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Camii’nin inşası Prof. Dr. 
Emin Çarıkçı’nın Türkiye’deki 
akrabalarından, devlet ve 
işadamlarından, Süleyman  
Bağdur, ayrıca Tuzluk hal-
kından toplanan yardımlarla 
gerçekleşmiştir.
 Caminin minaresi KİPTAŞ 

Genel Müdürü İsmet Yıldırım 
ve işadamı Yılmaz Yaman ta-
rafından yaptırılmaktadır. Ha-
lılar ise İstanbul - Şişli Bele-
diye Başkanı Mustafa Sarıgül 
tarafından hediye edilmiştir.  
 Cami Prof.  Dr.  Emin 

Çarıkçı’nın dedesi Kerim 
Çavuş’un ismini taşımakta-
dır. Kerim Çavuş 1919 - 1933 
yılları arasında Tuzluk kö-
yünde muhtarlık yapmış ve 
köyünde büyük hizmetlerde 
bulunmuş.                         
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Kırcaali Haber

BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİ

2. DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA TÜRKÇE EĞİTİM
Bulgaristan Türkleri, azınlık tarihleri boyunca 

(1877/78’den bu yana) Türkçe eğitime dört elle 
sarılmış, her türlü zorluklara göğüs gererek 
okullarını ayakta tutmaya çalışmışlardır.
İkinci Dünya Savaşının sonuna kadar Türk 

okulları özel okul statüsünü korumuş ve eğitim 
genel olarak Türk dilinde yapılmıştır.

 
Bulgaristan’ın Güney bölgesinde kablolu yayın ya-

pan, - evlere şenlik - bir televizyon kanalı var: 
SKAT tv…
SKAT tv, Bulgaristan’ın Burgaz kentinde ilk kurulu-

şundan beri, sanki birileri tarafından Müslümanlığa, 
Türkiye’ye, Türklere ve Türklüğe karşı yayın yapıl-
ması için kurdurulmuş bir televizyon kanalı izlemini 
veriyor…

Sayfa 5’de

SKAT tv’nin arkasındaki güç neyin peşinde?

Devamı 7’de

Sayfa 2’deProf. Dr. H. YENİSOY

Hoşgeldin onbir ayın sultanı 
Ramazan
Ramazan Mesajı

Değerli Din Kardeş-
lerim!

Onbir ayın Sultanı, Mü-
barek Ramazan ayı coş-

kusuyla geliyor.
Kur’an-ı Kerim’in na-

zil olmaya  (Allah tara-
fından gönderilmeye) 
başladığı, Zekât vermek 
suretiyle yardımlaşma 
ve dayanışmaların te’sis 
edildiği, Oruç sayesinde 
insanların adeta melek-
leştikleri...   Af ve mağ-
firet ayı!

 Hani halk dilinde  “Ağır 
toplar arkadan gelir ”  
derler ya,   Recep, Şa-
ban derken işte Rama-
zan 10.08.2010  -  salı 
gecesi ilk Teravih nama-
zı kılınacak - Ramazana 
has ibadetlerden biri de 
yatsı namazına mütea-
kip kılınan 20 rekaatlik 

teravih namazı. Çar-
şamba günü de Allah’ın 
izniyle ilk oruç günümüz 
olacak.   İslam’ın beş 
şartından biri olan Oruç 
“ tutmak”   anlamındadır 
-  imsaktan  -  akşam na-
mazına kadar insani ihti-
yaçlarımızdan kendimizi 
frenlemek, isteklerimize 
önceden helal olduğu 
halde belirtilen sürede 
yasak olan,   yemeden 
içmeden, fiili birliktelikten 
(aile hayatından) kişinin 
kendisini men etmesi,  
frenlemesidir.

 Kur ’an-ı Ker im’de 
Yüce Allah oruçla ilgili 
“Ey iman edenler! Oruç, 
sizden öncekilere farz 
kılındığı gibi size de farz 
kılındı. Umulur ki, oruç 
tutarak günahlardan ko-
runursunuz”.

 Değerli Dostlar! Oruç 
adeta, cinsiyeti olmayan,  
yemeleri içmeleri olma-
yan ve sadece Allah’ı 
anan, tespih eden Me-
lekler gibi ediyor insanı!  
O’nu daha duygusal,  
daha rikkatli (incelikli), 
daha tevazulu ve adil 
hale getiriyor.

Tuzluk Camii’nin açılısı yapıldı
Gecen hafta Cuma günü 

Kırcaali’nin Tuzluk köyün-
de inşa edilen yeni caminin 
açılışı yapıldı. Açılış törenine 
katılan misafirler arasında 
Kırcaali Belediye Başkanı 
müh. Hasan Azis, T. C. Sof-
ya Büyükelçiliği Din Hizmet-
leri Müşaviri Mazhar Bilgin, 
Bulgaristan Müslümanları 
Yüksek Şura Başkanı Şa-
banali Ahmet, Kırcaali bölge 
Müftüsü Beyhan Mehmet, 
Koşukavak Bölge Müftüsü 
Nasuf Nasuf, Çankaya Üni-
versitesi, İİBF, Uluslarası Ti-
caret Bölümü’nden Prof. Dr. 
Emin Çarıkçı, Edirne eski Mil-
letvekili Ali Ayağ yer aldılar. 
Cami’nin inşaatına 6 yıl önce 
başlandı. Arsasının Kırcaali 
Belediyesi tarafından tahsis 
edilen Tuzluk Kerim Çavuş 

Beyhan MEHMET
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İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA BULGARİSTAN’DA TÜRKÇE EĞİTİM

Bu yasa gereğince 
1946/47 öğretim yılın-
da Türk özel okulları-
nın önemli bir bölümü, 
1947/48 öğretim yılında 
da tamamının giderleri-
ni devlet üstlenir. Ulusal 
Meclisin Eylül 1948 tari-
hinde kabul etmiş oldu-
ğu Eğitim Yasasıyla da 
tüm okullar millî okula, 
yani devlet okuluna dö-
nüştürülmüştür. Azınlık 
okullarında öğretim 
dili ana dili ve Bulgar 
dilidir, deniyordu. Dev-
letleştirilmiş olsalar da 
Türk okulları 1959/60 
öğretim yılında Bulgar 
okullarıyla birleştirile-
ne kadar Türk azınlık 
okulları olarak, Bulgar 
okullarından ayrı, Türk 
okul binalarında varlık-
larını sürdürdüler, öğ-
retim de ağırlıklı olarak 

Prof. Dr. Hayriye S.   
       YENİSOY

ve özellikle ilkokollarda 
Türk dilinde gerçekleş-
tiriliyordu. 
Türk okullarının sa-

yısının artırılması ve 
bunların normal eği-
tim yapılacak duruma 
getirilmesi için daha 
birtakım önlemler de 
alınmıştır.
Resmî okul statüsüne 

geçtikleri tarihten önce 
(1943/44) Türk iptidaî 
ve rüştiye okullarının 
(ilk ve ortaokullarının) 
sayısı 413 iken, bunların 
sayısı giderek artmaya 
başlamış ve 1947/48 
öğretim yılında 994’e 
ulaşmıştır. Öğrencile-
rin sayısı da 37 335’ten 
88 600’e çıkmıştır. Okul 
dışında kalan, zorunlu 
eğitime tabi tutulan 
7-15 yaşında çocukların 
sayısı da 1943/44 öğ-
retim yılında yüzde 75 
iken 1947/48’de yüzde 
80.3’ü okula devam et-
miştir. Bu yıllarda med-
reseler kapatılarak sa-
yıları 4-5’e düşmüştür.
Bu dönemde orta öğ-

retim okulları da açılma-
ya başlamıştır. 1947/48 
öğretim yılında Şumnu 
“Nuvvap” Okulu lâik li-
seye dönüştürülmüş ve 
1948/49 öğretim yılında 
bu lisede 687 öğrenci 
öğrenim görüyordu. 

1947/48 öğretim yılın-
da Eski Zağra’da dört 
yıllık bir Türk Pedagoji 
Enstitüsü (daha sonra-
Okulu) açıldı. Öğret-
men yetiştirilmesinde 
bu okul önemli rol oy-
namaya başlamıştı. İlk 
öğretim yılında burada 

130 öğrenci okumuş, 
ertesi yıl bunların sayı-
sı 250’ye çıkmıştır. 
25 Şubat 1947’de Ba-

kanlar Kurulu yüksek 
öğrenim görecek Türk-
lerden öğretmen ve 
başka branşlarda uz-
manların yetiştirilmesi 
konusunu görüşür. 958 
sayılı kararnameyle be-
lirli sayıda Türk genç-
lerinin Üniversiteye sı-
navsız alınmaları kararı 
alınır. Bu kararnameyle 
Filibe, Burgaz ve Şum-
nu Bulgar Öğretmen 
Enstitülerinde (önli-

sans) de az sayıda Türk 
kız ve erkekleri okuma-
ya başlar. Öğretmenlik 
yapmakta olan mevcut 
Türk öğretmenlere de 
bilgilerini artırmak için 
seminerler düzenlenir. 
Bununla paralel olarak 

Bulgar Komünist Parti-

sinin V. Kongresinde 
tüm okullarda öğreti-
min tamamen sosya-
list ideolojisi ruhunda 
gerçekleştirilmesine 
karar alınır. Bu amaca 
erişmek için de eğitim 
plan ve programlarında 
köklü değişiklikler yapı-
lır ve tüm okullarda yeni 
müfredatın uygulanma-
sına geçilir. Millî Eğitim 
Yasasına Ek Yasa ile 
(1946) dinî eğitim iste-
ğe bağlı, haftalık ders 
programı dışı bir ders 
olarak kalır. Devlet Türk 
azınlık okullarında Bul-

gar dili, Bulgar tarihi, 
Bulgaristan coğrafyası, 
üst sınıflarda da tabiat 
bilgisi dersleri Bulgarca 
olarak okutulur, kalan 
öteki derslerin de Türk 
dilinde okutulmasına 
devam edilir. 1948 ta-
rihli Millî Eğitim Yasa-
sında ise tüm eğitim 
iki dilde (Bulgarca ve 
Türkçe) gerçekleştirilir, 
yani yukarıda adı ge-
çen Bulgar dilinde oku-
tulan derslerle birlikte 
öteki disiplinler de Bul-
gar dilinde okutulabilir, 
deniyordu.
1947/48 öğretim yılının 

başında Türkçe ders ki-
taplarının da hazırlan-
masına başlanır. 1949 
yılına kadar 14 ders ki-
tabı Eğitim Bakanlığına 
bağlı “Narodna prosve-
ta” Yayınevinde basılır.
4 Aralık 1947’de ka-

bul edilen ve Marksist-
Leninist teoriye uygun 
olan Bulgaristan Ana-
yasası azınlıklarla ilgili 
maddeler de içeriyordu. 
Anayasanın 71. madde-
sinde “Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti’nin tüm 
vatandaşları kanunlar 
önünde eşittir”, deniyor-
du. Azınlıklar hakkında 
da 79. maddede şunlar 
yazılıydı: “Vatandaşla-
rın eğitim görme hakla-

rı vardır… Millî azınlık-
lar kendi ana dillerinde 
eğitim görme, kendi 
millî kültürlerini geliştir-
me hakkına sahiptirler. 
Bulgarcayı da öğren-
meleri zorunludur. Te-
mel eğitim (ilköğretim) 
zorunludur ve parasız-
dır”. Böylelikle Bulga-
ristan tarihinde ilk kez 
Türk topluluğun azınlık 
statüsü de Anayasa ile 
perçinlenmiş oluyordu. 
Dimitrov Anayasası 
adıyla bilinen bu yeni 
Anayasa Türk halkına 
ana dilini ve etnik kül-
türünü geliştirmesi için 
olanaklar sağlıyordu .
Bu arada dünyada 

önemli başka gelişme-
ler de olmuştur. “Soğuk 
Savaş”’ın başlamış ol-
ması, Türkiye’nin Batı 
demokrasisi yolunu 
seçerek Batı Blokunda, 
Bulgaristan’ın ise Doğu 
(Sovyet) Blokunda yer 
alması Bulgar istan 
Türklerine zaten bun-
dan önce de var olan 
güvensizlik Komünist 
Partisi ve devlet yö-
neticileri arasında ye-
niden hâkim olmuş, 
Türk azınlığa Türkiye 
Cumhuriyeti’nin “beşin-
ci kolu” olarak bakılma-
ya başlanmıştır . 

   Devamı gelecek 
   sayıda

Geçen sayıdan
devamı
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Raif Eşref’in “Tosçalı” kitabı tanıtıldı
Rodop köylerinden 

Gorno Prahovo’da (Tos-
çalı) yapılan geleneksel 
köy şenliğinde, köydeki 
ortaokulun eski müdürü 
Raif Eşref’in Türkçe yeni 
basılan   “Tosçalı” kitabı 
tanıtıldı. Ardino (Eğri-
dere) Belediye Başkanı 
Resmi Murat, ortaokul 
hocası Raif Eşref’e atfen 
sözlerine şöyle başladı: 
”Atalarımız, “Geçmişte 
yaşayanın geleceği ol-
mayacağı gibi geçmişini 
bilmeyenin de geleceği 
belirsizdir” demişler. Bu 
bilge sözlere derinden 
inanıyor, eski hocamı da 
tüm kalbi duygularımla 
selamlıyorum” dedi. Bu 
kitapta, Tosçalı köyünün 
tarihi, yaşamı, sporu ve 

kültürüyle ilgili çok de-
ğerli bilgiler vardır.
Toplanan halk ve mi-

safirler önünde konuş-
ma yapan Belediye 
Başkanı, yaşam temeli 
ve bilgilerini burada 
(köyde) aldığını dile ge-
tirdi. “Umut ediyorum ki, 
başarılarımız beraberlik 
ve birlik içinde devam 
edecektir. Çünkü bu 
başarı benim kişisel 
başarım değildir. Bu ba-
şarı Tosçalı’nın başarı-
sıdır” dedi. Devamında 
Başkan Murat, başını 
çektiği çalışma ekibiyle 
birlikte, son yıllarda köy 
bölgelerinde yapılan yol 
altyapı ve çevre düzen-
leme çalışmaları açısın-
da, çehrelerini tamamen 
değiştirdiklerini belirtti. 
Gelecekte de aynı yön-
de çalışmaların devam 

edeceğini söyledi.
Heyecanına hakim ola-

mayan Raif Eşref, kita-
bın basılmasında emeği 
geçen Kasım Mestan, 

Gülay Erkan, Şahin 
Özgür ve daha birçok 
kişiye teşekkür etti. Ge-
lecekte köyün tarihiyle 
ilgili bir kitap daha yaza-

cağı müjdesini verdikten 
sonra, genç nesillerden 
memleketlerinin tarihiy-
le ilgili araştırmalar yap-
malarını istedi. 

Tosçalı’daki gelenek-
sel köy şenliği zengin 
müzikli ve spor aktivite-
leri dolu programıyla ve 
çeşitli hediyeli çekiliş-
lerle coşkulu bir biçim-
de kutlandı. Köy şen-
liğine çevre köylerden 
ve yurtdışından epey 
çok misafir katıldı. Tüm 
şenliklerde olduğu gibi, 
burada da geleneksel 
tatlı ve yiyecek sergile-
ri, şenliğin bayram ha-
vasında geçmesi için 
bol bol alkolsüz içecek 
ve lezzetli köfte ve ke-
bap çeşitleri sundular. 
Organizasyona katılan 
herkes herhalde gele-
cek yıl yine gelecek ve 
muhtemelen yanında 
arkadaşlarını da getire-
ceklerdir.

Güner ŞÜKRİ

İbrahim Baltalı

İbrahim Baltalı 1959 yı-
lında Gümülcine’ye bağlı 
Kurcalı – Likion Köyü’nde 
doğdu. İlkokulu aynı köy-
de tamamladı. Ortaokulu 
Gümülcine’de, liseyi ise 
1979 yılında İstanbul Bü-
yükçekmece Lisesi’nde 
bitirdi. Baltalı, üniversiteyi 
Ankara Gazi Üniversitesi 
İktisadi ve Bilimler Fakül-
tesi Ekonomi Bölümü’nde 
tamamladı. 1985 yılında 
Yunanistan Patras ve 
Florina’ya bağlı Aminteon 
şehirlerinde 18 ay boyun-
ca askerlik yaptı.

Lise yıllarında şiirler yaz-
maya başladı. İlk şiirleri 
Gümülcine’de yayınlanan 
Şafak kültür sanat dergi-
sinde çıktı. Eserlerinin bir 
kısmı Makedonya, Türki-
ye, Bulgaristan v.d. ülke-
lerde yayınlandı.

Batı Trakya Azınlığı Yük-
sek tahsilliler Derneği’nde 
üç dönem boyunca as-
başkanlık, genel sekre-
terlik ve kasadarlık gö-
revlerinde bulundu. Bir 

çok derneğin kuruluşuna 
katkı sağladı.

1999 yılında Rodop 
Rüzgârı gazetesini ya-
yınlamaya başladı. Ga-
zete 2007 yılında yine 
aynı isimle kültür, sanat, 
popüler tarih ve yöresel 
araştırmalar dergisine 
dönüştü. Dergi halen ay-
lık olarak yayınlanmaya 
devam ediyor.

İbrahim Baltalı’nın Çey-
rek Yüzyıllık Dava “İskeçe 
Türk Birliği”, “Çanakkale 
Şehitlerine” ve “29 Ocak 
Olayları ve Perde Arkası” 
adlı kitapları yayınlandı. 
Baltalı’nın baskıya ha-
zır bir şiir kitabı ile Batı 
Trakya’daki emekli Türk 
öğretmenlerle yapılan rö-
portajları içeren iki kitabı 
bulunmaktadır.

İbrahim Baltalı evli olup 
İzmir Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Fizik Tedavi ve Re-
habilitasyon Y.O. mezunu 
bir oğlan babasıdır.

Baltalı, Gümülcine’de ya-
şamını sürdürmektedir.

               
   

           GİDERİM

ayrılığın yanıbaşımda
çıplak dağları sana bırakır
öylece giderim

Giderim
korkak bulutlar geçerken ay ışığından
koparır atar sana bırakırım
öylece giderim

Giderim
yağmurların bittiği yerde
deniz bana senden uzak olsa da
kar poyrazdan yağsa da
sana inat giderim

Giderim
uçurumlara çarpsa da yüreğim
ezan çiçeklerinin coşkusunda
öylece giderim

Giderim
umutlarım dövülse de doklarda
toprağın beğenisine sunulsam da
öylece giderim
sana inat
giderim  

YAZ GEÇERDİ ELLERİMDEN

koşarken  yağmura bulutlar
kızgın başlarında dağların

yaz geçerdi ellerimden

göçerken kırlangıç sürüleri
ikindi sıcağının yorgun kollarından
gün turuncuya sarılırdı
                       leylek yuvalarında

yaz geçerdi ellerimden

taşırken suyunu Akyer  kıvrım kıvrım
ayçiçeklerinin sabahı beklediği yerlere
katıksız ekmeği gelirdi anamın aklıma

yaz geçerdi ellerimden

bulanırken gözlerim sevda kolçağında
gezinirdi aklım akşamın mor fistanında
ve örselenen kalbim olurdu
                          sırtında yokuşların

yaz geçerdi ellerimden
yaz geçerdi ellerimden
yaz geçerdi ellerimden

BİR DEMET GÜL BIRAKTIK

Delicesine boşalan nehirde
Uçuşan gölgelere
Bir demet gül bıraktık
Denize denize

Üşüyen kor bulutlarda
Esen sessizliğe
Bir demet gül bıraktık
Rüzgara rüzgara

Acılarda baharları büyüttük
Yüreğimizin toz maviliğinde
Sevgiler pusuda

                  KOSOVA

Renklerin kırmızıya doyduğu
mor yanaklarından nehirlerin boşandığı
Racak’ta yakılan türkü
beyaz yaşmakların örttüğü utançtır
                                          KOSOVA

Dağların yanı başına devrildiği
ak güvercinlerin katledildiği
kaderi bayrağına sığınmış
dualarda saklı acı ve hüzündür
                                          KOSOVA
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Bir Bulgar kısa metrajlı filmi Saraybos-
na Uluslararası Film Festivalinde Ödül-
lendirildi 

Rejisör Maya Vitkova’nın ‘Stanka Eve Dönü-
yor’ adlı kısa metrajlı filmi, Hırvat film yönetme-
ni Marko Meştrovik’in ‘Uykusuzluk Öldürmü-
yor’ konulu filmi ile beraber Saraybosna Film 
Festivali’nin kısa metraj filmleri kategorisindeki 
jürinin özel plaketlerine layık görüldü. 
En başarılı kısa metrajlı film ödülünü Hırvat 

rejisörü Zvonimir Juriç’in eseri ‘Sarı Mehtap’ 
aldı.

Sırp yönetmeni Nikola Lejaiç’in ‘Tilva 
Roş’ adlı eseri, en başarılı sanat filmi 
ödülüne layık görüldü

En görkemli Balkan film festivali olan Saray-
bosna film etkinliği aynı zamanda Avrupa’nın 
en gözde olanlarından biridir. Saraybosna’nın 
hala abluka altında bulunduğu 1995 yılında 
temelleri atılan festivalin hedefi, Balkan sine-
masının gelişmesini teşvik etmektir. 

Rumen arkeologları, 3 bin yıl öncesine 
tarihlenen bir nekropol buldular 

Romanya’nın güneyindeki Drobeta Turnu 
Severin kenti yakınlarında Rumen arkeolog-
ları 3 bin yıl öncesinden kalma bir nekropol 
buldular. 

Barack Obama’nın Başkanlık kampan-
yası danışmanlarından biri Belgrad’da 
düzenlenen Birfest’te hazır bulunacak 

Başkanlık kampanyasında Barack Obama’ya 
danışmanlık yapan halkla ilişkiler uzmanı Den-
nis Wilcox, bu yılki Belgrad bira festivalinin özel 
konuğu olacak. Wilcox, halkla ilişkiler alanında 
en başarılı on Amerikan okutmanından biri se-
çildi. Dünyanın 350 üniversitesinde kullanılan 
‘Halkla İlişkiler: Strateji ve Taktikler’ adlı kita-
bında Wilcox, Belgrad bira festivalini başarılı 
bir pazarlama ve PR kampanyası örneği ola-
rak veriyor. 

Dünya milyarderleri Karadağ’a yerle-
şiyor 

On kadar dünyaca ünlü milyarder, Karadağ 
vatandaşlığına geçme prosedürü içindedir. 
Çoğu, ülkede lüks daireler satın almıştır. 
Formula 1’in eski sahibi Eddie Jordan bun-

lardan biridir. Bu günlerde onun yatı ile Tivat 
limanına gelmesi ve deniz beldesinin elit ko-
naklama yerindeki dairesinde kalması bekle-
niyor. 
Jordan’dan başka on kadar diğer milyarder 

de Karadağ vatandaşlığına geçmek işlemini 
yaptırıyor. Bazıları Tivat’ta şirket açmayı plan-
lıyorlar. 
Manchester United’ten futbolcu Nemanja 

Vidiç’in de Tivat’ta lüks dairesi var. 

                                                           BNR

Balkanlar ’da 
geçen hafta

SKAT tv’nin arkasındaki güç neyin peşinde?

Bulgaristan’ın Güney 
bölgesinde kablolu 
yayın yapan, - evlere 
şenlik - bir televizyon 
kanalı var: 
SKAT tv…
SKAT tv, Bulgaristan’ın 

Burgaz kentinde ilk ku-
ruluşundan beri, sanki 
birileri tarafından Müs-
lümanlığa, Türkiye’ye, 
Türklere ve Türklüğe 
karşı yayın yapılması 
için kurdurulmuş bir te-
levizyon kanalı izlemini 
veriyor…
Totaliter rejim dö-

neminde,  “ Yo ldaş 
Jivkov’un dediği gibi…” 
gibi sözleri sarf etme-
yenler devlet televiz-
yonuna nasıl çıkarıl-
mıyordu ise, bu SKAT 
tv’ye de, “ Türkler bizi 
500 sene ezdi”, “Türk-
ler şöyle, Müslümanlar 
böyle” diyerek aşağıla-
mayanlar, bu televizyo-
na çıkamaz, hatta tele-
fon ile bu televizyona 
bağlananlar dahi, bu 
gibi sözler sarf etmez-
lerse hemen hattan alı-
nır… Hele Türk aksanı 
ile konuşanın hiç şansı 
yok…
Bu televizyonda, bı-

rakın siyasi konularda 
program yapanları, 
folklor, sağlık gibi ko-
nularda dahi program 
yapanlar da, Türkleri 
aşağılama gereği du-
yuyorlar…
Bu günlerde her 

nedenle ayrı telden 
gazel okusalar da, 
Bulgaristan’da etnik 
milliyetçilik yapan Ata-
ka (Saldırı) partisinin 
ve onun liderinin de 
aynı tv’nin eteklerinden 
doğup geliştiğini belirt-
mek gerek…
Peki, SKAT tv’nin 

yayın seviyesi ve ya-
yın kültürü ortada da, 
arkasında hangi güç 
odakları var?
Program “sunucuları-

nın” çoğunun geçmişi-

ne bakılırsa, kimisi to-
taliter rejim döneminde 
Türkiye’de “gazetecilik” 
yapmış, kimisi de “Bal-
kanlar uzmanı” olarak 
çalışmış… Yani… So-
ğuk savaş dönemin-
deki DS’nin(totaliter 
r e j im  dö nem in de 
Bulgaristan’ın gizli 
servisi) ve dolayısıy-
la KGB’nin(Sovyetler 
Birliği’nin gizli servisi) 
Türkiye masalarında 
görev aldıkları apaçık 
ortada… Yani anlaşıl-
dığına göre, eski yıkıcı 
alışkanlıklara ve görev 
adamlığına devam…
Bu program “sunucu-

larının” görevleri ara-
sında, Dardere bölge-
sinde kefen yerine ta-
kım elbise ve tabutla 
defnedilmek istenen 
ölülere İslam dinine ay-
kırı olduğu için cenaze 
namazı kıldırmayan 
imamları hizaya getir-
mek de olsa gerek…
Bu “program sunucu-

larının” görevleri ara-
sında, Türkiye’ye daha 
önce göç edip de çe-
şitli Sivil Toplum Örgüt-
lerinin başkanlığını ya-
panları, Bulgaristan’a 
karşı yıkıcı faaliyetler-
le veya ajanlıkla suçla-
mak da…
Bu “sunucuların”, ge-

rek Türkiye yazılı veya 
görsel basınından, 

gerek Bulgaristan da 
Türkçe basılan yayın-
lardan aldıkları çeşitli 
kaynakları ve fotoğraf-
ları – çok gizli belgeleri 
ele geçirmiş gibi lanse 
ederek, kendi başarı 
hanelerine bir şeyler 
yazmaya çalışarak 
– programlarında se-
yircilere sunmaları da 
takdire şayan…
Bunların görevleri 

arasında dezenfor-
masyon da olsa ge-
rek... Örneğin geçen-
lerde, Kırcaali’de, Türk 
asıllı bir ailenin evine 
gece yarısı polis bas-
kını yapılmış ve aile, 
bir Türk vatandaşı mi-
safiri ile birlikte hayli 
hırpalanmışlardı. Bu 
olayda bir Türk vatan-
daşının da bulunduğu 
için, Türkiye’nin Filibe 
Başkonsolosluğu’nun 
Bulgar istan’ın res-
mi makamlardan bil-
gi almak istemesini, 
aynı yayın,”Türkiye, 
Bulgaristan’ın içişleri-
ne karışıyor” yaygarası 
kopardığına göre…
Bu tv hakkında in-

sanın aklına çeşitli 
ihtimaller de gelmiyor 
değil… 
Burgaz kentine odak-

lanmış ve çeşitli karı-
şıklıklardan beslenmek 
isteyen, bazı güç odak-
ları olabilir mi?

Sahi, Bulgaristan’da 
deniz turizmi kimlerin 
hakimiyetinde ve bun-
dan kimler nemalanı-
yor?
Yoksa bu  t v ’n in 

Burgaz’da kurulması 
bir rastlantı mı?
Peki, bu tv’nin perde 

arkasındakilerin amacı 
nedir?
Bir örnek: 
Birkaç gün önce aynı 

televizyonda, Georgi 
Markov( 1978 yılında 
Londra’da risin zehri 
ile öldürülen totaliter 
rejim karşıtı demok-
rat yazar Georgi Mar-
kov ile sadece isim 
benzerliği olsa gerek) 
isimli bir tarihçi akade-
misyenin “ Vatan için 
Birlik”(Drujba Rodina) 
örgütünün Rodoplar’da 
yeniden faaliyete geçe-
ceğini ilan etti.
Geordi Markov!
Dikkat edilmesi ge-

reken bir isim. Çünkü 
bu adam “kahraman” 
olmak isteyen veya bi-
rileri tarafından “kahra-
man” yapılmak istenen 
birisi olduğu için, ileri-
de Rodoplar’da, hatta 
bütün Bulgaristan’da 
büyük karışıklıklara 
neden olabilir.
Gelelim “ Vatan için 

Birlik” örgütü konusu-
na… 
Palas( Rudozem) ci-

varı doğumlu Salih Bo-
zov, “Ad adına suçlar, 
Ad adına suçla”
Başlıklı  kitabında 

“Vatan için Birlik” ör-
gütünce 1937 -1944 
yılları arasında devle-
tin de desteği ile Orta 
Rodoplar’daki Pomak-
ların zorunlu Hıristi-
yanlaştırılmasını ve 
buna karşı çıkanların 
bir kısmının çeşitli iş-
kencelerle öldürülme-
sini, bir kısmını Rusçuk 
bölgesine sürülmesini 
en ayrıntılı biçimde ka-
leme almıştır.

Devamı sayfa 8’de

Durmuş ARDA
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Gorno Prahovo’daki Mevlid birçok göçmen ve bölge halkını bir araya getirdi
Yerel ustalar 15 kazan keşkek hazırladılar 

Ardino belediyesine 
bağlı Gorno Prahovo 
köyü “Nasuflar Sır tı” 
yöresinde bulunan çeş-
menin yanında Türkiye, 
Belçika, Hollanda, İngil-
tere ve Yunanistan’dan 
gelen göçmenlerin ve 
bölge halkının geniş ka-
tılımıyla geleneksel sağ-
lık ve bereket mevlidi 
yapıldı. Mevlitte Kur’an-ı 
Kerim’den ayetler okun-
du. Burada, 98 yıl önce 
Balkan Savaşı sıra-
sında bölge halkından 
birçok kişi öldürülmüş. 
1000'den fazla Müslü-
man, savaşta ölenlerin 
ruhlarını şad etmek için 
Allah'a dua ettiler.

Ardino Belediye Baş-
kanı Resmi Murat ile 
Belediye Meclis Başkanı 
Aydın Serkan da mevli-
de katılanlar arasınday-
dı. Organizasyon Gorno 
Prahovo muhtarlığı ve 
Türkiye’deki “Tosçalılar 

Göçmen Derneği” tara-
fından gerçekleştirildi.

Yerel usta aşçılar 15 ka-
zan keşkek hazırladılar. 
Afiyetle yenilen keşkek, 
evlere götürülmek üzere 
de mevlide katılanlara 
dağıtıldı. Keşkek bölge-
nin geleneksel yemekle-
rindendir. Organizasyon 
için yapılan harcamalar 
“Tosçalılar Göçmen Der-
neği”, işadamları Kasim 
Mestan, Ramis Kasim, 
Hacı Mecit Yusuf ve yöre 
halkı tarafından karşılan-
dı.

Eski yıllara nazaran Ar-
dino Belediyesi “Nasuflar 
Sırtı” alanına ulaştıran 
yolu onarmış ve yüzler-
ce araç alan çevresinde-
ki çayırları doldurmuştu.

İstanbul - “Tosçalılar 
Göçmen Derneği” Baş-
kanı Aynur Ömer, gele-
neksel haline dönüşen 
mevlidin başlangıcı 1995 
yılına dayandığını belirt-
ti. Ve burada mevlit ya-
pılması fikri de rahmetli 
Niyazi Emin ile Gorno 

Prahovo eski muhtarla-
rından Mümün Emin’e ait 
olduğunu söyledi. 

52 yaşındaki İstanbul-
lu Üstüngel Hekimsoy 

şunları söyledi: “1990 
yılında zorunlu göç sı-
rasında Türkiye’ye göç 
ettim. İkinci kez buraya 
geliyorum. Çok güzel 

bir geleneğe dönüşmüş. 
Olan biteni kameramla 
kaydettim ve Türkiye’ye 
dönünce akrabalara ve 
tanışıklara gösterece-

ğim”.
Gorno Prahovo Muhtarı 

Gülcan Emurllah verilen 
destekten dolayı herke-
se teşekkür etti.

Türkiyeli Pehlivanlar Gorno Prahovo’daki 
turnuvada alkış ve koçu kazandılar

Ardino (Eğridere) be-
lediyesi Gorno Prahovo 
(Tosçalı) köyünde yapı-
lan geleneksel serbest 
stil ve halk güreşi yarış-
malarında 21 yaşındaki 
İstanbul’lu Müren Mutlu 
tüm rakiplerini yenerek 
turnuvanın koçunu ka-
zandı. Birincilik müsaba-
kasında, üç kez Türkiye 
brincisi güreşçi yine İs-
tanbullu olan rakibi Yusuf 
Güleri tuş ile yendi. Mü-
ren tüm güreş severlere 
büyük bir sürpriz yaparak 
kazandığı koçu rakibine 
bağışladı ve şu açıkla-
mayı yaptı: “İstanbul’da 
Yusuf ile beraber antre-
man yapıyoruz. Turnuva 
başlamadan önce, birin-
cilik ödülü olan kocaman 
koçu omuzlarının üzerine 
almak ve fotoğrafa çekil-
mek istediğini paylaştı. 
Zor bir galibiyet sonrası 
Tosçalı doğumlu rakibi-
me koçu bağışlama ka-
rarı aldım”.

Müren, Türk Milli takımı 
güreşçisi olup sporculuk 
hayatını İzmit Belediye-
sinde sürdürmektedir. 
1990 yılındaki büyük 

göç sırasında, ebeveyn-
leri Kırcaali’nin Ençets 
(Salman) köyünden 
Türkiye’ye göç etmüş-
ler.

Halk güreşlerinin baş-
hakeml iğ in i  Mümün 
Emin yaptı. Pehlivanlar, 
65, 75 ve 75 kilo üzeri 
olmak üzere 3 faklı sık-
lette güreştiler. Çocuk 
yaş grubu müsabakaları 
da düzenlendi. Yarışa 
Aytos, Kırcaali, Stremtsi 
(Göklemezler), Most (Kö-
pürlü) ve Tri mogili’den 
(Üçtepe) güreşçiler ka-

tıldılar. Turnuvanın or-
ganizasyonunu yerel 
işadamları Akif Kasım, 
Metin Mehmet ve yerel 
“Lıç” (Işın) Kültür Evi ger-
çekleştirdiler. Dereceye 
giren tüm güreşçilere 
para ödülü verildi. Köy 
Muhtarı Gülcan Emurl-
lah tüm sponsorlara özel 
olarak teşekkür etti.

Gorno Prahovo’da gü-
reşler dışında futbol ve 
satranç turnuvası da ya-
pıldı. Futbol turnuvasının 
finalinde Başevo (Hallar) 
köyü birinci oldu. Birinci-

lik maçında zor da olsa 
2:1’lik skor ile Mleçino 
(Sütkesiği) köyü futbol 
takımını yendiler. Üçün-
cü de ev sahibi takımı 
kaldı. Behiç Günay tur-
nuvanın en iyi oyuncusu 
seçildi. 

Satranç turnuvasında 
birinciliği Mleçino’lu Ha-
mit Sali alırken, ikinciliği 
aynı köyde Oslets (Eşel-
ler) mahallesinde otu-
ran Mümün Mustafa ve 
üçüncülüğü de Türkiyeli 
Cemal Kemal aldı.

Kimyasal ilaç depoları 
korunmuyor!

Kırcaali ili genelindeki 
kimyasal ilaç depoların-
da ne koruma ne ışıklan-
dırma ne de herhangi bir 
güvenlik ekipmanı var. 
Depoların çoğunda acil 
durum planları, yıldırım-
dan korunma teçhizatla-
rı ve yangın söndürme 
tüpleri yok. Çoğu yerde 
depolar ot ve çimen al-
tında kalırken, bazıla-
rının damları çökmüş, 
pencereleri kırılmış, av-
luları yıkılmış, rögarlar 

açık bırakılmış, atık su 
kanalları tıkanmış. Hat-
ta depoların birinde yağ-
malama tespit edilmiş.

Kullanım süresi geçen 
tarım ve bitki korumalı 
kimyasal ilaçların depo-
larda bulundurmayla ilgili 
kurumlar arası bir komis-
yonun yapmış olduğu 
teftiş esnasında bu ger-
çekler günışığına çıktı. 
Uzmanların Momçilgrad 
(Mestanlı), Cebel (Şeyh-

cuma), Çernooçene (Ka-
ragözler) Belediyeleri ve 
Rani list (Işıklar), Zvinit-
sa (Boyacılar), Gabrovo 
(Gabra), Vransko (Hacı-
oğulları), Ustren (Ustura) 
ve Dobromirtsi (Emirler) 
köylerinde bulunan kim-
yasal ilaç depolarına tef-
tiş yaptı. Komisyondan, 
ilgili sorumlu kuruluşlara 
Ağustos’un sonuna ka-
dar tespit edilen tüm ye-
tersizliklerin giderilmesi 
yönünde talimat şeklinde 

öneri verildi. Aynı şekilde 
günlük kontrol ve koruma 
yapacak kişilerin görev-
lendirilmesi istendi.

Kontrol komisyonun-
da valilik idaresi, “Sivil 
Savunma”, “Yangın ve 
Kurtarma” – İl İtfaiye Mü-
dürlüğü, Emniyet Müdür-
lüğü Güvenlik Bölümü, 
“Bitki Koruma” ve Kamu 
Sağlığı Bölge Kontrol 
Müfettişliği (RİOKOZ) 
temsilcileri yer aldı.

Güner ŞÜKRİ

Güner ŞÜKRİ
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Eski Başbakan Simeon Sakskoburgotski AİHM’de Bulgaristan’a karşı dava açtı
Bulgar is tan’ın  esk i 

kralı ve eski başba-
kanlar ından Simeon 
Sakskoburgotski ’nin, 
devletten talep ettiği aile 
mülkünün iadesine ilişkin 
işlemlerin dondurulması 
yüzünden Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nde 
(AİHM) Bulgaristan’a kar-
şı dava açtığı açıklandı.
Sakskoburgotski ’nin 

avukatı Minço Spasov 
gazetecilere yaptığı açık-
lamada, çarlık ailesine 
ait olan ve miras yoluyla 
Sakskoburgotski’ye kalan 
mülklerin bazılarının iade 
işlemlerinin durdurulma-
sının yasalara aykırı ol-
duğunu ileri sürerek, "Bu 
yasa dışı uygulamanın 

bedelini Bulgaristan dev-
leti ödemek zorunda ka-
lacak" dedi.

Bulgaristan’da 1944 yı-
lında darbe ile iktidara ge-
len Bulgaristan Komünist 

Partisi (BKP) tarafından 
ailesi ile birlikte sınır dışı 
edilen Sakskoburgotski, 

50 yıl sürgünde yaşadı.
Ülkesine döndükten 

sonra siyasi parti kuran 

ve 2001 genel seçimlerde 
büyük bir başarı gösteren 
Sakskoburgotski, 2001 
- 2005 yılları arasında 
başbakan olarak görev 
yaptı.
"Bulgaristan’dan hiçbir 

talebim yok, ben vatanıma 
hizmet edeceğim" mesajı 
ile politikaya giren Saks-
koburgotski, başbakanlığı 
döneminde çarlık ailesine 
ait olan ve tahmin değeri 
800 milyon dolar üstünde 
iddia edilen çok sayıda 
gayrimenkulu devletten 
geri almayı başardı.
Mal varlığına düşkünlüğü 

yüzünden siyasi itibarını 
yitiren Sakskobugotski’nin 
lideri olduğu parti, 2009 
yılında yapılan son se-

çimlerde barajı aşama-
yarak parlamento dışında 
kaldı.
Kamuoyunda tar tış-

malara  neden o lan 
Sakskoburgotski’nin mal 
varlığı konusunda bir süre 
önce Bulgaristan Bölge-
sel Geliştirme Bakanlığı 
ile Tarım Bakanlığı özel 
bir komisyon kurmuş ve 
bilirkişi raporu hazırlat-
mıştı.
Bu arada, Bölgesel Ge-

liştirme Bakanı Rosen 
Plevneliev, AİHM’deki 
davaya hazırlandıkları-
nı ifade ederek, "Gerekli 
incelemeyi yaptırdık. İşin 
ciddiyetinin farkındayız, 
milyonlarca dolarlık bir 
dava bu" diye konuştu.

Başmüftülük’ten BAL-GÖÇ’e ziyaret
Bulgaristan Müslümanları 

Başmüftülüğü Dış İlişkiler 
Komisyonu Yetkilisi Hayri 
Emin, BAL-GÖÇ’ü ziyaret 
ederek, Bulgaristan’da ya-
şanan gelişmelerle ilgili gö-
rüş alışverişinde bulundu. 
Hayli samimi ve dostane bir 

atmosferde geçen ziyarette, 
BGF ve Bursa BAL-GÖÇ 
Genel Başkanı Prof. Dr. 
Emin Balkan, Genel Sekre-
ter Yardımcısı Kader Özlem 
ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Abdurahman Ardahan ile 
görüşen Hayri Emin, BAL-
GÖÇ’ün Bulgaristan’daki 
Başmüftülük kriziyle ilgili 
gösterdiği çaba ve duyarlı-
lığın Bulgaristan Müslüman-
larınca takdirle karşılandığı-
nı ifade ederek, “demokrasi 
mücadelemize, direnişimize 
büyük destek veriyorsunuz. 
BAL-GÖÇ Bulgaristan Müs-
lümanlarının gönlündeki 
yerini bir kez daha tescil et-
miştir” şeklinde konuştu. 
Bulgaristan Müslümanları-

nın demokrasi mücadelesini 
protesto gösterileriyle sür-
dürdüğünü söyleyen Emin, 
hukuk mücadelesinin de 
uluslararası platforma taşın-
dığını ifade etti. Gerek İslam 
Konferansı Örgütü (İKÖ), 
gerekse Avrupa Birliği (AB) 
ve Avrupa Konseyi (AK) 
mekanizmalarında konunun 
gündeme geleceğini dile 
getiren Emin, Bulgaristan 
Müslümanlarının demokra-
tik haklarını elde edene ka-
dar bu mücadelenin devam 
edeceğini vurgulayarak, Av-
rupalı yetkililerin gözetimin-
de Olağanüstü Milli Müslü-

manlar Kongresi’nin yapıl-
ması gerektiğini belirtti. 
BGF’nin ve BAL-GÖÇ’ün 

Bulgaristan Türk ve Müs-
lümanlarının yanında taraf 
olduğunu söyleyen Genel 
Başkan Prof. Dr. Emin Bal-
kan ise, “bu dava, bizim da-
vamızdır. Başmüftülük dire-
nek noktamızdır” dedi. Son 
dönemde Bulgar istihbara-
tının Türkiye’de cirit attığını 
belirten Balkan, Türkiye’deki 
dernek başkan ve yönetici-
lerinin daha dikkatli dav-
ranmaları gerektiğini dile 
getirerek, “oyuna gelmeyin” 
mesajını gönderdi. 
Bulgaristan Türk ve Müslü-

manlarının iki ülke arasında 
dostluk köprüsü olduğunu 
söyleyen Balkan, bu gidi-
şatın iki ülke arasındaki 
ilişkilerde “acabaların” oluş-
masına neden olabileceğini 
ve bu süreçte tüm aktörlerin 
dikkatli olması gerektiğini 
belirtti. Bulgaristan Türk ve 
Müslümanlarına zorla hiçbir 
şeyin dayatılmayacağını da 
vurgulayan Başkan Balkan, 
Gencev’i kastederek, “o ko-
münist ajanın ismi bile artık 
konuşulmamalı. Tanımıyo-

ruz, tanımayacağız” dedi. 
BAL-GÖÇ’ün Başmüftülük 

krizindeki aktif rolüne deği-
nen Genel Sekreter Yardım-
cısı Kader Özlem ise, Der-
neğin yaşanan gelişmeleri 
yakından takip ettiğini dile 
getirerek, “Teşkilatımız ilk 
basın açıklamasını mahke-
me kararından 2 gün son-
ra, Başmüftülüğümüzün 
bildirisinden ise sadece 6 
saat sonra yaptı. İlk açık-
lamanın ardından bir dizi 
çalışma yürüttük. Şimdi 
sıra sivil inisiyatifimizle me-
seleyi uluslararası platfor-
ma taşımakta. Teşkilatımız 
bunu da yapacaktır” dedi. 
Bulgaristan Türk ve Müslü-
manlarının ‘kültürel azınlık’ 
olmaktan çıkıp, ‘iradi azın-
lık’ olma sürecine geldiğini 
vurgulayan Özlem, Evlâd-ı 
Fatihânların protesto gös-
terileriyle Bulgaristan’a 
demokrasi dersi verdiğini, 
Sofya’da yapılan yürüyüş 
ile toplanan 200.000 üze-
rindeki protesto imzasının 
bunun en büyük göstergesi 
olduğunu kaydetti.

              Kırcaali Haber

Sergey Stanişev’den 
Hükümete ağır eleştiri
Kazanlık yakınındaki Buzluca 

tepesinde sosyalistler önünde 
konuşan eski başbakan Ser-
gey Stanişev, hükümeti ağır bir 
biçimde eleştirdi. GERB Hü-
kümetinin bir yıllık yönetimini 
değerlendiren sosyalist partisi 
lideri, bu yönetim “Borisov’un 
Kişisel Grup Yönetimi Rejimi-
ne” dönüştüğünü söyledi. Aynı 
şekilde Borisov Hükümetinin 
yönetime geldiğinden beri sa-
dece eski yönetimi suçladığı-
nı, ancak yapmaya kalkıştıkları 
her işte başarısız olduklarını 

belirtti ve sıraladı: “GERB el-
lerinde tüm yönetim gücünü 
bulundurmaktadır. Peki, bugü-
ne kadar hangi işi doğru yap-
tılar? 100 000 kişi işsiz kaldı, 
gururlu bir şekilde 2013 yılına 
kadar çalışanların maaşlarını 
ve emekli maaşlarını artırılma-
yacağını söylediler. Hastane-
ler kapatılıyor. Bulgaristan bi-
limine, kültürüne ve eğitimine 
karşı kampanya başlattılar. Yıl-
lardan beri Bulgaristan’ın ma-
nevi direği olan kültür ocakları 
kapatılıyor. ” 

BULGARİSTAN, EKONO-
MİK VE SOSYAL AÇIDAN 

GERİLEDİ 
Stanişev’e göre, önceki hü-

kümet döneminde, “her yıl 
bütçe fazlalığı oluşuyor, ge-
lirler kalkıyor, vatandaşlara iş 
sağlanıyor, yol altyapısına ve 
çevre düzenlemeye, kültüre 
ve sağlığa yatırım yapılıyordu. 
İnsanlara daha fazla güvenlik 
veriliyordu.” Bunun yanı sıra 
Stanişev, onun iktidar döne-
minde vatandaşlara yönelik 
sosyal politika yürütüldüğü-
nü, emekli maaşlarının iki kat 
arttırıldığını ve çalışanların 

maaşlarında düzenli bir artış 
uygulandığını söyledi. 

DEMOKRASİDEN OTOK-
RASİYE KAYMA 

Sosyalistlerin liderine göre, 
hükümet vatandaşların so-
runlarını arka plana iterek 
kaygısız ve dikkatsiz bir tutum 
sağladığını dile getirdi. Stani-
şev, GERB’in farklı düşünceye 
sahip kişilerin düşüncelerini 
ezmek için otokrat(buyurgan) 
bir yönetim uygulamak iste-
diklerini söyledi. Devamında, 
“Onlara vatandaş gerekmiyor, 
köle ve hizmetçiler gerekiyor” 
diye konuştu.
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Açların,  yoksulların, dertlile-
rin hallerini anlamaya ve yar-
dım ellerimizi uzatmaya sevk 
ediyor oruç.  

İslam Medeniyeti paylaşma 
medeniyetidir.  Hz. Peygamber 
toplumun en fakiri olan Eba 
Zerr efendimize dahi “  Çorba 
pişirirken suyunu fazla koy ve 
komşularını gözet”  tavsiye-
sinde bulunmuştur. Özellikle 
ramazan ayında Peygamber 
efendimizin şu tavsiyesi daha 
fazla sevap kazanmak istiyen-
lere ne büyük teşviktir “Kim bir 
oruçluya iftar ettirirse, kendi-
sine onun sevabı kadar se-
vap yazılır. Üstelik bu sebeple 
oruçlunun sevabından hiçbir 
eksilme olmaz”.

Olur ya unutarak bir şeyler 
yediğimiz anda yemeyi içme-
yi bırakıp orucumuza devam 
ediyoruz, Peygamber Efendi-
miz “Kim oruçlu olduğu halde 
unutur ve yerse veya içerse 
orucunu tamamlasın. Çünkü 

ona Allah yedirip içirmişti
Muhterem kardeşlerim!
Ramazan ayında özellikle 

mübarek Kitabımız Kur’an-ı 
çok okuyalım, mealine de baş 
vuralım,  can kulağımızla buy-
ruklarını dinleyelim, teravih na-
mazlarına iştirak edelim, ma-
lımızı gözden geçirerek kırkta 
birini ihtiyacı olan garipleri se-
vindirelim, sahurlara mutlaka 
ailelerimizle birlikte kalkalım, 
can-ı gönülden dualar ede-
lim, sahura kalktığımızda 2 
ila 8 rekât arasında Teheccüt 
namazı kılmaya gayret göste-
relim. 

 Ramazan ayını dolu dolu 
geçirelim, vefat eden dost 
ve akrabalarımıza dualarda 
bulunalım, çok tövbe edelim 
ve sürekli zikir halinde olalım 
(Allah’I analım)   ve böylelikle 
Allah’ın lütfu olan Bayram ne-
şesini yakalayalım.

 Dinimiz yardımlaşmaya 
büyük önem verir. Rama-
zan ayında Zekât yardımıy-
la, kurban bayramında ise et 
yardımıyla. Zekât zenginlerin 

vermesi gerekli mali bir ibadet 
iken, Fitre her bir Müslüman’ın 
“sağlığı için”  vermesi gerekli 
bir vergidir-tabir caiz ise sağı-
lık sigortasıdır.

 Ramazan ayını Allah’ın bu-
yurduğu şekilde geçirenler için   
mükâfat olarak Allah bütün gü-
nahların Af edeceğini haber 
veriyor. Bu müjdeye nail olan-
lardan Cennete oruçlarımız 
sayesinde Reyyan kapısından 
girenlerden olalım inşallah.

Bin aydan hayırlı olan Kadir 
gecesini de en güzel şekilde 
ifa edelim, istek ve dualarda 
bulunalım. 

Hayırlı Ramazanlar dilerim, 
her şey gönlünüzce olsun, 
gönlünüzde hep neşe dolu 
olsun.

- Kadir gecesi: 5 Eylül
 
- Bayram Namazı: 9 Ey-

lül, saat 7: 40

Saygı ve Sevgilerle 
Kırcaali İl Müftüsü
Beyhan Mehmet 

Ramazan Mesajı
1. sayfadan 

Emin Emin ağaç köklerine hayat veriyor  

Emin Emin “Galaktik Ağaç-
lar” başlıklı sergisini GISSEN 
webgalerisine dizdirdi. Daha 
önce yaratıcı eserlerini Has-
kovo, Eski Zağra, Plovdiv, 
Kırcaali, Varna ve Pleven’de 
düzenlenen çeşitli etkinlikler-
de gösterdi. Tek başına sergi 
1997 ve 1998’de Haskovo’da 
ve 2000’de Plovdiv Balabane-
vinde açtı. 1999 yılında eser-
leriyle Edirne “İlhan Koman” 
Güzel Sanatlar Galerisi’ne 
misafir oldu. 

E m i n  E m i n  19 6 2 ’d e 
Haskovo’ya bağlı Golemantsi 
köyünde doğdu, fakat ailesiy-
le il merkezinde yaşar. Uzun 
yıllardan beri ağaç köklerin-
den plastik figürler yaratır. 

Resmiye MÜMÜN

St ambo lovo 
Belediyesi’nin 
fuayesi onun 
e s e r l e r i y l e 
süslüdür. Ma-
denci, camcı, 
kimya fabr i -
kasında işçi 
olarak çalıştı. 
Son zamanlar-
da ise Belçika 
ve Holanda’da 
eski binaların 
restore edili-
şiyle uğraştı. 
Emin koruda 
bulduğu kök-
leri minimum 
müdahale ile 
hayal gücünü 
ve marifetini 

kullanarak kuş, hayvan, insan 
ve her türlü başka varlığa dö-
nüştürmeyi başarıyor. Bu işe 
sanatçı 13-14 yaşlarındayken 
başlamış. Annesi odun kesi-
yormuş ve baltayı bir kütüğe 
vurağı an Emin birden anası-
na: - Dur, bak bu ağaç nasıl 
güzel bir kuş, diye seslenmiş. 
Sonra onu almış ve şurasını 
burasını biraz oyunca gerçek-
ten de bir kuş şekli vermiş. 

Anne babasının Kültür Baka-
nı Vecdi Raşidov’la dostluğu 
varmış. Rodoplar’ın bülbülü 
Kadriye Latifova evlerine mi-
safirliğe gelirmiş, ünlü heykel-
tıraş ise kendine birçok nasi-
hatlerde bulunmuş. Emin bir 
sıralar ağacı boyamaya baş-
layınca bu malzemeye değer 
vermesini öğretmiş.

Devlet tütüncülerden yardım elini çekti, 
yeni iş alternatifleri aranıyor
Bulgaristan geleneksel bir 

tütün üreticisi ülke olarak, 
AB içinde kişi başı en faz-
la vatandaşın tütüncülükle 
uğraştığı bir yerdir. 37 bin 
kişi geçimini bu nikotinli bit-
kiyi yetiştirerek sağlamaya 
çalışıyor. Verimli toprakla-
ra genelde aromalı cinsler 
ekiliyor. Dış piyasalarda bu 
cinsler çok değerli, fakat 
Oryental tütün sadece elle 
işlenir. Üreticilerin bu fiziksel 
çabası geleneksel olarak 
her yıl devlet tarafından bir 
yardımla teşvik edilir. Primler 
bu sene artık son kez verildi, 
bundan sonra devlet yardı-
mı uygulaması kaldırılacak. 
AB’de 2004’te başlayan 
tütün reformundan sonra 
2006-2010 döneminde tütün 
sübvansiyonların kaldırılma-
sı öngörülmüştü. Bu teşvikin 
halk sağlığı ilkelerine aykırı 
olduğu gerekçesiyle devlet 
desteğinin neticelenmesi ka-
rarlaştırıldı. Nitekim 2010 yılı 
Bulgaristan’da tütüncülere 
büyük çileden sonra verilen 
116 milyon levalık yardım, 
bu branşa tahsis edilen son 
devlet yardımlarıydı. 
Devlet yardımlarının dur-

durulacağı haberi, genel-
de dağlık ve yarıdağlık, 
kırsal kesimlerde yaşayan 

Türkler’den olan tütüncüleri 
çok tedirgin etti, onlar ge-
leceğinden endişe etmeye 
başladı ve memnuniyetsiz-
liğini ifade eden sesler yük-
seldi. 
Özellikle Rodoplarda dağ-

lık kesimlerde verimsiz tarla 
parçalarında Oryental cinsi 
tütün yetiştirmek yüzyıllık 
bir gelenek haline gelmiştir. 
İnsanlar bunu temel geçim 
kaynağı olarak benimsemiş, 
başka işi de bilmezler. Son 
yirmi yılda görülen ekono-
mik ve sosyal çalkantılar 
bu insanları alternatif ge-
çim imkanlarından mahrum 
etti. Onların tek umudu hep 
tütün oldu. Devlet primlerini 
keserek, sadece tütüncülük-
le uğraşmış binlerce aileyi 
dibe sürükleme riski ortaya 
çıkıyor. Bulgaristan’da tü-
tün üretiminin geleceği de 
sorun teşkil ediyor. Tarım 
ve Gıdalar Bakanı Miroslav 
Naydenov tütün konusunu 
şöyle özetledi: 
“Oryental cinsi tütün önü-

müzdeki yıllarda da işlene-
cek, hatta daha fazla da iş-
lenecek belki, çünkü bu bu-
lunmayan, nadir bir üründür. 
Üretilen tütün son gramına 
kadar hemen kapışıyor, he-
men satın alınıyor. Bundan 

da öte - dünyada talep arzı 
geçiyor. Bu çok aranan bir 
cins tütün haline geldi. Üre-
ticilerin alışkanlığı değiş-
meli. Kalabalık bir ailenin 
geçimini sadce tütüncülükle 
sağlamasını bekleyemeyiz. 
Geçmişte burada başka iş 

alanları da vardı, tütüne bir 
ek gelir kaynağı olarak ba-
kılıyordu. Maden ocakları, 
altyapı işletmeleri kapandı, 
fabrikalara kilit vuruldu, yüz-
lerce kişi işsizler ordusuna 
katıldı ve tüm beklentilerini 
tütüncülüğe odakladılar. 
Bu böyle devam edemez. 

Aktif çalışma yaşındaki köy-
lüler tarım dışında da istih-
dam imkanları aramalıdır. 
Şimdilerde “Gorna Arda” 
Hidroelektrik Barajlar Sis-

temi projesini yeniden can-
landırıyoruz, Bu işletmeye 
de işçiler gerekecek, yeni iş 
olanakları açılacak. Tütün-
cülere tarım dışında bazı is-
tihdam seçenekleri sunmayı 
düşünüyoruz”. 
Tarım Bakanı’nın teklifiyle, 

tütün branşı reformları mağ-
durlarına destek amacıyla 
Brüksel’in onayıyla 2011 

bütçesine 72 milyon Euro 
kaynak ayrıldı. Bu devlet 
sübvansiyonu şimdiye ka-
dar olduğu gibi kilogram 
tütün için değil, kırsal ke-
simlerde alternatif istihdam 
bulma yardımı olarak tahsis 
edilecek. Bakan Naydenov, 
bu kaynakların sadece ge-
leneksel tütün üretimi olan 
kırsal kesimlerden insanlara 
yönelik olacağını, AK ope-
rasyonel programların da 
devreye gireceği ve parala-
rın reformlar için kullanıla-
cağını söyledi. 
Uluslararası Tütüncüler 

Birliği verilerine göre, komşu 
Yunanistan’da AB’nin öne 
sürdüğü şartlara bağlı re-
formlar uygulandı, tütüncü-
lere destek kesildi ve ülkede 
tütün üreticisi çiftçilerin sayı-
sı 50 000’den 15 000’e düş-
tü.                              BNR
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Miladi İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı Hicri

11 Ağustos 2010 Ça 04:24 06:15 13:31 17:22 20:34 22:13 1 Ramazan

12 Ağustos 2010 Pe 04:26 06:16 13:31 17:21 20:33 22:11 2 Ramazan

13 Ağustos 2010 Cu 04:28 06:18 13:31 17:21 20:32 22:09 3 Ramazan

14 Ağustos 2010 Ct 04:29 06:19 13:31 17:20 20:30 22:07 4 Ramazan

15 Ağustos 2010 Pa 04:31 06:20 13:30 17:19 20:29 22:05 5 Ramazan

16 Ağustos 2010 Pt 04:33 06:21 13:30 17:19 20:27 22:03 6 Ramazan

17 Ağustos 2010 Sa 04:34 06:22 13:30 17:18 20:26 22:01 7 Ramazan

18 Ağustos 2010 Ça 04:36 06:23 13:30 17:17 20:24 21:59 8 Ramazan

19 Ağustos 2010 Pe 04:37 06:24 13:29 17:17 20:23 21:57 9 Ramazan

20 Ağustos 2010 Cu 04:39 06:25 13:29 17:16 20:21 21:55 10 Ramazan

21 Ağustos 2010 Ct 04:41 06:26 13:29 17:15 20:20 21:53 11 Ramazan

22 Ağustos 2010 Pa 04:42 06:27 13:29 17:14 20:18 21:51 12 Ramazan

23 Ağustos 2010 Pt 04:44 06:28 13:29 17:13 20:16 21:49 13 Ramazan

24 Ağustos 2010 Sa 04:45 06:29 13:28 17:12 20:15 21:47 14 Ramazan

25 Ağustos 2010 Ça 04:47 06:30 13:28 17:12 20:13 21:45 15 Ramazan

26 Ağustos 2010 Pe 04:48 06:32 13:28 17:11 20:12 21:43 16 Ramazan

27 Ağustos 2010 Cu 04:50 06:33 13:27 17:10 20:10 21:41 17 Ramazan

28 Ağustos 2010 Ct 04:51 06:34 13:27 17:09 20:08 21:39 18 Ramazan

29 Ağustos 2010 Pa 04:53 06:35 13:27 17:08 20:07 21:37 19 Ramazan

30 Ağustos 2010 Pt 04:54 06:36 13:27 17:07 20:05 21:35 20 Ramazan

31 Ağustos 2010 Sa 04:56 06:37 13:26 17:06 20:03 21:33 21 Ramazan

01 Eylül 2010 Ça 04:57 06:38 13:26 17:05 20:02 21:31 22 Ramazan

02 Eylül 2010 Pe 04:59 06:39 13:26 17:04 20:00 21:29 23 Ramazan

03 Eylül 2010 Cu 05:00 06:40 13:25 17:03 19:58 21:27 24 Ramazan

04 Eylül 2010 Ct 05:01 06:41 13:25 17:02 19:56 21:25 25 Ramazan

05 Eylül 2010 Pa 05:03 06:42 13:25 17:01 19:55 21:23 26 Ramazan

06 Eylül 2010 Pt 05:04 06:43 13:24 17:00 19:53 21:21 27 Ramazan

07 Eylül 2010 Sa 05:06 06:44 13:24 16:59 19:51 21:19 28 Ramazan

08 Eylül 2010 Ca 05:07 06:45 13:24 16:58 19:50 21:17 29 Ramazan

Kadir gecesi: 05. Eylül 2010  /Pazar/
Kırcaali Bayram Namazı: 9 Eylül 2010 

/Persembe/ Saat: 07:38

Kırcaali ramazan imsakiyesi
        2010 yılı

Salih Bozov, kitabına 
kelime oyunları ile Bul-
garca ilginç bir başlık 
atmış:
“V
İmeto 
Na…
İmeto”
Yukarıdan aşağıya 

doğru çıkardığı “vini” 
kelimesi, Bulgarca’da 
hem “suçlar”, hem de 
“suçla” anlamına gelir.
SKAT tv’de Georgi 

Markov, “Vatan için 
Birlik” örgütünün 1937- 
1944 yılları arasındaki 
başkanını yeniden 
dirilişçi(vızrojdenets) 
bir Bulgar olarak ve 
Kamen Bolyarski adıy-
la tanıtmaktadır.
Oysa Salih Bozov, 

aynı örgütün başkanı-
nın 1937 yılında Arif 
Beyski adından Kamen 
Bolyarski’ye dönme 
bir Pomak olarak ta-
nıtmaktadır. Hatta sis-
tem değiştikten sonra, 
yani 1944 yılında, Arif 
Beyski ismini yeniden 
aldığını ve 1951 yılın-
da da aynı isimle çifte 
ajanlıktan suçlu bulu-
narak idam edildiğini 
belirtmektedir…
Bu yazıda Sal ih 

Bozov’un kitabına, 
SKAT tv’nin kimleri 
“vatansever” ilan eti-
ğini ve konuklarının 
daha hangi tarihlerde 
takılıp kaldığını belirt-
mek için kısaca de-
ğinmek istedim. Oysa 
Salih Bozov’un kitabı 
çok kapsamlı, daha 

neler neler var; sade-
ce Arif Beyski dönemi-
nin cinayetlerini değil, 
Balkan Savaşından 
sonra Bulgaristan top-
raklarında kalan Orta 
ve Doğu Rodoplar’daki 
Müslümanların katledi-
lişini köy köy, isim isim 
belirtilmiştir.( Liberal 
Entegrasyon Fonu ta-
rafından 2005 yılında 
Sofya’da Bulgarca ba-
sılan kitap, gerçekten 
okumaya değer.)
Kısaca Bulgaristan’da 

birileri, “vatanseverlik” 
kisvesi altında, eski 
yaraları yeniden ka-
şımak veya kaşıtmak 
istiyor…
S o n  d ö n e m d e 

Bulgaristan’da herkesin 
kafası çok karışık…
Bulgaristan halkının 

büyük çoğunluğu eko-
nomik krizin pençesin-
de ezilirken…
Türkiye gibi 70 mil-

yon nüfuslu, kişi ba-
şına satın alma gücü 
Bulgaristan’a göre kat 
kat fazla ve üstelik yanı 
başında olan bir pazarı 
göz ardı etmek Bulga-
ristan için hayra alamet 
midir?
Globalleşen dünya-

da Bulgaristan’ı dünya 
gerçeklerinden ko-
parmaya çalışmak bir 
vatanseverlik örneği 
midir, yoksa vatansevi-
cilik örneği midir? Yani 
patriyotluk mudur veya 
patriyotarlık mıdır?
Gerçekten SKAT tv’ 

nin arkasındaki güç 
neyin peşinde?

SKAT tv’nin arkasındaki 
güç neyin peşinde?
Sayfa 4’ten... 


