TÜRK İŞADAMI FUAT GÜVEN, KIRCAALİ TÜTÜN FABRİKASINI SATIN ALDI
Türk işadamı Fuat Güven,
yerli sigara üretiminde tekel
konumundaki ‘’Bulgartabak’’ şirketinin Kırcaali’deki
tütün fabrikasını 6,13 milyon levaya satın aldı.
Açık artırma yoluyla
satışa çıkarılan fabrika,
diğer altı aday arasından
en yüksek bedeli ödeyen

Güven’e ait “Aidatour” adlı
otel ve gümrüksüz mağaza
operatörü firma tarafından
satın alındı.
Güven, Bulgaristan’da
daha önce Demirbank adıyla
faaliyet gösteren ve daha
sonra D Commerce Bank
olarak değiştirilen bankanın
d a h i s s e l e r i n i n y ü zd e

100’üne 2006 yılında sahip
olmuştu.
Gümrüksüz bölgelerde
benzin istasyonları işleten
Güven, ayrıca ülke genelinde yedi hidroelektrik santrali ve Burgaz merkezli kablo
üreticisi Elkabel şirketinin de
sahibi. Güven’in Türkiye’de
tatil köyü de bulunuyor.

Fuat GÜVEN
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KIRCAALİ BELEDİYE BAŞKANI MÜH. HASAN
AZİS CEYHAN BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ
CEYHAN BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN SÖZLÜ, KIRCAALİ
BELEDİYESİ’NE CENAZE YIKAMA ARACI VERECEK
Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis, “Önemli olan
aramızdaki mesafe değil,
geliştireceğimiz ortak projelerdir” dedi.
Hasan Azis ve beraberindeki heyet, Ceyhan Belediye
Başkanı Hüseyin Sözlü, Ceyhan Kaymakamı Ayhan Boyacı
ve Ticaret Odası Başkanı Ali
Duru’yu makamında ziyaret
etti. Ceyhan Belediye Başkanı
Hüseyin Sözlü’nün davetlisi
olarak Ceyhan’a gelen Azis,
C eyhan’da Balkanlardan
yıllar önce göç etmiş birçok
ailenin olduğunu bildiğini belirterek, “Ama, burada kendi
memleketlim olan Kırcaalilerin
olduğunu bilmiyordum. Onuda gelince öğrenmiş oldum”
dedi.
Ceyhan ile aralarında
yaklaşık bin 500 kilometre
mesafe olduğunu belirten
Azis, “Önemli olan aramızdaki
mesafe değil, geliştireceğimiz
ortak projelerdir. Bu amaçla
buradayız. Bundan sonra da
sık sık Ceyhan’a geleceğimizi
düşünüyorum” diye konuştu.
Ceyhan Belediye Başkanı
Hüseyin Sözlü ise, Kırcaali

Belediyesi ile Ceyhan
Belediyesi’nin kardeş Belediye
olacaklarını belirterek: “Bizden

mekte, Ceyhan
Kaymakamı Ayhan Boyacı, Em-

şu anda bir cenaze yıkama aracı
istediler. Bu isteklerini yerine
getireceğiz. Ama onun ötesinde
bundan iki yıl önce bizden tiyatro
konusunda yardımcı olmamızı
istemişlerdi. Kültür Müdürümüz
İsmail Dikilitaş orada tiyatro
eğitimi verdi” dedi.
Ceyhan Belediye Başkanı
H üsey in S özlü ’nün B ot a ş
Tesisleri’nde Kırcaali Belediye
Başkanı onuruna verdiği ye-

biya Çav u ş’un
“Ulak” adlı tablosunu hediye
ederken, Ceyhan
Belediye Başkanı
Hüseyin Sözlü’de
Bozkurt heykeli
ve
Ceyhan
Belediyesi’nin plaketini takdim etti.

“GALA 1903 “ EOOD

Toptan Fiyatına Perakende Satış
Tel. 03691 / 6144

www.kircaalihaber.com

BAHARI

KUCAKLARKEN

“Karakış neredeyse arkada kaldı. Cemreler
sırasıyla havaya, suya ve toprağa düştü. Doğa
ısınmaya, buharlanmaya başladı. Bizim de içimiz
kızıştı, çoştu. Kolları sıvayarak işe sarılma zamanın geldiğini hissettik. “ Yüz on “, dedik , tarlaya
konduk. Taşı bol tarlalarımızı aktarmaya başladık.
Bağımıza, bahçemize, avlumuza çeki düzen vermeye giriştik. Bahar kokusu genizlerimizi doldurunca kalbimiz de rahatladı. Azalan yakıtımıza bir
baktık “ yetecek “, dedik. Mart kapıdan baktırıp,
kazma kürek yaktırmayacak. Hayvanlarımızın
yemine,alafına bir göz attık “ Olur, bundan böyle
ineğimiz, danamız, davarımız dışarda da doyurur kağırnını “, diye mırıldandık sessizce. Demek
“ Mart ayı, dert ayı “ olmaktan çıkmış. Öyle ki,
daha kasımda almışız tedbirimizi. Zaten Rodop
köylüsü tutumludur. Bundan böyle yüzümüz güler,
gönlümüz açılır. Bazılarımız gönülsüzce, bazılarımız iştahla gene koşacak tütün ocakları başına.
Tütüncünün emeği nekadar da ucuza gitse, bizim
insanınmız kolay kolay vazgeçemeyecek o ata yadiğarı sarı dünyadan. Çabalayıp, uğuraşıp duracak
hep.
Ne acıdır ki, baharı kucakladığımız bugünlerde çoklarımıza gurbet yolu da açılıyor. Geçim
sıkıntısı diyoruz, işsizlik diyoruz, dertleniyoruz. Ne
yapalım, kolay mı bu zamanda oğul uşak geçindirmek ? Ev bark sahibi olmak ? Bundan dolayı da
nafakamızı sağlamak için dağları aşmak, yadellere gitmemiz gerekiyor. Zaten Dağlı serttir, merttir,
cesurdur, taşın suyunu çıkarıp geçimini sağlamayı
başarır. Gelecek günlerin daha da güzel olacağı
inancıyla.
Mart ayı ortasının şu günlerinde, acısıyla
tatlısıyla baharı kucaklarken, gene gönlümüz çoşuyor, çalışma azmimiz artıyor. Baharın ovalardan
dağlara tırmanması ile, etrafın yeşillenmesi , bahçemizdeki meyvaların açması ile , yeni ümitler
peşinde koşmaya hazırlanıyoruz gene irili ufaklı.

Mustafa BAYRAMALİ

DUYURU
Kırcaali “Ömer Lütfi” Kültür Deneği folklor
ekiplerine eleman kabul ediliyor.
Dans ve türkü yeteneği olan 7-12 yaş
arası ve 13 yaşından büyükler şu telefona başvurabilir:
0361 / 6 21 51
www.turkkulturevi.net
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KIRCAALİ İLİNDEKİ TÜRK
KURULUŞLARININ WEB SİTELERİ

Ömer Lütfi Kültür Derneği:

Yorum

BAZI KİŞİLER TÜRKÇENİN OKUTULMASINDAN
RAHATSIZ OLUYOR...

www.turkkulturevi.net

Kadriye Latifova Tiyatrosu:
www.dmdtkardjali.com

Zeybekler Derneği:

www.zeybekler2006.com

Rodop Kıvılcımı Derneği:
www.ardino.bg/?pid=5,28

Dekorstil Firması:

www.dekorstil.com

KIRCAALİ İLİNDEKİ BELEDİYELERİN WEB SİTELERİ
Kırcaali :

www.kardjali.bg

Ardino:

www.ardino.bg

Momçilgrad:

www.momchilgrad.bg

Mehmet TÜRKER
Birkaç gün önce Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Aziz, Eğitim ve Bilim Bakanı Daniel
Delçev’den bölgede anadillerinde öğrenim gören
Türk öğrenciler için yeni okul kitabı sağlanmasını
istedi.
Bakana gönderilen istek dilekçesinde
Kırcaali bölgesinde Türkçe anadili öğrenimi
gören öğrencilerin şu an kullandığı kitapların
1992 yılında basıldığını ve çok eski olduğunu
hatırlattı. Bu konu ertesi gün tüm günlük
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gazetelere de yansıdı ve kızılca kıyamet koptu.
Gazete haberlerini okuyan bazı Bulgar okuyucular yine Türklere karşı kinini kustu. Özellikle
“Novinar” gazetesi okuyucularından İnce adlı
bir okuyucunun gazetenin internet sayfasına
gönderdiği yorum: “Türkçe okumak isteyenler
Türkiye’ye gitsinler, orada kitaplar Türkçe. Gacallar, şalvarlılar Bulgaristan dışına!” Çavdar da:
“Burası Bulgaristan. Okunan dil de Bulgarcadır.
Türkçe okumak isteyen Türkiye’ye, durum budur.” yorumunu getirmiş.
Bir belediye başkanı seçmenlerinin
çocuklarının anayasal hakkı olan bir istekte bulunca, Türklerin bu ülkede yeri yok demek mi
gerek? 21. asrın başında AB üyesi ülkenin bir
ferdinin böyle bir görüş, düşünce ve anlayışa
sahip olması inanılır gibi değil. Türk soyuna
mensup Bulgarlar hoşgörüye sahiptirler. Beş
asır Osmanlı hâkimiyetinde kalan Bulgarlar
kendilerine gösterilen iyi niyet ve hoşgörüyü
nasıl anlamazlıktan gelirler? Osmanlı onca yıl
tebaası halindeki azınlıkların ne örf ve âdetlerine,
ne diline ne de dinî ibadetlerine karışmıştır,
yaşatılmasına da engel olmamıştır. Demek ki
Bulgar olarak bilinen bu milletin damarlarında
Trak ve Slav unsurunun üstünlüğü mevcuttur.
Damarında Türk kanı olanlar hoşgörüye sahiptirler ve ülkesinde yaşayan bir başka milletin
anadilini okuması isteğine bu kadar nefretle
yaklaşmaz, bilakis yardımcı olur.

BURGAZ’DAKİ REFERANDUMDA FİYASKO
Bulgaristan’da komünist rejimin çöküşünden
bu yıla kadar düzenlenen ilk referandum 17
Şubat günü Burgaz’da yapıldı.
Burgaz Belediye Meclisi tarafından,
Burgaz-Dedeağaç petrol boru hattının olası
çevre felaketleri dikkate alınarak. Burgaz Belediyesi sınırları içinde inşaası ile ilgili olarak bölge
halkının görüşü
alındı.
Kayıtlı
olan 188.74 4
seçmenden
35.374’nün oy
k u l l a n dı ğ ı nı n
belirlendiği
referandum,
yasanın oy kullanma hakkına
sahip olanların
y a r ı d a n
fazlasının oy
kullanmaması
nedeniyle
geçersiz sayıldı.
Fiyasko ile sonuçlanan referandum konusunda aktif bir rol oynayan Bulgaristan’ın
ırkçı partisi Ataka’nın Burgaz Belediyesi grup
başkanı Valentin Kasabov, CKAT TV ve siyasi
partilerin gayretleri ile başarılı bir referandum
düzenlendiğini, Burgaz’da bulunmayanlar, oy
kullanmayan bilinçsiz kesim ve görevleri sadece Hak ve Özgürlükler Partisine oy vermek olan
Türkçe konuşanlar dışında iyi bir katılım oranı
yakalandığını, hükümetin bu sese kulak vermemesi durumunda bu insanları sokağa dökülmesi
için çalışmalarını organize edeceklerini ifade
etti.

Çernooçene:
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Darik radyosuna bir demeç veren Bulgaristan
Müslümanları Başmüftü Yardımcısı sayın Vedat
Ahmet, Adalet Bakanı ile yaptığı görüşmesinde
bazı cezaevlerine mesçit yapılması ile ilgili
vermiş olduğu teklife olumlu cevap aldığını
açıkladı. İlk mesçitin Sofya’nın Kaziçene
Cezaevine yapılması yönünde karar verildiği
bildirildi. İbadet yerlerinin yapılması için ger-

Referandumun geçersiz sayılmasını yani
fiyasko ile sonuçlanmasını görmemezlikten gelen Ataka, üstelik hayal de görmeye başlamış.
Irkçılığını ve bölücü tutumunu hat safhaya getiren
Ataka Türkçe konuşanlar, Bulgarca konuşanlar
diye halkı bölmek için şimdi de referandumu
kullanıyor. Bir de oy kullanmayanları bilinçsizlikle
itham ederek hakaret ediyor. Hakaret ettiği de
kendi seçmeni.
Katılımın
düşük seviyede
kalması nedeniyle yasaya göre
geçersiz sayılan
referandumdan
bir gün önce
Türklerin yoğun
yaşadığı semtleri
ziyaret eden Ataka mensuplar,
muhtarlıklardaki
seçmen listelerini inceleyip listelerdeki Türk isimlerine kafayı takmışlar. Burgaz’ın Türkiye’nin bir ili
olmadığını, Burgaz’da yaşayan herkesin Bulgar
ismi taşımaları gerektiğini söyleyerek gerginlik
yaratmak isteyen Ataka’nın provokasyon rüzgarı
ters yöne eserek referanduma katılım oranını
düşmesine neden oldu. Referandum sonrasında
ise seslerine kulak verilmemesi halinde halkı
sokaklara dökmekle hükümeti tehdit eden Ataka
artık parti hüviyetinden çıkarak militan hüviyetine
büründüğünü alenileştirdi.

Mustafa MUTLU

eken finansmanı Sofya’da bulunan müslüman
ülkeleri büyükelçiliklerinden ve bağışlardan
toplanacağını bildiren Vedat Ahmet, bir mesçit
için yaklaşık 40 000 leva gerekeceğini söyledi.
Bulgaristanda bulunan tüm cezaevlerinde
küçük kiliselerin bulunduğu, ancak şu ana kadar
onlarca müslüman mahkümü olmasına rağmen
tek bir mesçidin olmaması dikkat çekiyordu.

KH
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Bölgemizden

”RUMELİ TV” ARDİNO BELEDİYESİNİ TANITTI
Geçen Şubat ayının son günlerinde
İstanbul’dan yayın yapan “Rumeli TV” özel televizyon kanalı izleyenlerine Bulgaristanın Ardino
Belediyesini tanıttı. İki buçuk saat süren yayının
konukları arasında Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murat ve “Rodop Kıvılcımları” Okuma
Yurdu yöneticileri ve amatör folklör sanatçıları
vardı.
“Türkülerde Rumeli” Programı Balkan ülkelerindeki türk topluluklarının yaşamını ve kültürünü
seyircilerine sunmaktadır.
İlçe insanlarının yaşamını, geleneklerini,
onların manevi arayışları ve etkinliklerini program
akışında izleyenlere Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murat takdim etti.
Yöresel Türk Folklörü Ansambılından bir ekip,
genç solist Neşe Mümünova ve kıdemli Rodop
ses sanatçısı Vladimir Grozdev, çoğunluğu Lüleburgaz ve İstanbulda yaşayan Ardinolu göçmenlerden oluşan stüdyodaki konukları ve program
izleyicilerini sözün tam anlamıyla coşturdular.
Özgün bir Rumeli türküleri yorumcusu olan
Faruk Yılmaz tarafından hazırlanıp sunulan
program, Türkiye, Bulgaristan, Makedonya ve
Almanya gibi ülkelerden izleyenlerin yakın ilgisini kazandı. Stüdyoya gelen telefonlarda izleyiciler bu gibi programlara tam destek verirken,
programın, zaman içersinde değişik nedenlerden
ötürü birbirinden ayrılmak durumunda kalanları
bir araya gelip elele vermelerine mükemmel
bir olanak sağladığını savundular. Dolayısıyla
izleyiciler bu güzel programın bir yandan
yurtlarından, doğup büyüdükleri yerlerden ayrı
düşenlere nostalji giderme fırsatı sağladığını, öte
yandan da program sayesinde burada kalanların
yurtdışındaki yakınlarına duydukları özlem va
hasreti dile getirebildiklerini belirttiler.
Ö y l e k i , b u l u ş m a k ü l t ü r a l a nı n d a
gerçekleşmekte – insanların birbirine en pozitiv yaklaşımlarını ortaya koydukları ve man-

evi değerlere sınır koyulmayan bir alanın esas
olduğu yerde.
Bu yayının çok başarılı olmasına “Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ Lüleburgaz Şubesi önemli katkıda bulundu. Özellikle Derneğin yeni Başkanı Muhammet Cesur
Ardino’lu konuklara yürekten sahip çıktı ve ileride
memleketlerine yönelik yeni kültürel ve ekonomik
girişimler önereceklerine, Lüleburgaz ve Ardino
yöneticilerini ve işadamlarını bir araya getirmek
için çalışacaklarına söz verdi.
Programın daimi sponsoru ‘Hayrettin Tekstil’

Firması sahibinin yanı sıra, ki kendisi Ardino
kökenlidir, bu yayının gerçekleşmesinde Ardino’lu
göçmen olan Lüleburgaz işadamlarının önemli
payı olduğu kıvançla belirtilmesi gerekir.
Stüdyoda yayın konukları arasında Bulgaristan İstanbul Başkonsolosluğu Basınataşesi
Vasil Jeçev de vardı. Bu etkinlikten memnuniyetini ifade eden Vasil Jeçev, benzer sevinidirici olayların iki komşu ülke arasındaki dostane bağların gelişmesine önemli katkıda
bulunacaklarına inandığını dile getirdi.

Selahattin KARABAŞEV

MESTANLI ZEYBEKLER GRUBU OSMANİYE’NİN
KADİRLİ İLÇESİNDEKİ FESTİVALE KATILDI
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 04-08 Mart
2008 tarihlerinde düzenlenen 8. Uluslararasi
Kültür Sanat ve Turp Festivali’ne bu yıl Suriye,
Bulgaristan, Bosna Hersek, KKTC, Azerbaycan ve Türkmenistan’dan sanatçılar ve folklor
ekipleri katıldı.
Bulgaristanı Mestanlı’da faaliyet gösteren Metin Hasan beyin Başkanlığındaki “Zeybekler”
folklor ekibi temsil etti. Festivale özel oyunlar
hazırladıklarını belirten Metin Hasan, onlardan “Kızların turp ekimi” ve “Dede ve kocaman turp çıkarışı” isimli oyunlar büyük beyeni
kazandıklarını söyledi.
Sayın Hasan Kırcaali Haber gazetesine
şu açıklamayı
yaptı:
“ Ekibimiz bu
festivale ikinci
kez katılıyo r.
Oynadığımız
oyunlar büyük
beyeni kazandı.
Cebel Belediyesinden sanatçi
Mehmet Davut
ve bizim gruptan
sanatçılar Rosit s a Rayç eva
ve Leylin Fehim
saz ve sözleriyle canlı türküler
okudular. Festival çerçevesinde
7 değişik yerde

yaptıklarımız gösterilerde sanatçılarımız seyirciler tarafından ayakta alkışlanı. Kadirli ilçesinde bulunan tarihi yerleri ziyaret ettik. TRT
ekibi bizim grupla yaptığı belgeseli gelecek
hafta yayınlayacak.”
Festival sunuculuğunu Maceracı olarak
Samanyolu TV’den bilinen Murat Yeni yaptı.
Aşıkların ve halk ozanlarının türküleri beğeniyle
dinlenirken aşıkların atışması büyük alkış
topladı.
Festival, Serttaş’ın söylediği birbirinden güzel
türkülerle sona erdi.
KH
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Gündem

Müzekki Ahmet
muzekki@gmail.com

TÜRKÇE ÇIKMAZI
Bulgaristan’da onlarca yıldan bu yana
devam ettirilen Türkçe derslerine yönelik sessiz yok etme politikası bir başka safhasına
daha geçti.
Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
yıllarında Bulgaristan ile imzalanan ikili
anlaşmalar kapsamında ülkemizde yaşayan
Türk’lere Türkçe eğitim verilmesi “olmazsa
olmaz” bir koşul olarak belirlenmişti. O günlerde Bulgaristan’da sadece Tütkçe eğitim
veren okullar kurulmuş ve bu okullar yıllarca
kanunların güvencesi altında hizmet vermişti.
Bulgaristan’da yaşayan Türk nüfusunun
çokluğu göz önüne alındığında bu doğal bir
ihtiyacın giderilmesiydi.
Ancak komünist rejimin baskı dolu
günlerine yaklaşıldıkça bu okullar, maddi
yetersizlikler, bakımsızlık, öğretmen eksikliği,
kitap yetersizliği gibi her gün artan ve artması
sağlanan bahanelerle bu okullar yavaş yavaş
kapatılmaya başlandı. Todor Jivkov ile birlikte resmen kapatılan okullar, Bulgaristan’a
demokrasinin gelmesinden sonra açılmasına
rağmen Bulgar eğitim okulları sıfatını
almışlardı.
Türkiye ile Bulgaristan arasında devlet büyüklerinin görüşmelerinden de çıkan
sonuçlar aynı idi: öğretmenler yetersiz, kitaplar eksik, sınıf yok ...
Üstelik Bulgaristan’da AB rüzgarları
esmeye başladıktan sonra öğrencilerin ikinci
dil olarak Bulgarcadan başka İngilizceyi tercih ettikleri ve bu nedenle Türkçe öğrenmek
isteyenlerin sayısının da azaldığı yönündeki
söylentiler de bahaneler listesine eklendi.
Bugün Bulgaristan’da Türkçe dersleri okulların günlük programlarının bitmesini
takiben verilen ek dersler olarak uygulanıyor.
Bu da çocukların derslerin bitiminde evlere
gitmeleri ve daha sonra sadece Türkçe dersi
için okula dönmeleri anlamına geliyor. Elbette
bu durum da pek tercih edilmiyor.
Son zamanlarda Bulgaristan’da
Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni
çalışmalarla birlikte, zaten zavallı koşullar
altında verilen Türkçe derslerinin sonunun geldiği anlaşılmaktadır. En son çıkan
söylemde, Bulgaristan ekonomisinin ek ders
vermek için ayrılacak bütçesinin olmaması
da öne sürülüyor. AB’ye yeni üye olmuş ve
kendisini refah düzeyi yükseltmekte olan bir
ülke sıfatına oturtturan Bulgaristan için bir ek
dersin ne kadar yıkım olacağı oldukça şüphe
uyandırıcı bir söylem.
Üstelik Bulgaristan yetkilileri bu
sefer, sadece maddi konuları değil, sağlık
konularını da gündeme getirerek, Türkçe
derslerini iyice çıkmaza sokmaya çalışıyor.
Güya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir
araştırma sonucu, öğrencilerin bir gün içinde
6 saatten fazla ders görmeleri sağlıkları
açısından sakıncalı. Bu nedenle günün sonunda , üstelik de okullar kapandıktan sonra
verilen Türkçe dersleri öğrencilerin genel
eğitim performansını olumsuz etkiliyor.
Bu iddialar filimlerdeki komplo teorilerini bile geçmiş durumda.

Bölgemizden
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STAMBOLOVO BELEDİYESİ KAPALI HAVUZ İNŞA EDİYOR
Stambolovo belediye
başkanı Güner Serbest verdiği
bilgiye göre bu yılın sonuna kadar belediye ve okul binasının
hemen yanına bir kapalı havuz
inşa edeceklerini söyledi. Metal konstruksiondan oluşacak
olan kapalı havuzun yapılması
ile
köydeki öğrenciler ve
vatandaşların hizmetine açılacak
olan havuzun büyüklüğü 20 /10
metre olacak.
Belediye başkanı Güner

EDİRNE’DE YENİ
B U L G A R İ S TA N
KO N SO LO S LU K
BİNASI
İNŞA
EDİLECEK
Bulgar ist an’ın Edir ne
Başkonsolosu Angel Angelov,
Avrupa Birliği standardında yeni
konsolosluk binası inşa edeceklerini bildirdi.
Angelov, yaptığı açıklamada,
Ta l a t p a ş a C a d d e s i ’ n d e k i
mevcut konsolosluk binasında
sürdürdükleri hizmetlerin daha
sağlıklı yapılabilmesi için günün
şartlarına uygun yeni bir hizmet
binası yapmayı hedeflediklerini
söyledi.Yeni konsolosluk binasının
yapımı için ilgili bakanlıklardan
izin beklediklerini ifade eden Angelov, yeni konsolosluk binasını
bir an önce yapmak istediklerini
belirtti. ‘’Edirne’ye Avrupa Birliği
standartlarında konsolosluk binası
inşa edeceğiz’’ diyen Başkonsolos
Angelov, Ayşekadın Semti’nde 5
dönüm üzerine kurulacak binada,
hizmet bürolarının yanı sıra sosyal tesis ve lojman da olacağını
açıkladı.
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Serbest böyle bir
kapalı havuz kendilerinin eskiden beri
h ay a l i o l d u ğ u n u
söyledi ve bunun
gibi havuzların
Haskovo bölgesinde
olmadığının altını
çizdi.
Bu havuz modern ve AB kriterlerine uygun şekilde
yapılacağı bildirildi.

ARDİNO BELEDİYE MECLİSİ’NİN İLK
TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Kırcaali Valisi Angel Kocamanov
tarafından toplanan Ardino Belediye Meclisi’nin ilk oturumu seçimlerden yaklaşık 5 ay sonra yapıldı.
Sebebi de rakip parti olan ve eski
bakan Mehmet Dikme’nin belediye

oturumunu düzenlemiş oldu.
Meclis üyeleri Ardino eski
belediye başkanı Aydın Serkanı
meclis başkanı seçti.
HÖH meclis üyelerinin yaptıkları
açıklamaları’nda yeni seçilmiş olan

Kırcaali Belediye Başkanı müh.
Hasan Azis, Eğitim ve Bilim Bakanı
Daniel Velçev’den bölgede anadili
okuyan Türk öğrencilerine yeni okul
kitapları sağlanmasını istedi.
Bakana gönderilen istek dilekçesinde Kırcaali bölgesinde Türkçe
anadili öğrenimi gören öğrencilerin
yeni kitaplardan ihtiyaçları olduğunu, şu an kullanılan kitapların daha
1992 yılında basıldığını ve çok eski
olduğunu hatırlattı. Başkan Azis bir
an önce yeni Türk anadili kitapları
basılması için prosedürlerin başlamasını istedi.
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PAPAZ BOYAN SARIEV
OKULLARDA MECBURİ
OLAR AK ORTODOKS
DİNİ OKUTULMASINI
İSTİYOR

başkan adayı olduğu “Yeni Zaman” partisi tarafından seçimlerin
iptali istemiydi. Yargı sürecinin sonuna gelindiğinde seçimlerin yasal
olduğu anlaşılmış ve yeni meclis ilk

Belediye başkanı Resmi Murad’ın
başarılı bir yönetici olacağının
göstergesi olarak son aylarda
yaklaşık 5 milyon levalık projelerin
hayata geçirilmesi gösterildi.

Bulgaristan göçmeni Türklerin
birlik ve beraberlik içerisinde
olmalarının öneminden bahsetti ve birlik ve beraberliklerinin
daha da pekişmesini istediklerini
söyledi. İzmir BAL-GÖÇ Derneği
Genel Başkanı sayın Süleyman
PEHLİVANOĞLU da dernek ve
göçmenler olarak Bulgaristan’da
yaşayan kardeşlerimizin
sorunlarının çözümü için her zaman çaba gösterdiklerini, bu
çabanın ve yakın ilginin artarak
devam edeceğini, Bulgaristan’da
yaşayan kardeşlerimizin orada
Türklük bilinçlerini muhafaza edip
güçlendirerek huzurlu ve mutlu bir
şekilde hayatlarını devam ettirmelerinin bizim en büyük amacımız ve
dileğimiz olduğunu belirtti. Daha
sonra sayın Kasım DAL ve Enver
HATİPOĞLU’na bugüne kadar
Bulgaristan’da insan hakları ve
demokrasinin gelişmesine yapmış

Plovdiv / Filibe / şehrinde düzenlenen din eğitimi isimli konferansa
katılan Kırcaali’den eskiden müslüman olan ve Rodopları hıristiyanlaştıran adam olarak tanınan papaz Boyan Sarıev son zamanlarda
tartışılan okullarda din öğrenimi ile
ilgili yaptığı açıklamasında din derslerinin mecburi olmasını ve sadece
ortodoks dini okutulmasını istedi.
Sarıev’e göre din dersleri seçmeli olursa Rodop dağlarındaki yüzbinlerce kişi müslümanlaşacak.
Boyan Sarıev, okullarda sadece
hıristiyanlik dini okutulmasını, diğer
dinlere ise kendi ibadet yerlerinde
öğretim verilmesini tavsiye etti.
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HÖH BAŞKAN YARDIMCISI KASİM DAL
İZMİR BAL - GÖÇ DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ
Bulgaristan’da faaliyette bulunan
ve üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu “Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH)” isimli siyasi partinin Genel Başkan Yardımcısı sayın
Kasim DAL, HÖH Türkiye Temsilcisi
sayın Enver HATİPOĞLU ile HÖH
Ege Bölge Temsilcisi ve İzmir BALGÖÇ Derneği Üyesi sayın İsmail
VATANSEVER 28 Şubat 2008
Perşembe günü İzmir BAL-GÖÇ
Derneği Genel Merkezini ziyaret
ettiler. İzmir BAL-GÖÇ Derneği
Genel Başkanı sayın Süleyman
PEHLİVANOĞLU, İzmir BAL-GÖÇ
Derneği Genel Merkez Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Şube Başkanları
gelen misafirleri karşıladılar. Ziyarette Bulgaristan’da yaşayan
Türklerin durumları ve sorunları
ile Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç
eden göçmenlerin sorunları ve
çözüm yolları konuşuldu. Sayın
Kasım DAL Türkiye’de yaşayan

MÜH. HASAN AZİS
YENİ TÜRKÇE OKUL
KİTAPLARI İSTEDİ

oldukları katkılardan dolayı İzmir
BAL-GÖÇ Derneği Genel Başkanı
sayın Süleyman PEHLİVANOĞLU
tarafından birer plaket verildi,
ayrıca sayın Kasım DAL ve Enver HATİPOĞLU İzmir BAL-GÖÇ
Derneğine fahri üyelik müracaatında
bulundular ve fahri üye olarak kabul edildiler. Sayın Kasım DAL ve
beraberindeki heyete İzmir BALGÖÇ Derneği üyesi ve BAL-GÖÇ
Federasyon Delegesi olan Sarnıç
Belediye Başkanı sayın İsmail
ACAR tarafından aynı akşam Sarnıç
Piknik Alanı içerisindeki Sarnıç
Restoran’da akşam yemeği verildi. Akşam yemeğinde Bulgaristan
göçmeni sanatçı Hasan RODOPLU
ile İzmir BAL-GÖÇ Derneği Genel
Sekreter Yardımcısı ve sanatçı Mehmet SERBEST Türküler söyleyerek herkesi coşturdular.
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B U LG A R İ S TA N
BAŞMÜFTÜLÜĞÜ
BİNASINDA “TÜRKLER
ÖLÜN” YAZISI
Bulgaristan Başmüftülüğü basın
merkezinden yapılan açıklamaya
göre geçenlerde bilinmeyen kişiler
tarafından yeni tamir edilen müftülük
binasının duvarlarına “Tükler ölün”
yazısı yazldığı belirtildi.
Türk karşıtı yazılar giriş kapısının
iki tarafına yazıldığı açıklandı.
Başmüftülükten basına yapılan
açıklamada şöyle deniyor:
“ Böyle yazılar bizleri endişeye
sokuyor. Bu endişemizin büyümesi
sebepleri arasında son zamanlarda müftülüklerimize, camilerimize,
okullarımıza yapılan çeşitli saldırılar
yer almak tadır. Biz güvenlik
güçlerine bu olayları yapan kişilerin
bir an önce yakalanmaları ve
adalete teslim edilmeleri çağrısında
bulunuyoruz.”

KH

Kültür-Sanat
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ОSMAN AZİZ’İN MEZARI
Ellerimi duaya açmışım.Bir yığın toprak var
önümde.
Hey, Koca Kader! Sen ne ettin de bu büyük
insanla onun 70. yaş gününü kutlayamadık! Ressam Kamber” Şair hemşerimize yaraşacak bir yaş
gününde buluşalım!” dedi. Takdim konuşmasını
da sen yap!”
Diken diken oluverdi tüylerim birden. ”Osman’ı
takdim etmek bana mı düşer?” diyecektim
az kalsın. Bir an için dilim tutuldu. İyi olmuş
da tutulmuş. Ressam kardeşim sözünü şöyle
tamamladı. ”Biz Osman Ağabey ile gecenin
kabataslağını konuştuk. Herşeyini onayladı...
İlle de ”Allahtan sağlık hoşluk!” dilemeyi de
unutmadı.
Yurt dışına çıkıyordum. Bayramdan sonra
kutlamanın ayrıntılarını da gözden geçirecektik...
İşte Alınyazısı! Bazen insan,elinde olmadan
toprağa doğru giden yolu kısa kesiyor. Koca
Osman’ımız da kara toprağa bir kestirme yoldan
gitti.Alınyazısı tuttu onu da
kolundan gittiler, gittiler hep
kestirmeden.
Hani senin o görkemli
yaş günün?! Yürüdün gittin
karatoprağın bağrına...
Ellerimi duya açmışım.
Önümde bir yığın toprak.
Beynim alabildiğine zonkluyor. Onun yaşgününde
konuşacaklarım dolanıyor
dilime.Osman Aziz, şiirinden
önce sanatıyla büyülemişti
i n s a n l a r ı m ı z ı. ”A r d a
Türküsü, Yusuf Efsanesi” ile
ölümsüzleştirmiştik onu...
Sonra gönüllerimizde
”Büyük Ateş”i yakmayı da
bildi.
Beynim zonklamıyor artık.
En son yayınladığı ”Güllerin Korkusu” güldestesinden dizeler geliyor aklıma.
“Bir yağmur yağıyor sabahtan beri
Belki daha da yağacak...

BAŞINDA

Bu dizeler içimi rahatlatıyor.Yeni dizeler zorluyor
belleğimi:
“Bırak şu duayı bırak!
Yaşamak üstüne bir şarkı yandır!
Dünya ne güzel bir bak,
Ysşamaktan ötesi yalandır!....”

Gözlerimde gözlerinin parlaklığı
Yüreğimde o sevginin kutsallığı
Sana gönül vermemek elimde değil.
Hafızamada anıların canlılığı
Rüyalarımda yüzünün tanıklığı
Gönlümde muhabbetinin tatlılığı
Sana gönül vermemek elimde değil.

Gidenlerin kar beyazı mil çektiler gözlerine
Karanlığı görmesinler diye!
Gidenlerin ellerini kestiler
Aydınlığa ermesinler diye!
Ama gidenler gecikmediler karanlığı götürmekte
Vız demeden ölmüşlüğe.
Gidenler gecikmediler aydınlığı getirmekte
Ve ermekte sonrasız bir büyümüşlüğe

Şimdi birtakım sesler de duyuyorum. Bu
dizelerin cismane şekli olmalı diyesim geliyor bu
seslere. Üzülmeyelim yani öteki toprağa göçenlere.
Dağlarımın,toprağımın şairi Osman Aziz ile
nasip olmadı bir daha görüşmek! Göçüverdi
karşıyakaya!Yüreklerimizde yaşatacağız onu.

Senin yaşta vardı yoktu çocuklar
Bahar için güzlerin karşısına çıkarken
Yürümekte gecikmediler üstüne üstüne ölümün
Büyümek denen çocuk saltanatını düşünmeden!
Gidenler Güneşi özlediler ömür boyu
Koskocaman bir kırmızı ile.
Ve güneşin doğduğu kırmızıya gittiler
Büyük özlemin hızı ile.
Bitmediler yanmaktan alev alev
Yorulmadılar umutlanmaktan sonrasızca
Dinmediler, korku nedir bilmediler
Güzel günlere inanmaktan insanca!
Ve gittiler
Gayrı çocukları uykularında yormamak üzere
Gittiler
İnsanları gayrı mutsuz görmemek üzere!

O, adı üstüne bizim Azizimizdir!
Toprağın bol olsun!
			
Mehmet

Resmiye MÜMÜN

Ellerimde ellerinin sıcaklığı

İNANMAK İNSANCA
Gecikme gidenleri düşünmekte yola çıkmadan
Gidenleri anmakta gecikme, yavrum!
Gecikme gidenleri sevmekte
Gidenleri sevmekten başlar yolumuzun ucu.

Ne gökgürültüsü
Ne şimşek!...
Böyle yağmalı zaten yağmur
Böyle olmalı yaşamak!..”
.............

Resmiye Mümün 1976 Kırcaali doğumlu.
Orta okulunu Kostino köyünde bitirdikten
sonra Kırcaali’de liseye devam etti. 2001
yılında Plovdiv /Filibe/ Üniversitesinin
Kırcaali filialinin Bulgarca Türkçe bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını da
Türkoloji bölümüyle tamamladı. Halihazırda
Kırcaali Belediyesi’nin Kostino köyünde
öğretmenlik yapıyor. Şiir denemelerine iki
yıl önce başladı. Okuyucular basılan şiirlerini
başarılı buluyor.

ELİMDE DEĞİL
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Sözümde öğütlerinin doğruluğu
İşimde heyecanının coşkunluğu
İyiliğimde yardımının sonsuzluğu
Sana gönül vermemek elimde değil.
Tavrımda nezaketinin inceliği
Aklımda olgunluğunun derinliği
Başarımda hamlenin niyetliliği
Sana gönül vermemek elimde değil.
İmanımda inancının yüceliği
Kararımda irademin güçlülüğü
Türkçem’de sadakatımın büyüklüğü
Sana gönül vermemek elimde değil.

Ve şimdi sen
Mavi gözlerini kapamadan akşamları
Ve sabahları yola çıkmadan
O mavi sonrasızlığa gidenlerin yoluna bak!
Gidenlerin her biri, dünya var oldukça
Bizde yaşama direnci yaratacak!

Osman AZİZ

ALEV

TEK BAŞIMA
Gittiğim yolları coşkulu seller aldı
Oturduğum yerler depreme maruz kaldı
Sabrım bin bir zorlukları aşıp uslandı
Sen benden vazgeçip tek başıma kalalı.
Güvendiğim dağları karlar ele aldı
Yakın arkadaşlar gizli düşmanlar çıktı
Hasetimi çekenler iki misli arttı
Sen benden vazgeçip tek başıma kalalı.
Verilen nasihatler onurumu kırdı
Yapılan şakalar sözlüğümde arandı
El alemin sözleri kalbime saplandı
Sen benden vazgeçip tek başıma kalalı.
Haksızlığın pençesi üstüme atıldı
Kötülükler ard arda peşime takıldı
İnsanlığın değerleri ciddi sarsıldı
Sen benden vazgeçip tek başıma kalalı.
Eski fotoğraflar yüzüme gülmez oldu
Tanıdıklar selamsız gelip geçer oldu
Maziyi anmak ölümden de beter oldu
Sen benden vazgeçip tek başıma kalalı.

Bilelim-Gülelim
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Geçen sayıdaki mantık sorusunun cevabı.

Bir Fıkra
ETMEZSEN ETME
Adamın biri, bir gün ağacın altında namaz kılıyormuş. Ağaçta
bulunan başka biri de onu izliyormuş. Namazını bitiren adam daha sonra
namazının kabul olması için Allah’a dua etmeye başlamış. - “Allahım sen
namazımı kabul et.” Ağaçtaki adam: - “Etmem”, diye cevap vermiş. Adam
şaşırmış. Tekrarlamış: - “Allahım sen kıldığım namazı kabul et.” - “Etmem.”
Adamın şaşkınlığı iyice artmış. Yine: - “Allahım sen namazımı kabul et”,
demiş. Ağaçtaki adam tekrar: - “Etmem”, deyince adam sinirlenmiş. “Etmezsen etme. Zaten abdestsiz kılmıştım.”

1.anahtarı yakarım ve 5 dakika beklerim-sonra söndürürüm - 2.
Anahtarı yakıp üst kata çıkarım-lambaları kontrol ederim-sıcak olan lamba
1.anahtarla, yanık olan lamba 2. Anahtarla, sönük olan 3 . anahtarla açılıp
kapandığını bulurum.

BULMACA

Mantık Sorularımız
”Haskova ya giderken yolda yedi karısı olan bir adamla
tanıştım. Her kadın yedi çanta taşıyordu. Her çantada da yedi
kedi vardı. Her kedinin de yedi yavrusu vardı. Kedi yavruları,
kediler, çantalar, kadınlar - Toplam kaç kişi Haskova ya
gidiyordur ?”

AĞIZ TADIMIZ
ETLİ KABAK DOLMASI

SOLDAN SAĞA

MALZEMELER

1 - Çile’nin yazarı ‘Üstad’ lakaplı şairimiz.
2 - Kebabıyla ünlü bir ilimiz. -Kız çocuk.
3 - Anlayışlı, zeki manasında bir bayan adı. -Dişi geyik.
4 - Türkiyenin trafik sembolü. -Manisa’nın bir ilçesi.-Küçük para torbası.
5 - Uyanıklık. -Lezzet.
6 - Bir tür cetvel. -Bir Afrika ülkesi.-Lityumun remzi.
7 - Dolaylı anlatım. -Ana.
8 - Budizmde, bencilliğin ve nefsi arzuların yok edilmesi ile ulaşılan hal.
-Uşak’ın bir ilçesi.

5 adet beyaz kabak
ic malzeme:
200 gr kiyma
1 çay bardağı pirinç
2 adet iri kuru soğan
yarım demet ince ince
kıyılmış maydanoz ve
dereotu

YUKARIDAN AŞAĞIYA

yarım çay bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı domates veya biber salçası
tuz, karabiber, nane
1 adet domates

TARİFİ:
Kabakları yıkayıp, üzerlerini bir çatal ile çizin yada alaca
soyun. Kabakların uzunluğuna göre ortadan 2 eşit parçaya
kesin. Bir çay kaşığı yardımıyla kabakların içlerini oyun.
Oyduğunuz kabakların içine tuz serpin. Pirinçleri yıkayıp
suyunu süzün. İnce kıydığınız Maydonoz, dereotu ve yemeklik
dogradığınız kuru soğanları geri kalan iç malzemeyle karıştırıp
hepsini iyice birbirine yedirerek karıştırın. Bu malzemeyi içlerini
boşalttığınız kabaklara bir parmak boşluk kalacak şekilde
doldurun. Üzerlerine birer dilim domates oturtup tencereye
dizin. Yarım yemek kaşığı salçayı biraz kaynamış suda ezip
kabakların üzerine dökün. Bir miktar kaynamış su ekleyip kısık
ateşte yarım saat pişirin.

Afiyet olsun

Atasözü
Güvenme güzelliğine bir sivilce
güvenme malına bir kıvılcım yeter.

yeter,

1 - Maden kömürü katranından elde edilen ve güvelere karşı kullanılan
keskin kokulu bir madde.
2 - Değer, fiyat. -Bir tembih sözü.
3 - İslam’ın beş şartından biri(tersi). -Namus duyğusu.
4 - Yansıma.
5 - Sakarya’nın Geyve ilçesine bağlı bir bucak.
6 - Merhamet, acıyın manasında bir kelime.
7 - Beyaz. -Ateş yalımı(tersi)
8 - Bir kimsenin aleyhinde konuşma, çekiştirme. -Dört halifeden sonuncusu.
9 - Uzak. -Zihnimizin bir konuda sahip olduğu fikir.
10 - İtalya parası. -Hayat arkadaşı.
11 - Çocuklara anlatılan gerçek dışı hikaye.
12 - Belli yerleşim birimlerinde beldenin ve halkın bazı hizmetlerini görmek üzere oluşturulmuş idari yapı.

Geçen sayıdaki bulmacanın cevapları:
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RODOP MÜSLÜMANLARI’NIN EN ESKİ TARİHİ ESERİ “YEDİ KIZLAR” CAMİİ

Mestan ADALI
Kırcaali İlinin Kirkovo Belediyesine
bağlı Podkova köyü yakınında
eşine ender rastlanan tarihi bir
eser bulunmaktadır – “Yedi Kızlar”
camisi. İnşaatında hiç bir demir çivi
kullanılmadığı, tahtaların birbirine
girdirildiği, yer yer ahşap çivi istifade
edildiği için ona “Çivili cami” de denir. 1438 yılında, yani bundan 570
yıl önce inşaa edilmiştir. Bu açıkça
caminin iç kısmındaki arapça yazılı
sayılardan da anlaşılmaktandır.
Çok ilginç bir efsanesi vardır.
Kuruluşu Osmanlı imparatorluğunun
yükseliş dönemine rastlar. Günümüzde olduğu gibi, o zaman da
gençler cepheden cepheye gönderilirler, çoğu geri dönmezler,
şehit bedenleri yabancı yerlerde
kalırlarmış. Nalbantlar “Podkova”
köyünde yedi kızın nişanlıları da cepheye gönderilmek üzereiken kızlar
babalarına bedel tutmaları (askerliği
satın alma) için yalvarıp yakarmışlar.
Hatta çeyizlerini satma tekliflerinde
bile bulunmuşlar. Lakin fakirlikten ve
diğer bazı sebeplerden dolayı muvaffak olamamışlar. Nişanlılarının sağ
sağlim evlerine dönmeleri ve birbirlerine kavuşmaları için gündüz gece
Yüce Allaha dua etmeye başlamışlar.
O zamanlar askerlik yedi yıl olduğu
için kızlar da o kadar beklemişler.
Gizli gizli gözyaşı döküyorlarmış.
Yedi yıl daha beklemişler. Belki
dönerler umuduyla birbirinden
kınalı kurbanlar kesmişler. Bir gece
rüyalarında nişanlılarının ruhlarına
bir cami yaptırmaları söylenmiş.
Hemen toplanıp karar almışlar:
Nişanlılarımız yok iken bize ne gerek diyerek çeyizlerini, çemberlerini,
yüzüklerini, bileziklerini ve diğer
eşyalarını satacaklar ve bu rüyayı
gerçekleştirecekler. Kararlarını
babalarıyla da paylaşmışlar. Yalnız
Nalbantlılar değil, etraf köylerde de
bu düşünce hayranlıkla karşılanmış.
Herkez yardım elini uzatmış, lakin
olacaksa bizim gücümüzle olacak diyerek her çeşit yardım reddetmişler.
Topladıkları para az diye bir usta
bu işe girişmiyormuş. Nihayet
Hırlar köyünden (1912 Balkan harbinde yakılmış) dört hayırsever
usta razılıklarını bildirmişler. Lakin
şartlarını da açıklamışlar: “Biz bu
camiyi kurarız, ama duvarları taştan
değil, meşe ağacından olacak”. Kızlar
meşenin de çok kuvvetli olduğu için
razı gelmişler. Bazı rivayetlere göre
cami bir gün ve gecede, diyerlerine
göre de yedi gün ve gecede inşaat
edilmiş. Birkaç gün sonra da ibadete
açılmış. Bölge insanları bu işe şaşa

kalmışlar. Hem bu ahşap yapıyı
görmek, hem de ibadet yapmak için
camiye üşüşmüşler. Ayrıca kızların
nişanlıları için de dua ediyorlarmış.
Yıllardan sonra caminin yanına üç
yapı daha kaldırılmış- okul, öğrenci
yurdu “pansyon” ve yemekhane ki
burası uzun yıllar bölge sakinlerine bir
medrese gibi hizmet vermiş. Burasını
ikmal edenler İstanbul, Mekke, Medine v.s. gibi yerlerde öğrenimlerine
devam ederlermiş. Hocaların çoğu
İstanbul’dan gönderilmiş. Yerlilerden Ostrovets’li Molla Hüseyin
ve Hacı Aliosman, Stareyşinodan
Hafuz Bekir, Molla Yusuf, Hafuz
Hasan ve Hafuz Ali kardeşler ve
Molla Tahsin, Podkova’dan Hafuz
Şakir, Hafuz Hüseyin, Molla Hasan
ve Molla Ali, Zlatolist’ten Molla Emin
v.s. gibi din adamları burada görevde
bulunmuşlardır. 1912 yılına kadar
medrese maddi ve manevi Edirne
müftülüğüne bağlıymış. Sözü geçen
yılda Momçilgrad – Podkova- Çorbaciysko – Makaz yolu boyundaki
köy ve mahalleler yakılmış. Medrese
ve diğer iki yapının da akıbeti öyle
imiş. Ölümden kaçan Podkovalılar,
büyük küçük, camiye saklanmışlar.
İnsafa gelen yüz başı Petkov bu
Allah mekanının yakılmamasını
emretmiş. Böylece de hem zavallı

ayetler okunmakta, sala sesleri
etrafa yayılmaktadır. Ülkemizin
çeşitli yerlerinde, hatta Türkiye ve
Yunanistan’dan ziyaretçiler bu tarihi
esere hayran kalmaktadırlar. Her yıl
altı Mayıs Hıdırlez günü yüzlerce yerli ve yabancının katılımıyla burada
din-i tören düzenlenmektedir. Mevlit ve Kur’an-i Kerim okunur. İştirak
edenlere pilaf, şerbet ve çeşitli
tatlılar ikram edilir. Yedi kızlar ve
nişanlılarının ruhuna namaz kılınır
dua edilir.
Lakin esefle şunları da belirtmek
gerekiyor:
Bu tarihi esere henüz gereken
dikkat ayrılmıyor. Yedi kızlar camisi
hiç de küçümsenecek yer değildir.
Nasıl olur da Perperikon, Tatul ve
Ustra kale ve mezar anıtlarına milyonlarca para harcanırken ki buna
bir karşılık yok, sözü geçen anıta bir
leva ayrılmıyor. Eşine Balkanlarda,
belki de dünyada rastlanmıyan bu
eser buna mı layık?
Caminin restavre edilip avlusuyla beraber onarılması ve ibadet
yerinden başka bir müze ilan edilme
zamanı gelip geçti bile.
Bununla ilgili Belediyeden ve
Sofya’dan olumlu haberler gelmeye
başladı. İnşallah aklı-selim üstün
gelir de, bu tarihi cami layık yerini

halk ölümden kurtulmuş, hem de
cami ayakta kalmış. Rivayete göre
yedi kızların mezarlarının cami avlusunda, başka bir rivayete göre
ise melek olup uçtukları ve uzak
Yemende nişanlılarının yanlarında
oldukları söylenir.
Totaliter rejimin baskılarına
rağmen cami, bölge müslümanları
tarafından gizli de olsa ziyaret edilirdi. Demokrasi döneminde ise
o kapılarını geriye dek açtı. Her
Cuma günü burada bölgede yüzlerce müslüman ibadet etmekte.
Mevlid-i Şerif ve Kutsal kitabımızdan

bulur, kapılarını hergün geniş geniş
açar, bölge müslümanlarının yüzü
güler. Unutmayalım ki, tarihini iyi
bilen bir millet, vatanını daha çok
sever. İnanıyoruz ki, yakın gelecekte
Yedi kızlar cami yalnız müslümanları
değil, balkanlarda, dünyada türistleri
bağrına basacaktır.

NOT:
1. Hayırseverleri camiye
yardım etmelerine davet ediyor, şimdiden şukranlıklarımı
arzediyorum.

2. Yedi kızların, nişanlılarına
hasretlikleri türküyü (ağıtı) dikkate sunuyoruz:
Erkek:
Alıverin püsküllü çantamı,
Takayım koluma.
Babam bana bedel tutamıyor,
Gideyim yoluma.
Kız:
Gel gitme be gelin eşim,
Gel gitme,
Bilece olalım.
Al çeyizimi satalım,
Be babam,
Yare bedel tutalım.
Erkek:
Sesle ey garip anam, sesle,
Yemeni sesle.
Yemenden gönderdiğim kuru
üzümle,
Kız Eminemi besle.
Kız:

Şu karşıda görünen be babam,
Ot mu yaprak mı?
Benim de yarimi Yemine
götüren,
Su mu toprak mı?
(Ağıt Mest an Adalı’nın
icrasıyla Sofya radyosunda
kayıtlıdır).

Mestan Adalı - emekli

öğretmen (“Yedi Kılar” caminin imamı)
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L AY İ K Ö D Ü L L E R
STREMTSİ “KREPOST” SPOR KÜLÜBÜ GÜREŞÇİLERİ YENİ BAŞARILARIN ALTINA İMZA ATTI
Rodopların şirin Stremtsi köyü
yurt çapında ve dışında ünlü
pehlivanlarıyla anılmıştır. Dünya
güreş sahalarında seyircileri
şaha kaldıran bir İsmail Hüseyin
vardı. “Krepost” Spor Kulübünün
yetiştirdiği bir milli gururdu. Her
başarıda, göğüslerde yeni yeni parlayan her madalyaya antrenörleri
Süleyman bir başka seviniyordu.
Fakat gün geldi her şeye rest çekildi. Gözü dönmüş totaliter rejim bu
kulübün başarılarını unuttu. Bazı
sporcuların alınteriyle kazandıkları
madalyalar değersiz birer demir
parçası gibi göğüslerinden indirildi…
Kanımızda dolaşan atalarımızın
milli sporu güreş, küle gömülmüş
bir kor gibi demokrasi yıllarında
üflenip yine alev almaya başladı.
Içten gelen bir duyguyla yerli işadamı Velaydin Veli kolları
sıvadı ve kulübün yeniden dirilmesini sağladı. Harabeye dönmüş
spor salonu tamir edildi. Kırcaali
belediye Başkanı müh. Hasan
Azis’in maddi yardımıyla kulüp
faaliyete geçti. Çocuk güreş takım

antrenörü Aydın Şefket’in azimli
çalışmaları meyvelerini vermeye
başladı.
Sliven şehrinde düzenle -

Belediye başkanı müh. Hasan
A z i s ya p t ı ğ ı ko n u ş m a s ı n d a
katılımcıları selamladı ve yıllarca
Türk ve Bulgar bir arada hoşgörülü

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

Dimitır Lübomirov’a
ya da 100 leva para
verildi. Antrenörleri
Aydın Şevket 600
leva para ödülüne
layik görüldü.
Kırcaali’de düzenlenen ödül töreninde
konuşma yapan müh.
Hasan Azis: “Krepost
güreş kulübünün
yeniden faaliyete
geçirilip gelişmesi için
yaptığımız çabaların
ve desteklerin boşa
gitmediği ortadadır.
Genç sporcularımız,
yakın geçmişte
ağabeylerinin
ulaştıkları başarıları
tekrarlayıp daha da
üstün başarılar altına
imza atıp ileri gideceklerine inanıyorum”
dedi.
KH

2008 YILI TÜTÜN FİYATLARI AÇIKLANDI
Hükümet tarafından belirlenen 2008 yılı tütün alım
fiyatları:
- “Basma” cinsi tütün fiyatları: I. sınıf için kilogram başı 7,00
leva; II. sınıf için 4,40 lv.; III. sınıf için 1,80 lv.
- “Kaba kulak” cinsi tütün fiyatları: I. sınıf için kilogram başı
3,62 leva; II. sınıf için 2,83 lv.; III. sınıf için 1,77 lv.
- “Virciniya” cinsi tütün fiyatları: I. sınıf için kilogram başı 3,93
leva; II. sınıf için 2,57 lv.; III. sınıf için 1,10 lv.
- “Bırley” cinsi tütün fiyatları: I. sınıf için kilogram başı 2,80
leva; II. sınıf için 1,67 lv.; III. sınıf için 1,12 lv.

www.kircaalihaber.com

Foto: M. Ahmet
ve iyi komşuluk çerçevesinde bir
arada yaşadıklarının altını çizdi.
Programda ön görülen konserler Sofya – Kardam treninde çıkan
yangından 8 kişinin ölmesi nedeniyle iptal edildi.

KH

Reklamlarınızı Kırcaali Haber’de Değerlendirin
Kırcaali Haber gazetesi
reklam fiyatları:

Remzi ve Bayram Mümün bronz
madalya sahibi oldular. On günlük
bir antreman sonucu mindere çıkan

Foto: M. Ahmet

BULGARİSTAN KURTULUŞU’NUN 130. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI
3 Mart tarihinde Bulgaristan
milli bayramını kutladı. Bundan 130
yıl önce 3 Mart gününde İstanbul
yakınındaki Yeşilköy’de OsmanlıRus harbine son
veren ve 500
yıllık Osmanlı
egemenliğinden
s o n r a
Bulgaristan’ın
devlet olarak
y e n i d e n
doğmasına
i m k a n ve r e n
a n l a ş m a
imzalanıyor.
Milli bayram
nedeniyle tüm
ülkede olduğu
gibi Kırcaalide
de törenler
düzenlendi.
Kur tarıcılar
heykeli önünde düzenlenen törende
NDSV milletvekili Ognyan Gercikov, Bakan yardımcıları Dimço Mihailevski ve Raif Mustafa, Vali Angel Kocamanov, belediye başkanı
Hasan Azis Kırcaali papazı Petır ve
bölge müftüsü Şabanali Ahmed yer
aldılar.

nen Cumhuriyet çocuk güreş
şampiyonasında geçen yılın 32 kg.
birincisi Aycan Bekir bu yılda altın
madalyayı elinden kaçırmadı. Ümit

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

BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN HABER PORTALI

