Gerçek Kırcaali Sevgisi

Kırcaali Haber gazetesine

2010 yılında Fehime Basri adında bir şairimiz “Sensiz Dünya” başlığı altında 60 şiir
içeren bir şiir derlemesi sundu Bulgaristan
Türk edebiyatı dünyamıza. Ve Kırcaali şehrinde de Durhan Ali’nin “Sonbahar Rüzgârı”
kitabıyla birlikte “Ömer Lütfi” Kültür Derneği
salonunda büyük bir kalabalık önünde tanıtımı yapıldı söz konusu şiir derlemesinin.
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Kardeşlik Sınır Tanımaz!
Kırcaaliler, Bayrampaşa Belediyesinin iftar programında sunulan AYNA konseriyle coştular
önce Bosna Hersek’ten
yola çıkan Bayrampaşa Bereket Konvoyunun
Kırcaali’ye, “bütün olan
kalpleri tekrar ateşlendirmeye geldiklerini” duyur-

Resmiye MÜMÜN
Ramazan’ın 24’üncü gününde İstanbul Bayrampaşa Belediyesi dördüncü kez Kırcaali’de gerek
Müslümanların, gerek
Hıristiyanların katıldığı
3000 kişiye iftar yemeği
verdi. Ünlü AYNA grubunun konseriyle devam
eden program yaklaşık
5000 Kırcaaliliyi “Drujba”
stadı önünde bir araya
topladı. Akşamın geç
saatlerine kadar süren
konserde sevilen müzisyenler, gençlerin yoğun
sevgisine ve tezahüratlarına tabi tutuldular. Hep
bir ağızdan okunan parçalarıyla Kırcaalili hayranlarıyla ilk defa buluşan
AYNA grubu unutulmaz
anlar yaşattı.
Etkinlik, Bayrampaşa
Belediyesinin “Kardeşlik
sınır tanımaz!” sloganı
altında 2005 yılından beri
yürüttüğü “Balkanlar’da
Ramazan” programı çerçevesinde, Kırcaali Türk
Kültür ve Sanat Derneği

a

dular.
Gökhan Balekoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner adına
Kırcaali halkını selamladı.
Devamı 5’de

Kırcaali-Podkova yolunun
temel atma töreni yapıldı

ile ortaklaşa organize
edildi.
İftar sofrasına herkesi
Kırcaali Merkez Camii
imamı Erdinç Hayrullah
okuduğu ezanla davet
etti. Bol menüden ibaret
yemekten sonra Kırcaali
Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet sofra duası okudu.
İftar programında res-

Bu yıl Kırcaali bölgesinde iki
misli daha az tütün elde edilmesi
bekleniyor
Sayfa 2
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Kırcaali Bölge Müftülüğü bir
ilke imza attı
Sayfa 4

mi misafir olarak Türkiye
Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Ramis Şen,
Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis, Bayrampaşa
Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Balekoğlu,
Bulgaristan Müslümanları
Yüksek İslam Şura Başkanı Şabanali Ahmed,
Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet, Kırca-

Başbakan Boyko Borisov, 01.09.2011 y.
Cebel ile Momçilgrad
(Mestanlı) yollarının ayrıldığı kavşakta KırcaaliPodkova (Nalbantlar)
yolunun temelini attı.

leva ve zamanla biriken
5 milyon levalık faizin yarattığı probleme değindi.
Başbakan, “Bu tesisatı
yerine getiren şirketlere
ödeme yapılması gerekiyor. Onlar artık devlete

Tören için toplanan vatandaşlar, resmi şahıslar
ve basın temsilcileri karşısında kısa konuşma yapan Borisov, Kırcaali’de
gerçekleştirilen “Su Aynası” projesiyle ilgili uygulayıcı şirketlere hala
ödenilmeyen 25 milyon

karşı olan vergi yükümlülüklerini kapatmışlardır”
diye belirtti.
Kırcaali - Podkova yolu
projesi “Ulaştırma” Operasyonel Programınca
f inanse edilmektedir.

ali Türk Kültür ve Sanat
Derneği Başkanı Müzekki
Ahmet, Türkiye Cumhuriyeti Edirne milletvekili Dr.
Mehmet Müezzinoğlu,
T.C. İstanbul milletvekili
Nureddin Nebati, Bayrampaşa Başkanlığı Koordinatörü Yüksel Aydın,
birçok Türk iş adamları
hazır bulundular.
Organizatörler, bir ay

a

Boyko Borisov: Türkiye’nin
güçlü bir lideri var
Sayfa 6
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Kırcaali Müslümanları
Ramazan Bayramını merkez
camide karşıladılar
Sayfa 7

Devamı 5’de

ОЩЕ ЕДНА ПЕРЛА В КОРОНАТА
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Bu yıl Kırcaali bölgesinde iki misli daha az tütün elde edilmesi bekleniyor
Bulgaristan Tütün Üreticiler Birliği Başkan Yardımcısı Asen Kiçukov, bu
sene tütün hasadından
Plovdiv, Kırcaali ve Gotse Delçev bölgelerinde
ekilen alanların yarıya
inmesinden dolayı geçen
yıla kıyasla yaklaşık %50
daha az ürün elde edileceğini bildirdi. Yerli tütün
üreticisi olan Kiçukov’un
ifadesine göre Oryantal
cinsi tütün ekilen alanlar
%60 daha az. Kiçukov,
Kırcaali ve Gotse Delçev bölgelerinde tütün
üreticilerin çoğu bu işten
vazgeçtiklerini belirtti.
Plovdiv’te yaklaşık %50,
Kırcaali’de %60, Gotse
Delçev’ de ise %45 daha
az tütün ekildiğinden,
üretimin de bu oranlarda azalması bekleniyor.

Kiçukov, tütün üreticilerin küçük arazileri işlediği
halde dönüm başına mali
yardıma da aday olamadıklarına dikkat çekti. Nedeni ise, yardımın sağlanması için tütün üreticisinin
minimum 0,5 hektar arazi
işlemesi sınırlandırılması mevcut. Bu günlerde
tütün üreticilerine 20072009 dönemi için yapılan
ulusal yardımın ikinci kıs-

mı ödenmesi bekleniyor.
Asen Kiçukov, Plovdiv ve
Stara Zagora bölgelerinde tütünden başka tarım
kültürleri yetiştirmesine
alternatif olduğunu söyledi. Orada insanların tütün
yerine yağ elde edilen
tahıl bitkileri, hatta yemiş
ağacı bahçeleri yetiştirebileceklerini öne sürdü.

Kırcaali Haber

HÖH Milletvekilleri
Venets köyünde at
yarışlarını izlediler
Kiçukov’a göre bu durum,
devletin tütün üreticilerine
hiçbir prim ödemediğin-

den ve o bölgelerde başka tarım ürünü yetiştirme
alternatifi olmadığından

insanların geçim kaynağını yurt dışında aramalarından ileri geliyor.

Doğu Rodopların yabani doğasıyla ilgili en iyi gezi
notu ve fotoğraf müsabakası düzenleniyor
Bulgaristan ve
Hollanda’nın ortaklaşa
gerçekleştirdikleri “Yeni
Traklar Altını” projesi
esnasında Doğu Rodopların yabani doğasıyla ilgili en enteresan
gezi notu ve en güzel
fotoğraf müsabakası
düzenleniyor. İki yarışmanın da konusu
“Doğu Rodopların Yabani Doğasına Değin”.
Gezi notlarında ve fotoğraflarda projenin
üç kilit unsuru; yabani
doğa, eko turizm veya
organik tarımın yer alması şart. Gezi notu
Bulgarca yazılmalı, büyüklüğü 4 000 işarete
kadar olmalı ve beraberinde en az üç, en
çok beş resim olmalı.
Fotoğraf yarışmasına
bir yaratıcı en çok üç
resimle katılabilir.

En iyi gezi notu yazan,
Macarovo Belediyesinin
Gorno pole köyündeki
“Yabani Çiftlik”’te veya
Krumovgrad (Koşukavak) Belediyesindeki
“Studen Kladenets” av
hayvanlar çiftliğinde
iki kişilik bir hafta sonu
tatili kazanacak. Gezi
hikayesi, 2012 yılının
başlarında çıkması
beklenen Doğu Ro-

doplar Rehberliğinde
yer alacak. En iyi resim
yapan fotoğrafçının da
iki kişinin “Studen Kladenets” av hayvanları
çiftliğinde dinlenmesi
veya akbaba beslenilen yerde fotoğrafçıların
bedava resim çekmesi
ve Doğu Rodoplar Rehberinde yayınlanması
arasında seçim yapma
şansı olacak. İkinci ve

“ОЛМЕНА” ООД
АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА
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üçüncü yerde kalan yarışmacıların gezi notları ve fotoğrafları Doğu
Rodoplar’da elde edilen
organik ürünlerle ödüllendirilecek.
Eserlerin son gönderme süresi 15 Ekim
2011 tarihi. Müsabakaya katılmak isteyenler
malzemelerini office@
newthraciangold.com
adresine gönderebilirler. Ödül kazanan gezi
notları ve resimler projenin sitesinde 1 Kasım
2011 tarihinde yayınlanacaklar. Müsabakayla
ilgili daha ayrıntılı bilgi
projenin sitesinde bulunabilir.
Kırcaali Haber

Deliorman’ın Venets köyünde geleneksel olarak
her yıl düzenlenen at yarışları bu yıl da büyük
ilgi gördü. Yarışlara katılım geçen seneler olduğu
gibi fazlaydı. Deliorman bölgesinin farklı yerlerinden katılanlar olduğu gibi yarışları izlemeye
gelenler arasında özel misafirler de yer aldı. Hak
ve Özgürlükler Hareketi /HÖH/ Milletvekili Çetin
Kazak, HÖH Genel Başkan Yardımcısı Ruşen
Riza, Şumnu Bölgesi Emniyet Müdürü Komiser
Lübomir Hristov gibi isimler yarışları izleyenlerin
arasındaydı. Yarışlar tam olarak avlanma bölgesi
‘Palamar’ da gerçekleşti. Yarışların sponsorluğunu ‘Lukoil’ Genel Müdürü Valentin Zlatev yaptı.
At yarışlarına Bulgaristan’ın farklı bölgelerinden
toplam 60 yarışçı katıldı. Jokeyler atlarının farklı
mesafelerde koşturmak için kayıt yaptırdılar ve bu
mesafelerde yarıştılar. İzleyiciler at yarışı dışında
güreş izleme fırsatı da buldular. At yarışlarının
dışında farklı kategorilerden güreşen güreşçilerin
mücadeleleri de izlemeye değerdi.
Fevzi EHLİMAN
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2010 yılında Fehime
Basri adında bir şairimiz
“Sensiz Dünya” başlığı altında 60 şiir içeren bir şiir
derlemesi sundu Bulgaristan Türk edebiyatı dünyamıza. Ve Kırcaali şehrinde de Durhan Ali’nin
“Sonbahar Rüzgârı” kitabıyla birlikte “Ömer Lütfi”
Kültür Derneği salonunda
büyük bir kalabalık önünde tanıtımı yapıldı söz
konusu şiir derlemesinin.
Yıllardan beri ilk defa böyle bir katılıma tanık olduk.
İşin sevindirici tarafı şu
ki, şiir severlerin büyük
bir çoğunluğunu orta yaş
aydınlar ve öğretmenler
oluşturuyordu. Bir kısmı
da daha genç kuşaktandı. Salonun tıklım tıklım
olması şiirimizin ayakta
tutmak arzusu ile yanıp
kavrulanlar ordusu gerçekten Bulgaristan Türk
edebiyat ve sanatını cidden yaşatmak niyetindedir. Öyle ya, her şeyden
önce, biz kendimize sahip
çıkmazsak bu görevi kimler üstlenecek?..
Fehime Basri kimdir?
Kırcaalili midir aslında?
O, 21 Eylül 1953 yılında
Razgrad’a bağlı Yasenovets (Duştubak) köyünde doğdu. 1968 yılında
Kırcaali’de Hemşirelik ve
Ebelik Enstitüsüne yazılarak 1973 yılında bu
alanda uzmanlık hakkını
kazanıyor. Kısa bir süre
Razgrad’a dönmüş olsa
da sonra hayatını tamamen Kırcaali’ye bağlamış
oluyor. Sabık milletvekili
ve ombudsman vekili Yaşar Şaban ile aile yuvasını burada kuruyor ve bir
daha buradan ayrılmıyor.
Öyle ki, Kırcaali’den ayrılmayacağına ant içmişçesine halis Kırcaalili oluyor.
Kitabından da göreceksiniz ki, Fehime Hanım
Kırcaali şehrini ve Rodop
dağlarını o civarın insanlarından az sevmektedir.
Fehime Basri uzun zaman şiir yazıyor, fakat
yazdıklarını en yakınlarından bile gizli tutuyor.
Onları yayınlama niyetine de girmiyor. Ama talih
onu 2005 Aralık ayında
canı gibi sevdiği kızı
Hafize’den ve damadı
Şener’den mahrum edince başından geçen emsalsiz seran camları şiirleştirerek yakın dostlarıyla paylaşmaya sefkediyor.
Sözün gerçek anlamına,
öbür dünyadan dönmüş
olan şairemiz “Sensiz
Dünya” gül destesiyle tüm
yaşantılarını dile getiriyor.
Kitabın editörü “XXI yüzyıl” Türk Kültür Merkezi
Başkanı Dr. Sabri Alagöz
“ “Ön Söz Yerine” başlığı
altındaki kısa sunumunda, Deliormanlı olmasına
rağmen hayat onu Güney
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Gerçek Kırcaali Sevgisi
Bulgaristanlı, daha doğrusu Rodop dağlarının bağrında bir gerdanlık oluşturan güzelim Kırcaalili yaptığını belirtmektedir.

Fehime BASRİ
“Sensiz Dünya” derlemesinde Fehime Basri
ana-baba, oğul ve kız, bir
de torun olmak üzere üç
nesli bütünleştirme yaklaşımına başvurmaktadır.
Ön iç kapakta kızı Hafize
ile damadı Şener’in fotoğrafına yer vermektedir. Şiirleri dikkatle okuyan analığın ne demek olduğunu
kat kat farkına varacaktır.
Çok kişiler tarafından bilinen “ Ana başta taç imiş/
Her derde ilaç imiş /Bir
evlat pir olsa da/Anaya
muhtaç imiş…” şarkımızı
anımsatıyor. İnsanoğlu
babadan olunca bir kat
öksüzdür, fakat anadan
olunca iki kat öksüzdür.
Kadın kişi eşini bulup
dünyaya getirdiği çocuklarla hayata hayat verendir. İşte ana hattıyla bu
özelliği buluyoruz “Sensiz
Dünya”da.
“Yanıp Yıkılan Bir Ana”
şiirinde “ Bir bitkinin dalı,
çiçeğin yaprağı gibi/Bölümlerini taşıyor satırlarım/Bir ömür boydan boya
içlerinde” diyerek hem

içeriğini, hem de ana yönünü belirtmiş oluyor. Şaire sesinin kısık olduğunu
söylese de, yüksek sesle
hayranlarına, okurlarına
ve tüm yakın dostlarına”
sevgi ve acılarını duyura bilmektedir. “7 Aralık
2005” 13 dizeden oluşmasına rağmen büyük
Türk şairi Abdülhak Hamit
Tarhan’ın “ Makber” destanını fısıldar gibi oluyor
insana. “ Sizin İçin” şiirini
okurken büyük şairimiz
Recep Küpçü’nün evladının tabutunu taşırken “Bu
yaşta babalar evlatlarının
tabutlarını değil, evlatlar
babalarının tabutlarını taşımalıdır” acı sözleri hala
kulaklarımızda çınlamaya
devam etmektedir.
Fehime Basri ise bunu
şöyle toparlıyor:
“Siz yaşamalıydınız/Siz

gülmeliydiniz/Siz sevişmeliydiniz/Siz çelengini
örmeliydiniz”
Yaratıcımızı gerçek Kır-

Beş Yıl
Geçen yıllar beş oldu.
Kaza mıydı kader mi?..
Saçlarınız kana bulanıp,
Yeşil gözlerinizi kapatan
Geçen yıllar beş oldu.
Damla damla akan gözyaşlarımız
Göl oldu, ırmak oldu,
Sularını size gönderdik.
Fener yaktık yollara.
Işınlarını size gönderdik.
Ruhlarınız birleşmiş
Uçsuz, bucaksız aşkınız.
Geçen yıllar beş oldu.
Rüyalara kapıldık.
İşaretler sizden miydi?
Fısıltılar sesler, sizin miydi?
Sıcak sofralar, neşeli evler sizin

calili olarak kabullenmek
çok yerinde olacaktır.
Çünkü o, çocuklarına
“Kuzeye gitmeyin/Güneyde kalın” çağrısında buluyor (“Şehitler”).Altını kalın
ve kırmızı çizgile çizerek
belirtileyim ki, şaire “ Yaratılan göçüp gider/Ancak
Yaratan ebedidir” tezini
savunmaktadır (“Rüya”).
Derlenmenin bir başka
özelliği de, insanoğlunun
yaşama arzusu sönmemelidir. İslamiyet’te de
dünyaya gelen kişinin son
nefesine dek ölmeyecekmiş gibi çabalaması gereksinimidir. 45.sayfadaki
“ Koma” şiirinde Fehime
Hanımın 19 97yılında
öbür dünyaya yolcu olduğunu görüyoruz. Komaya girerek bir ay ölümün
kucağında kalır. Ama
İstanbul’dan ağabeyi ge-

lince, tabutta yatarcasına
yatan hayaletin elini korka
korka tutunca beklenmedik bir mucize olur. Koma

miydi?
Gonca güller yavrularınız mıydı?
Geçen yıllar beş oldu.
Sizi mutlu etmek için,
Şehirler, sınırlar geçtik.
İzin verin yavrular,
Bu çileler bitsin!
Aramızdaki ayrılık beş yıl kalır
Gelip alırsanız bizi!

Yağmur Zamanı
Gök kaş çatmış
Döküyor rahmetini
Tahvil ediyor etrafı
Gölcük oldu her yer
Dur aman yok
Yağıyor yağmur.
Yağısın yağmur

büyüsü bozulur. Yani yüce
Tanrının öldürmediği ölmez…
Şair ve ses sanatçımız
Osman Aziz’in “ Ey Kırcaali, güzel şehir/On beşinde bir kız gibi/Uykusuz
kalan şehir” demesinde
ne kadar da haklıymış
meğer. Fehime Basri ise
Kırcaali’ye bağlılığını şöyle yansıtıyor.” Sevdim seni
güzel şehrim, Kırcaalim /
Bilmediğim, görmediğim
bir şehirdin/ On beş yaşında sana geldim” Kırcaali sevmeyi ve sevilmeyi
öğretir ona. Devamı var,
yeniden doğsa yine orada
mekan tutmak, ister. Çünkü halk yaratıcılığımızda
sık sık adı geçen Arda
nehri boyuna yaşlanmış
olan Kırcaali Fehime’yi aldatmamıştır, oyuna getirmemiş, Rodop dağlarında

kaynayan ırmakların billur
suları misali temiz kalmıştır.
“Kınalı Kızım” ve “Ve

Diğer Şiirleri” bölümlerindeki şiirleri ayrı ayrı
değerlendirecek ve eleştirecek değiliz. Gerekmiyor da. Önemlisi, genel
hatlarıyla yeni kazanımımızı ve yaratıcının esas
görüş ve şiir anlayışını
sahnede sergilemektir. İnsan sevgisi, hayat sevgisi,
ana-babaların evlatlarıyla bütünleşip hep birlikte
hayat yolculuğunun ayrıntılarına, derinliklerine
inebilmektir.
Şaire dediyse büyük
dünyanın büyük arzuları
vardır. Yeryüzünde hayat
kolay olmuş olsa mutluluk ırmakları akıp gider
dört yanda. Ama hiç de
öyle değil. Tanıtımımızın
sonunu getirirken şunları
da anımsatalım:
“Mevsimler çeşitli
Rüzgarlar bazen amansız
Eser ince ince
Bazen hoş hoş
Bazen delice…”
Bütün engebeli yaşam
kurallarına rağmen olunca
haysiyetimizle, onurumuzla, şerefimizle yaşamayı,
vatanımıza, milletimize
yararlı olmayı öğrenelim.
Edebiyat ve sanatımızın
asırlar boyu aynası olduğunu unutmamalıyız.
Önce hayatı şiirleştirelim.
Talih ve tarihimizi tek vücut bir çelenk misali birbirine örgüleyen eserlerle
sahnedeki eserlerle sahnedeki rolümüzü gerekli
bir biçimde ifa edelim!
Sayın Fehime Hanım
ananın baş tacı olduğunu
bize tekrar anımsadığınızdan dolayı sizlere en
sıcak duygularımızı beyan etmek isteriz. Uzun
ömürlü, sağlıklı ve her
dizesinden hayat fışkıran
yetenekli şiirlerinizin devamını bekleriz!
Dr. Sabri İbrahim Alagöz

Feryat etsin yağmur
Çıldırtsın ağaçları yağmur
Suya kansın toprak.
Dinle yağmur şırıltısını
Dinle yağmur ötüşünü
Yıldızlı gece isteseler de aşıklar
Kesintisiz yağmur zamanı
Sonsuzluğun surların
Yağmur altında götürürler aşkını
Yağsın yağmur
Sevgi aksın sevgilerde
Bardaktan akarcasına
Sevgi sevgilerde
Zamanda ve aşkta
Gözle görür gibi olsam da
Elle tutamaz dokunamazsın onlara
Yağsın yağmur, bağırsın yağmur
Feryat etsin yağmur
Uğuldasın gürlesin
Serçeliği tiryakiliği yıkasın gidersin.
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Kırcaali Bölge Müftülüğü bir ilke imza attı
Sebahat AHMET

Kırcaali Bölge Müftülüğü, Müslümanların son
derece değer verdiği,
farklı münasebetlerle
mevlit programları tertip
ettiğini göz önünde bulundurarak Mevlid-i Şerif
kitabı yayınladı. Bununla
birlikte bir de kulak dolgunluğu kazanmak isteyenlere yönelik, mahreç
(telaffuz) ve makam öğretisi olur düşüncesiyle
Kırcaali’nin meşhur hocaları Erdinç Hayrullah
ve Avni Tahir’e, Beyhan
Mehmet’te eşlik ederek
onların seslerinden mevlit CD’si kaydetti.
Mevlidin anlam ve önemiyle alakalı sorumuzu
Kırcaali bölge Müftüsüne sorduk.
Beyhan Mehmet Kırcaali Haber okuyucuları
için şunları söyledi:
“Mevlit
Hz.
Peygamber’in hayatını,
doğumundan vefatına bütün katmanlarıyla
Edebi bir üslupla - Siyer ilmi misali anlatarak,
okuyucusunu bilgilendirir. 600 yıldan bu yana
büyük ilgiyle okunur.
Yazarı ihlas ve muhabbet sahibi Süleyman

Çelebi Hazretleridir ki,
uzun yıllar Bursa Ulu
Camii imamlığı görevinde bulunmuştur. Mevlidin
asıl ismi “Vesiletü’n- Necat”- kurtuluş vesilesidir.
Yani Peygamber sevgisi
gerek, şefaatine nail olmak için. Ve peygamber
sevgi ve muhabbetini en
güzel şekilde terennüm
eden eserlerimizden biri
Mevlid-i Şerif’tir. Bundan
dolayı müftülüğümüz
adına yayınladığımız
Mevlit kitabı ve CD’si
ile iftihar ediyoruz- toplumumuzun faydalan-

masını umuyoruz. Din
görevlilerimizden ricam
şudur “Mevlidi bir tebliğ
ortamı olarak görelim,
birlik içinde olan din kardeşlerimize gündemle
alakalı 1 ayet 2 hadis
paylaşalım”.
Mevlit CD’si kayıtlarıyla ilgili Kırcaali merkez camii imamı Erdinç
Hayrullah: “Bölgemizde
yaşayan Müslümanların
Mevlide büyük bir ilgi
ve muhabbeti var. Yeni
alınan evde huzurlu
oturmak için, çocukların sünneti sonrasında,

Tütün üret iciler ine al t er nat if ür üne
yönlendirilmeleri için 34 milyon leva sağlandı
29 Ağustos’ta 30 132
kişinin banka hesabına
toplam 34 632 208 leva
transfer yapıldı. Bu sübvansiyonların verilmesinin
sebebi, tütün üreticilerinin
başka bir alternatif ürüne
yönlendirmektir. 2010 yılı
için yardım miktarı 70
milyon leva olduğu ve
bu dağıtım özel bir plan
çerçevesinde yapıldığı
bildirildi. Bu yardımdan
sadece 2007-2009 yılının
tütün üreticileri ve tarım
işini devam ettirenler yararlanabilir.
Yardım miktarı satın
alınan mahsulün kalite-

sine göre (birinci, ikinci
ve üçüncü sınıfa kadar)
olduğu açıklandı. Eğer,
çiftçiler bu üç yıl zarfında

tütün işlemedilerse de,
daha önceden tütün ürettikleri için aynı haklara
yine sahip olacaklar.

Makaz Yolu, Ulusal Önemi Büyük Yol Olarak İlan Edildi
Bakanlar Kurulu’nun
son oturumunda Ruse Makaz yolu, ulusal önemi
büyük bir yol olarak ilan
edildi.
Ruse - Makaza yolu
Avrupa’nın 9 No’lu koridorunda bulunuyor. Yol,
Ruse’den başlayıp Byala, Polski Trambej, Veliko

Tırnovo, Debelets, Dryanovo, Gabrovo, Şipka,
Kazanlık, Stara Zagora,
Sredets, Dimitrovgrad,
Haskovo, Konuş, Çernooçene, Kırcaali, Momçilgrad ve Makaz geçidinden
geçerek Bulgaristan Yunanistan sınırında son
buluyor.

Hükümetin basın bürosundan, bu kararın “Taşıt” Operasyonel Programından mali desteğin
zamanında alabilmek için
alındığı belirtildi. Bu da
yatırım projelerinin, inşaat
onaylarının ve yürürlüğe
girmeleri için tüm prosedürleri hızlandıracaktır.

52. gecede vs. Olaylara
binaen mevlit okunur.
Bulgaristan’da henüz
böyle bir çalışmanın yapılmadığını göz önünde
bulundurarak “hayırda
öncü” olmak istedik ve
dolayısıyla yokluğu bu
çalışmayı yapmaya bizleri sevk ettirdi. Mevlit bir
manada “siyer-i nebidir”
yani Hz. Muhammed’in
doğumundan vefatına
bütün hayatını anlatan
bir eserdir. Ayrıca her şeyin bir zekâtı vardır, malın zekâtı, ilmin zekâtı...
mevlamızın bahşetmiş

olduğu bu ses güzelliğini topluma faydalı oluruz
düşüncemiz bizlere rehberlik etti.
Mevlidin en önemli
yönü hiç şüphesiz ki,
sosyal olguyu diri tutmasıdır. Yani birlik ve
beraberliğimizi daim
etmesidir. Mevlit programı esnasında okunan
ayetler, tekbirler, salât ve
selamlar, dualar, Müslümanların hayırlarını
arttırır. İkramlar sadaka
yerine geçer, rahmet vesilesi olur ” dedi.
Mevlit CD’sinin kaydedilmesiyle alakalı Kırcaali merkez caminin

rında dinlemeleri için
bir ilki gerçekleştirdik.
Mevlit kitabı da belirli
kaide ve kurallara uyarak okunması gerekiyor.
Yeni öğrenenlere doğru
ve düzgün okumayla
birlikte bir de makam
konusunda faydamız
olsun istedik. Bizler 10
yılı aşkın bir dönemden
bu yana imamlık yapıyoruz. Bu şerefli meslekle
iftihar ediyoruz. Edindiğimiz tecrübe ve becerileri
halkımıza sunmak bizleri
mutlu ediyor” diyerek konuşmamıza katıldı.
M ev l i t k i t a bını ve
CD’sini temin etmek is-

diğer imamı Avni Tahir
ise: “Biz yolculuk yapan
dostlarımızın arabala-

teyenler Kırcaali Bölge
Müftülüğüne başvura
bilirler.

Silistra bölgesinde dönüm başı
100 kg tütün elde ediliyor

Bu yılki verilere göre
Silistra bölgesinde tütün
hasadı yapan çiftçilerin dönem başına elde
ettikleri ortalama tütün
miktarının 100 kg olduğu
bildirildi. Şu ana kadar
‘Bırley’ cinsi tütünden geçen yıllara nazaran daha
az verim alındığı, dönüm
başı 109 kg olduğu öğrenildi. Bir diğer tütün cinsi
olan ‘Oriyental’dan iyi verim alındığı ve geçen yıla
nazaran 30 kg daha fazla olduğu bildirildi. Bu yıl
Silistra bölgesinde tütün
ekimi için 10 000 dönüm
arazi kullanılırken, bu
rakam geçen yıl 12 000

dönüm olarak kayıtlara
geçti. Ayrıca, edinilen bilgilere göre Deliorman bölgesindeki tütüncülük ile
uğraşan çiftçilerin tütün
üretimi hakkında eğitime
tabi tutulacakları öğrenildi. Tarım Bakanlığı Silistra
bölgesindeki toprakların
meyve ve sebze yetiştir-

me gibi farklı alanlarda
kullanılmayı amaçladığı
da gelen bilgiler arasında.
Önümüzdeki yıldan itibaren bu bölgedeki topraklardan olabildiğince fazla
verim alabilmek adına
yatırımların yapılacağı
öğrenildi.
Kırcaali Haber

Uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir çete çökertildi

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı basın merkezince
yapılan açıklamaya göre,
düzenlenen uluslararası
operasyonda uyuşturucu
kaçakçılığı yapan bir çete
çökertildi. Grubun yasadışı faaliyetlerinin çökertilmesi için Avrupa Birliği
ve Latin Amerika’nın bazı
ülkelerinde polis operas-

yonları gerçekleştirildi.
Grup, bir kaç ay süresince Avrupa Birliği özel
daireleri tarafından takip
edildi. Bulgaristan polis
dairesi ve İspanya gümrük yetkililerinin ortaklaşa
çalışmaları neticesinde
21 Ağustos’ta İspanya’nın
Barahas havaalanında,
45 yaşındaki Ruseli P. A.

Bulgaristan vatandaşı tutuklandı. Taşıdığı bavulda
5.4 kg. kokain bulundu.
Operasyon çerçevesinde
ülkemizde iki Bulgaristan
vatandaşı tutuklandı ve
yasadışı faaliyetle ilgisi
olan başka şahıslar tespit edildi.
Fevzi EHLİMAN
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Kırcaaliler, Bayrampaşa Belediyesinin iftar programında sunulan AYNA konseriyle coştular
1. sayfadan devamı

Başkan Yardımcısı, yedinci yıl düzenlenen Bereket
Konvoyunun toplam 7 ülkede ve 15 durakta iftar
verdiğini belirterek, “İftar
sofralarının aramızdaki
kardeşliği, sevgiyi, saygıyı geliştirme noktasında
birer vesile olmasını ümit
ediyorum. Yaklaşan Kadir Gecenizi ve Ramazan
Bayramınızı tebrik ediyorum” diye ifade etti. Onun
ardından Kırcaaliler de
güçlü alkışla Türkiye’deki
soydaşlarına selam gönderdiler.
Ev sahibi konumundaki
Hasan Azis konuşmasında, “Bundan dört yıl önce
Bayrampaşa Belediyesinin Kırcaali’de verdiği
iftarda hep beraberdik.
Dört yıl sonra da Kırcaali,
Bayrampaşa Belediyesinin gerçekleştirdiği Bereket Konvoyu üzerine Balkanların hoşgörü merkezi
oluyor.
Bu akşam Kırcaali’yi
Balkanların hoşgörü başkenti yapan Bayrampaşa
Belediyesine kendi ve Kırcaaliler adına teşekkürler
sunuyorum” diye vurguladı. Başkan Azis, Kırcaali
nüfusunun yüzde elli Türk
ve Müslüman, yüzde elli
de Bulgar ve Hıristiyan
olma özelliğinden dolayı
iftarların çok farklı olduğunu söyledi. Hasan Azis,

Kırcaali’de var olan farklı
etnik grupların sevgi, saygı, kardeşlik içerisinde
yaşam sürdürdüklerini ve
Belediye Başkanı olarak
kendisine ve herkese
düşen görevin bu hoşgörüyü korumak olduğunun altını çizdi. Başkan,
“Hoşgörünün Başkenti”
olarak anılan Kırcaali’nin
tüm Balkanlar’da, hatta
Avrupa’da örnek bir şehir
olacağına inandığını dile
getirdi. Hasan Azis, “Biz
Kırcaali’de Müslümanların
ve Hıristiyanların bayramlarını hep beraber kutluyoruz” dedi ve bunun olmasını sağlayan hoşgörülü
Kırcaalilere şükranlarını

sundu. Başkan sahneden, Kırcaalilerin ve tüm
Müslümanların gelecek
Ramazan Bayramını kutlayarak ayrıldı.
Yüksek İslam Şura Başkanı Şabanali Ahmed,
Allah’a hamdü sena okuyup, resulüne salavat getirdikten sonra, iftar yemeğinin Müslümanlar için
bir ibadet olduğunu belirtti. Dini alim, “Peygamber
buyuruyor ki, “Oruçlu için
iki müjde vardır. Birisi,
bütün gün Allah rızası
için kendisini yemesinden, içmesinden ve diğer
ihtiyaçlarından mahrum
eden bir kişi akşamleyin
Allah’ın izniyle iftarını aç-

tığındadır. Bu akşam bize
bu müjdeyi yaşatmaya
vesile olan Bayrampaşa
Belediyesine müteşekkiliz ve teşekkür ediyoruz”
dedi. Şabanali Hoca, yine
Hz. Muhammed’in “Kim
bir oruçluya iftar ettirirse,
o oruçlu gibi sevap kazanır” sözlerini hatırlatarak,
Bayrampaşa Belediyesinin hakikaten büyük hizmette bulunduğunu vurguladı.
Şabanali Ahmed, “Ramazan ayının güzelliklerinden gerektiği gibi istifade edelim” diye Müslümanlara çağrıda bulundu
ve Bayrampaşa Belediyesinin başlattığı “Kardeşlik

Sınır Tanımaz!” girişimini
Kırcaalilerin “Ramazan
Sınır Tanımaz!” adı altında hoşgörüyü gelenek
halinde devam ettirmelerini diledi.
Onun ardından Kırcaali
Müslümanlarının mübarek Ramazan ayını ve gelecek bayramını sırasıyla
Ramis Şen, Nureddin Nebati, Dr. Mehmet Müezzinoğlu kutladılar.
Kırcaalilere hitap eden
Türk milletvekilleri Müslümanların kendi kimliğini
koruyarak, Hıristiyanlarla
hoşgörü, sevgi, saygı,
birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde medeni anlayışla bir yaşam sürdürmelerinden dolayı tebrik
ettiler. Onlar, Bulgaristan
Türklerinin milli duruşuyla beraber, dini değerle-

çektiler.
Türk milletvekilleri tarafından T. C. Filibe Başkonsolosu Ramis Şen’e,
Yüksek İslam Şura Başkanı Şabanali Ahmed’e
hediyeler, Bayarampaşa
Belediyesi tarafından ise
Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis’e “Kardeşlik
Sınır Tanımaz!” TIRI’nın
maketi sunuldu.
İftar programı birçok
Türk TV kanallarının aracılığıyla dünyaca takip
edildi.
Bayrampaşa Belediyesi,
“Balkanlar’da Ramazan”
programı çerçevesinde
Türklerin yoğun mesken ettiği Bulgaristan’ın
çeşitli şehirlerinde bu
yıl altıncı kez iftar verdi.
Kırcaali’den sonra Bereket Konvoyu Silistre ilinin

rini de korumalarının çok
önemli olduğuna dikkat

Dulovo kasabasına hareket etti.

Balkanlar’da geçen hafta Kırcaali - Podkova yolunun Kirkovo Belediyesinde
Dünyada en ünlü ve en tehlikeli hacker gurubu
olan “Anonymous”, Bosna’da şubesi bulunduğunu ve oradaki devlet kuruluşları ile bakanlıklarıkların bilgisayar sistemlerini çökerteceğini bildirdi.
“Anonbosnia” adı ile site kuran tehlikeli hackerler,
sitede güttükleri amacın yönetimlerin sıradan insanların hayatına yaptıkları müdahaleye son verilmesi olduğunu yazdı. Yeni oluşturulan sitenin
kurucuları, Bosna Hersek’teki telsiz şebekelrin
yüzde 90’lık bölümünü kontrol altında tuttuklarını
iddia ediyorlar. Ancak şimdilik Bosna’da “Anonymous” tarafından hacker saldırısının yapıldığı
yolunda bilgi alınmadı.
Karma Amerikan –Arnavut bir arkeolog heyeti, Arnavutluk kıyısı yakınında iyi korunmuş bir
Roma ticaret gemisinin kalıntılarını bulduğunu
bildirdi. Gemi 300 şarap fıçısı ile yüklüydü, ama
mallesef fıçıların hepsi boş çıktı. 30 metrelik geminin tarihi, millattan once 1. yüzyıl olarak belirlendi.
Makedonya’da çocukları dilencilik yapan anne
ve babaların velayet hakları alınacak. Dilencilik
yapan çocuklar, bugünlerde Üsküp’te açılacak
olan merkeze 24 ile 48 saat arasında değişen
sure için yerleştirecekler, ardından ise kuruluşlara veya çocuk Kabul eden ailelere verilecek.
İstatistik verilerine gore Makedonya’da 18 yaş
altında 18 000 çocuk, okula gitmiyor, birkaç bin
çocuk ise sokakta yaşıyor. Anne ve babaların
çocuklarını istismar ettiklerini sanılıyor.

temel atma töreni yapıldı

1. sayfadan devamı

Uygulayıcı şirket ihalesi, yerel “Pıtstroyinjenering” kuruluşunun
da yer aldığı “KırcaaliPodkova” Konsorsiyumu tarafından kazanıldı. İnşaatın denetimi,
Yükümlülük ve Sözleşmeler Kanunu üzere
kurulan “Otoban Yolları Altyapısı” kuruluşu
tarafından yapılacak.
Proje, 32 kilometrelik
yolu kapsamaktadır.
İnşaat esnasında, Kırcaali - Cebel yol kavşağına kadar uzanan
8 kilometrelik kesimin
onarımı yapılacak ve
oradan Podkova köyü
yönünde 26 kilometre
uzunluğunda tamamen
yeni bir yol yapılacak.
Kırcaali’nin “Veselçane”
semtindeki kavşağın
tamiratı da proje kapsamına giriyor.
Projenin yeni yol inşa-

atı yapılacak kısmında
Haciysko’dan başlayarak, Fotinovo ile bağlantı yapan kesim de
bulunmakta. Bu yol kesimi sadece Kırcaali ili
halkı için değil, KırcaaliMakaza-Haskovo yönünde hareket açısından Smolyan halkı için
de son derece önemlidir.
Kırcaali - Podkova yolunun temel atma töreninde Bölgesel Kalkındırma Bakanı Rosen
Plevneliev, Ulaştırma
Bakanı İvaylo Moskovski, Tarım ve Gıda Bakanı Miroslav Naydenov,
Kırcaali Valisi İvanka
Tauşanova, milletvekili
Tsveta Karayançeva,
“Yol Ajansı” temsilcileri,
yerli muhtarlar, inşaat
işçileri, proje tasarımcıları, denetçiler bulundular.
Kırcaali Haber

yeni üç çocuk parkı
hizmete açıldı

Kirkovo (Kızılağaç) Belediyesinde yeni üç çocuk
parkı kuruldu. Podkova (Nalbantlar), Kırçovsko (Kalamçılar) ve Ostrovets (Adaköy) köylerinin çocukları modern çocuk parklarında eğlenme ve oynama
imkanlarıı bulacaklar. Çocuklar için yeni parklara,
modern salıncaklar, kaydıraklar ve tahterevalliler
kurulmuştur. Oyun tesislerinden başka daha, yaşlılar için de peykeler ve kameriyeler monte edilmiştir.
Yeni edinimlere, çocuklarla beraber onların velileri,

nine ve dedeleri de içten seviniyorlar. Çocuk parkları için harcanan para tamamen Kirkovo Belediyesi tarafından temin edilmiştir. Bu da bir kez daha
küçük Rodop Belediyesinin ayrı ayrı yerleşim yerlerinde yaşam standardını yükseltmek için harcadığı
emekleri ispat etmektedir.
Kırcaali Haber
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Boyko Borisov: Türkiye'nin güçlü bir lideri var
İnternet üzerinden yayın yapan BGNS haber ajansına demeç veren Borisov, AB’nin tüm
aday ülkelere uyguladığı birtakım kriterler bulunduğunu anımsatarak, “Bu kriterlere uyan her
bir ülke ya AB’ye katılır ya da
kendisine belirli bir statü verilir.
Türkiye, Avrupa Birliği’nin kriterlerini yerine getirdiğinde biz de
kendisine ‘Üyeliğe hoş geldin’
diyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin üyeliğinin “AB ortamında geniş kapsamlı bir
görüşme konusu” olduğunu,
bu görüşmeler yapıldığında
Bulgaristan’ın olumsuz bir tavır
almadığını kaydeden Borisov,
“AB üyeliği çok yönlü uzun bir
yolculuk demektir. Türkiye aynı
zamanda bizim komşumuz,
Asya’ya açılan kapımızdır ve
bundan dolayı bizim tüm altyapı projelerimiz aslında Türkiye
ile ortak altyapı projeleri sayılır”
dedi.
Borisov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz şu sıralarda yük
trenlerinin 160 kilometre hızla
gidebileceği demir yolu yapıyoruz. Sırplar, sınırın öteki tarafından aynısını yaparak, kendi
demir yolu hatlarının elektrik
sistemini kuruyorlar. (Başbakan Recep Tayyip) Erdoğan,
Boğazın altından demir yolu tüneli yapıyor. Başka bir deyişle,

Pekin–Londra eksenini düşünürsek, demir yolu ağından mal
ve yük transferi ortamında biz
de bölgemizin verimli bir parçası olabilmemizin önemi daha
da artıyor. Biz Kapıkule’ye doğru Meriç otoyolunun yapımını
sürdürüyoruz. Türkler de öteki
taraftan otoyollarını tamamlıyorlar. Böylece muazzam bir TIR

akışı sağlanacak. Bir TIR’ın
geçiş ücreti 600 avro. Otoban
yetersizliğimizden dolayı bu
kamyonlar Yunanistan ve İtalya
üzerinden geçiş yaparlar. Oysa
ülkemizden geçen her bir araç
maddi bir gelir sağlayabilir. Türkiye bizim için daima ilgi çekici
bir ülke olur: Biz onun Avrupa
kapısıyken, o bizim Asya kapı-

mızdır.”
BAŞBAKAN ERDOĞAN
Başbakan Boyko Borisov,
Türkiye – Bulgaristan siyasi
ilişkilerini değerlendirirken,
“Türkiye’nin, programı ve hedefleri net olan, güçlü bir lideri var.
Bu lider Başbakan Erdoğan’dır”
diye konuştu.
Bulgaristan–Türkiye ilişkile-

Yüzlerce Kırcaalili, Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerif’i ziyaretinde bulundular
Resmiye MÜMÜN

Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesinin idrak edildiği
26.08.2011, cuma namazından
önce Kırcaali Merkez Camisinde bulunan Peygamber Efendimizin (S.A.V.) Sakal-ı Şerif’i
Müslümanların ziyaretine açıldı.
Yüzlerce mümin Hz.
M u h a m m e d ’e t e k b i r v e
salâvatlar getirerek onun mübarek sakalına dokunma şerefini yaşadılar, gözyaşına hâkim
olamadılar.
Rivayetlere göre, Sakal-ı Şerif Osmanlı yönetimi döneminde iktidarı kaybedilen Vidin’den
Kırcaali’ye getiriliyor ve günümüze kadar bu camide korunuyor.
Başka bir rivayet üzere ise,
Sakal-ı Şerif Kırcaali Camisine
1951 yılında Arnavut Bozacı
lâkaplı biri tarafından Vidin’den
buraya yerleşmek üzere gelmesiyle beraberinde getirilmiştir.
Sakalı Şerif, ağaçtan yapılmış bir kutunun içinde 50 tane
beze sarılı olarak başka bir cam
kapaklı kutunun içinde, cami
minberinin duvarda muhafaza
edilmaktedir.
Saat 12.00 sularında Merkez
caminin imamlarından Avni
Tahir Hoca kutunun içindeki
bezlere sarılı Sakal-ı Şerif’i
açtı ve camide bulunan Müslümanların ziyaretine sundu.

Daha sonra kadınlar bölümüne
götürülen Sakal-ı Şerif, Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmed’in
eşi Sibel Hanım tarafından
müminlerin bir bir ziyaretine
sunuldu. Kırcaali Müslümanları
Hz. Muhammed’in kendilerine
kıyamet gününde şefaat etmesini ümit ederek, onun mübarek
sakalından gözyaşları içinde
ayrıldılar.
Sakal-ı Şerif’i gören Müslümanlar, imam Erdinç Hayrullah
başta olmak üzere cuma namazını kılmak için tekrar camiye
toplandılar.
Kırcaali Haber okuyucuları için
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmed Sakal-ı Şerif’in İslâm
dinindeki önemini şöyle açıkladı:

“Peygamber Efendimiz aleme
rahmet olarak gönderilmiştir.
Ruh itibariyle Hz. Adem’den
önce yaratılmış, beden ve cismaniyet itibariyle de bütün
Peygamberlerden sonra gelmiştir. Bundan dolayı da bütün
Peygamberlerin güzel yönlerini
kendi bünyesinde barındırmıştır. Kur’an-ı Kerim Peygamber
Efendimizle alakalı, “Ya Muhammed, sen en yüce, en güzel
ahlak üzere yaratıldın buyuruyor”. Bundan dolayı da Hz. İsa
Peygamber olduğu halde kendisine ümmet olmak istiyor. Nitekim bugün Hıristiyanlıkta olsun,
İslam dininde olsun Hz. İsa’nın
tekrar geri dönmesiyle ilgili
Hadis bölümünde bilgiler mevcuttur. Peygamber Efendimiz

(S.A.V.) künye itibariyle Habibullah “Allah’ın Sevgilisi” makamına yükselmiştir. Bu künye başka
hiçbir Peygambere verilmemiştir. Efendimizi, Sahabei Güzin
Efendilerimiz, yani o dönemde
yaşayan Müslümanlar çok seviyorlardı. Nitekim Peygamber
Efendimiz, “Kendinizden, eşinizden, çocuklarınızdan, malınızdan, mülkünüzden beni fazla
tercih etmedikçe gerçek manada imana ermiş sayılmazsınız”
buyuruyor. Dolayısıyla gerçek
manada iman etmemiz Peygamberi her şeyin önüne almamızla olacaktır. Nitekim yarın
Cennet’e girmemiz de Peygamber Efendimizin şefaatiyle
olacaktır. Bundan dolayı bugün
bizim gibi Efendimiz sakalını
kazımamış, küçültmüştür. O,
sakalını makasla küçülttüğünde de sahabeler koşuşturarak
onları toplamışlar. Hatta affınıza
sığınarak, Efendimizin çok nadir tükürdüğü olmuş. İşte onun
tükürüklerini dahi toparlayarak,
şifa niyetiyle sahabeler üzerlerine sürmüşlerdir. Şimdi Resmiye Hanım, bugünün şartlarını kıyaslayalım. Tarkan bugün
sahnede olsa, bir şeyler yapsa,
gençler nasıl seviniyorlar, değil
mi? Veya onun yerinde başka
bir popstar da olabilir. Günümüzün gençleri onlara özeniyorlar.
Ama Müslümanlar gerçek manada model olan insan, Allah’a
inanan, yarın ahiret gününden

rinin karşılıklı saygıya dayalı
olduğunu ifade eden Borisov,
şöyle konuştu:
“Bizim politikacılarımız ve onların (Türkiye’nin) Başbakanı
arasında çağdaş bir dostluk
yaşanıyor. Eylülde kendisi birkaç saatliğine Bulgaristan’ı ziyaret edecek. Bu ziyaret bizim
için çok ilgi çekici. Resmiyetin
ötesinde, bu tür görüşmelerde
ilk elden çok önemli şeyler öğreniyoruz. Beraberce oturup,
Avrupa, Amerika ve Arap dünyasındaki politikayı gözden geçiriyoruz. Partimiz ve hükümetimizin olumlu yönlerinden biri
de budur: İyi komşuluk ve aktif
diyalog yoluyla her bir girişim iş
sektörüne yeni emek potansiyeli açar.”
Türkiye’nin “güçlü ekonomi,
düzgün yapılandırılmış bir iş
sektörü ve iyi bir üretimi” olduğunu kaydeden Borisov, şöyle
konuştu:
“Bu ülkenin (Türkiye) jeostratejik konumu tüm Arap dünyasında lider rolü oynamasını sağlar.
Mısır ve Suriye’de olup bitenlere
bakın. Libya ve Tunus’a bakın.
Buralarda istikrarsızlık, dengesizlik, iç savaşlar yaşanıyor.
Ancak Türkiye, güçlü devlet
yönetimiyle özellikle Suriye konusunda bölgede etkin bir rol
oynuyor.”

beklentileri olan ve Allah’ı çok
ananlar için güzel bir örnektir.
Halid bin Velid, çetin bir savaş
esnasında sahabelere, “Benim
sarığımı bulun” diye talimat veriyor. Onlar sarığı bulamıyorlar ve
o tekrar sarığın bulunması için
talimat veriyor. Sarığın savaşta
tercihe şayan bir şey olmadığı
için sahabeler sebebini soruyorlar. Halid bin Velid sarığın
içinden Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerifini çıkartıyor
ve “Beni savaşlarda muvaffak
kılmaya vesile olan Peygamber
Efendimizin Sakal-ı Şerif’idir”
diyor. Dünyanın dört bir yanında
bugün Sakal-ı Şerif barındıran
camilerimiz var. Bulgaristan’da
bildiğim kadarıyla sayıları oldukça az. Bu şerefe nail olan camilerden biri de Kırcaali Camimizdir. Bunun dışında Şumnu’da
var. Kesin olmasa da Sofya ve
Vidin camilerinde olduğunu biliyorum. Diğer camilerde de olup
olmadığını bilmiyorum. Bugün
Kırcaali Camisinde Sakal-ı Şerif ziyareti düzenlendi. Rabbim,
tüm Müslümanlara Peygamber
Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmayı, yarın kıyamet gününde de
ona komşu olmayı nasip eylesin, şefaatine nail eylesin”.
Beyhan Hoca, Kırcaali camisinin 400 yılık bir tarihçesinden
bahsedildiğini ancak bunu doğrulayan hiçbir belgenin bulunmadığını belirtti. Bununla beraber caminin barındırdığı Sakal-ı
Şerif’in tarihine dair de bugüne
dek kesin bir bilgiye sahip olunmadığını paylaştı.

7
Sayfa 7

Kırcaali Haber

07 Eylül 2011

Kırcaali Müslümanları Ramazan Bayramını merkez camide karşıladılar
Resmiye MÜMÜN

Yüzlerce Müslüman Kırcaali
merkez camisinde mübarek Ramazan Bayramını karşıladılar.
Ancak camiye sığmayan Müslümanlar cami avlusunu tıklım
tıklım doldurarak, erkeklere farz
olan Bayram namazını açıkta kılmak zorunda kaldılar. Bu
durum bir kez daha Kırcaali’de
ikinci büyük camiye ihtiyaç duyulduğunu gözler önüne serdi.
Başkent Sofya için Bayram
namazı vakti ilan edilen 7.30’un
Kırcaali’ye uyarlanmasıyla tam
7.22’de bir hayli gençlerin de
bulunduğu müminler namaza
saf tuttular. Bundan önce vaizlerde bulunan cami imamlarından Erdinç Hayrullah cemaate
Bayram namazı kılınışının usullerini hatırlattı.
İbadet sonrası Müslümanların
kutladığı Ramazan ve Kurban
Bayramlarının en güzel yanı
olan büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüldüğü
tebrik etme âdetine geçildi.
Müslümanlar birbirleriyle kardeşçe kucaklaştılar, dostça

bayramlaştılar.
Cami kapısı önünde namaz
sonunu sabırsızlıkla bekleyen

çocuklar, büyüklerin ellerinden
öperek bayramlarını kutlayarak,
onlardan daha çok şeker ve

para toplamak için adeta birbirleriyle yarıştılar. Ayrıca namaza
gelen müminler Ramazan Bay-

ramını fırsat bilerek, gönüllerden koptuğu kadar Somali’deki
açlıkla mücadele eden Müslüman kardeşlerine ve camiye
yardım etmek amacıyla para
bağışında bulundular.
Namazdan önce Bulgaristan
Müslümanları Yüksek İslam
Şura Başkanı Şabanali Ahmet,
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet ve cami görevlileri toplanan cemaate hitaben
Ramazan ayının ve sonunda
idrak edilen bayramın önemini
anlattılar. Özellikle bir ay boyunca Müslümanlara farz olan
Allah adına oruç tutmanın büyük anlamına vurguladılar. Hocalar, Müslümanların bayramını
kutlarken, Ramazan’da elde ettikleri manevi sermayeyi ömür
boyunca korumalarını dilediler.
Bunun ise, Ramazan ayında
yapılan ibadetlerin alışkanlık
haline getirilmesiyle mümkün
olacağını öne sürdüler.
Kırcaali bölgesinde bulunan
230 civarında camide Müslümanlar aynı hava içerisinde
Ramazan Bayramını karşılama
sevincini yaşadılar.

Ra ma z an Bayra mı müna seb et iyl e İsviçre bilim adamları Ardino’da
Çernooçene’de futbol turnuvası düzenlendi
iş ziyaretinde bulundular
Çernooçene /Karagözler/ halkı
Ramazan Bayramını camilerde
okunan dualar sonrası, tatlı ve
şekerle karşıladılar. Bayramın
ilk günü 7.20 sularında Çernooçene, Jitnitsa, Paniçkovo,
Komuniga, Gabrovo, Lyaskovo, Beli Vir ve bölgedeki diğer
yerleşim yerlerinde onlarca
Müslüman camilere akın etti.
Daha sonra Çernooçene Belediye merkezinde düzenlenen
şenliğe 1000 den fazla kişi katıldı. Tüccarlar daha pazartesi
akşamı itibariyle tezgâhlarını en
cazip yerlere kurabilmeleri için
yerlerini aldılar. Şenlik programına katılan Kırcaali Ömer Lütfi
Kültür Derneği, şarkılar, maniler
ve halk dansları ile seyircilere
güzel saatler yaşattı. Ramazan
Bayram vesilesiyle Çernooçene
Belediye Başkanı tarafından ve-

rilecek olan kupa için geleneksel olarak düzenlenen futbol
turnuvasında sekiz takım yarıştı. İlk sırayı penaltılarla Çernooçene köyü takımı, ikinci sırada
ise Svobodinovo takımı yer aldı.
Lyaskovo ve Komuniga takımla-

rı üçüncü ve dördüncü sıralara
yerleşti. Turnuvayı kazananlar
Belediye Başkanı Aydın Osman
tarafından kupa, para ve futbol
topu ile ödüllendirdi.

İsmet İsmail

Bulgaristan 2 milyon ton buğday ihraç edecek
Bulgaristan Ulusal Tahıl ve
Beslenme Hizmetleri İdaresi
Başkan Yardımcısı Pavel Nikolov, bu yılki hasadın geçen
yıldan yüksek olması nedeniyle Bulgaristan’ın en az 2 milyon
ton fazladan buğday ihraç edeceğini açıkladı.
Bu yıl içerisinde Bulgaristan,
çoğunluğu Portekiz, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İspanya
ve AB’nin diğer ülkeleri olmak
üzere 570 bin ton buğday sattı. Bulgaristan’da çiftçiler bu yıl
4,26 milyon ton buğday hasat
etti. Geçen yıl hasat miktarı 4
milyon ton olmuştu.
Nikolov, bu yıl hava şartlarının

iyi gitmesi nedeniyle buğdayın da daha kaliteli olduğunu,
buğday yüklemelerinin devam
ettiğini ve en az 2 milyon ton
ihracat rakamına ulaşmayı beklediklerini bildirdi.
Bulgaristan, buğdaydan baş-

ka, AB ülkelerine 260 bin ton
arpa ihraç ediyor.
Bulgaristan 2010 yılında 1,59
milyon ton buğday ihraç etmişti. Ülkenin yıllık buğday tüketimi
2 milyon ton civarında. Üretim
fazlası ihraç ediliyor.

İki İsviçre tıp doktoru Prof. Dr. Hans Moder ve Prof. Dr.
Peter Yeni, Ardino (Eğridere) kasabasında iş ziyaretinde bulundular. Hayırseverliğiyle ünlü Kontes Esther de
Pomeranian’in gönderdiği bilim adamları 2 100 kilometreyi
kendi taşıt araçlarıyla yol aldılar. Onlar Ardino’yu, Belediye
Başkanı Resmi Murad’ın daveti üzere ziyaret ettiler.
Buraya ikinci defa gelen Prof. Moder, bir grup kadını muayeneden geçirdi ve danışmanlık yaptı, Prof. Yeni ise engelli
çocuklarla ilgilendi. İkisi, Belediye hastanesi yönetimiyle
yaptıkları dostane görüşmede sağlık ocağına vakum aspiratör, tıp malzeme ve araçları hediye ettiler.
İsviçreli bilim adamları Emekliler Kulübünü ziyaret ettiler ve
oldukça ilerlemiş yaştaki insanları giysi ve ayakkabı ile sevindirdiler. Ardino’dan ayrılırken, 2011 yılının sonuna kadar
tekrar hastaneye 20 elektronik yatak ve Rodop kasabasının şirin insanlarına başka güzel sürprizlerle geleceklerini
belirttiler.

Şumen’de ev sahibi olmak
her gün daha zorlaşıyor
Yapılan araştırmalara göre Şumen’den satın ev almak
isteyen vatandaşların normal bir maaşla bunu başarmalarının çok zor olduğunu ortaya çıkarıyor. Bugün Şumen
bölgesinde evlerin metre karesi ortalama 689,95 levadan
satılması vatandaşların ev sahibi olmasını zorluyor. Bu rakam Şumen’deki ortalama maaşın da üzerinde. Ortalama
maaş ise 548 leva. Bu durumda, ev sahibi olmak isteyen
bütün maaşını dahi ayırsa da bir metre kare alamıyor. Evlerin en pahalı olduğu dönem 2008 yılı olarak belirlendi. 3
yıl önce bir evin metre karesi 1005 leva olduğu, son birkaç yıldır fiyatların düşmesine rağmen vatandaşların imkanları doğrultusunda ev sahibi olabilmeleri zor görünüyor.
Bulgaristan’da evlerin en ucuz olduğu bölge Gabrovo olarak
açıklandı. Burada evlerin metre karesi ortalama 526 leva.
En pahalı olduğu bölge ise Karadeniz bölgesi. Her ne kadar
ev fiyatlarında düşüş görülse de, içinde bulunduğumuz kriz
birçok vatandaşın daha düşük maaşa çalışmalarına, hatta
bir çoğununu işsiz olması nedeniyle ev satışlarında ciddi bir
hareketsizlik gözleniyor.

Кърджали Хабер
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Ömer Lütfi Kültür Derneği’nden muhteşem Ramazan Bayramı konseri
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği bu yıl da Arife
akşamı geleneksel Ramazan Bayramı konserini sundu. Etkinlik, iş adamı Kadir

Kırcı’nın maddi katkıları ve
Kırcaali Belediyesiyle ortaklaşa düzenlendi. Türklerin
yoğun olarak yaşadığı Kırcaali bölgesinden yüzlerce
vatandaş konseri izlemek
için Kültür Evi’ne akın etti.
Kesintisiz alkışlanan amatör
folklor sanatçıları zengin bir
Türk kültür programı sahnelediler. Program, Müzekki
Ahmet ‘in hazırladığı senaryo üzere, Genel Yönetmen
Yüksel Esen ve yardımcısı
Sebahat Ahmet’in yönetmenliğinde gerçekleştirildi.
Konserden önce Kırcaali Belediye Başkanı Hasan
Azis tarafından gönderilen
tebrik mesajı okundu. Başkan
mesajında,“Müslümanların
büyük Ramazan Bayramı arifesinde kendi ve tüm
Belediye yönetimi adına
Belediye sınırları içerisinde
yaşayan Müslümanlara ve
sizlere, sevgili vatandaşlar,
en içten sağlık, mutluluk ve
her evde esenlik olması dileklerimle hitap ediyorum.
Bu Bayram vesilesiyle daha
iyi bir geleceğe giden yolun
tek olduğunu ve onun karşılıklı anlaşma, alçakgönüllülük, şefkat ve iyiliğe inançtan
geçtiğini hatırlayalım. Herkes
inancını güçleştirsin, gerçeği
tanımayı öğrenelim ve yanılmayı aşalım. Birbirimizi ve
de özellikle komşularımızı
sayalım. Ancak bu şekilde
gelenek ve göreneklerimizi
devam ettirebiliriz. Tekrar

Müslümanların Ramazan
Bayramını kutluyorum ve
atalarımızda olduğu gibi ve
de gelecek nesillerde olacağı gibi, barış ve anlaşma
içerisinde yaşamaya devam
edeceğimize kendi ve hepi-

mizin inancını ifade ediyorum” diye sesleniyor.
Ayrıca Kırcaali Valisi İvanka Tauşanova ve Bulgaristan
Sosyalist Partisinin /BSP/
Kırcaali İlçe Teşkilatı yönetimi tarafından da Kırcaali
bölgesi Müslümanlarının
Ramazan Bayramını tebrik
eden mesajlar okundu.
Konserde Kırcaali Belediyesi adına Kültür ve Eğitimden
Sorumlu Belediye Başkan
Yardımcısı Elisaveta Kehayova, Kırcaali Bölge Müftü-

Mehmet ve Müdür Müzekki
Ahmet’i tebrik ettiler.
Ramazan ayı boyunca
konsere hazırlanan “Kırcaali” Türk Folklor Topluluğu,
“Kadriye Latifova” Çocuk
Ekibi, Solistler Grubu ve
“Sürpriz” Modern Dans Topluluğu seyircilere muhteşem
bir sanat şöleni sundular.
Onlar, okudukları gerek Türk
halk müziği, gerekse modern
pop parçalarıyla Kırcaalilerin
gönlünde taht kurdular. Ayrıca çocuklar, konser programı
dahilinde Ramazan Bayramı
manileri söylediler, seyircilerin alkış tufanına tutuldular.
Sahneye solistlerden yıldızı
parlayan ilk Duygu Ali çıktı
ve seslendirdiği “Çayırda
Buldum Seni” ve “Sallasana
Mendilini” türküleriyle gönülleri coşturdu. Bu Ramazan
konserinde Kırcaaliler ilk defa
sahne alan Hatice ve Sezay
ikilisiyle tanıştılar. Sözü ve
müziği onlara ait slow rap
parçasıyla seyircileri selamladılar. Akşamın en duygulu
ve en hareketli parçalarını
Kırcaalilerin çok iyi tanıdığı
küçük popçu Emre Ahmet
seslendirdi. Onun şarkıları
seyircileri kah duygulandırıp
ağlattı, kah yürekleri hoplattı.
Ayrıca Emre, “Ben Bulgaristan Türk Çocuğuyum” şiirini

sü Beyhan Mehmet, Ömer
Lütfi Kültür Derneği Başkanı
Seyhan Mehmet, BSP Milli
Kurul Üyesi Nazmi Mümün
ve oğluyla gelen BALGÖÇ
Osmangazi Şubesi Başkan
Vekili ve Adalet ve Kalkınma
Partisi Bursa Osmangazi
İlçesi Yönetim Kurulu Üyesi Nayme Kaşmer de hazır
bulundular. Her biri dernek yönetimi adına Seyhan

çok ifadeli ve içtenli okudu.
Ondan sonra Kırcaaliler
sahnede başka genç yıldız
Mert Hüseyin ile karşılaştılar.
Çok sevilen “Kırcaali’nin Pazarı” türküsünü ve “Şinanari”
şarkısını söyledi.
Son olarak eski solistlerden
Behiye Ahmet “Esmerim Biçim Biçim” ve “Nar Danesi”
türküleriyle ses yeteneğini
bir kez daha ispatladı.

“Ömer Lütfi” Derneği folklor
ekipleri Cebelli Kız, Çiftetelli, Roman, Bahar ve Rumeli
danslarını büyük bir ustalıkla
sergilediler.
Yetenekli sanatçılarla coşan seyirciler onları çiçeksiz

bırakmadılar.
Ayrıca Derneğe, Müh. Hasan Azis, Vali İvanka Tauşanova, BSP’nin Yerel Teşkilatı ve “Sokol” Şirketi adına
rengârenk çiçek demetleri
sunuldu.

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

