Dünden bugüne İdrizli köyü

Kırcaali Haber gazetesine

K ı r c a a l i ’n i n İ d r i z li (Lülyakovo) sakinleri
de Balkanlar’daki birçok köyün ahalisi gibi
Türkiye’nin Konya Karaman bölgesinden geldiği
söylenir.
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Restore edilen Elmalı Baba Tekkesi hizmete açıldı
Resmiye MÜMÜN

Momçilgrad (Mestanlı)
Belediyesinin Bivolyane
(Mandacı) köyünde 03
Eylül 2011 tarihinde yapılan geleneksel Elmalı
babayı anma etkinlikleri
binlerce kişiyi bir araya
topladı. Bu yılki etkinliğie
gösterilen yoğun ilgiye
sebep, Hak ve Özgürlükler Hareketi Kırcaali Milletvekili Ünal Tasim ve iş
adamları baba ve oğul
Fuat ve Hüsnü Güven’in
sağladıkları mali yardımlarla restore edilip
yenilenen Alevilerin ibadet ettikleri Elmalı Baba
Tekkesinin resmi açılışı
oldu.

A l ev i l e r l e b e r a b e r,
Mayeye birçok Sünni
Müslüman ve Hıristiyan
da katıldı. Ayrıca resmi törene Bulgaristan’ın
çeşitli bölgelerinden ve
komşu ülkeler Türkiye,
Yunanistan, Romanya
ve Makedonya’dan üst
düzey katılımlar oldu.
Açılışta resmi misafirler
olarak Hak ve Özgürlükler
Hareketinin (HÖH) Genel
Başkanı Ahmed Doğan,
Bulgaristan Müslümanlarının Başmüftüsü Mustafa
Aliş Hacı, Yüksek İslam
Şura Başkanı Şabanali
Ahmed, Güney Bulgaristan Cem Vakfı Başkanı
Mustafa Mustafa, Türkiye Cem Vakfı Başkanı

Prof. Dr. İzzettin Doğan,
T.C. Filibe Başkonsolos
Yardımcısı Elif Kutlu,
Güney Bulgaristan Cem
Vakfı Başkan Yardımcısı Sadulla Dede, Elmalı
Baba Tekkesi Başkanı
Mehmedali Halife Dede,
Kuzey Bulgaristan’dan
Halife Dede Halibram
Kos, Yunanistan he yeti Başkanı Mehmed
Halife Dede, Romanya
heyeti Başkanı Aydın
Şakir, Makedonya’dan
Dünya Bektaşiler Lideri Hacı Dede Edmond
Brahimay Mondi Baba,
Almanya’dan Avrupa Alevi Birliği Konfederasyon
Başkan Yardımcısı MehDevamı 7’de

Ahmet Doğan: “Bulgaristan’ı
bulunduğu durumdan ancak erken
Parlamento seçimleri çıkarabilir”
Restore edilen Elmalı
Baba Tekkesinin açılışına katılan Hak ve
Özgürlükler Hareketi
/HÖH/ Genel Başkanı Dr. Ahmet Doğan
ulusal ve yerel medya
mensuplarıyla görüştü. Onların aracılığıyla
Sayın Doğan, “Bugün
çok özel bir gün. Genel
insan açısından şunu
söylemek istiyorum.

karşı hoşgörü göstermesini istememiz için
herkese ve dindeki tüm

a

Ahmet DOĞAN
Çoğunluktan azınlığa

farklılıklara karşı hoşgörülü davranmamız
gerekiyor. Gerçekten

Aydın Osman: “Çernooçene Belediyesini yaşamak için mükemmel bir yere dönüştürüyoruz”
Sayfa 3

a

Saksıda çiçek değil esrar
yetişiyor!
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bugün Bulgaristan’da
dini topluluk için büyük bir bayram. Bizim
Deliorman’da Demir
Baba, Haskovo bölgesinde Otman Baba ve
burada Elmalı Baba
Tekkesinin restore edilmesi için sponsor bularak yardımcı olduğumuz
üçüncü dini yapı. Çünkü
bu mabetlerin manevi

tarihte çok önemli yeri
vardır. 7-8 sene öncesi 50 yaşını dolduran
herkesin, bir ibadet yeri
bulup, tamir etmesi mesajını verdik ve bu genellikle Müslümanların
yaşadığı çeşitli yerlerde çok güzel sonuçlar
verdi. Bu durum bana
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Seçimlerde güvenlik önlemleri
artacak
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Ahmet Doğan, Balkan OFFRoad yarışmasının startını ATV
sürerek verdi
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Dünden bugüne İdrizli köyü
Ramadan KIRCI

K ırc aali ’nin İdr izli (Lülyakovo) sakinleri
de Balkanlar’daki birçok köyün ahalisi gibi
Türkiye’nin Konya Karaman bölgesinden geldiği
söylenir. Köyün büyük
ahilerinden Murat Ağa
(Ayanoğulları) ailesine
gelinc e H orasan’dan
Karaman’a ve oradan da
Bulgaristan’ın İdrizli köyüne yerleşmişlerdir. Köyün
ilk kurucularından ve köyün ismini taşıyan İdriz
adındaki büyüğümüz ile
ilgili tek bilinen onun mezar yeri (türbesi) ”Kırk
karaağaç” bölgesinde
bulunmasıdır. Bu konuda
köyümüzün ileri gelenleri daha detaylı araştırma
yapmaları gerekmektedir.
Vaktiyle bir veda hastalığı sebebinden dolayı
eski köy yerleşik olduğu
“Yumruk Kaya” bölgesinden bugün bulunduğu
yere taşınmıştır. Halen
köyün en eski mezarları
ve taşları, yeni yapılan
TKZS ”Obor” altı bölgesinde mevcuttur.

Bir efsaneye göre
“Kırk karaağaç” ile ilgili
köyün bir efsanesi vardır:
İsminden de anlaşılacağı gibi bu bölgede kırk
karaağaç varmış ve bu
bölgenin toprakları köyün en verimlisiymiş. Yüz
dönümlük yer ise bir karı
kocanınmış. Bu ailenin
çocukları olmamış ve tek
başına bu verimli toprakları çalışıyorlarmış. Bir
sene öyle verimli geçmiş
ki, karı koca bu topraklarda yetişen ekini nasıl biçeceklerini kara kara düşünürken, “Allah’ım biz bu
buğdayı yarımlığa vurulmuş halini ne zaman göreceğiz?” diye yalvarmışlar. Ertesi sabah tarlanın
başına vardıklarında tüm

tarla biçilmiş ve demetleri
yarımlığa vurulmuş olarak
görüyorlar. Bunun yanında koca karaağaçta kırk
kavrama - kırk ellik kırk
adet asılı bulmuşlar ve o
gün bu gün bölgenin adı
bu şekilde köylüler tarafından anılmaktır.
“Kırk karaağaç” bölgesinde bulunan karaağaçlardan hiçbir zaman oldun
olarak alıp köylü tarafından yakılmazdı. Sebebi
ise bunları “Zaaplı” (Dokunulması yasak) olmasıydı.
Bunun nedeni ise bölgenin erenler tarafından
korunuyor olması ve köylümüz buna hala inanıyor
ve saygı gösteriyor olmasıdır.
Köyümüzün camisinin
yapılış tarihi köyümüz
veba sonrası yeni taşındığı bölgeye yerleştiği
zamana rastlar. Bu bizim
İslam değerlerimize ne
kadar bağlı bir topluluk olduğunu gösteriyor. Cami
yapılışında köyün ileri
gelenleri Murat Ağa (Ayanoğulları), Raşit Hoca,
Koca Necip, Hocalar’ın
Bayram, Eşekçilerden
Halim Hoca, İzzet, Topal
Hasan, Mehmet, Necip,
Halil İbram, İmam Üzeyir
Ağa sülalelerinden cami
yapılışı sırasında büyük
katkı sağlamışlardır. Yuvalarlı Mehmet ve Şaban
ustalar, köylülerle el birliğiyle köyümüzün camisini
inşa etmişlerdir.

Vatanperverlik her
şeyin üstünde
Köylümüz her zaman
devletine sadakatini göstermiştir. Balkan savaşlarından her zaman katkı
sağlamıştır. Murat Ağa
(Ayanoğulları) sülalesinden Mustafa, Süleyman
Paşa’nın ordusuna katılarak “Şipka” savaşlarında şehit düşmüştür.
Bunun yanı sıra Balkan

savaşlarında yine aynı
sülaleden Murat Ağa’nın
büyük oğlu Murat on altı
yaşında askere alınıyor
ve İstanbul savunması sırasında Çatalca civarında
şehit olmuştur. Şehit haberi ailemizin büyüklerine

bu meşakkate katlanmak
zorundadırlar.
Köyümüzün tütün üretiminde her zaman yüksek
verim ve kalitede tütün
üretimi köyümüzün yanından geçen ve suyu sulamaya elverişli Perperek

reşlerdeki başarıları hakkında kesin bilgiye sahip
değiliz.
Köyümüzün Göklemezler köyüne yakın olması ve
orada bulunan güreş spor
merkezinden faydalanıp
köyümüzden de Gürcan

“Oğlunuzun yakınına düşmanın top mermisi düştü
ve kulaklarından kan
geldi”şeklinde verilmiştir.
Çanakkale savaşlarına
katılan köyümüzün gazileri yakın zamana kadar
hayattaydılar. Ben dahil
onların hatıralarını kendilerinden dinlemiştim.
Çanakkale savaşlarına
köyümüzden altı gönüllü
katılmış, bunlardan ikisi
şehit düşüyor-Hasan ve
Mehmet. Diğer askerlerimiz Kalleşler’den Topçu
Kamil, Osman Ağa’nın
Ferhat, İzzet’in Hüsnü,
Adımacalar’dan Apti Kerim savaş sonrası köyüne
gazi olarak dönüyorlar.

deresinin büyük bir etkisi
vardır.
1986 yılında köyün
yakınında inşasına başlanan Akdere barajı hala
bitirilemedi. Bu eser
Bulgaristan’dan Türkiye’ye
yapılan zorunlu göçün bir
atıl anıtı gibi duruyor, doğaya ve çevreye verdikleri
zararla öylesine kaderine
terk edilmiştir.

pehlivan yetişmiştir. Bu
pehlivan hala Türkiye’de
Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi’nde çocuk ve
gençlere güreş antrenörlüğü ve Türkiye’de ulusal
çapta güreş hakemliği
yapmaktadır.
Son dönemde köyümüzden Bulgaristan çapında
yarışlara katılan yeni güreşçiler yetişmektedir.
Köyümüzde güreşin
yanı sıra futbola da çok
ilgili duyulur. Merkez köy
futbol turnuvalarında her
zaman birincilik için mücadele etmiş ve birincilikleri vardır. Bunu gören
Kırcaali belediye yetkilileri
köyümüze yeni stadyum
inşa ederek yeni yetişen
nesil bu spor tesisini he-

Tütün geçim kaynağı
Tüm Rodoplar’da olduğu
gibi köyümüzün ana geçim kaynağı tütüncülüktür.
Bu iş zor, ama başka geçim kaynağı olmadığı için

“ОЛМЕНА” ООД
АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА
15 МЕСТА
16 МЕСТА
25 МЕСТА
35 МЕСТА
40 МЕСТА
45 МЕСТА
55 МЕСТА

тел.: 0361 / 6 67 45, GSM: 0887961213; 0887 331 352

Pehlivanlar diyarı
Göklemezler (Stremtsi) civarında pehlivanlık
ezelden beri vardır. Halil
İbrahim (Halibram) adındaki pehlivanımız vaktiyle Edirne, Kırkpınar yağlı
güreşlerine katılmış ama
ne yazık ki onun bu gü-

diye etmiştir.

Eğitim aşkı
sönmedi

hiç

İdirizli köyü eğitime
de çok önem vermiştir.
Bunun en iyi göstergesi
zamanın en iyi ortaokulu bizim köyde olmasıdır.
Bu okulda civar köylerden
çocuklar okumaya gelmişlerdir Karaağalar (Gorna
Krepost), Aşağı Karaağlar
(Dolna Krepost) ve okulumuz zamanın şartlarına
göre yatılı olarak hizmet
vermiştir. Ne yazık ki son
zorunlu göçle bu güzide
okulumuz harap olmuş.
İdirizli köyünden Sofya
Teknik Üniversitesi’nden
mezun olan mühendislerimiz vardır. Hüsnü Azis,
Habib Salih İbrahim,
Remzi Hüseyin yüksel
tahsilli olmuşlardır.
Gebze de kurulan “Kırcı İnşaat Şirketi”nin sahibi yine bir İdrizli olmakla
Bulgaristan’ın önemli projelerinde yer almıştır. Halen Kırcaali’de konut inşatı
yapan şirket ayrıca Teklas
Kauçuk Fabrikası’nın inşaat faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kadir Kırcı her sene
Mayıs ayında köyümüzün düzenlediği “Pilav
Günü”nün ana sponsorluğunu yapmakla tüm
köylülerin hayır duasını
almaktadır. Bununla da
yetinmeyip Ayanoğlu aile
geleneğinde bulunan hoş
görü ve bağışlama duygusu, cami ve diğer hayır
işlerinde de elinden gelen
desteği sağlamaktadır.
Köyümüzün öğretmenlerinden Ali Kadir’i hatırlamayan hiç yoktur. Okulumuzun kaderi onunkiyle
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Aydın Osman: “Çernooçene Belediyesini yaşamak için mükemmel bir yere dönüştürüyoruz”
- Sayın Osman, Çernooçene (Karagözler)
Belediye Başkanı olarak, kriz koşullarında
bir belediye kolay mı
yönetiliyor?

- Daha 2011 bütçesini
kabul ederken sınırlı mali
gelir koşullarında çalışacağımızı biliyorduk. Bununla beraber akar yakıtların ve dış hizmetlerin
fiyatlarında yükseliş oldu,
bu ise durumu daha da
zorlaştırdı. Bu faktörler,
eksikliği tamamlamak için
ek paraların bulunması
gerekliliğini gösterdi.
Bir belediyeyi yönetme
felsefesi tamamen vatandaşlarına bağlıdır. Bu
bağlamda, her şeyde öyle
bir denge bulmak zorundaydık ki, bütçenin sınırlandırılması Çernooçene
vatandaşlarını etkilememeliydi. Ulaştırma şemalarında iyileştirme yaptık,
okullarda, ana okullarda
ve muhtarlıklarda su,
elektrik ve ofis malzemeleri kullanımına sıkı kontrol uyguladık. İdarelerde
telefon ve görev yolculukları için yapılan masraflara sınır getirdik. Giderlerin
oldukça azalmasını sağlayan önlemlerden biri de
elektrik şebekesinde iki
ölçekli ölçüme geçilmesidir. Okulların ve toplumsal binaların mevcut tamiratında uyguladığımız
model de çok etkili oldu.
Belediye inşaat malzemelerini alıyor, işlerin yapılması için ise yerli insanlar
angaje ediliyor. Aldığımız
önlemler, Çernooçene
Belediyesine bağlı hiçbir
yapılışında optimizasyon
yapılmasına geçilmemesini mümkün kıldı. Okulların bütçesini tamamlama
seçeneğini de koruyabil-

dik. Öğrencilere bedava
taşıt aracı ve organizeli
olarak yemekhanede
yemelerini sağladık. Bu
şekilde sağlanan yemek,
Belediyenin tamamladığı
bütçe hesabına kalarak,
öğrencilere daha hesaplı
geliyor. Daha da güzel bir
olay ki, yeni eğitim yılında
eğer öğrencilerin sayısında bir hayli azalma görünmezse, okulların sayısını
azaltmayacağız. Bu sene
de nüfusa sağlanan sosyal ve sağlık edinimleri
korumayı başardık. Belediye, nüfusun kullandığı
ambulanslar bulunduruyor, sağlık odalarının kirası sembolik fiyatlarda.
Patitsa (Ördekler) köyünde bulunan sosyal
evinin tamamen dolu olarak, faaliyet sürdürmesi sevindirici bir olaydır.
Çernooçene Belediyesinin sakinlerine sunduğu
hizmetlerde hiçbir şekilde kısıtlanma olmadığını
rahatça söyleyebilirim.
Belediyenin dış teslimatçılara da yükümlülükleri
yoktur.
- Ağır ekonomik ve
mali durum yerel gelirlere yansıdı mı?
-İş dünyasında ve insanların hayatında gözlenen
durgunluk ve zorluklara
rağmen 2011 bütçesinin
yerel gelirler kısmında
öngörülen her şey yerine
getirilmiştir. Bu da bizim
durumu peşin titiz analize ettiğimizi gösteriyor.
Bütçe kabul edilmezden
daha önce Çernooçene
Belediyesinin topladığı
yerel vergi, harçlar ve
sunduğu hizmetlerin fiyatında artış olmaması kararı alınmıştı. Amacımız
vergilerin daha iyi toplan-

masına, iş adamların ve
vatandaşların durumunu
ek olarak zorlaştırılmamaya yönelikti.
Yerel gelirler bakımından mülk satışlarında
problemler ortaya çıkıyor.

(Kuşallar), Lyaskovo (Pındıcak) ve başka yerleşim
yerlerini gösterebilirim.
Bizim belediyenin önceliği, büyük şehirlere yakın
olmasıdır. Bu yakın mesafe yerli halkın Kırcaali,

verildi. Fakat belediyenin
sadece bu yönde rolü
yok. Biz tamamen kurulu
altyapıya sahip yerler sunarak, yatırımcılara imkan
sağlıyoruz. Buna da onlar
tarafından değer veriliyor.

Taşınılmaz mülk aranışı
büyük oranlarda olmaya
devam ediyor, fakat önerilen fiyatlar 2008-2009
yıllarında olan düzeyde
değil. Başlıca konut için
arsalar aranıyor, sözleşme yapan insanların çoğu
yabancı devletlerde çalışan gençlerdir.

Haskovo ve Asenovgrad
şehirlerinde iş bulmalarına imkan sağlıyor. Çernooçene Belediyesinin
merkezinde geçen ulusal
yol şebekesinin birinci ve
ikinci sınıftaki yolları yerel
ekonomik gelişmeyi teşvik
ediyor ve bölgeyi potansiyel yatırımcılar için çekici
hale getiriyorlar. Yeni iş
yerlerinin açılması devam
ediyor. Bu sene içerisinde
sadece operasyonel programlar üzere 70 kişiye iş

Bunun dışında Çernooçene Belediyesi idaresinin
pratiğinde iş dünyası ve
vatandaşlara hizmet verme sürelerinin oldukça kısaltılması gündemdedir.

-Gerçekten de Çernooçene ve bölgesinde
yoğun inşaat olduğu
dikkati çekiyor.
-Durgunlaşmaya rağmen Çernooçene Belediyesinin hareket dolu
canlı bir belediye olduğunu söyleyebilirim. Buna
örnek olarak, 16’ncı ve
17’nci mahalleleri ve de
Pryaporets (Bayraklar
Mahalle), Srednevo (Orta
Mahalle), Kableşkovo
(Şabanlar), Komuniga

Dünden bugüne İdrizli köyü
2. sayfadan devamı
aynıdır. Nedeni ise 1984
yılına gelindiğinde Komünist Partisi yetkilileri
kendisine “Vızroditelen
Protses” hareketine tam
destek vermesini ve kendi benliğini inkâr edip bu
davaya katkı sağlamasını
talep etmişlerdir. Kendisi
bu davanın içinde bulunmayacağını beyan eder
ve çok sevdiği öğretmenliği bırakır. Türkiye’ye göç
ettikten sonra bu kutsal
mesleğini Bursa köylerinde devam ettirmiştir
ve daha sonraki yıllarda
emekli olmuştur.
Sonraki yıllarda yeni ne-

sil öğretmenlerden Hilmi
Süleyman, Mehmet Mehmet Ali öğretmenlerimizle
köyümüz gurur duymaktadır.
Anavatanа zorunlu göçle
gelen köylülerimizin evlatları çok başarılı olmuşlardır. Çoğu en seçkin okullarda okuyup başarılarını
devam ettirmektedirler.
Gebze ilçesinde yerleşen
İdrizli köyü sakinlerinden
Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun
oldular ve başarıyla Gebze halkına sağlık hizmeti
vermekteler. Yine Trakya
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dâhiliye Bölümü’nden
mezun olan Salim Mümün

hala Edirne Tıp Fakültesi
Üniversite Hastanesi’nde
mesleğini icra ediyor.
Köyümüzde her yıl Mayıs ayın ilk haftasında
geleneksel olarak Pilav Günü yapılmaktadır
(Maya). O gün içersinde
şenlikler ve dualarla yeni
yazın girişi ve tarımın bol
ürün vermesi için dualar
yapılır ve cami için yardım
toplanır. Bu törene her geçen sene katılım daha da
yüksek oluyor.
İdrizli köyü ile ilgili yazamadığım ve adlarını
unuttuğum birileri varsa
onların hoşgörüsüne sığınarak şimdiden özür
diliyorum.

- Çernooçene Belediyesinin gelişmesi mutlak kasabaya dönüştürülmesi sorusunu ortaya atıyor. Bunun yapılma anı geldi mi acaba?

nooçene ve yakın mahallelerinin (Bayraktar
Mahalle, Orta Mahalle,
Şabanlar ve Yeni Pazar
) birleşmesi fikrimizi gerçekleştirdiğimizde gündeme gelecek. Bu yerleşim
yerlerinde yeni bölgesel
idari bölme yapılması gerekecek. Bu durum operasyonel programlarda
var olan kısıtlamalardan
dolayı da gereklidir. Operasyonel programlarda
küçük yerleşim yerleriyle ilgili projelerin finanse
edilmesi söz konusu değildir. Bu durumda her ne
kadar hazır projelerimiz
olsa da, büyük gereksinimlere rağmen projelerimizin finanse edilmesi
reddediliyor. Genel olarak şöyle genelleştirebilirim, Çernooçene Belediyesinin kasaba olması
için nüfus sayısı, teknik
ve sosyal altyapı oluşu
bakımından tüm koşullar
ve önkoşullar mevcuttur.
Fakat şu anki durumunda da Belediye merkezi
sakinleri bir kasabanın
sağladığı kolaylıklara sahipler. Hatta daha fazlası
da var, ulaştırma sorununun olmaması, çevre kirliliği yaratan üretimlerin
olmaması bölgedeki yerleşim yerlerini ek olarak
yaşamak için çekici yere
dönüştürüyor.

-O an kesinlikle Çer-

Kırcaali Haber

Çernooçene Belediyesi, 2011
yılında yollara ve yerleşim yerlerinin
altyapısına öncelik veriyor
Çernooçene (Karagözler) Belediyesi 2011 yılında yol yapımına, mevcut
yolların tamiratına ve Belediye sınırlarındaki yerleşim yerlerinin altyapısına
öncelik verdi. Tartışılmaz
en önemli yapı Çernooçene - Çiflik yolunun ana tamiratı idi. Proje, Bölgesel
Kalkınma Operasyonel
Programı tarafından finanse edilmektedir, fakat
Çernooçene Belediyesi
de destek altyapı olarak
su boruları, kanalizasyon
ve kaldırımlar için 1 milyon levadan fazla yatırımda bulunmuştur.
Çernooçene - Çiflik yolu
ise Belediyenin 6 köy sakinleri tarafından hergün
kullanılan bir yol.
Novo Selişte-Bakalite
yolunun yapımı, Vinevo Lyaskovo (Pındıcak) yolunun yeniden asfaltlanması
da sona ermekte. Paniçkovo (Çanakçı) - Boyacılar
mahallesi arası ve Komu-

niga (Kuşallar) ile Poşevo
arasındaki yol kesimlerine
çakıl dökülmüştür.
Belediye, Çernooçene
- Svobodinovo (Mürsemliler) - Çilik, Çernooçene
- Dyadovsko (Dedeköy)
- Yavorovo (Baş Viran)
- Beli vir (Mındırağaç),
Draganovo (Şabanköy)
- Minzuhar (Kalfalar) Pçelarovo (Kovanlık), Komuniga (Kuşallar) - Bezvodno (Susuz) yönündeki
bölgede en yoğun yollara

ana tamirat yaptı.
Geçen yıl esnasında
Çernooçene Belediyesi,
yerleşim yerlerinin bayındırılmasını amaçlayan
birkaç yapıya çeşitli miktarda para yatırımında
bulundu. Yapay planlama
inşasına hazırlık ve Çanakçı, Kuşallar, Pındıcak,
Pryaporets (Bayraktar
Mahalle) ve Jeleznik (Karademirköyü) köylerinde
sokaklara çakıl dökülmesi
bitmek üzeredir.
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Ahmet Doğan: “Bulgaristan’ı bulunduğu durumdan
ancak erken Parlamento seçimleri çıkarabilir”
1. sayfadan devamı

büyük mutluluk veriyor”
diye mesaj verdi.
Ahmet Doğan, kendisine yöneltilen sorulara
şöyle cevap verdi:
-“Bulgartabak”
Holding’in özelleştirilmesini neden desteklediniz?
- Şu ana kadar
Parlamento’nun bu sorunu çözme yetkesi vardı.
Değişiklikten sonra tüm
sorumluluğu hükümet
taşıyor. Bizim için ana
problem Bulgartabak’ın
özelleştirilmesi tütün
üreticilerine ana geçimini garanti edip edememesidir. Ben şahsen,
sözleşmedeki ayrıntılarıyla tanışmış değilim.
Bulgartabak’ı kimin aldığını bilmiyorum, ayrıca
beni de ilgilendirmiyor.
Birkaç kere tütün üreticilerin aleyhine olacak
her hangi bir iş anlaşması yapılmasını engellemeyi çalıştık. Tabii
ki, şimdi de yapacağız.
Biz, kuruluşun özellikle oryantal cinslerden,

belirli cins tütün alma
angajmanını bilmek istiyoruz. En büyük sorun
da mali yardım biliyorsunuz. Bu sorun çok
büyük ve onu çok defa
yorumladık. Fakat her
durumda, daha sonra
yeniden değerlendirilmiş pozisyonla ortaya
çıkacağız.

büyük rolü olacak.
GERB’in Cumhurbaşkanı seçiminde nasıl
şansı olduğunu yorum-

çok erken.
- Ş u a n k i Cu m hurbaşkanı Gergi
Pırvanov’un geleceği

başlangıcına dair çok
önemli bir göstergesi
olacak. Çünkü telkinlerle, sirk numaralarıyla

lamak için çok erken.
Çeşitli tutumları göz
önünde bulundurmamız için en az 10-15
gün geçmesi gerekiyor.
HÖH partisi genelde insanların tutumunu inceleyerek, peşin hazırladığı analizler üstüne karar
alıyor. Kimi destekleyeceğimizi söylemek için

hakkında nasıl tahminde bulunacaksınız?

ve şerit kesmekle, hatta
seçimin etnik hale gelmesine sebep olan yöntemler kullanarak, zayıf
yönetim oluyor. Bence
önceki seçimlerde aldıkları güveni bu defa alamayacaklar. Hoşgörü ve
birliğin sadece bölgede
değil, ülkede ve Balkanlarda olması çağrısında
bulunuyorum. Hoşgörü
ve birlik Avrupa’da bile
artık çok eksik olan bir
şey. HÖH partisi olarak,
bizim temel önceliklerimiz bunlar. Bu korkuların üstüne seçim sürecinde dış gözlemciler
olmasını istiyoruz.

- Tahmin üzere GERB
partisinin göstereceği
Bulgaristan Cumhurbaşkanı adayı Rosen
Plevneliev olacak.
Onun ne gibi şansı
var?
- Bence bunu yorumlamak için daha çok erken, fakat Bulgaristan’ın
gelecek Cumhurbaşkanı
profilini belirlemek çok
önemliydi. Anayasa’da
onun için geçerli yedi
fıkraya göre, onun pek
fazla yetkileri yok, fakat her durumda büyük
otorite sahibi biri olması şart. Her durumda
C u m h u r b a ş k a nı’nın
Bulgaristan’ın Avrupa
Birliği gerçek üyeliği bakımından dış politikada

Nedim Gencev’in adamı
Muradiye Camiinde Türk ve
Belçika vatandaşına saldırdı
Türk ve Belçika vatandaşı Abdullah Bayrak 1 Eylül Perşembe
günü akşam 20.30
civarında Filibe’deki
Muradiye Camiinde
namaz kılarken Nedim Gencev’in adamı
Haşim Asan ve oğlu
Faik Asan’ın saldırısına uğradı. Haşim
Asan, imamın cübbesini izinsiz giydiği için
Abdullah Bayrak’a
saldırdıklarını ileri
sürdü.
Eşinin gözü önünde
dakikalarca dövülen
Abdullah Bayrak acil
hastaneye kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunmayan Abdullah
Bayrak’ın Filibe devlet
hastanesindeki tedavisi devam ediyor.
Haşim Asan, saldı-

- O, ar tık siyasete
döneceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanıyla ortak projeler için konuşmuş değiliz, fakat onun
siyasete katılması sahip
olduğu siyasi deneyim
açısından önemli. İki
dönem devletin Cumhurbaşkanı, fakat projeler bakımından siyasette sanal görüntüler
yapmamız için daha
çok erken olduğunu
düşünüyorum. Çünkü
siyasette projeler dilek
üstüne değil, gerçek
üstüne gerçekleşiyor.
- Hoşgörü çağrısında
bulundunuz, GERB’e
göre tamamen siyasi
temele dayanan, bölgede HÖH ve GERB
partisi üyeleri arasındaki çatışmaları nasıl
değerlendireceksiniz?

rının ardından olay
yerine gelen polislere
direndi, kendisini ve
oğlunu 24 saat süreyle gözaltına alan polisleri İçişleri Bakanını
arayarak işlerine son
verdirmekle tehdit etti.
Haşim Asan’a polise
hakaretten 200 Leva
para cezası verildi.
Haşim Asan ve oğlu

Faik Asan mahkeme tarafından 3 yıl
şartlı tahliye ve 250
gün zorunlu çalışma
cezasına çarptırıldı.
Haşim Asan’ın mahkeme binasına resmi
girişten getirildiği ve
medyanın görüntü almasına izin verilmediği belirtildi.
Kırcaali Haber

- Seçim kampanyası
ve seçim gününde çeşitli polis kurumlarının
katılımlarıyla seçimlerin
manipüle edilip, sahte
olmasından şüphemiz
var. İktidarda olanların
çok ciddi korkuları var.
Bu onların kendine daha
kaç yıl ömür verdiklerinin ve seçmen onların
var olması için nasıl bir
matris belirlediğinin en
önemli belirtisi olacak.
Bence bu seçimler,
bu iktidarın sonunun

- GERB partisi seçim
sonuçlarını sahteleştirecek mi diyorsunuz?
- Wikileaks sitesinde
yazılanları size aktarmak istemiyorum, çünkü siz söz konusu şeyin
ne olduğunu benden
daha iyi biliyorsunuz.
Bunun rastgele olduğunu sanmıyorum. Bunlar
tespitlerdir. Genel olarak, seçim sonuçlarının GERB tarafından
sahteleştirilmesi bekleniliyor. Bu zaten oldu
maalesef, fakat toplum
bunu sonradan fark etti.
Herkes, yapabileceği bir
şeyi yapıyor. Onlar da
işte bunu yapabiliyorlar. Seçim öncesi veya
seçim sürecini tüm ülkede gözetleyen daimi
bir organ oluşturmayı
düşünüyoruz. Bunu tabi
ki, HÖH’nin tek başına

yapma yetkisine sahip
değil, diğer tüm partilerle el ele verip, bu
yönde işbirliği yapmalıyız. Çünkü bu korkular
sadece bizim partide
değil, diğer partilerde
de var. Herkes biliyor
ki, bu korkular gerçektir.
Öyle ki, ülkenin bu durumdan çıkış yolu bulması gerekiyor. Bu ise,
Bulgaristan seçmeninin
duygu üstüne bir devletin yönetilemeyeceğini
biran evvel anlamasını
gerektiriyor. Belki de bu
fikir, seçim süreci esnasında benim öne süreceğim ana motif olacak.
Çünkü birkaç sene sonra, böyle insanların devletin yönetmesine nasıl
izin verdiğimizi hesap
vermek zorunda kalacağımızdan eminim. Ben
bunun böyle olacağını
daha önceki seçimlerin
akşamında söylemiştim.
Bu ekiple devlet her geçen günle dibe çökmeye
devam ediyor, yönetimin
başarısızlığı her yönde
tam.
- M a r i ya K a p o n Kasim Dal ekibi seçimlerde başarılı olacak mı?
- Cevap vermek benim
yetkim değil, fakat bence hiçbir şey başaramayacaklar.
- Kırcaali bölgesinde HÖH’nin Belediye
Başkanı adaylarında
sürprizler olacak mı?
- HÖH Merkez Seçim
Bürosu, il ve ilçe kuruluşları 7 Eylül’de bu
konuda ciddi işe başlıyorlar. Adayları, il ve ilçe
kuruluşları yönetimlerinin önerilerine uygun
olarak, genelde seçim
kampanyası başlamazdan kısa bir zaman öncesi ilan ediyoruz.
- Erken Parlamento
seçimi için çalıştığınızı söylüyorsunuz?
- Ülkenin bu durumdan
kurtuluşu ancak erken
Parlamento seçimi ile
olabilir. Kurtuluş bunda,
çıkış yolu bunda, labirentteki ışık bunda.
Resmiye MÜMÜN
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Bakan Naydenov: “Gelecek yıl tarıma 500 milyon leva ayrılmasını bekliyoruz”
Kırcaali - Podkova (Nalbantlar) köyü yolunun temel atma törenine katılan
Tarım ve Gıda Bakanı Miroslav Naydenov, tüm tarım sektörü için 2012 yılı
mali çerçeve sözleşmesinin hazırlığı içinde olduklarını bildirdi. Bakan, önümüzdeki veya diğer hafta
anlaşmaya varılmasını
beklendiğini belirtti. Miroslav Naydenov, “Tarıma
ayrılan bütçenin miktarı
500 milyon leva, Bulgaristan tarımına bu kadar
para şu ana kadar hiç
verilmedi. Paranın büyük
bir kısmı tahıl üreticilerine veriliyor diye eleştiriler alıyoruz, fakat bu defa

hayvan bakıcıları hak ettikleri payı alacaklar” diye
vaat etti. Tarım Bakanı, “
Tütün üreticilerine söz
verilen mali yardımın 35
milyon leva miktarında
ikinci kısmı her üreticinin
banka hesabına yatırıldı.
Tütüncüler, mali yardımı
alabilmeleri için Milli Gelir
Ajansına yükümlülüklerini kapatmış olmaları şartı
kaldırıldı” dedi, yine de
yükümlülükleri olanlara
vergilerini kapatmalarını
tavsiye etti.
Tarım Bakanı, Avrupa
Birliği’nin Kırsal Bölgelerin Geliştirilmesi Programından Kırcaali ili belediyeleri için toplam 15

Belediyesine 1,5 milyon
leva, Kirkovo (Kızılağaç)
Belediyesine de 3,3 milyon leva proje üzere para
ayrılmıştır.

Razgrad bölgesinde
işsizlerin %72‘sinin
eğitim durumları kötü
milyon leva ayrıldığını
bildirdi. Naydenov, Cebel Belediyesine altyapı,
kanalizasyon, sokaklar
ve ışıklandırılmaları için
7,5 milyon levalık proje-

lerin onaylandığını söyledi. Ayrıca Momçilgrad
(Mestanlı) Belediyesi için
yaklaşık 2 milyon leva,
Krumovgrad (Koşukavak)

Saksıda çiçek değil esrar yetişiyor

Ülkemizde esrarın hammaddesi olan kenevir bitkisi üretimi patladı. Evlerinin arka bahçelerinde,
balkonlarında kenevir
üretenler arasında başı
emekli olmuş yaşlılar çekiyor.
Bulgaristan'ın güneyinde
yeni trend domates yerine
kenevir yetiştirmek oldu.
Polis Yunanistan sınırındaki Dolna Ribnitza köyüne yaptığı son baskında
1.5 ton kenevire el koydu.
Kenevirlerin 2 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan üç serada yetiştirildiği
ortaya çıktı. Bitkiyi yetiştirenlerse emekli çift Stefan
ve Slavka Trençevi.
Emekli bütçesine katkı
Slavka Trençeva ifadesinde bu işi kalça ameliyatının masraf larını
karşılamak için yaptığını

gramının 15 euroya satıldığı düşünülecek olursa
kilo başına kazanç 15 bin
euroyu buluyor.
Torunun parmağı var

söyleyerek, "Adam mı öldürdüm, birini mi soydum.
Hiçbir suça karışmadım
ben" diye konuştu.
Köylüler yakınlardaki bir
ormanda sayısız kenevir
plantasyonu olduğunu
bildiklerini söylüyor. Gülümseyerek köyde kenevir yetiştirmenin, domates
yetiştirmek kadar yaygın

olduğunu anlatıyorlar. Ancak kenevirden sağlanan
kâr domatesten elde edilen kârı katbekat aşıyor.
Bir kenevir bitkisinin çiçek ve yapraklarından
200 ila 500 gram kurutulmuş esrar üretiliyor. 1
kilodan da 1000 adet esrarlı sigara sarılabiliyor.
Esrarın karaborsada bir

Polisin verdiği bilgilere
ülkenin güneyinde her gün
yeni kenevir plantasyonları ortaya çıkartılıyor. Köyde bu yıl kenevir ekimiyle
ilgili 118 ayrı suç işlenmiş.
Köydeki emekli yaşlılar kıt
emekli maaşlarını bu şekilde artırıyorlar.
Blagoevgrad kenti emniyet müdürü Bojko Dunkin
ise bu durumu şöyle anlatıyor: "Genellikle bu yaşlı
insanların arkasında bir
torun ya da yeğen bulunuyor. Yaşlılar tanıdıkları
uğruna kendilerini feda
ediyorlar Ancak yaşlı olmaları, mahkeme önüne
çıkacakları gerçeğini değiştirmiyor."

Makas sınır kapısının inşaatıyla
görevli kurumlar iş görüşmesi yaptı
Kırcaali Valisi İvanka
Tauşanova’nın Makas
Sınır Geçidinin kuruluşuyla görevli kurumların sıradaki koordine
edici iş görüşmesine
ev sahipliği yaptı. Bölgesel Kalkınma ve Bayındırma Bakanlığının
“Yatırım Faaliyetleri”
Müdürlüğünün Müdürü Lübomir Polimirov
tarafından yönetilen iş
görüşmesinde Yol Altyapısı Ajansı, Kırcaali
İl Yol Yönetimi, “Su ve
Kanalizasyon” Şirketi,
Sınır Polisi, Kadastro
Dairesi, İl Tarım Müdür-

lüğü, Valilik ve başka
kurumlardan temsilciler
yer aldılar. Görüşmede
konkre teknik problemler ve yeraltı altyapısının kurulmasıyla ve

Miroslav Naydenov, “İnşallah, bu paralar dürüstçe harcanırlar da, sizlerin
yaşam koşullarınız iyileştirilir” diye ifade etti.

alanda inşaat montaj
işleriyle ilgili sürelerin
belirlenmesi ele alındı.
Su ve kanalizasyon
şebekesi, optik, elektrik
tedariki, giriş ve çıkış

yolları, ofis konteyner
montajı, duvarlar, bariyer, ışıklandırma ve
başka çeşitli faaliyetlerin yerine getirilmesi
programı hazırlandı.
Sınır geçidinde inşaat montaj işlerini uygulayan şirketin aynı
zamanda “PodkovaMakas” yolunda oluşan
heyelan bölgesini güçlendirme işine başlayacağı açıklandı.
Makas sınır geçidiyle
ilgili diğer iş görüşmesinin 13 Eylül’de yapılması öngörülüyor.
Kırcaali Haber

Razgrad bölgesi İşçi Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre şu anda işsiz konumunda bulunanların
sayısının 8 920 kişi olduğu bildirildi. Son dönemde
en fazla işsizlik artışının İsperih ve Kubrat bölgelerinde görüldüğü, Razgrad bölgesinde ise çok az
dahi olsa işsizlikte azalma olduğunu bildirildi. İşçi
bürosuna kayıtlı 8 920 kişiden 4 614 kişisinin devamlı olarak işsizlikle boğuştuğu açıklandı. Ayrıca
devlet İş bulma dairelerine başvuranların % 72’lik
bölümünün eğitim seviyeleri çok düşük durumda.
Bu yıl özellikle Deliorman bölgesi ekonomik krizin
etkilerini fazlasıyla hissediyor. Yaz döneminin de
sona ermesiyle işsizlik oranının daha da yukarılara tırmanması bekleniyor. Nitekim yaz aylarında
ticaret, inşaat, otelcilik ve tarımcılık sektörlerinde
geçici de olsa işsizlere iş imkanı doğuyor. Bu sektörlerde de bu yıl krizin etkileri hissedildi. Geçen
yıl bu vakitlerde daha fazla işsiz iş imkanına kavuşurken bu yıl daha az kişi kendisine iş bulabildi.
Her ne kadar televizyonlarda Bulgaristan ekonomik krizi atlatıyor açıklamaları yapılsa da, Razgrad
bölgesindeki vatandaşların bunlara inanmaları en
azından şu an için imkansız görünüyor.

Yıl sonuna kadar 500
tüp bebeğin doğması
bekleniyor

Yardımcı Üreme Fonu’ndan, 2011 yılının sonuna kadar daha 500 tüp bebeğin dünyaya geleceği tahmininde bulundular. Bu amaç için harcanacak yaklaşık
5 milyon Levanın hazırda olduğu duyuruldu. Fon’un
kuruluşundan beri iki yıl içerisinde tüp bebek yöntemiyle 1000 bebek dünyaya geldiği anlaşıldı.
Bu zaman zarfında tüp bebeğe gereken para için
fona 14 000 kadın başvurmuştur, onlardan 9200’ü
onay kazanmıştır. Fon’un müdürü Dr. Nikolay Lalev,
“Klinik gebeliği kavrama yüzdesi 20, doğan çocuklar
ise %15 oranındadır” diye açıkladı.
Dr. Lalev, “Bu durum doğum ve jinekolojik hastanelere olan istemlere uyuyor ve böylece onlarla yapılan
sözleşmelere son verilmeyecek. Kavrama yüzdesi fakat kadınların yaşına da bağlıdır, Fon’a ne kadar daha
erken başvururlarsa, o kadar kendileri için daha yararlı
olabilir. Çünkü 35-36 yaşından sonra tüp bebek için
başvurma eğilimi hiç de iç açıcı değil” dedi.
İn vitro yöntemiyle hamile kalmak isteyen annelerin
yaşadığı ciddi bir problem de yumurtalık verenlerin sayısının az olmasıdır. Yaklaşık 200 000 çift doğal şekilde çocuk yapamıyorlar. Onların %10’u yumurtalık
bağışında bulunulmaya ihtiyaç duyuyorlar.
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Ahmet Doğan, Balkan OFF-Road yarışmasının startını ATV sürerek verdi
Resmiye MÜMÜN
Kırcaali’de “Su Aynası”nın kuzey kıyısında “Balkan maraton
2011” adı altında gerçekleşen
Ulusal OFF-Road Şampiyonasının ve Balkan 2011 Rally-Raid
Kupası yarışmasının üçüncü
bölümlerinin startını bizzat Hak
ve Özgürlükler Hareketi /HÖH/
Genel Başkanı Ahmet Doğan
verdi. Etkinlik, “4x4 Adventure
Bulgaria” tarafından Kırcaali
Belediyesinin desteği ve TV
7’nin basın partnerliği ile organize edilmektedir. Balkanlar’da
düzenlenen en büyük OFFRoad yarışmasında 10 ülkeden
60 yarışmacı katıldı. ATV kategorisinde Dakar Rally yarışmasında beş kere şampiyon olan
Çek Cumhuriyetinden Yozef
Mahaçek de yarışmacıydı. Yarışmalar 5 gün sürdü ve Kırcaali, Cebel, Haskovo, Harmanli ve
Yunaistan’ın Orestiyada şehrinde yapıldı.
Etkinlik yerel ve ulusal medyaların yoğun ilgisini çekti, birçok

Adventure Bulgaria” Kulübü
Başkanı Todor Hristov, “2008
yılından beri Sayın Doğan ile
birlikte ATV sürüyoruz. O, çok
iyi bir ATV sürücüsü. Ahmet
Doğan’ın çocuk ve gençler için
ATV okulu bulunan Troyan’da
ATV poligonunun kurulması için
en büyük katkısı var” dedi. Bu
yarışmanın da onun fikri olduğu
açıklandı.
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, “Kırcaali’de son 3040 yıldır OFF - Road yarışması
yapılmadı. Kırcaali yine ilk defa
düzenlenen “Balkan Maraton
2011” OFF - Road yarışmasının
merkezi oluyor” dedi. Başkan,
Kırcaali’nin önümüzdeki senelerde de OFF-Road Balkan Maratonuna ev sahipliği yapıp ve
de “Su Aynası” kullanılışa açıldığında su sporları merkezi olmasının amaçlandığını belirtti.
Başkan, “Kırcaali ve Kırcaaliler
bunu hak ediyor” diye belirtti.
Hasan Azis, “Sayın Doğan
kesinlikle en iyi ATV sürücüsü. O, siyasetçiler arasında en

mada Sayın Doğan, “Son zamanlarda ATV sürmeye pek
vaktim kalmıyor. Haftada 2-3
kez ATV’ye biniyorum. ATV

olmasını diliyorum, yarışmayı
izleyen herkese ise çok heyecan ve zevk diliyorum” diye
ifade etti.

sürmek benim çocukluk hayalimdi. Siyaset ve spor arasında
çok önemli bir şey var. Hele de
ATV’lerden anlayanlar için siyaset ve spor arasında hesaplanmış risk ve mükemmel bir
denge var. Çünkü aksi taktirde
kazalar oluyor. Tüm katılımcılara risk ve mükemmel bir denge

Uluslararası yarışmanın startında ilk Ahmet Doğan bir ATV
sürdü, ardından Kırcaali Belediye Başkanı ise güçlü bir jip’in
direksiyonuna oturdu. Jip’ten
indikten sonra Başkan Azis,
“Jipi sürerken sadece yenmeyi düşündüm. Bizi çok önemli
bir yarışma bekliyor ve bugün

yarışmacı olduğumuzu ve iyi
yarışabileceğimizi gösterdik”
diye vurguladı.
Kırcaali “Arda” Futbol Kulübü
Başkanı Ceylan Ali, birer takım
forması hediye ederek, Ahmet
Doğan’a ve Müh. Hasan Azis’e
hoş bir sürpriz yaptı.
Daha sonra ikisi Troyan kasabasının Motosiklet Kulübünden
katılan gençlerin yarışmasının
ardından dereceye girenlere
Kırcaali Belediye Başkanı kupasını, para ödülleri ve madalya sundular. İlk üçüncü yere
Martin Ulumurov, Martin Milev
ve Kolyu Guberkov kaldılar.
OFF - Road yarışmasının
organizatörü Todor Hristov,
Kırcaali’deki star tı izleyen
Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı Erdinç Hayrullah,
Cebel Belediye Başkanı Bahri
Ömer ve Belediye Başkanı Hasan Azis’e gösterdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
Yarışmanın startında resmi
misafirler olarak daha HÖH
partisinin Genel Başkan Yardımcıları Hristo Biserov ve Lütfi
Mestan ve partiden milletvekilleri bulundular.

Krumovgrad’ın Sbor köyü civarına
yaban at sürüsü salındı

Avrupa basın temsilcileri tarafından da yansıtıldı.
Organizatörler adına selamlama konuşması yapan “4x4

iyi ATV sürücüsü ve kesinlikle
ATV sürücüleri arasında da en
iyi siyasetçi” dedi.
Açılışta yaptığı kısa konuş-

Seçimlerde güvenlik
önlemleri artacak
Kırcaali İl Emniyet Müdürü
Valeri Baranov, 23 Ekimde yapılacak Cumhurbaşkanı ve Yerel Seçimlerde polis güçlerinin
her hangi ihlallerin önlenmesi
için gereken güvenlik önlemlerinin alınacağını duyurdu. İyi
bir kamu düzeninin sağlanması
için polis, jandarma ve itfaiye
güçleri görevlendirilecekler.
Daha oy pusularının seçim
sandığı açılan yerlere getirilmesiyle birlikte, güvenlik
sağlanacak. Oy pusulalarının
seçim yerlerinden taşınıncaya
kadar korunacağı anlaşıldı. Oy
kullanma yerlerinde de ihlal
işlenmesi açısından güvenlik
sağlanacak. Fakat güvenlik
güçleri seçim yapılacak yerlerin
dışında bulunacaklar. Komiser
Baranov, polisin seçim yerine
müdahale etmesinin her za-

Valeri Baranov
man ancak Seçim Komisyonu
Başkanının talebiyle mümkün
olduğunu belirtti.
Komiser Baranov, seçim öncesi ve seçim sürecinde hoşgörü ve huzurun korunmasına
ve her vatandaşın serbest oy
kullanma hakkının gözetilmesi
çağrısında bulundu.

Kırcaali Haber

Doğu Rodopların geliştirilmesini amaçlayan, Bulgaristan ve Hollanda devletlerinin ortaklaşa realize
ettikleri “Yeni Trakya Altını”
projesi üzere Krumovgrad
(Koşukavak) Belediyesinin
Sbor köyü civarına bir tür
yaban at sürüsü salındığı
duyuruldu. 12 attan oluşan
ilk sürü Doğu Rodopların
doğasına alışmak için özel
avlu içine alınan bir alanda
bir yıl boyunca bakılacak.
At sürüsü, Koşukavak’a,
hala doğada serbest yaşayan yaban at sürülerine
rastlanan Hollanda’dan
getirilmiştir. “Yeni Trakya
Altını” projesi ekibinden
İva Tonçeva basına şöyle
bir açıklama yaptı: “Doğu
Rodopların doğasında bulunan yaban atlarının rolü
binlerce yıl öncesi olduğu
gibi yabani bitki otlamaları ve doğal ekosistemleri
canlandırmaları olacak.
Yaban atlar, açık doğanın
sert koşullarına dayanıklığı ve kolay alışmalarıyla
biliniyor.”
Çevreciler, yaban atlara

bir zamanlar tüm Avrupa kıtasında rastlandığını
söylüyorlar. Fransa, İspanya ve İskandinavya’da
ve de İsa’dan 3000 yıl
önce İskitlerin yaban atını evcileştirdikleri Güney
Fransa’da kalıntılara rastlanan birçok mağaralarda
yaban atı resimleri bulunmaktadır. Bulgaristan’da
da taşılbilimciler yaban
atı kemikleri bulmuşlardır,
bu ise eskiden buralarda
da yaşadıklarını ispat etmektedir. Yaban atı 1875
ve 1890 yılları arasında,
tutulmaya çalışılan son

kısrağın öldürülmesiyle
doğaya karışmıştır. Son
esir alınan yaban at 1909
yılında bir Rus hayvanat
bahçesinde ölmüştür. Şu
anda dünyada yaklaşık
4000 yaban at bulunuyor,
onların yarısı Hollanda da
yaşamaktadır.
Geçen yıl İvaylovgrad
Belediyesinin Çerniçino
köyü civarında yarı yabani
Karakaçan atları doğaya
serbest bırakıldılar. Bu yıl
sonuna doğru, Doğu Rodoplara geyik sürüleri de
salınacağı haberi verildi.
Kırcaali Haber
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Restore edilen Elmalı Baba Tekkesi hizmete açıldı

1. sayfadan devamı

medali Çankaya, HÖH Kırcaali
İl Teşkilatı Başkanı Bahri Ömer,
Mestanlı Belediye Başkanı Erdinç Hayrulla, Güney Bulgaristan Cem Vakfının tüm Yönetim
Kurulu üyeleri, HÖH partisinin
Parlamento Grubu üyeleri ve
Kırcaali Milletvekili Ünal Tasim
yer aldılar.
Ayrıca Tekke açılış töreninde
Bulgaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hristo Biserov,
HÖH Genel Başkan Yardımcıları Lütfi Mestan ve Ruşen Riza,
HÖH Gençlik Kolları Başkanı
Ceyhan İbramov, HÖH milletvekilleri Günay Sefer, İskra Mihaylova, Petya Raeva, Güner
Serbest ve Necmi Ali, Kırcaali
ilinin Belediye Başkanları, Yerel
Meclis Başkanları, Meclis Üyeleri ve başka siyasi adamlar
resmi misafir idiler.
Alevilerin saydıkları Hz. Ali’nin
tanıtılmasıyla başlayan programda kürsüye ilk çıkan Müstafa Aliş oldu. Bulgaristan Müslümanlarının dini önderi herkesin
adına Cenabı Allah’tan birlik beraberliğin korunmasına yönelik
bir dua okudu.
Organizatörler adına misafirleri ve Alevi topluluğunu selamlayan Sadullah Dede de Alevilere
has bir dua etti ve onların bugün
oldukları gibi Sünni Müslümanlar ile hep beraber, birlik, beraberlik, hoşgörü, kardeşlik, barış,
anlaşma içerisinde yaşamaları
çağrısında bulundu. Dede, “Birlikten dirlik doğar” atasözünü
hatırlatarak, tüm Müslümanların geçmişte yaşanılan ayrımcılığı aşarak, 21. asra yakışan
medeni görüşle el ele verip bir
olurlarsa, ancak güçlü olacaklarını vurguladı. Sadullah Dede,
Alevilerin İslam topluluğunun
ayrılmaz bir parçası olduğunu
ve onun için Sünnilerin onları
daha iyi tanımaları gerektiğini
savundu.

Ahmet Doğan’ı “Bulgaristan’ın
Mustafa Kemal Atatürk’ü” olarak adlandıran Sadullah Dede
konuşmasına ünlü Mevlana’nın
hoşgörü sözleri ile son verdi.
Ev sahibi konumundaki Momçilgrad Belediye Başkanı Erdinç
Hayrullah, selamlama konuşmasında, restore edilen Elmalı Baba Tekkesinin açılışından

memnuniyetini dile getirdi. Başkan, “Elmalı Baba Tekkesi çok
asırlık tarihinde birçok sarsıntılar geçirmiştir, fakat her zaman
faaliyet sürdüren bilim ve mane-

İslam’ın ön şartları dört tane direğe tutunuyor: Şeriat, Tarikat,
Hakikat ve Marifet. İslam dini
bir ağaç gibidir. Onun gölgesi
Şeriatı, dalları Tarikat, yaprağı

vi merkezi olmuştur. Bu yerin,
insanları birleştirdiği ortada.
Zorluklarda, çilelerde, çalışmalarda ve bugünkü gibi mutlu
bayramlarda yine beraberiz.
Hep beraber yarın da daha güçlü ve özgüvenimiz daha büyük
olacak” dedi. Başkan, Elmalı
Baba Tekkesinin restore edilmesini sağlayan Ünal Tasim’e
ve Hüsnü ve Fuat Güven’e, ayrıca özel inşaatı gerçekleştiren
kişilere Belediye adına teşekkür
etti. Erdinç Hayrullah, “Restore
edilen cami eski zamanların
havasını taşıyor. İnsan severlik,
hoşgörü ve insan asaleti bu yerde yansıdı. Elmalı Baba Tekkesinin daha da çekici bir merkez
olacağından ve Mestanlı Belediyesinde dini, kültürel tarihi
turizmin gelişmesine katkıda
bulunacağından eminim” diye
altını çizdi.
Sırasıyla Alevi topluluğunu ve
törene katılan misafirleri Halibram Kos, Mehmed Halife Dede,
Aydın Şakir selamladılar.
Dünya Bektaşi Lideri Mondi

Hakikat ve meyvesi Marifettir.
Biz de İslam’ın olduğu şekilde
olmamız lazım. Allah’a karşı ve
aramızdaki sevgiyi artırmamız
gerekiyor” diye çağrıda bulundu.
Mehmedali Çankaya, Alevilere
hitaben Avrupa Alevi Birliği Konfederasyonunun Almanya’da bulunan derneklerine her zaman
her hangi problem durumunda
başvuruda bulunabileceklerini
belirtti. Sayın Çankaya, Alevilerin birleşerek dünya Alevi topluluğu kurmalarına ve problemlerini paylaşarak, beraber çözüm
yolu aramalarına davet etti.
Milletvekili Ünal Tasim, “Benim arkadaşlarım Hüsnü ve
Fuat Güven ve benim için bugün bu dini kompleksi size tanıtmak için çaba harcadığımız
dört yılın son günü. Bir sene
bu mozaiği nasıl birleştireceğimizi düşündük. Hala burada
okuyan Ahmet ağabey, burada okumuş ve okutmuş Fuat
Güven’in dedesi gibi insanlar
olsa da, Bulgaristan’da Elmalı
Baba Tekkesi hakkında yeterince bilgiye sahip kişiler yok
diyebiliriz. Böylece bir sene kaybettik ve Türkiye’den uzmanlara
başvurmak zorunda kaldık. İyi
ki, bizlere yardımcı olacak başta mimar Adnan olmak üzere
en iyi ekibi bulduk. Onlar daha
önce İstanbul’da böyle bir proje
yapmışlardı, bizlere de fikir projesini sundular” diye ifade etti.
Milletvekili, Elmalı Baba Tekkesi fikir projesini Ahmet Doğan’a
tanıttıklarını ve onun kendilerine çok değerli talimatlarda
bulundukları için teşekkürlerini
sundu. Ünal Tasim daha sonra
Başmüftülük ve Kırcaali Bölge
Müftülüğünden de proje için
onay aldıklarını belirtti. Milletvekili, projenin gerçekleşmesinde
son ana kadar yardımcı olan
Güney Bulgaristan Cem Vakfına ve tüm Alevi topluluğuna ve
de Mestanlı Belediyesi tarafından onaylanan iş projesi için de
teşekkür etti. Milletvekili, “Eğer
siz bizim yaptığımızın yarısını onaylarsanız, biz çok mutlu

Baba Alevileri selamlama konuşmasında, “Bir dergâhın, bir
caminin, bir cem evinin inşa
edilmesi bir Allah evi inşa edilmesidir. Çünkü orada herkes
Allah’a ibadet ediyor. Allah’ın
evinde olan herkesin birbirlerini sevmesi gerekiyor. Bu evler
her zaman barış, sevgi, saygı evi olacaktır. Bilindiği gibi,

olacağız” diye ifade etti.
Ünal Tasim heyecan içinde
Cami anahtarını kendisi değil
de, Elmalı Baba Cami Encümenliği Başkanına Prof. Dr. İzzettin Doğan’ın teslim etmesini
rica etti.
Aynı şekilde Sayın Ahmet
Doğan’ın da Tekke’nin anahtarını Dedeye vermesi ricasında
bulundu.
Toplanan kalabalık tarafından
çok sıcak karşılanan Ahmet
Doğan, Tekke’nin anahtarını
dedeye teslim edince yaptığı
kısa konuşmasında bu günün
burada bulunan herkeste yarattığı güzel duygulu derin iz bırakacağını belirtti. Sayın Doğan,
“Benim hayatımda özellikle bu
gün, bu anahtarla iz bırakacak.
Bu törende bulunan herkesin bir
duada bulunmasını istiyorum.
Bu anahtarın, Bulgaristan’da,
Balkanlar’da ve Avrupa’da
hoşgörü ve beraberlik kapısını
açmasına dua edelim. Değerli
kardeşlerim, Kırcaali ve bölgeyi Avrupa ölçülerinde hoşgörü
başkentine dönüşmesini diliyorum” diye ifade etti.
Prof. Dr. İzzettin Doğan,
Tekke’nin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek
dünyadaki dinler arasında birlik ve anlaşma örneği olacağını belirtti. Prof. Dr. Doğan,
“Tüm Bulgaristan vatandaşları,
Bulgaristan’da Ahmet Doğan
gibi bir siyasi lider olduğu için
mutlu olmaları gerekiyor. O,
ekibiyle beraber, etnik ve dini

gençler, bu kez de seyircilerin
gönlünü fethettiler, keyifli dakikalar yaşattılar. Ayrıca küçük
solistler Duygu Ali ve Hüseyin
Mert de okudukları sevilen türkülerle herkesi coşturdular.
Müzik programından sonra
Maye’ye yapılan hayvan ve
eşya bağışları sembolik olarak
açık artırmayla satıldı. Toplanan para gelecek yıl Maye için
harcanılacak. Ardından mayeye
gelen herkese hazırlanan 50 kazan etli pilav dağıtımına geçildi.
Kurban olarak bu sene tekkenin
dedesinden sağlanan üç dana
ve on üç kuzudan başka, adak
yapılan 50 hayvan da kesildi.
Daha sonra etkinlik akşama
kadar süren müzik programıyla
devam etti.
Mayeyi organize eden Güney
Bulgaristan Cem Vakfı ve Mestanlı Belediyesi Elmalı Baba
Tekkesini gezmek isteyenlere
kılavuzluk edecek kişiler sağlamıştı.
Restore edilip yenilenen Elmalı
Baba Tekkesinin ayrı ayrı binaları İslam motifleri bulunduran
eski mimari tarzda taş ve ahşaptan yapılmıştır. Cami eskisi
gibi tamamen restore edilmiştir.
Tekkenin yenilenmesi projesi
Türkiye’den Alevi topluluğuna
mensup bir mimarın eseridir. Şu
ana kadar tekke yerli Alevilerin
çabalarıyla ayakta tutulmuştur.
Elmalı Baba Tekkesinin özelliği, Balkanlarda eşi benzeri olmayan bir dini merkezde tekke
ile caminin bir arada olmasıdır.

mensubiyetleri gözetmeden insanlar arasında daima hoşgörü
olmasına çalıştıklarını ispat ettiler” diye konuştu.
Resmi açılıştan sonra mayeye gelenler zengin kültür müzik programı izlediler. İlk önce
sahneye Ferad Murad, Hasan
Hasan ve Seval Ali olmak üzere üç saz ustası çıktılar. Onların
ardından Haskovo Semah Grubu Alevi kültürüne ilişkin gösteri
sundu. Kırcaali’de yeni kurulan
“Buket” Otantik Rumeli Türküleri Grubu da orkestra eşliğinde söylediği türkülerle programı
renklendirdi. Sahneye son çıkan
Kırcaali “Ömer Lütfi” Türk Folklor Topluluğu gösterdiği muhteşem Rumeli halk oyunlarıyla
dağılmaya başlayan halkı tekrar bir araya topladı. Yetenekli

Elmalı Baba’nın türbesinden
başka, tekkede altı evliyanın ve
başka Bektaşi erlerinin mezarları bulunduğuna inanılıyor. Ayrıca Müslümanların Peygamberi Hz. Muhammmed’in kızı Hz.
Fatima’nın mezarının da burada
olduğu söyleniliyor.
Asırlar öncesi bu Tekke bilime adanan eğitim ve manevi
merkeziymiş. Burada Kur’an-ı
Kerim’in okutulmasıyla beraber,
matematik ve astronomi dersleri
de veriliyormuş. Bu dini ve bilim
merkezi Osmanlı İmparatorluğu
zamanından bu günlere dek korunmuştur.
Gelenek üzere Eylül ayının
ilk haftasında gerçekleştirilen
Mandacı mayesiyle Alevilerin
sonbahar mayeleri başlamaktadır.
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Ardino Orkestrası, Borino’da seyircilerin alkışlarını kazandı
Güner ŞÜKRÜ

Smolyan ilinin Borino kasabasında gerçekleştirilen geleneksel Ramazan Bayramı konserinde yer alan Ardino (Eğridere)
“Rodopska İskra” Halk Toplum
Merkezine bağlı Yerel Türk Mü-

ziği Orkestrası son derecede
başarılı bir performans gösterdi.
Yönetmen ve solist Yüksel
İsmail başlarında olmak üzere
Ardinolu müzisyenler bu defa
da, emek ve çabayla hazırlanan büyük program çok sayıdaki seyircilerin alkışlarını
kazandılar. Borinolular, ilgi ve
hayranlıkla orkestranın zengin
repertuarını dinlediler. Türk
folklorunun güzelliği ve zenginliği ise, çoğunu heyecanlandırdı, gözlerini yaşarttı.
A r d i n o l u m ü z i s y e n l e r,
Borino’nun Belediye Başkanı Müh. Oktay Aliev’in daveti
üzere konsere katıldılar. Etkinlik, yerel “Obnova” Halk Toplum Merkezi ve Borino Belediyesi tarafından düzenlendi.
Ramazan Bayramının ikinci gününde Borino Belediye
Başkanı Müh. Oktay Aliev’in
de aralarında bulunduğu
600’den fazla kişi, renkli prog-

ramın zevkini yaşamak için
halk toplum merkezinin büyük
salonunu doldurdular.
Sunuculuğunu şair Emel
Balıkçı’nın yaptığı dört saat
süren konser seyircilere hoş
bir sürpriz oldu. Programda
daha eski bayram adetlerini

ve geleneklerini canlandıran
Borino Folklor Grubu yer aldı.
Yetenekli öğrenci Gülbeyaz
Pungova’nın oynadığı “Hediyeler” skeçi seyircileri gülüşe
boğdu, Arif Hoca’nın akordeon çalması bol alkış kazandı.

Konsere gelenler Ardino’nun
Yabılkovets köyünden Ali

Emin’in ve Dolno Prahovo’dan
(Aşağı Tosçalı) yetenekli müzisyen Aydoğan Sadullah’ın
saz çalmalarından inanılmaz
keyif aldılar.
Borino Belediye Başkanı,
Müslümanların Ramazan
Bayramını sağlık, yarına inanç
ve hoşça vakit geçirmeleri dilekleriyle tebrik etti. Başkan,
Ardino müzisyenlerine karşı
kalbi teşekkürlerini dile getirdi. Müh. Aliev, “Gelecekte
de aramızda gelişen iyi işbirliğin süreceğine güveniyoruz”
dedi.
Yüksel İsmail, Borino Belediye Başkanına Ardino’nun
sembolü haline gelen Şeytan
Köprüsü simgeli bir onurluk
sundu.
“O bnova” Halk Toplum
Merkezi’nin Başkanı Engül
Baçkova, iki kültür ocağının
ortaklaşa sundukları muhteşem konserden memnun olduğunu dile getirdi.
Borinolu
Cevriye
Lümanova,15 yıldan fazla
Plovdiv (Filibe) şehrinde yaşıyor ve çalışıyor. O, “Her
sene Ramazan ve Kurban

Bayramlarında köyüme geliyorum. Muhteşem bir konser

Şeytan Köprüsü milli değere sahip
taşınılmaz kültür varlığı statüsü kazandı

Arda nehri üzerinde bulunan Şeytan Köprüsüne Kültür
Bakanlığı’ndan “milli önem” kategorisine sahip olarak mimari
ve yapısal taşınılmaz kültür
değeri statüsü verildi.
Kü l t ü r B a k a nı Ve j d i
Raşidov’un emirnamesinde
Şeytan Köprüsünü koruma
rejimi ve alanın sınırları belirlenmiştir. Koruma alanı sınırları içinde toplam 475,4 dekar
arazi bulunuyor.
Bakan mektubunda, “Yapı
yüksek bilimsel ve kültürel
değere sahip ve büyük kamu
önemi taşıyor. Şeytan Köprü-

sü, sosyalleşme ve turistik rotalara eklenilmesi için mükemmel
imkânlar veriyor” diyor.
Bakanın taşınılmaz kültürel
değerin korunması için verdiği talimatnamesinde sadece
koruma ve yenileme işlerinde,

yürüyüş yolları inşaatında, doğal mekânların kurulmasında,
koruma altındaki yapılar için bilgi panoların koyulmasında, çöp
kutuları ve bankların koyulması
halinde müdahaleye izin verilmiştir.

izledim. Konserde yer alanların otantik kültürü bulmak
için harcadıkları emekten ve
seyircileri sevindirmelerinden
çok etkilendim. Geleceğe devam etmemiz için geleneklerimizle yaşamamız lazım” diye
ifade etti.

Ardino “Rodopska İskra”
Halk Toplum merkezinin Yerel Türk Folklor orkestrası
Devin Belediyesinin Grohotno köyünde de konser verdi.
Ardinolu müzisyenler yine
seyircilerin bol alkışlarına ve
heyecanına sebep oldular.
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