unutmuyorlar.  

     “Paramız yok ve kurban alamıyoruz” demeleri galiba biraz 
o dönemden alışkanlık kalmış. Tabii bu herkes için geçerli değil. 
Gerçekte ihtiyacı olanlar da var. Bu kişiler susmayı tercih ediyor. 
Yoksulluğu belki de gururuna yediremiyorlar. 

Bizler bu kişileri mutlaka biliyoruz ve tanıyoruz. Haydi onlara el 
uzatalım. Hala geç kalmış değiliz!..     

Tarihten Günümüze
  BayramlarBayramlar dini ve milli 

bakımdan her yıl kutlanan 
gün veya günlerdir. Ne za-
man kutlanmaya başlandıkları 
konusunda kesin bilgi yok-
tur. Türkler İslamiyet’i kabul 
ettiklerinde “bayram” keli-
mesini kutsal dini günler için 
kullanıyorlardı. İslamiyet’ten 
önce de örf ve adetlerine 
göre belli günleri kutsal sa-
yarak saygıda kusur et-
mezlerdi. Osmanlı dönemi 
sultanlarından Fatih Sultan 
Mehmet bayram merasimi ve 
şenliklerinin nasıl yapılacağını 
kanun ile tespit etmişti. 

    Dini bayramların birinci 
günü, güneş doğduktan 45 
dakika sonra cemaatle camide 
özel namaz kılınır. 

     Kurban Bayramı’nda, 
köyde ve şehirde, hali yerinde 
erkek ve kadın kurban kesme-
kle mükelleftir. Etin üçte birini 
evine, üçte birini komşusuna, 
diğer kısmını fakirlere verme-
si gerekir. Tümünü fakirlere 
vermek veya kendi evinde 
bırakmak da olur. 

    Kurban derisi evde 
k u l l a n ı l ı r .  D e v a m l ı 
yararlanılacak bir şey karşılığı 
da verilse olur. Kurbanın derisi 

veya eti satılırsa, parası fakirlere 
verilir. 

     Bayram günü erken kalk-
mak, temizlenmek, güzel koku-

                İsmet İSMAİL

lar sürmek sevaptır. Kurban 
kesen o gün ilk olarak onun 
etinden yer.

     Kötülük ve günah 
işlemeden geçirilen günler 
de bayram sayılır. Rivay-
etlere göre, Hazreti Ali bir 
kalabalığı eğlence içinde 
görüp sorduğunda, onlar; 
“Bugün bizim bayramımız” 
cevabını verirler. Bunun üz-
erine, Hazreti Ali; “Günah 
işlemediğiniz günler de bizim 
bayramımızdır,” buyurdu.

     Eskiden sadece dini 
hususiyeti olan bayram-
lara, asrımızda her dev-
letin milli bayramları da 
eklenmiştir. Ülkemizde, 3 
Mart Bulgaristan’ın Kurtuluş 
Günü, 24 Mayıs Kültür ve 
Eğitim Bayramı gibi günler 
kutlanır. Bunlar vatanımızın 
resmi bayramlarıdır. Ülkenin 
her çapında törenler düzenle-
nir. 1989 sonrası Bulgaristan 
Türkleri’nin haklarına tekrar 
sahip olmaları, Kurban ve 
Ramazan Bayramı’nı kut-
lama imkanı veriyor. İmkanı 
olanlar kurban kesiyor veya 
et alıyor. İmkanı olmayanlara 
da komşuları sunuyor. Bay-
ram günlerinde Hıristiyan 
komşulara et verilmesi de 
görülüyor. Onlar da kendi 
dini bayramlarında Müslü-
man komşularına hediyeler 
sunuyor. 

     Bu da Avrupa Birliği 
yolunda sunduğumuz en 
güzel demetlerden sadece 
biri sayılır.   

Kurbanın Hikmeti

Kurban, Allah’a yaklaşmak ve Allah 
rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban 
edilen, hayvan demektir. Aslında kurban 
kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, 
Allah için bireyin her şeyini feda edebi-
lecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona 
karşı şükür içinde olmayı ifade etmekte-
dir. Kur'an 'da Hac Suresinde geçen şu 
ayet, kurbanın islam inancındaki yerini 
özetler:

"Onların etleri ve kanları asla Allah’a 
ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan an-
cak, sizin O’nun için yaptığınız, 
gösterişten uzak amel ve ibadettir." 
(Hacc 22/36;37)

  Toplumda zenginler ve orta halliler 
yanında, aylarca et yüzü göremeyen 
yarı aç yarı tok gezip te durumlarını 
belli etmeyen onurlu, şahsiyetli yoksul-
lar vardır. Çoğu defa bunlar yüzsuyu 
dökmezler, kimseden bir şey isteyeme-

zler, işte bu tip yoksullar için Kurban 
Bayram'ı Allah Teâlâ'nın bir ziyafe-
tidir. Bu ilahî ziyafetle yoksulların da 
gönülleri alınmış olacak, onlar da 
toplumdaki refahtan paylarını almış 
olacaklardır. Bu da sosyal adaletin 
yaygınlaşmasında ve insanlarımız 
arasındaki sevgi bağlarının kuvvetlen-
mesinde etkili olacaktır. Ayrıca kurban 
kanının akıtılması ile müslümanda ka-
lbî ve ruhî bir huzur da doğacaktır.

  Kurban bayramında bütün 
Müslümanlar 'ın kalbi;  dost luk, 
kardeşlik, sevgi, saygı, merhamet, 
yardımseverlik ve dayanışma duyguları 
ile dopdoludur. Bayramda, nefretler eri-
yecek, kinler yok olacak; düşmanlıklar, 
dargınlıklar sona erecektir. Ana-
babaların, akraba ve dostların, komşu 
ve iş arkadaşlarının bayramları tebrik 
edilecektir.

  Dua edelim ki, Yüce Allah'ın rızâsını 
kazanmak için yapılan bu ibadet, 
insanlarımızın kalplerinden küskün-
lükleri, dargınlıkları alıp götürsün! Ye-
rine sevgi çiçekleri ekilsin! Ne mutlu 
kurbanlarla beraber kalplerindeki 
husumet duygularını da kurban ederek 
ruhlarını temizleyebilenlere!

 Kırcaali Müftülüğü olarak bölgemi-
zdeki ve tüm dünyadaki müslümanların 
Kurban Bayramını  en içten dilekrimizle 
tebrik eder, hayırlara vesile olmasını 
Yüce Allah’tan dileriz!

Şabanali Ahmed
Kırcaali Bölge Müftüdü
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AĞIZ TADIMIZ

 Nasrettin Hoca Fıkraları

               Atasözleri

       YANLIŞ ANLAŞILAN MERAM
  Nasrettin Hoca bir gün yolda çok yorulmuş. “Ah Yarabbi, ne olur bana 
bir eşek göndersen de, sırtına binip rahat rahat gitsem!” diye dua etmiş; 
dinlenmek için yol kenarında bir ağıcın gölgesine uzanmış. Derken 
züppelerden biri öteden beri gelirmiş. Hocayı görünce sırf şirretlik olsun 
diye: 
-  Kalk be Hoca, demiş. Ne yatmışın oraya domuz leşi gibi? Tembellik 
zamanı değil. Al bakayım şu sıpayı sırtına da çıkar şu yokuşu.
Nasrettin Hoca, korkusundan titreyerek hemen fırlamış, koca sıpayı 
sırtladığı gibi yokuş yukarı tırmanmaya başlamış. Kan ter içinde kalmış. 
Gözlerini göğe doğru kaldırarak: 
-  Hey Allahım, demiş, ben senden eşek istedim, ama binmek için, 
sırtıma bindirmek için değil. Yoksa meramımı yanlış mı anladın?  

-Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
-Güvendiğim dağlara kar yağdı.
-Eşeğin semeri kandine ağır gelemez.    
-Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
-Gök ağlamayınca yer gülemez.
-İki gönül bir olunca, samanlıklar seyran olur.
-İki karpuz bir koltuğa sığmaz.  
-Hocanın söylediğini yap, yaptığını yapma.

BAYRAM YAHNİSİ
MALZEMELER: 

1 kilo iri kuşbaşı koyun eti 
20 adet arpacık 
soğanı veya 2 baş 
iri soğan
3 çorba kaşığı
 margarin 
1 çay kaşığı kırmızı
 pul biber
1 demet dereotu
       - 4 kişilik -

HAZIRLANIŞI: 

Kalın dipli bir tencereye üç çorba kaşığı margarinle beraber 
iri kuşbaşı etleri koyun. Et suyunu salıverip tekrar çekinceye 
kadar arada bir karıştırmak suretiyle ortadan daha az 
hararette pişmeye bırakın. Et suyunu çekince ayıklanmış 20 
adet arpacık soğanı veya çentilmiş iki baş soğanı ete katarak 
soğanlar pembeleşinceye kadar çevirin. Pul biberi ve bir 
bardak sıcak suyu ilave ederek, etler yumuşacık oluncaya 
kadar, arada yarım bardak su ve ateşten indirmenize 10 
dakika kala da tuzunu ilave edip, ateşten çekin. Servis 
yaparken üzerine ince kıyılmış dereotu serpebilirsiniz. 
Etin yanında kızarmış patates veya haşlanmış patates 
verebilirsiniz.

AFİYET OLSUN

Bilelim-Eğlenelim Kırcaali Haber

 Bulgaristan Türkleri’nin Manileri

   Bunları Biliyormusunuz?

-Dünyada bir yılda gerçek paradan daha fazla Monopol 

parası basılıyor.

-Eksi 90 derecede nefesimiz, havanın ortasında donar 

ve düşer.

-Vücudumuzdaki tüm damarları uç uca ekleseniz 19 bin 

200 kilometre eder.

-Çin’de İngilizce konuşan kişi sayısı Amerika’dan daha 

fazladır.

-Elma, soğan ve patatesin tadı aynıdır. Fark sadece tama-

men kokularından kaynaklanır. Aslında hepsi tatlıdır.

-13 rakamının uğursuz olarak bilinmesi nedeniyle ABD’de 

birçok otelde 13. katta oda bulunmaz. 

-En uzun boylu insan 1940 yılında ölen 2,72 metre boyun-

da ABD’li R.P. Wadlow olmuştur.

-Kibrit kutusu büyüklüğündeki altın külçesi yufka gibi 

açılarak bir tenis kortu büyüklüğüne kadar yırtılmadan 

uzatılabilir. 

-Einstein 9 yaşından sonra akıcı konuşmaya başladı. Aile 

onda zihin geriliği olduğunu bile düşündü.

-İnsan daha çok oksijen alabilmek ve vücudundaki kar-

bon gazını boşaltmak için esner.

Armut daldan düşer mi
Karıncalar üşer mi 
On beş yaşında kızlar 
Dul adama düşer mi 

          Armut dalda üç olur
          Koparması güç olur
          Küçükten bir yar sevdim
          Ayrılması güç olur

Ateşim var külüm yok
Bülbül oldum dilim yok
Yar ardına düşeli
Ağlamadık günüm yok

          Ay aşağıdan doğası,
          Hay Allahtan bulası;
          Yazıp mektup yollamadı,
          Kalemi kırılası.

Bahçede gördüm seni
Beyaz gül sandım seni
Bakmağa kıyamazken 
Ellere verdim seni

          Bakışları büyüler
          Sevilemez kötüler
          Bir alaycı yarim var
          Ben ağlarım o güler

 AYRILIK MANİLERİ     AŞK MANİLERİ

          Ambarları açarım
          Kara boncuk saçarım
          Alem ne derse desin
          Ben yarime kaçarım.
          
Anter şalvar bir örnek,
Ayıp mı yari görmek;
Çocukların şanıdır,
Kızlara bahşiş vermek.

          Anterisi harıklı,
          Düğmeleri şavıklı;
          Bir mektepte okurken,
          Olmadık mı yavıklı.

Arda kumsuz olur mu,
Balık susuz olur mu; 
Kırcaalı’nın kızları,
Yavuklusuz olur mu.

          Armut dalda sararsın 
          Madem beni ararsın
          Ne büyüksün ne küçük
          Tamam bana kararsın

Armut dalda üç olur,
Koparması güç olur;
Sarma yarim ingeni,
Kızannarı puşt olur.
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 Mleçino /Sütkesi/, gönlünüzü tedavi edebileceğiniz yer
Ardino’nun Mleçino köyü, Kırcaali 

bölgesinin yaşanacak en güzel yerl-
erinden biridir. Köy, güzel doğası olan 
Rodop Dağının eteklerine yerleşmiştir. 
Buraya geldiğiniz ilk aylarda sessizliği, 
sükuneti ve temiz havayı hissedebil-
irsiniz. Mleçino büyük şehrin stresin-
den kurtularak gideceğiniz en iyi ye-
rdir, burada enerji ve güç kazanabil-
irsiniz.

Köy halkı 500 kişiden ibarettir, fakat 
yaz günleri bu sayı ikiye katlanıyor, 
sebebi ise Türkiye, Yunanistan ve 
İngiltere’ye göç edenlerin geriye 
dönmeleridir. Göç edenlerin birçoğu 
baba evlerini tamir ediyor, bahçelerini 
düzenliyor ve tatile geliyor. Onlarla 
birlikte de köy halkı evlerini itinayla 
tamir ediyor. Yabancılar da bölgedeki 
evlere ilgi duyuyor. Köy halkı, bunun 
Mleçino’da daha uzun yıllar yaşam 
olacağının bir göstergesi olduğunu 
söylüyor.

Köyün muhtarı Hidayet Ali köy 
hakkında şunları söyledi: “Köy, Ardino 
belediyesinin büyük idare merkezler-
inden biridir. Köy muhtarlığında tüm 
bölgenin sicil kayıtları korunmaktadır. 
Muhtar lığın başlıca hedef i ise 
vatandaşlara çabuk ve kaliteli hizmet 
sunmaktır. Ne yazık ki, hala köyde in-
ternet bağlantısı yoktur. Mleçino’nun 
merkezinden üç yol ayrılmakta: ilki 
Kırcaali yolu, ikincisi “Beli Brezi” Tur-
istik Merkez ve Ardino yolu, üçüncüsü 
de “Mleçino” dağ evine ve Gorno Pra-
hovo, Dolno Prahovo ile Başevo köy-
lerine giden yoldur. Bu yol kesimlerin-
den köy muhtarlığı, Ardino yolunun 7 

kilometresini ve Kırcaali ana yolunun 
5 kilometresini idare etmekte. Bu yol 
kesimleri dışında İskra köyüne ve 
Bryanevo, Karabaş, Golitsa ve Os-
lets mahallelerine giden 13 kilome-
trelik asfaltlı ve kara yol kesimlerini 
de idare etmekte. 

Muhtarlıkta bu yıl çok önemli pro-
jeler gerçekleştirildi. İskra köyü yolu-

nun1800 metrelik kesimi ve Bryanevo 
Mahallesi yolu asfaltlandı. Muhtarlığın 
tüm köy ve mahallelerinde yeni sokak 
lambaları monte edildi, sağlık ocakları 

da tamir edildi. Kendi su ve kanali-
zasyon sistemi olan kasaphane ku-
ruldu.”

Köy muhtarı, Ardino Belediye 
Başkanı Resmi Murad’a köy ve ma-
hallelerin sorunlarının çözümlem-
esinde yaptığı yardımlardan dolayı 
teşekkür etti.

Mleçino köyünün sağlık merkezi 

de var, ancak birçok köylünün sağlık 
sigortası olmadığından, devamlı 
doktorları yok. Sağlık merkezinde 
haftada iki gün çalışan diş doktoru da 

var. Bir zamanlar bu sağlık ocağında 
doğumhane bile varmış.

“Hristo Smirnenski” İlk Okulunun 
üç birleştirilmiş sınıfında 25 öğrenci 
okumakta, anaokulunu ise 10 çocuk 
ziyaret etmekte.

Bölge halkı hayvancılıkla geçinme-
ktedir. Hayvan sahipleri bir iki ineğe 
bakarak litresini 60-70 stotinkaya süt-
ünü satmakta. Ne yazık ki köy halkının 
birçoğu tarım işçisi olarak kağıda 
geçmediğinden devlet yardımlarından 
yararlanamamakta.

Yaz günleri Mleçinolular akçaağaç 
yaprakları toplamakta. Kurutulan 
yapraklar ise “Rodopska Krepost” ko-
operatifi tarafından satın alınmakta. 
Köy erkekleri ülke içinde ve dışında 
inşaat ustası olarak çalışmakta. 
Köyün merkezinde dikiş atölyesi bu-
lunmakta, burada 40 kişi çalışmakta. 
Köyde İrlanda başkentinin adını 
taşıyan “Dublin” oteli de var. 

Mleçino merkezindeki Gençler Evi 
binası ilginç mimarisiyle misafirlerin 
ilgisini çekmekte. Bu binada “Lüben 
Karavelov” Okuma Evi de bulunmakta. 
Şu anda kütüphanesi 9 000 adet kita-
ba sahiptir. Kültür Bakanlığı kütüphan-
eye kitap bağışında bulunmuştur.

Her yıl Temmuz ayının son Cumar-
tesi gününde Mleçinolular köy mev-
lidi düzenlemekte. 24 Aralık Mleçi-
no köyü günüdür. Bu tarihte, 1984 
yılının Aralık ayında yaşanan Ad 
Değiştirme olaylarını anma töreni 
gerçekleştiriliyor.

                            Güner ŞÜKRİ

KIRCAALİ HABER MAKAS YOLU'NU 
YERİNDE GÖRDÜ !!!

Gümülcine'de faaliyet gösteren 
Batı Trakya Türk Öğretmenler 
B i r l i ğ i ' n i n  d ü z e n l e d i ğ i 
"Öğretmenler Günü" kutlamaları 
için bu şehirde bulunan Kırcaali 
Haber ekibi fırsattan yararlanarak 
"Gümülcine-Makas-Kırcaali" 
arasında yapımı süren karayolu-
nun Yunanistan kısmını görme 
fırsatı buldu. Dağlık yolda ağır iş 
makinelerinin yoğun bir şekilde 
mesai dışında da çalıştıkları gö-
zlendi. Kırcaali Haber ekibinden 
Müzekki Ahmet ve Durhan Ali 
Rodop Rüzgârı dergisi sahibi 
İbrahim Baltalı eşliğinde yapımı 
süren yolu bizzat gördüler.

Kırcaali Haber ekibi yolun 
yapımı konusunda Gümülcine 
Belediye Başkan Yardımcısı Ali 
Ali ile de görüştü. Ali Ali yolun 
yapımının başladığını, iş maki-
nelerinin çalıştığını ve bir aksilik 
olmadığı takdirde belirtilen süre 
içinde biteceğini belirtti.

B i l ind iğ i  g ib i  bu  yo lun 
yapımı uzun yıllardan beri 
konuşu lmak tadı r.  Yapı lan 
çalışmalardan yolun belirtilen 
süre iç inde biteceği ar tık 
kaçınılmaz hale gelmiştir. İtalyan-
Yunan ortak çalışması sonucu 
yapılan yolun Yunanistan kısmı 
22,5 km. olup 85 milyon euro 
tutarındadır. Şu anda 350 km. 
olan Kırcaali-Gümülcine arası 

yolun bitimiyle birlikte 70 km'ye 
inmektedir. Kısacası 4 saatlik yol 
45 dakikada katedilecektir. 

Rodop Dağları'nın iki yakasında 
yaşayan ortak kültüre sahip iki 
halkı birleştirecek olan yol uzun 
yıllardan bu yana sabırsızlıkla 
beklenmektedir. Soğuk savaşın 
sona erdiği günümüzde yolun 
yapılmasıyla birlikte iki taraf halkı 

da büyük yararlar sağlayacaktır. 
Örneğin Bulgaristan dışında 
çalışan Kırcaal i ' ler  mem -
leketlerine dönmek için Dedeağaç 
havaalanını kullanacaklar. Yaz 
mevsiminde Karadeniz’e gitmek 
yerine Ege sahilleri tercih edi-
lecektir. Yine Türkiye'ye gitmek 
içinde İpsala sınır kapısı seçi-
lecektir.                               KH

 Kırcaali Haber Gazetesi editörlerinden Müzekki Ahmet ve Durhan 
Ali Makas yolunun yapımını yerinde gördüler.

K ı rcaa l i  Beled iye 
B a ş k a n ı  H a s a n 
Azis Gümülcine’de 
temaslarda bulundu

Bölgesel Kalkınma ve Kamu İşleri 
Bakan Yardımcısı Mihalefski ile birlik-
te Gümülcine’de görüşmelerde bulu-
nan Hasan Azis Gümülcine Türk Gen-
çler Birliği’ni de ziyaret etti. Belediye 
Başkanı Hasan Azis’e Gümülcine 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Ali 
eşlik etti. Hasan Azis Gümülcine Türk 
Gençler Birliği hakkında bilgiler aldı.

Komşu ülke Bulgaristan’ın Bölge-
sel Kalkınma ve Kamu İşleri Bakan 
Yardımcısı Dimiço Mihalefski, Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan Azis v.d. 
konuklar Rodop-Evros Birleştirilmiş 
İller Valisi Minopoulos, Rodop Valisi 
A. Yannakidis ve Gümülcine Beledi-
yesi Başkanı D. Koçakis ile görüştüler. 
Toplantılarda Bulgar heyeti Gümül-
cine-Makaz yolunun kendileri için 
çok önemli olduğunu belirtti. Yapılan 
diğer görüşmelerde sınır bölgelerinde 
yapılacak olan ikili programlar gün-
deme geldi.                              KH
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  Reklamlarınızı  Kırcaali Haber’de Değerlendiriniz
    Kırcaali Haber gazetesi 

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

     Kırcaali Haber sitesi     
reklam fiyatları:

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

2. Firma rehberi
   -  250 lv.  - 12 aylık 

www.kircaalihaber.com
Bulgaristan Türkleri’nin Haber Portalı

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

    Aralık 2008  Kırcaali Haber
“NE MUTLU TÜRK’ÜM 
DİYENE” YAZILARINA 
SORUŞTURMA

En son "Kendini Türk hisseden 
Tükiye'ye gitsin!" sloganının gün-
deme geldiği Bulgaristan'da okulların 
duvarları Mustafa Kemal Atatürk’ün 
"Ne mutlu Türküm diyene!" sözleri ve 
Türk bayrakları ile bezendi. Haskovo 
kentinde, bazı okulların duvarlarına 
Türkçe yazılar yazılması ve Türk 
bayraklarının çizilmesi üzerine 
soruşturma başlatıldı. 

Yetkililer, kentteki 4 okul binasının 
duvarlarına "Ne mutlu Türküm diyene" 
ve benzeri yazıların yazıldığını, Türk 
bayraklarının çizildiğini söylediler. 

     Yetkililer, Milli Güvenlik Teşkilatının 
/DANS/ bilgilendirildiğini,konunun 
soruşturulduğunu belirttiler.

Söz konusu okulların müdürl-
eri, yazıların, öğrenciler arasında 
gerginliğe yol açmadığını söylediler. 

Sofya Belediye Başkanı Boyko 
Borisov'un bu ay başında yaptığı 
açıklamada, "Kendisini Türk hissed-
en Türkiye'ye gitsin" şeklinde bir ifade 
kullanması tepkilere neden olmuştu. 

Borisov, Bulgaristan'da doğan 
her çocuğun Bulgar adı taşıması 
gerektiğini de öne sürmüştü.

 

BULGARİSTAN DEVLET TELEVİZYONU’NDAN 37 
GAZETECİ ESKİ AJAN ÇIKTI

 Bulgar Ulusal Televizyonu'ndan 
(BNT) 37 ünlü gazetecinin ko-
münizm döneminde siyasi polis 
ajanlığı yaptığı açıklandı. 

 Parlamento kararıyla kuru-
lan ve ülkede çeşitli sektörlerde 
çalışanların geçmişini araştıran 
komisyonun resmi açıklamasında, 
BNT'de görevli toplam 484 gazete-
cinin araştırıldığı bildirildi. 

 SİYASİ POLİS İÇİNDE GÖREV 
ALMIŞLAR

 Geçmişi incelenen 37 gazete-
cinin, ülkede 1989 yılında yıkılan 
komünizm rejimi döneminde kısa 
adı DS olarak bilinen siyasi polis 
bünyesinde çeşitli konumlarda 
görev yaptığı kaydedildi. 

Komisyon yetkilileri, eski ajan-
lardan İvan Granitski, Ognyaın 
Saparev, Haço Boyaciev ve İvan 
Tokaciev'in BNT'de geçmişte genel 
müdürlük yaptıklarını da açıkladı. 

HAFTAYA AJAN RADYOCU-

LAR AÇIKLANACAK 
 Komisyon, gelecek günlerde 

Bulgaristan Ulusal Radyosu'nda 
bulunan eski ajanların isimlerini 
de duyuracağını bildirdi. Komisyo-
nun açıkladığı listede, Kevork Kev-
orkyan, İvan Garelov ve Dimitriyi 
İvanov gibi ünlü gazetecilerin yer 
alması Bulgar basınında şok etkisi 
yarattı. 

GAZETECİLİK AHLAKINA 
AYKIRI 

 Bu  a rada  BNT G ene l 
Müdürlüğünün yayımladığı bildi-
ride, açıklanan listede yer alan 
kişilerin gazetecilik ahlakına aykırı 
düşmemek için çalışmalarının tüm 
sorumluluğunu almaları gerektiği 
ifade edildi. 

BNT Genel Müdürlüğü, adları 
açıklanan ajanlardan sadece 
Atanas Svilenov'in halen ekrana 
çıktığını, ancak tüm ajanların toplu-
ma açıklama borcu bulunduğunu a
nımsattı.                                 KH

      
                     

KIRCAALİ
BÖLGE MÜFTÜSÜ

ŞABANALİ AHMED

 Dünya Müslümanların 
Mübarek  Kur ban 
Bayramını   tebr ik 
eder hayırlara vesile 
olmasını diler . 
Nice Nice  Bayramlara!

      
                     

KIRCAALİ
“ Ö M E R  L Ü T F İ ” 

KÜLTÜR DERNEĞİ 
Müdürü

MÜZEKKİ AHMET 
Güzellik, birlik, beraberlik 
dolu, daha güzel ve mutlu 
bir Kurban Bayramı 
diliyoruz. Büyüklerimizin 
ellerinden küçüklerimizin 
gözlerinden öpüyoruz.

eye başladığında milis ve askeri 
karşısında buldu. Ötesi malum.  
Halk tank önüne yattı. Sopa ve co-
plar konuştu. Merkezdeki binalardan 
birinin duvarlarındaki kurşun izleri 
neredeyse düne kadar o günleri 
anımsatıyordu. 

O kara günlerden, Raven’li 16 
yaşında, öğrenci Mümün Ahmet şehir 
parkında öldürüldü. Bu adı geçen 
şehitlerimiz o dönemde kimliğine 
sadık kalan ve ölümü tercih eden 
onlarca dan sadece ikisi. 

1984’ün Aralık ayı hafızalarımızda 
bir kara tarih olarak kalacak. 
                            KH

ANILARIMIZDA ARALIK ’84 
Aralık ayı bazı milletler için şen 

şakrak geçen kutsal günlerle dolu 
bir aydır. Har kez geçen acı gün-
leri unutarak yeni yılını güler yüzle 
karşılamak ister. Fakat Bulgaristan 
Türkleri 1984’ü 85’e götüren Aralık 
ayını yıllar geçse de hafızalarından 
silmeyecek. Bir efsane gibi nesilden 
nesile anlatılacak o ayda işlenilen 
tarihi yüzkarası olaylar.  Her yıl Aralık 
ayı gelince, ille de 84 yılı gelir akıla. 
Kırcaali yöresinde vuku bulan olay-
lar bir film şeridi gibi gelip geçmekte 
gibi geçmekte gözlerimiz önünde. 
Soğuk bir ter sarıp sarmalar tüm 
vücudumuzu. Gözlerimiz önünden 
silinmez otogar karşısındaki o tank. 
Pazar yeri ortasına mıhlanmış o zırhlı 
BTR ve parmağı tetikte nöbet tutan 
asker. Kuzey Bulgaristan’dan milis 
üniforması giydirilmiş çobanların 
sokak sokak dik başlı dolaşması bazı 
Bulgar komşularını bile rahatsız etti. 

 Aynı yılın son ayında dünyada 
benzeri görülmeyen, insanlık dışı 
hareketle Bulgaristan’daki totaliter re-
jim masum Türk azınlığının en değerli 
yerine tuz biber bastı. Yani, annesinin 
seve seve verdiği adı silah gücüyle 
Bulgar İslav adlarıyla değiştirdi. 

 Rejimin güçlü silahına karşı yeter-

ince direniş gösterilmedi demek ayıp 
ve günahtır. Rodop Müslüman Türk 
halkının cebinde bir çakısı bile yok 
iken elinden geleni yaptı. 24 Aralık 
1984 yılında Mleçino /Sütkesi/ve yöre 
halkının köy meydanında rejimden bir-
icik istekleri bu ayıplığı durdurmaktı. 
Halkın bu isteğine tank ve otomatik 
silahlar ile karşılık verildi.

 Aradan iki gün geçti geçmedi 
(26 Aralık) kulaktan kulağa da olsa 
(sıkıyönetim tüm bağları kesmişti) 
Benkovski /Kir li / yöre halkının 
kalkınmasında Mogilyane den on 
yedi aylık Türkan Feyzullah annesi-
nin sırtında anlından vurularak şehit 

oldu. Türkan şimdi sağ 
olsaydı 25 sularında 
gencecik bir gelin 
olacaktı. Kucağında 
bir inc i veya ik inci 
yavrusuna sevinecekti 
her anne gibi. 

B u  h a b e r d e n 
etkilenmiş sanki, er-
tesi gün (27 Aralık) 
Mestanlı halkı sokak-
lara döküldü. Aynı gün 
etraf köylerden ahali 
dağ patikalarından 
kasabaya akın etm-


