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Müh. Hasan Azis“ANADİLİMİZ TÜRKÇE” konulu 
kompozisyon yarışması

Kültürün nesilden nesile aktarılması, 
yaşaması ve gelişmesi dil sayesinde 
mümkün olabilmektedir. Milletleri mey-
dana getiren unsurların başında gelen 
dil, aynı zamanda kültürün oluşması 
ve yaşamasında da en büyük görevi 
üstlenmiş durumdadır.

Anadilimiz Türkçe ile ilgili tartışmaların, 
engellemelerin ve zorlukların yoğun 
olarak yaşandığı bu günlerde Kırcaali 
Haber gazetesi  “ANADİLİMİZ 
TÜRKÇE” konulu bir kompozisyon 
yarışması düzenlemektedir. 

Bu yarışmanın amacı öğrencilerimize, 
velilerimize, öğretmenlerimize an-
adilin önemini ve değerini vurgula-
mak, anadilimize sahip çıkılmasını, 
doğru öğrenilmesini, öğretilmesini, 
kullanılmasını ve korunmasını sağlama. 
Bu konuda insanlara sorumluluklarını 
anımsatmak, anadilin sevilmesini ve 
bilinçle sahip çıkılması konusunda 
insanları göreve çağırmak, daha duyarlı 

olmaları gerektiğini anlatmak. An-
adilimiz Türkçenin unutulmasının, 
unut turulmasının hat ta yok 
o lmasının önüne geçmek, 

doğru, düzgün öğrenilmesini, 
kullanılmasını desteklemektir.

Velilerden çocuklarının ana-

dillerini öğrenme konusun-
da daha hassas ve duyarlı 
olmalarını, anadillerine sahip 
çıkmalarını ve bilinçlenmelerini 

bekliyor, çocukların anadillerini 
doğru öğrenmelerini, doğru 

   Devamı sayfa 2’de

Kurban Bayramınız 
Kutlu Olsun!

Kurban Bayramı, Müs-
lümanlar tarafından Hi-
cri Takvime göre Zilhicce 
ayının onuncu gününden 
itibaren dört gün boyunca 
kutlanan bir dini bayram. 
Zilhicce ayın onuncu, on-
birinci ve onikinci günlerine 
'Eyyâm-ı nahr' (Kesme 
günleri) ve bir önceki gün 

olan Zilhicce ayın doku-
zuncu gününe Arife denir. 
Kurban Bayramı, aynı za-
manda İslam âleminin her 
yıl Mekke'de hac farizasını 
ifa ettikleri vakittir.
Kurban Bayramı, nüfusu-

nun çoğunluğu Müslüman 
olan birçok ülkede dinî 
bayram olmasının yanı 
sıra resmî tatil ilan edilir. 

   Devamı sayfa 7’de
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10 Kasım Olmasaydı

Şükür Allaha ki, bundan 20 yıl önce demir 
perde aralandı, Berlin duvarı yıkıldı. Akıllara 
esmeyen totaliter rejim tuzla buz oldu. Gözü-
müz, gönlümüz Dünyaya açıldı.
On Kasım olmasaydı Türk adlarımız iade 

olunmayacak, camilerden gelen ezan ses-
leri etrafı çınlatamayacak, ibadetlerimizi 
serbestçe eda edemeyecektik.. Birbiri-
mizle anamızın dili ile selamlaşamayacak, 
sıkılmadan konuşup, hâl hatır edemeyecek-
tik. Fikir, söz özgürlüğümüz olmayacaktı.
On Kasım olmasaydı bugünkü “ Kırcaali 

Haber” gazetesi gün yüzü görmeyecek, 
“ Ömer Lütfi” Kültür Evi faaliyette olup ye-
rli Türk kültürünün hamisi olamayacaktı. 
Kültür evi yanındaki Türk folklor ekibi ka-
lplerimizi coşturamayacaktı. “Yeni Hayat” 
ve “Ses” gazeteleri, “Alev“ dergisi, ardı 
arda çıkan Türkçe yazan yaratıcılarımızın 
kitapları yayımlanamayacaktı. “Kadriye Lati-
fova“  devlet tiyatrosuna sevinemeyecektik. 
Okullarımızda zorunlu seçmeli de olsa Ana 
Dilini okumak isteyen çocuklarımız bundan 
mahrum kalacaktı. Yeterli de olmasa Dev-
let dairelerinde çalışan Türker’in sayısında 
bu kadar artış olmayacak, bu miktar millet-
vekili seçemeyecektik. Avrupa ülkelerinde 
kendi yurdumuz gibi gezip dolaşamayacak, 
çalışmak isteyenlerimiz oralarda ekmek 
parası kazanamayacaktı. Pazar ekono-
misi olmayacak, aramızdan bir sürü iş 
adamı türemeyecek, yüzlerce kişimize iş 
sağlanamayacaktı. 
Bir selâma on leva ceza ödememiz, ezile 

büzüle gezmemiz artık geride kaldı. Velhasıl 
1989 yılı 10 Kasımla gelen demokrasi, 
özgürlük bizi sevindirdi. İlle beklediklerimiz, 
ümitlerimiz tamı tamına gerçekleşmedi. Bazı 
özentilerimiz kursağımızda kaldı. Arzumuz, 
yasalarla, Avrupa İnsan Hakları Anlaşması 
ve başka anlaşmalar ile tanınan haklarımız 
gecikmeden verilsin, sevincimiz daha da 
artsın.              
                             Mustafa BAYRAMALİ

Mustafa BAYRAMALİ

kullanmalarını, sevmelerini, benimsemelerini hedefli-
yoruz.

Bu anlamda tüm çocuklarımızın bu yarışmaya 
katılma çağrısında bulunuyoruz. 

Yazılarınızı aşağıdaki adrese 15.12.2009 tarihine 
kadar gönderebilirsiniz. 

Adres:
Кърджали 6600
Ул. “Беласица” № 1
П.K. 241
e-mail: kircaalihaber@gmail.com 

Yazılar komisyon tarafından değerlendirilecek. 
Dereceye giren öğrencilere ödül verilecek, yarışmaya 
katılan herkese de birer kitap hediye edilecektir. 

Yetkililer, politikacılar, eğitimciler, veliler için kısa bir 
not. Lütfen bunu bir yere kayıt etsinler: 

Türkçe bir dildir. Hem de dünyada en çok konuşulan 
on dilden biri. Avrupa’da konuşulan ikinci büyük an-
adildir. Bulgaristan’da da konuşulan ikinci büyük 
anadil olup, ülkemizdeki okullara giden binlerce 
öğrencinin de anadilidir.

“ANADİLİMİZ TÜRKÇE” konulu 
kompozisyon yarışması
1. sayfadan devamı

GERÇEKLER KONUŞURKEN

  Gerçekler konuşurken Tanrılar bile susarmış.
   “Gerçeği bulmak güç değildir. Asıl güç olan, 
gerçeği bulduktan sonra ondan kaçmamaktır.” 
diyor Etienne Gilson.
  Ünlü Dağıstan şairi Abutalip, dil için ilginç 
şeyler söylemiş. Demiş ki, her insan için temel 
olan onun ana dilidir. Kendi dağlarını sevmeyen, 
yabancı ovaları da sevemez. Mutluluğu evinde 
bulamayan, sokakta da bulamaz.
    Dua tekrarlanmakla aşınmaz. Hiç durmadan 
tekrarlanması gereken bir duamız var – Türkçe 
problemi.
   Bir azınlık olarak dilimiz ne durumda?
  Dilimizi doğru dürüst bilmiyoruz bile. Sebepleri 
biliyoruz ama susuyoruz, susmayı tercih ediyo-
ruz. Tabi ki, her dilin temeli okuldur. Dil okulda 
öğrenilir. Ama okulda dilimizin okutulmasında 
problemler var. Bütün güzelliğine rağmen 
Türkçemiz serbest seçmeli ya da zorunlu seçmeli 
olarak okutuluyor. Bu da bizi rahatsız etmiyor.
   Ne demek seçmeli? Ana-babalar tarafından 
okul müdürüne dilekçe vermek gerekiyor. 
Çocuklara seçme hakkı verilirse, onlar te-
reddüt etmeden topu seçerler. Ana-babalara 
gelince, onlara şu dilekçe meselesi pek ayan 
anlatılmıyor. Çoğu okullarda hatta yanlış yön-
lendiriliyorlar. “Çocuğunuza Türkçe okutmak isti-
yor musunuz?” diye sorulmuyor da, “Çocuğunuz 
Türkçe mi okusun, İngilizce mi?” diye soruluyor. 
Anlatılmıyor ki, İngilizce zaten okunacak, o pro-
gramda var. Sonuçta okul müdürü hangi dersleri 
isterse okutabiliyor seçmeli olarak. Nasıl mı? 
Dilekçe formülerleri okulda hazırlanıyor. Hangi 
öğretmenin dersleri yetmezse, dilekçeye onlar 
yazılıyor, normatif tamamlamak için. Bu arada 
Türkçe öğretmenlerine büyük görev düşüyor. 
Ama onlar ses çıkaramıyor. Türkçeye pek destek 
olamıyorlar. Neden mi? Türkçe öğretmeninin za-
ten statüsü belli değil. Onları işten çıkarmak en 
kolay. İşte kalabilmek için susuyorlar. Müdürl-
erin hakları çok büyük – tayin etmek, işten 

çıkarmak onların elinde. Dilekçe imzalattırmak 
görevi Türkçe öğretmenine düşüyor. Köy muhtarı 
yardımcı olması gerekiyor ama vicdana ve 
Türkçe sevgisine kalmış bir şey. İş dayanıyor 
Türkçe müfettişine. O da önüne ne getirilirse, 
onu imzalıyor. Ve gittikçe saat sayısı azalıyor, 
Türkçe okuyan çocukların sayısı azalıyor. Artık 
ana dili hiç okunmayan Türk köyleri var. Kims-
enin umrunda değil.
  Üstüne sorumluluk alan biri olsa, ona bir so-
rum olacak. Türkçe okunmayan okulda tabi ki 
Türkçe öğretmeni yok. Türkçe öğretmeni olma-
yan bir okulda, bu dil okunsun diye dilekçeleri 
kim toplayacak? Bu işlerle kim uğraşacak?
     Belli oluyor ki bu sorunları çözebilmek 
için en büyük görev ana-babalara düşüyor. 
Ne var ki, onlar kendileri zamanında ana dilini 
okumamışlar. Okuyanlar az. Problem orada ki, 
onlara ana dili sevgisi aşılanmamış. İçlerinde 
varsa var. Onlar da Özdemir Asaf’ın dediği gibi 
demesinler: “Okulda çalışmaya çalışıyordum, 
yaşamda alışmaya çalışıyorum.”
 Türkçemizin hendekli yollarında maalesef eli-
mizden geleni yapmadık. Hepimiz suçluyuz, 
öğrenciler en az, ebeveynler daha çok. Türkçe 
öğretmenleri, köy muhtarları, müfettişler, 
Belediye Başkanları, parti liderleri, Eğitim 
Bakanlığındaki uzmanlar, Bakan Yardımcıları, 
Mecliste bir dönem Eğitim Komisyonu Başkan 
Yardımcılığı, son dönemde ise Komisyon 
Başkanlığında bulunanlar – hepsi suçlu.
  Amacımız suçlu aramak olmamalı. Amaç, 
Bulgaristan’da Türkçenin doğru dürüst okunması 
için bir şeyler yapmak. Tabi ki her ulus kendi 
dilini sever. Bizler de, azınlık temsilcileri olarak 
en az iki dili iyi bilme şansımız var. Bu şansı 
kullanalım. Ana dilimiz, düşünce ve duygumu-
zu, kültür ve kişiliğimizi ortaya koyan en güçlü 
amildir. Avrupa’ya ve dünyaya açılırken elim-
izden ilk tutan ana dilimizdir. O, kurduğumuz 
bilgi binamızın temelidir. Bu temel ise mutlaka 
sağlam atılmalı. Sağlam bir temele oturulduğu 
zaman yabancı dilleri öğrenmek kolaylaşır. Ana 
dili öğretimine her zaman, her yerde gereken 
önem verilmelidir.
   “Eğitimin kökleri acı, meyveleri ise tatlıdır.” 
diyor Aristotel. Hep birlikte kolları sıvayıp işin 
başına geçelim. Herkesi göreve davet ediyo-
rum.
   Unutmayalım, temel okuldur. Türkçe kitapları 
1992 – 93 yıllarından da olsa, yukarılardan 
yardım olmasa da haklarımızı isteyelim, direne-
lim.
  Evet, gerçekler acı konuşuyor. Ama herkesin 
kaderi kendi elindedir.
                                           Haşim SEMERCİ    

Haşim SEMERCİ    



3      Kasım 2009 Kırcaali Haber Sayfa

Kırcaal i ’de Türk edebiyatını  sevenler 
30.10.2009’da,  “Ömer Lütfi” Kültür Derneği’nde 
Hayriye Çavuş’un kaleme aldığı “Nevin’im” 
kitabıyla tanıştılar. Kültür Derneği himayesi 
altında faaliyet yürüten “Recep Küpçü” edebi-

KIRCAALİ’DE TÜRK EDEBİYAT 
GECESİ DÜZENLENDİ

         
      MÜSLÜMAN TÜRK’ÜM

Beraberiz dediler, girdiler kanımıza önce
Söyletmediler tek bir kelime bile Türkçe
Pislik, çöplük gibi baktılar bizlere
Seni nasıl anlatayım Müslüman Türk’üm
                                               
Sonra kurdular kurtlar sofrasını 
Paylaştılar bizleri kızıllar
O köy, bu kasaba derken
Yazıda Bulgar oluverdi hepsi birden
            
Çocuk, kadın demeden
Önüne geleni ezip geçtiler
Sonunda hepsi bizden dediler
Seni nasıl anlatayım Müslüman Türk’üm
                        
Zalim kızıllar, düştü Türk’ün peşine
Müslüman Türk’üm söylenir kendi kendine
Ümidini kesme Müslüman Türk’üm
ALLAH seninle her zaman bilesin
            
Asırlarca, kaç kıtayı idare ettin
Tüm dünya bilir şerefini, şanını
Ümidini kesme Müslüman Türk’üm
ALLAH seninle her zaman bilesin.

          Muhammet AYYILDIZ  - Mestanlı  

Kitap üzerine 
düşünceler

Hayriye ile ilk konuşmamızda anladığım, 
hayatında en büyük hayali, bu kitabı gün yüzüne 
çıkarmakmış. İçinde neler olduğunu sordum. Çok 
şeyler varmış ama asıl orada olan Nevin’iymiş. 
Bu ismi söylediğinde yüz ifadesi değişti, gözleri 
yaşlandı. “Olay nedir?” dedim. “Nevin’im yok 
artık.” dedi. 
 Çok iş vardı kitabın hazırlanmasında. Ama 

değerdi. Kabul ettim. Hayriye Allah’a şükretti.
  Kitapta neler mi var? Neler yok ki? 
   Gerçek bir hayat öyküsü var. Bir ailenin öyküsü 

var. Biraz sevinç, biraz mutluluk, daha çok hüzün 
ve mutsuzluk var, en kötüsü - ölüm var.
    Bir anne hikayesi var. Kızının başında titrem-

esi, erimesi var. Gerçek bir anne duygularından 
daha büyük duygular var – kendi doğurmadığı bir 
çocuğa olan güçlü bir analık duygusu.
  Amansız bir hastalık, ölüm, çaresizlik var. 

Ölüm yatağında, iki tane çocuğunu düşünen bir 
annenin konuşmaları, duyguları ve “Neden?”leri 
var.
  İlginç bir kitap. Türü önemli değil. Önemli olan, 

okuyucuyu çeken olaylar.
 Kitapta dikkat çeken başka şeyler de var – 

anlatım şekli, söz dizimi. Bulgarcanın ve yerel 
Rodop konuşma etkisinden olacak ki, çok devrik 
cümle kullanılmış. Ama bu, eksi değil. O da kitaba 
farklı bir renk veriyor. Tekrarlamalar var – ille de 
duygularını anlatmak amacıyla kullanılmışlar.
   Yerel ağıza ait olan kelimeler var. Olsun, onlar 

da kitabın diline bir renk daha katıyor.
 Önemli olan, kitap okumaya değer. Kitaptan 

çıkarılan tek bir cümle: ”...Yaşanası yarınlar 
varken ölümün aceleciliği neydi?...” 
 İyi okumalar.
                                     Haşim SEMERCİ 

yat kulübü başkanı şair Durhan Ali katılanları 
selamladı. Kısa ve içtenli konuşmasında: “Bu tür 
karşılaşmalarımızda başlıca amacımız gençlerim-
ize ana dilimize ve edebiyatımıza karşı devamlı 
sevgi aşılamaktır” dedi. Yakın gelecekte Niyazi 

Ramadan ve Recep Arifoğlu’nun kaleme aldıkları 
kitapların da tanıtılacağı bildirildi.
Kitabın editörü şair Haşim Semerci yaptığı 

tanıtım konuşmasında kaleme alınan anılar yer 
yer çok içtenli olduğunu, okuyucuda derin duygu-

lar uyandırdığını belirtti. Kitabın müellifi Hayriye 
Çavuş konuşmasında “Ben yazar değilim, ben 
yazanım” dedi.
Şairlerden bazıları yeni yazdıkları şiirlerini ozan 

Ali Emin’in sazı eşliğinde seyircilere sundular. 
 KH

  TÜKENMEYEN AŞK

Günler geçti konuşmadan
İçimi yaktın paylaşmadan
Yabancı olduk birbirimize
Aşk tükenince içimizde

Bize kimse söz koymasın
Bülbül ötmeye doymasın
Vursun davul,çalsın saz
Böyle geçsin bahar,yaz.

Geç anlasak da aşkımızı
Beste yapalım şarkımızı
Şarkı bizi kandıramaz
Söylesinler türkümüzü.

                              Ali EMİN

                 * * *
Mutluluk ne mi?...       
Sıcak bir ekmek
Kendi soğuğuna titreyen kar
Suyu eşiğinden akan pınar 
Gülümseyen bir yüz.
Mutluluk ne mi?
Çok yakın, ve çok uzak
Yemyeşil bir bahar
Sararmış solmuş bir yaprak
Birbirine uzatılan aşk dolu iki el... 
Mutluluk ne mi?
Sormayın 
O anlaşılması güç bir şey…    
                          
                         Habibe HASAN 

    YORGUNUM

Yorgun sulara vurgunum
Tez alıp gitmez zamanı
Bakışlarım saplanır gider derinlere
Kırılır zaman zaman
eğriliği sevenlere....

Deryalara kucak açmam
azın çoğu yeter
zirvesinde mutluluk biter.
Aramam yollarda düzü 
dağ patikaları izimin özü
Dizlerimde
keskin taşların hatırası
Ve yine de
Dağ çiçeklerini bırakıp 
Varamam sizin oralara
Deliorman kızı.
Deryaların beşiğinde
ne kadar sallansam
duracağım sonsuzluğun eşiğinde.

Beyaz bir yol
bitmiyor gündüz be gece
Mola zamanı yakın
doruk dağların ötesinde
Belki bir çınar ağacı gölesinde
upuzun yatacağım
Rüyalarımı tutacak yosun
Son namazdan sonra
dört mevsim bir arada
bitişecek işte orada.

             Bayram KUŞKU
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kırcaali Belediyesi 
arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden 
50 kişilik heyet 27 Ekim 2009 tari-
hinde Kırcaaliyi ziyaret etti.
Bulgaristan Kültür programının son 

günü Kırcaali ve Mestanlıda geçti. 
Sabah Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 
Gebze Belediye Başkanı Adnan 
Köşker, Körfez Belediye Başkanı 
Yunus Pehlivan, Başiskele Beledi-
ye Başkanı Hüseyin Ayaz, Kartepe 
Belediye Başkanı Şükrü Karabalık, 
Darıca Belediye Başkanı Şükrü 
Karabacak, Dilovası Belediye 
Başkanı Cemil Yaman, Balkan 
Türkleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği Genel Başkanı Bülent 
Karagöz ve Genel Başkan Vekili 
Dr. Bayram Çolakoğlu Kırcaali 
Belediyesini ziyaret etti. Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan Azis heye-
ti makamında kabul etti. Kırcaali 
ve Bulgaristan hakkında heyete 
bilgi veren Azis, Kırcaali'de yürüt-
tükleri projeler hakkında da heyeti 
bilgilendirdi. Toplantıya Mestanlı 
Belediye Başkanı Erdinç Hayrulla 
ve Koşukavak Belediye Başkanı 
Sabihan Kerim Mehmet de katıldı. 
Yürüttükleri AB hibeli projeler 
hakkında da özellikle bilgi verdi. Bri-
fing sırasında en dikkat çekici ifade 
ise, Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin 
Muhalefete düşmesinden sonra AB 
projelerinin lüzumsuz bir şekilde, 
hiçbir eksik olmamasına rağmen, 
tekrar tekrar denetlenmesi olduğunu 
ifade etti.
Daha sonra Kırcaali Otel'e geçen 

heyet burada Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi Meclis Üyelerinin de 
katılımıyla Kırcaali Belediyesi ve 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
arasındaki İşbirliği Protokolünün 
imza törenine geçildi.
Kocaeli Büyükşehir Beledi-

yesi ve Kırcaali Belediyeleri 
arasında işbirliği protokolü
İmzalanan protokolde aşağıdaki 

başlıklar altında işbirliği öngörüldü:
Tarihi koruma alanlarında profe-

syonel seviyede denetim ve bilgi 
değişiminin desteklenmesi
Yönetim, ekonomi, kültür-sanat, 

spor ve eğitim alanlarında iki şehrin 
özel ve resmi kurumları arasında 
işbirliği ve değişim programlarının 
uygulanması
AB projelerine yönelik ortak proje 

yazımı

Protokol sonrası
Protokol sonrası Kırcaali Belediye 

Başkanı Hasan Azis ve Kocae-
li Büyükşehir Belediye Başkanı 

İbrahim Karaosmanoğlu karşılıklı 
plaket ve hediyeler sundular.
Ömer Lütfi Kültür Derneğini Zi-

yaret
Protokol sonrası Ömer Lütfi Kül-

tür Derneğini ziyaret eden heyeti 
Dernek Müdürü Müzekki Ahmet 
karşıladı. Derneğin faaliyetleri 
hakkında bilgi veren Ahmet heyete 
Türk çayı ikram etti.
Mestanlı Ziyareti
Kırcaali'deki temaslarını tamam-

layan heyet Kırcaali'nin Mestanlı 
İlçesine geçti. Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 
Bal-Türk Genel Başkanı Bülent 
Karagöz ve Başkan Vekili Dr. Bay-
ram Çolakoğlu eşleriyle birlikte 
önce Mestanlı'nın Yeni Mahalle 
Köyü'ne geçti. Köyde heyeti misafir 
eden hane sahipleri öğlen yemeği 
ikram etti. Yer sofrasında bağdaş 
kurularak yenen öğle yemeğinde 
yöresel yemeklerin zenginliği ve 
lezzeti tartışmasızdı.
Mestanlı İlçe Merkezi
Heyet Mestanlıya geldiğinde 

Mestanlı Belediyesi ziyaret edildi. 
Burada Mestanlı Belediye Başkanı 
Erdinç Hayrulla İlçe hakkında 
bilgi verirken Kardeş Belediye ko-
nusunda da görüşmeler yapıldı. 
Daha önce Saraybahçe Belediyesi 
ile kardeş olan Mestanlı Beledi-
yesi Saraybahçe Belediyesinin 
İzmit Belediyesine katılmasından 

dolayı İzmit Belediyesi'ne Kardeşlik 
önerisini içeren meclis kararını İzmit 
Belediyesi Meclis Üyelerine takdim 
etti.

İlçe Merkezi ve İlahiyat Lis-
esini ziyaret
Şehir turu sırasında Bulgaristan'ın 

üç ilahiyat lisesinden birisi olan 
Mestanlı İlahiyat Lisesi de ziyaret 
edildi. Yatılı olan lisede çevre köy 
ve kasabalardan da gelen kız ve 
erkek öğrenciler eğitim görüyor. Lis-

enin sponsorluğunu Türkiye Diya-
net Vakfı üstlenmiş durumda. Okul 
müdürünün heyete lise hakkında 
bilgi vermesinden sonra öğrencilerle 
birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.
Zeybekler'den türkü ve folk-

lor ziyafeti
Akşam yemeğine Makaza Otele 

geçen heyete Mestanlı'nın Zey-
bekler folklor ekibinden güzel bir 
müzik ziyafeti sunuldu. Türkçe ve 
Pomakça şarkıların söylendiği pro-
gramda zaman zaman göz yaşlarını 
tutamayanların olduğu görüldü. 
Hüzün, neşe ve mutluluk; Türkiye 
sınırları dışında Evladı-ı Fatihanın 
sunduğu bu güzel yöresel oyunlar 
ve türkülere kafilenin eşlik etmesi 
de coşkuyu zirveye çıkardı. Türkiye 
heyeti bu güzel programla duygu-
lu anlar yaşarken, Mestanlılar da 
Türkiye’den gelen ziyaretçilerden 
moral depoladı.
Bu programın ardından vedalaşma 

ve ayrılık saati gelmişti. Vedalaşan 
kafile yolda tek tek duygularını 
mikrofonda ifade etti. Herkesin 
ortak vurgusu ise, Bulgaristan'ı 
ve buradaki Türkleri daha iyi 
tanıdıklarını, görmeden bazı 
şeyler in anlaşılamadığını ve 
Bulgaristan'da yaşayan Evlad-ı 
Fatihanın sıcaklığı, samimiyeti idi. 
Bu kültür programından dolayı 
da parti farkı gözetmeksizin tüm 
meclis üyeleri Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na 
özellikle teşekkür ettiler. Programın 
organizatörlüğünü yapan Bal-
kan Türkleri Kültür ve Dayanışma 

Derneği'ne Genel Başkanı Bülent 
Karagöz ve Başkan Vekili Bayram 
Çolakoğluna ayrıca rehperlik yapan 
yönetim kurulu üyesi Erol Meyzin, 
Ziya Baykara'ya ve Körfez Şube 
Başkanı İlhan Topaloğlu'na da 
teşekkür edildi.

www.momchilgrad.bgwww.kirkovo.bg

Müh. Erdinç Hayrulla
Mestanlı Belediye 

Başkanı

Kurban Bayramı ulusumuza 
sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve 

bereket getirsin. 

Инж. Ердинч Хайрула
К м е т  н а  О б щ и н а 

Момчилград

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ

Resmi Murad
Ardino Belediye 

Başkanı

Tüm Müslümanların Kurban 
Bayramını kutlar, sağlık ve 

mutluluklar dilerim.

Ресми Мурад
Кмет на Община 

Ардино

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ
www.ardino.bg

Aydın Osman
Çernooçene Belediye 

Başkanı

Айдън Осман
Кмет на Община 

Черноочене

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ
www.chernoochene.com

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, 
daha güzel ve mutlu bir Kurban 

Bayramı diliyoruz. 

Şükran İdriz 
Kirkovo Belediye 

Başkanı
Шюкран Идриз
Кмет на Община 

Кирково

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ

Kurban Bayramınız 
mübarek olsun!

www.momchilgrad.bg.bgwww.kirkovo.bg

KH
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Kadir Kırcı’nın hayali gerçek oldu
Yenipazar’ın yukarılarındaki dereciklerin 

ta aşağılarda oluşturduğu Kocadere’nin 
solunda, sağında ufak tefek bir sürü köy 
ve mahallenin arasında en yaşanası, 
en düzgünü İdirizli dir. Tabiatın kim bilir 
kaçıncı milyon son baharında yeşilden 
sarıya dönüşen Kocadere boyundaki 

kavakların yaprakları sararmış, hafif 
bir esintide sapır sapır döküldüğü gün-
lerde Sofya’dan inşaat işlerinden dönen 
Ayanoğulların on sekizlik delikanlısı 
Kadir’in bu mevsimde yeryüzünde olan 
güzel değişiklikler hiç de umurunda 
değildi. Zaten eve geleli kaç gündür 
köy meydanında göründüğü de yoktu. 
Genç delikanlı odasına kapanmış, köyün 
karşısındaki Beşiktepe’de güneşin 
batışını izlerken kafasında hayatının 
rotasını çiziyordu. Birkaç hafta önce ilk 
defa eniştesi Fehmi Bey onu Sofya’ya 
inşaat işlerine götürmüştü, şahısların 
inşaatlarında çalışarak babasının ko-
operatifte aldığı maaşın 6-7 katını 
kazanmıştı. Bundan böyle de refah 
bir hayat sürebilmesi için iyi kazanç 

sağlayabilecek bir mesleği seçmeliydi. 
İnsan çalışmalıydı, ama başkasının 
kölesi olmadan çalışmalıydı. Komünist 
düzende herkesin devlet sektöründe 
çalışma zorunluluğu olduğundan bu 
biraz zordu. Öte yandan ülkede idare-
deki parti yönetiminin “tek devlet, tek 
millet” programının uygulanması da hız 
kazandığından Kadir de çok rahatsızdı. 
1972’de Pomak Türklerinin, daha sonra 
da Çingenelerin Tük adları Bulgar adıyla 
değiştirilmişti. Yakın yıllarda sıranın 
Türklere geleceği söylentileri de kulaktan 
kulağa dolaşıyordu. Kadir’in içi bu ko-
nuda da rahat değildi. Çenesi iki avucu-
nun arasında, bakışları Beşiktepe’ye 
odaklanmış, ufukta aşmakta olan güneşi 
seyrederken kendi kendine, “Demek ki 
komünist rejim yakın yıllarda köyleri 
abluka altına alıp TKZS (Tarım emek 
kooperatifleri)lerin kurulduğu yıllarda 
Kadir Dede’min 400 kadar davarına ve 

yüzlerce dönüm arazisine el koydukları 
gibi bizi zorla Bulgarlaştırmaya kalkar-
larsa, bir Türk, Âyanoğlu neslinden 
gelen biri olarak ben de bu güneş 
gibi batıp, yok olup gitmeye mahkûm 
olacağım. Bu yenilir yutulur türden 
bir şey değil” deyip kalkıp evin içinde 
dolaşıyor. Doluya koyuyor almıyor, 
boşa koyuyor dolmuyordu. 
Bu iki konuda tam bir hafta düşündü 

durdu ve nihayet kararını verdi. Öm-
ründe refah bir hayat sürdürebilmesi 
için yüksek kazanç sağlayacak inşaat 
sektöründe çalışmalıydı, eğer bir gün 
Türklerin isimleri değiştirilme kararı 
alınırsa, ne yapıp yapıp bu ülkeyi gizli 
bir şekilde terk edecekti. 
Türk genç ler inin yekûnu gibi 

Âyanoğulları’nın Kadir de inşaat erleri 
olarak askerlik yapmak için kışlaya 
girdi. Haskovo’da motor teknik elemanı 
olarak diploma almış olduğundan onu 
garnizon kâtibi görevine getirirler. İşi 
rahattır, ama içi rahat değildir. İnşaat 
erleri iki yıl süren askerlik süresince 
bir meslek sahibi olup her biri asker 
ocağından kolunda altın bilezikle 
çıkar. Kadir arkadaşlarının çalıştığı 
yerlerde Bulgaristan’ın en ünlü inşaat 
ustası olarak bilinen Trın ustalarının 
olduğunu öğrendiğinde komutana gid-
er kendisine verilen kâtiplik görevinden 
azledilmesini ister. Nitekim meşhur Trın 
ustalarından inşaat mesleğinin sırlarını 
öğrenme fırsatını yakaladığından ötürü 
çok memnundur. Âyanoğlu Kadir, 
Trınçeni ustaların maharetini izleyerek 
geçen her gün kendisi için yeni yeni bir 
şeyler öğrenmekten mutludur. Lâkin 
bu mutluluk kısa sürer. Bir gün kışlada 
Kadir gibi yüzlerce Türk gencinin 
önüne Bulgar isim listesi atılır ve em-
rin çok yukardan geldiğini, burada her 
askerin kendine bir Bulgar ismi seçme-
si gerektiği emredilir. Aksi takdirde 

cezanın tahmin edemeyecekleri ka-
dar ağır olacağı hatırlatılır. Hiçbirinin 
içi el vermese de kışladan kaçış yok. 
İstemeyerek de olsa, her askerin adı 
değişmiştir. Bu kendine ait olmayan, 
zorla verilen Bulgar adı, birçok Türk 
gibi Kadir’e de esaret zinciri kadar 
ağır gelir. 20 yıla yakın onurla taşıdığı 
dedesinin adını şimdi bir Hristiyan 
adıyla değiştirilmesini asla hazmede-
mez, o günlerden itibaren Kadir asker 
arkadaşlarından Mestanlılı Beysim ve 
Hacımahalesili Salimehmetle tanışır ve 
iyi arkadaşlık yapar. Askerlikten sonra 
da zaman zaman bir araya gelen üç 
kafadar ilk fırsatta sınır dışına çıkma 
plânları yapmaya başlar. Sınırdan 
kaçışın asıl mimarı Kadir olsa da iki 
arkadaşı hayatlarını tehlikeye atarak 
Kadir’den habersiz Bulgaristan’ı terk 
ederler. Onların sınırdan kaçmasından 
bir süre sonra evlenen Kadir de Bul-

garistan vatandaşlarına yurtdışına 
çıkma izni kararı alındığında yü-
zlerce hemşerisi gibi ailesiyle Tür-
kiye Cumhuriyeti’ne sığınır. Kendile-
rine Kırcı soyadını alırlar. Yerleştikleri 
Gebze’de çok sayıda göçmen gibi o 
da daha ilk günlerden kolları sıvayıp 
çalışmaya başlar. Türkiye’de inşaat 
işlerini yakından analiz eder, müteahhit 
hizmetleriyle tanışır. 1997 – 2003 yılları 
arası “Dedeoğlu İnşat” firmasının %50 
ortağı olarak faaliyet gösterir. Burada 

Omko Kalıp, BOS, Gebze Organize 
Sanayi Bölgesi’nde (GOSB) bir çok fab-
rika yatırımlarında faaliyet göstermiştir. 
Kadir Kırcı otuz yaşlarına geldiğinde 
artık kendisinin olgun bir müteah-
hit olduğuna inanır ve  2003 yılından 
itibaren “Kırcı İnşaat” firmasını faali-
yete geçirir. Kırcı İnşaat firması olarak 
da Teklas Kauçuk, Yat fabrikaları gibi 
önemli inşaatlara imzasını attıktan son-
ra Bulgaristan’a gider ve 2005 yılında 
burada da “MARS-55” inşaat firmasını 
devreye sokar. Bulgaristan’da büyük 
yatırım yapan Şişecam’ın Tırgovişte’deki 
“Trakya Glas” fabrikasının inşaatını 
üstlenir. Bu tesis Kadir Kırcı’ya iyi bir 
referans olur ve akabinde son 40 yılda 
Kırcaali’ye yapılan en büyük yatırım olan 
“Teklas Bulgaria” fabrikasının inşaatının 
üç ayda üstesinden gelir.
Böyle büyük inşaatlarda kendini iyi 

bir müteahhit olarak kanıtlayan Kadir 
Kırcı, şimdi de konut inşaatına yönelmiş 
bulunuyor. Kırcaali’nin gelişmekte 
olan “Vızrojdentsi” semtinde satışa 
sunduğu dünya standartlarında inşa 
edilmiş, ergonomik konutların ekono-
mik krize rağmen satışlarında sıkıntı 

yaşamıyor. Kırk elli kişilik ekibinin 
bir kısmı yıllardan beri hep birlikte 
çalıştığı Gebze’den hemşehrisi. Kadir 
Kırcı’nın hedefinde yeni yeni apartman 
dairelerinin yanı sıra bir de Kırcali-
Mestanlı arasında bir balık lokantası 
açma projesi de var. “Bu ülkede işini 
bilen için iş yapmak, para kazanmak 
daha kolay” diyen İdirizlili Âyanoğlu 
Kadir Kırcı, kazandığı parayla sosyal, 
kültürel ve sportif faaliyetler için de 
destek veriyor. Göklemezler köyünde 

güreş revaçta olduğu gibi İdrizli de ise 
futbol revaçtaymış. Köyün gençleri için 
stadyumu düzenleyen Kadir Kırcı, her 
yıl mayıs ayında köyde düzenlenen 
törende halka ikram için hazırlanan 
pilâv için de bir dana alıp bağışlamayı 
kendine bir borç biliyor.    
Kadir Kırcı’nın ofisinde dünden bugüne 

geçmiş günlerimizden dem vururken, 
Kırcı yarı yarıya kırlaşmış saçlarını 
göstererek, “Bizimkiler değirmende 
değil, inşaat iskelelerinde kırardı” diyor 
ve hayatında kendini bu işe bulaştıran 
o zaman 27 yaşındaki Salmanlılı 
Yüksel adındaki ustasını hatırlıyor. 
Kendini bu mesleğe sokmasından 
dolayı Yüksel ustaya minnet borcunu 
ifade ederken, “Bir erkeğin işinde 
başarılı olması, onun ardındaki eşine 
de, huzurlu hayatına da bağlıdır” di-
yor. Unutamadığı ustalar arasında 
“Bulgaristan’da inşaat denince akla ge-
len Trın ustaları benim ekolümdür. İyi ki 
askerlikte onlarla karşılaştım. Bugünkü 
işimin kalitesinde ve benim Kadir Kırcı 
olarak bu seviyeler gelmemde onların 
payı çoktur ” diyor.   
                        Mehmet TÜRKER

Göklemezler (Stremtsi) köyünde tadilatını yaptığı okul

 Kırcaali Vızrojdentsi semtinde yeni inşa ettiği apartman

        Kadir KIRCI

 Kadir Kırcı yazar Süleyman Adalı ile İdirizli köyündeki  
doğduğu evin  yanında 
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Türkçe haber yayınını protesto 
için kendini yaktı

Bulgaristan’da ırkçı lider Rosen 
Markov, devlet kanalında Türkçe 
haber yayını yapılmasını protesto 
etmek için Bulgaristan Ulusal 
Televizyonu binasının önünde 
kendini yaktı.
“Bulgar Erkekleri Partisi” lideri 
Markov dün gece Bulgar Ulusal 
Kanalı (BNT) önüne gelerek cadde 
ortasına bir masa kurdu ve üzerinde 
“BNT’de Türkçe habere hayır. Bu 
rezillere ne gerek var?” yazılı bir 
pankart açtı.
Tuhaf eylemleriyle tanınan Markov 
daha sonra ise çevredekilerin 
şaşkın bakışları arasında kendini 
ateşe verdi.
Irkçı Bulgar lider, olay mahallinde 
görevli bir polis memuru tarafından 
kurtarıldı. Polis memuru, paltosunu 
Markov’un üzerine atarak ve bir 
yangın söndürücüsüyle alevleri 
söndürdü.
Bu olaydan sonra Markov’un hiçbir 
şey olmamış gibi masasına geri 
döndüğü bildirildi.
Bulgar devlet televizyonunda 90’lı 
yılların sonundan bu yana günde 
10 dakika öğleden sonra 4'teki 
Bulgarca haberlerin ardından 

Türkçe haber yayını yapılıyor. Ancak bu 
uygulama yıllardır ülkedeki milliyetçiler 
tarafından eleştiriliyor.

Markov, ağustosta Türkçe yayının 
durdurulması için bir haftada Varna 
kentinde 20 bin imza toplamıştı.

KH

Georgi Pırvanov’un görevden 
alınması için girişimler

Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı 
Georgi Pırvanov ile Başbakan 
Boyko Borisov arasındaki görüş 
ayrılığının yol açtığı gerginlik, azınlık 
hükümetine parlamentoda destek 
veren sağ partilerin, Cumhurbaşkanın 
görevden alınması yönünde girişimde 
bulunmaları üzerine siyasi krize 
dönüştü.

Bor isov 'un kurduğu azın l ık 
hükümetine dışardan destek veren 
ırkçı ve aşırı milliyetçi ATAKA ve 
eski başbakanlardan İvan Kostov'un 
lideri olduğu "Güçlü Bulgaristan 
için Demokratlar" (DSB) partil-
eri ile iktidardaki GERB partisi, 
Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov'un 
görevinden alınması için ortak teklif 
hazırlıyor. 

Teklifin gerekçelerinin belirlenmesi 
için üç parti arasında görüşmeler 
sürerken, Başbakan Boyko Borisov   
yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanın  
görevden alınmasının "mantıklı" 
olacağını söyledi. Borisov, "Teklifi 
destekleyeceğiz. Hükümetimizi 
destekleyen partiler, bizim için bu 
Cumhurbaşkanından daha değerlidir" 
diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov 
i le Başbakan Boyko Bor isov 
arasındaki gerginlik, hükümetin, 5 
Temmuzda yapılan genel seçim-
lerde sorumlu oldukları ülkelerde "oy 
kullanma ve sonrasındaki işlemler 
sırasında usulsüzlük yapılmasına 
göz yumdukları" gerekçesiyle An-
kara ve Washington büyükelçilerini 
görevden almak istemesiyle başladı. 
Bakanlar kurulunun iki büyükelçinin 
görevden alınması için hazırladığı ka-
rarname, Pırvanov tarafından "kesin 
kanıt bulunmadığı" gerekçesiyle veto 
edildi. 

Pırvanov'un, başbakanlık yaptığı 

dönemde bazı istihbarat raporlarını 
kaybettiği suçlamasıyla dokunulmazlığı 
kaldırılan eski Başbakan Sergey 
Stanişev'e destek vererek bu konu-
da hükümeti eleştirmesi üzerine de 
gerginlik iyice tırmandı. Başbakan 
Borisov, Cumhurbaşkanını "yargıya 
müdahale etmek" ve "eski hükümetin 
yolsuzluklarını kapatmaya çalışmakla" 
suçladı. 

Bu  t a r t ı şma la r ın  a rd ından, 
Pırvanov'un görevden alınması 
için girişimler başladı. Bulgaristan 
Anayasası’na göre Cumhurbaşkanının 
görevden alınabilmesi için teklifin 
240 sandalyeli parlamentoda en az 
160 oyla kabul edilmesi ve anayasa 
mahkemesinin teklifin gerekçelerini 
anayasaya uygun bulup onaylaması 
gerekiyor. 

Azınlık hükümetini destekleyen 
partilerin toplam 162 sandalyeye sa-
hip olmalarından dolayı, Pırvanov'un 
görevden alınması için hazırlanacak 
teklifin parlamentoda kabul edilmesi 
bekleniyor. 

KH

Kırcaali Belediye Başkanı müh. Hasan Azis, Şiroko pole /Sürmenler/ muhtarı 
Sebahtin Kasim ve Baykal Futbol Kulübü Başkanı Musa Seidahmed  futbol 
sahasını yerinde gördüler ve acil tamire ihtiyaç  olduğunu tespit ettiler.

Komuniga’da tamamen yenilenen 
anaokul kapılarını miniklere açtı

Komuniga “Bir Haziran” anaokulu 
Müdürü Mukattez Mehmedova ve 
Çernooçene Belediye Başkanı Aydın 
Osman tamamen yenilenen anaoku-
lunun açılışını yaptılar. Anaokulun 
ahşap pencerelerinin değiştirilmesi, 
tüm odaların yenilenmesi, çatının 
değiştirilmesi,  elektrik tesisatları, 
kaloriferlerin, tüm binanın yeniden 
sıvanması için 300 bin leva harcandı. 
Tamir için finansmanın Çernooçene 
Belediyesi tarafından sağlandığı 
bildirildi. “Bir Haziran” anaokulunun 

100 çocuk kapasiteli olup, şu an 60 
çocuk kayıtlı olduğu açıklandı. Ko-
muniga köyü Çernooçene Beledi-
yesi sınırları içinde en büyük köydür 
ve 1000 kişi yaşamaktadır. Açılışa 
Belediye çalışanları, ebeveyninler ve 
yerel halk katıldı. Belediye Başkanı 
konuşmasında ülkemizin geleceği 
olan çocukların daha iyi koşullarda 
yetişmeleri için elinden geldiklerini 
yapmaya çalıştıklarını belirtti. Açılış 
programı miniklerin konseri ile sona 
erdi. KH

Kırcaali'de asılsız bomba ihbarı 
Telefonla polisi arayarak 
Kırcaali’deki Ömer Lütfi Kültür 
Merkezi ve ‘112 Acil Yardım’ 
kurumunun bulunduğu binaya 
bomba koyduğunu söyleyen 
53 yaşındaki B.Ö.,güvenlik 
uzmanlarının elek-
tronik takibi sonucu 
yakalandı. 
 Bomba ihbarını öğle  
saatlerinde alan po-
l is,  hemen binayı 
boşaltarak patlayıcı 
m a d d e  a r a m a y a 
baş ladı.  Yak laş ık 
yar ım saat  süren 
binanın taranmasından 
sonra herhangi bir 
patlayıcı düzeneğine 
rastlanmadı. 

 Kirkovo İlçesine kayıtlı olan 53 
yaşındaki sahte bomba ihbarcısının 
hedefinde Türk Kültür Merkezinin mi 
yoksa ‘112 Acil Yardım’ kuruluşunun 
mu olduğu sorgulamadan sonra 
netleşecek.
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Ramazan Bayramı ile beraber 
İslam dinindeki en önemli iki bay-
ramdan biridir.
Bayramda Bayram Namazı kılınır 

ve Bayram hutbesi okunur.
Arefe günü sabah namazından 

itibaren bayramın son ikindi 
namazı dahil her farz namazdan 
sonra teşrik tekbirleri okunur:
Allahü Ekber Allâhü Ekber Lâ 

ilâhe İllâllahü Vallâhü Ekber, Allâhü 
Ekber ve Lillâhi`l-Hamd

Kurban Bayramınız 
Kutlu Olsun!

KH

1. sayfadan devamı

Bahri Ömer yeniden HÖH Kırcaali 
İl Başkanlığına seçildi

08.11.2009’da Kırcaali’de düzenlenen 
Hak ve Özgürlülükler Hareketi /HÖH/ İl 
teşkilatının 7. Olağan İl Kongresi düzen-
lendi. 7 ilçe merkezinden yaklaşık 400 
delegenin katıldığı kongrede misa-
firler arasında genel başkan Ahmed 
Doğan, Avrupa Parlamentosu Millet-
vekilleri Filiz Hüsmenova ve Vladko 
Panayotov, Razgrad HÖH Milletvekili 
Ramadan Atalay yer aldılar. Kongrede 
konuşma yapan İl Başkanı Bahri Ömer 
yapılan son seçimlerde büyük başarılar 
elde edildiğini belirtti. 2011 yılında 
düzenlenecek olan Cumhurbaşkanı 
seçimleri ile yerel seçimlerde birlik ve 

beraberlerlik içinde yeniden büyük zaf-
ere ulaşılacağına inandığını söyleyen 
Başkan Ömer yöneticilerden halkıın 
problemleri ile daha yakından ilgile-
nilmesini istedi. HÖH Genel Başkan 
Yardımcısı ve Kırcaali Milletvekili Lütfi 
Mestan selamlama konuşmasında 41. 
Millet Meclisi’nde HÖH partisinin 3. si-
yasi güç olmasına rağmen, Parlamento 
çoğunluğu tarafından izole edilmektedir 
dedi. Lütfi Mestan Başbakan Borisov’un 
Bulgaristan devlet televizyonundaki 
Türkçe haber bülteninin yayından 
kaldırılması ile ilgili kamuoyu araştırma 
önerisinin ulusal ve uluslararası yasal-
ara aykırı olduğunu belirtti.

HÖH Genel Başkanı Ahmed Doğan 
iktidar döneminde Kırcaali bölgesine 
yaptıkları yatırımların 100 seneden 
beri en fazla olduğunu söyledi. Sayın 
Doğan “Hükümet ortaklığımız döne-
minde en çok yatırımlar HÖH partisi-
nin kazandığı belediyelere yapılmıştır. 
Bu başarıların başlıca sebebi HÖH 
Partisi’nin daha Avrupa Birliğine kab-
ulümüzden önce, bu yönde hazırladığı 
kadrolardır. Ortaklarımız bu yönde 
çalışmalarına iktidarlığımızın son 
aylarında başladılar.” dedi. 

Yapılan açık oylamada HÖH İl 
Başkanlığına oy birliğiyle Bahri Ömer 
yeniden seçildi.

Bahri Ömer

Kırcaali bölgesindeki tütünler 4 
Aralığa kadar satın alınacak
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. 

Hasan Azis ve “Ekonomi Siyaseti” 
Bölümü Başuzmanı Hüseyin Rahim, bu 

yılki tütünlerin satılışını yerinde izlemek 
için Şiroko Pole /Sürmenler/ köyü  satış 
merkezini ziyaret ettiler.

Vatandaşlarla görüşmelerden sonra 
her şeyin plana göre ilerlediğini ve 
belirlenen son satın alma tarihine (4 
Aralık) uyulacağı belirlendi. Üreticiler 
ve uzmanlar ürünlerin kalitesinden 
memnun. Şiroko Pole /Sürmenler/ 
köyündeki ortalama fiyat o gün bir ki-
loya 4.90 leva idi,  bazı mahsullerin ki-

losu ise 5,80 levaya kadar yükseldi .
Alıcı şirketlerin uzmanları ve bölge 

muhtarları, bir hafta zarfında Perper-

ek bölgesinde tütünlerin satılacağını 
öngörüyorlar.

Belediye Başkanı Hasan Azis: “Satın 
alma kampanyası normal koşullarda 
ilerliyor. Organizasyon sağlanmıştır. 
Ürünlerin kalitesi iyi ve üreticilerin iyi 
para kazanmasını umuyoruz. Onların 
en fazla öğrenmek istedikleri konu ise 
primlerin olup olmayacağıdır.” dedi.Türkçe Haber Oylaması

Bulgaristan Devlet Televizyo-
nunda (BNT) 9 yıldır devam eden 
Türkçe haber programının kaderini, 
hükümet tarafından yaptırılacak ka-
muoyu araştırmasının sonuçları be-
lirleyecek. BNT'de yeni düzenlenen 
bir stüdyonun açılış törenine katılan 
Başbakan Boyko Borisov, hafta 
içi her gün 10 dakika yayımlanan 
Türkçe  haber  p rogramının 
yayından kaldırılıp kaldırılmaması 
konusunda kamuoyu araştırması 
yaptırılacağını ve bu araştırmanın 
sonuçlarının Elektronik Me -
dya Kurulunun (SEM) dikkatine 
sunulacağını bildirdi. Konuyla ilgili 
son kararı Bulgaristan'da medyanın 
çalışmalarını kontrol eden en yük-
sek kurum olan SEM'in vereceğini 
belirten Borisov, "SEM'in, kamu-
oyu araştırmasının sonuçlarını 
göz önünde bulunduracağını 
düşünüyoruz. Halkın görüşü çok 
önemli. Bakalım halk ne diyecek" 
diye konuştu. 
Bor isov, söz konusu kamu -
oyu araştırmasının ne zaman 

sonuçlanacağını ise açıklamadı. 
BNT'de Türkçe haber programının 
yayından kaldırılması Borisov'un 

Temmuz sonunda kurduğu azınlık 
hükümetine "şar tsız" destek 
veren ırkçı ve aşırı milliyetçi AT-
AKA partisi tarafından gündeme 
getirilmişti. "Bulgaristan'da Türk 
yoktur" görüşünü savunan ATAKA, 
ülkenin büyük kentlerinde imza 
kampanyası başlatarak, Türkçe 
haber programının yasaklanması 
talebinde bulunmuştu.

KH

Hasan Azis HÖH Kırcaali ilçe 
teşkilatı başkanlığına seçildi 
31 Ekim 2009’da yapılan Hak ve 

Özgürlükler Hareketi’nin/ HÖH/ 
7. olağan ilçe konferansında 
Kırcaali Belediye Başkanı müh. 
Hasan Azis oy birliği ile partinin 
ilçe Başkanlığına seçildi. Yaklaşık 
400 delegenin katıldığı konferan-

sta 23 kişiden oluşan ilçe yönetim 
kurulu da seçildi. 
Başkan Azis Kırcaali Haber 

gazetesine yaptığı açıklamada 
şunları belirtti: “Partimizin ilçe 
Başkanlığına seçi lmem i le 

büyük bir sorumluluk daha üz-
erime alıyorum. İnanıyorum ki 
Belediye Başkanlığı yanı sıra 
Parti Başkanlığını da başarıyla 
yürütmeye çalışacağım. Bu gün, 
bu konferansımızda, biz büyük 
bir parti olarak, birlik ve berab-

erlik mesajları verdik. Partimiz 
ve halkımız arasında birlik ve 
beraberlik olduğu sürece bence 
çözemeyeceğimiz sorunlar ola-
maz.“ 
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“Kırcali-Tabak”AD  
Müdürü

ÖMER ÖMER
şirkette çalışan Müslümanların 
Kurban Bayramını kutlar, sağlık 

ve mutluluklar diler.
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Bahri Ömer 
Cebel Belediye 

Başkanı

Kurban Bayramını sevdiklerinizle 
beraber sağlıklı ve huzur içinde 

geçirmenizi dileriz. 

Бахри Юмер
Кмет на Община 

Джебел

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ
www.dzhebelbg.com

Başkonsolos Cüneyt Yavuzcan 
Kırcaali Belediyesini Ziyaret Etti

Tü r k i y e  C u m h u r i y e t i  F i l i b e 
Başkonsolosu Cüneyt Yavuzcan   
Kırcaali Belediyesini ziyaret etti ve   
Başkan  Müh. Hasan Azis ile görüştü. 
Bu ziyaret yeni konsolosun Belediy-
eye ilk ziyaretidir. Belediye Başkanı, 
Başkonsolos’a Belediye sınırlarında 
gerçekleştirilen projeleri tanıttı. Böl-
genin ekonomik sorunları, alternatif 
tarım programı, sanayide yeni yatırımlar 
gibi sorunlar da ele alındı. 
Belediye Başkanı: “Yeni fabrikaların 

kurulabileceği yeni sanayi bölgesi 
bulunmaktadır. Buraya yatırım yapmak 
isteyen şirketlere Belediye sonuna ka-
dar destek çıkacak.” dedi.
Müh. Azis konuğuna, Türkiye Cumhu-

riyeti kardeş belediyeleri ile birlikte 
gerçekleştirilen inisiyatifleri de anlattı. 

T.C. Filibe Başkonsolosu, yatırımların 
gerçekleştirilmesi için destek olacağını 
belirtti. Ekonomi ve kültür alanda iş 
birliklerinin derinleşmesi için aracı 
olacağını da söyledi.

SAYIN YAVUZCAN’DAN KÜLTÜR 
DERNEĞİNE ZİYARET 

Başkonsolos Yavuzcan Kırcaali “Ömer 
Lütfi” Kültür Derneğini de ziyaret etti. 
Dernek Müdürü Müzekki Ahmet ile 
görüşen Sayın Yavuzcan Cumhuriyet 
resepsiyonunda gösteri yapan folklor 
ekibine teşekkür etti ve Derneğin faa-
liyetlerinde başarılar diledi. Yavuzcan 
kütüphanesineye türkçe sözlükler ve 
kitaplar hediye etti. 

Hasan Azis 100 yaşındaki Feyme 
nineyi ziyaret etti
Kırcaali’nin Üç 

Tepe /Tri Mogili/ 
köyünde yaşayan 
10 0 yaşındak i 
Feyme Halibram 
Belediye Başkanı 
H a s a n  A z i s 
tarafından ziyaret 
edildi. 70 yaşındaki 
oğlu Aptullah ile 
yaşayan Feyme 
nineye belediye 
başkanı bir çek yat 
hediye etti. Sohbet 
sırasında Feyme 
nine başkan Azis’e 
tüm yaşamının tütün tarlalarında 
geçtiğini belirtti. Bir kerpiç evde 
yaşayan Feyme nine başkan Azis’e 
gelen kış ayları için kömürden ihtiyacı 
olduğunu söyledi. Belediye başkanı 
birkaç gün içersinde bir kamyon kö-

mürü kendisine ulaştıracağına söz 
verdi. Para yardımı da yapan başkan 
Azis gelecek günlerde bölgede 
yaşayan daha 3 tane 100 ün üzeri-
nde kişileri de ziyaret edecek.
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HÖH
Kırcaali İl 
teşkilatı 

Kurban Bayramınızı tebrik 
eder hayırlara vesile olmasını 

dileriz.

Областен Съвет на ДПС-
Кърджали

www.dps.bg
ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ

Sebihan Mehmed 
Krumovgrad Belediye 

Başkanı

Tüm Müslüman aleminin Kurban  
Bayramı kutlu olsun.

Себихан Мехмед
Кмет на Община 

Крумовград

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ

www.krumovgrad.bg.bg
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Гр. Кърджали, бул.”Христо Ботев” 

№ 68, кв. “Възрожденци”
e-mail: mars55@mbox.contact.bg


