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Adana’nın Ceyhan Belediyesi Kırcaali
Müslümanlarına Bulgaristan’da benzeri
olmayan modern morglu bir cenaze
yıkama aracı hibe etti. 13.03.2009 y.
Kırcaali merkez cami önünde düzenlenen devir teslim törenine çok sayıda
Müslüman Türk katıldı. Türkiye’den
gelen misafirler arasında Milliyetçi
Hareket Partisi / MHP / Genel Başkan
Yardımcısı, T.C. Roma eski Büyükelçisi, TBMM milletvekili Deniz Bölükbaşı,
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve
milletvekili Metin Çobanoğlu, MHP
Edirne Milletvekili Cemalettin Uslu,
Ceyhan Belediye Başkan Yardımcısı

Hoşgörü Çeşmesi

Sayfa 5
Sönmeyen ateş: `Ömer
Lütfi` Kültür Derneği

Sayfa 8

hibe edilen bu morglu cenaze yıkama
aracı sayesinde, şehrimizdeki cenazeleri bu araçta yıkayıp, tabuta
koyduktan sonra mezarlığa kadar
taşınacak. Bu araç sayesinde defin

Mükremin Duygun, Ceyhan Balkan
Türkleri Derneği temsilcileri Mecit
Sağır ve Hüseyin Baykal, Ceyhan
Belediye memuru Ahmet Kurmuş ve
işadamı Hüseyin Cebiroğlu yer aldılar.
Kırcaali Belediye Başkanı müh. Hasan
Azis törende yaptığı konuşmasında
Kırcaalili Müslümanların böyle araçtan büyük ihtiyaçlarının olduğunu ve
böyle aracın Bulgaristan çapında ilki
Kırcaalide olacağını bildirdi. Başkan
Azis "Ceyhan Belediye Başkanı Sayın
Hüseyin Sözlü başta olmak üzere Ceyhan Belediyesi tarafından Kırcaalimize

14 Mart 2009 y. Avcılar Beygen Et
Lokantası Balo Salonunda düzenlenen II.
Kırcaalililer Dayanışma Gecesi düzenlendi.
Çok sayıda Kırcaalilinin katıldığı gecede
misafirler arasında İstanbul Vali Yardımcısı
Murat Kocabaş, Kırcaali Belediyesi Meclis
üyeleri Müzekki Ahmet ve Ehliman Çoban
yer aldılar.
Kırcaalililer Dayanışma ve Kültür Derneği
Başkanı Bahri Gönülkırmaz yaptığı açılış
konuşmasında tüm Kırcaalililerin birlik ve
beraberlik içinde olmalarını, Kırcaalide
bulunan Kültür derneklerini desteklemelerini istedi. Bahri Gönülkırmaz
Kırcaalide yayınlanan tek Türkçe gazete
Kırcaali Haber’in ayakta durması için tüm
katılımcılara destek çağrısında bulundu.
Geleneksel olarak düzenlenen Kırcaalililer
Şenliğinin 24.05.2009 [Pazar] tarihinde
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işlerimiz daha da kolaylaşacak"dedi.
Hasan Azis, Başta MHP Milletvekilleri olmak üzere Ceyhan Belediyesine
bu anlamlı yardımdan dolayı Kırcaalili
Müslümanların adına teşekkür etti.
Devamı sayfa 5’te
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Kırcaali Müslümanlarına Cenaze
Yıkama Aracı Hibe Edildi

Çanakkale’de Hasanköy
(Kadınka) Şehitleri
“Bulgaristan’da Osmanlı
şehirleri”
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Çanakkale’de Hasanköy (Kadınka) Şehitleri

18 Mart 1915 yılı deniz zaferi “Çanakkale geçilmez” sloganı
altında gerçekleşmiştir. Zaferin 94.
yıl dönümünü kutlarken üniversite ve
okullarda gençler Çanakkale törenlerinde Çanakkale’yi savunan şehit
kahramanları anar, türküler destanlar
söyler. Bunun nedeni vardır. Dünyada hiçbir şehir Çanakkale ve çevresi
kadar efsanelerle, destanlarla yüklü
değildir. Destanlara konu olan bu
bölge Birinci Dünya Savaşı başlarında
Mehmetçiğin Çanakkale savunması
ile en büyük destanını tarihe yazar.
Çanakkale Boğazı bu destanların
geçtiği yerdir. Çanakkale zaferinin
Türkiye ve dünya tarihi bakımından
geleceği etkileyen önemli sonuçları
vardır. Türkiye Cumhuriyet’inin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarih
sahnesine Çanakkale’de çıktı, milli bir
kahraman olarak tanındı. Bu durum
milli mücadele savaşında önderliğini
kolaylaştırdı. Türkiye topraklarını
bölmek isteyen emperyalist güçlü
devletlerinin “hasta adam” tedavisi
olmayan Osmanlı İmparatorluğunun
çökmüş, yok olmuş durumdaki vaziyetini çok iyi bilen Mustafa Kemal
Atatürk halkı seferber ederek vatanı
kurtardı, düşmanı denize döktü.

Çanakkale zaferlerini kutlarken
Hasanköy’ü (Kadınka) dan 230
seneden artı geçmişi bilinen Alioğlar
sülalemizden iki şehit bir gazi
olduğunu büyüklerimden öğrendim.
Onlar dedem Arif’in kardeşleri Salif
Ali Alioğlu ve Salibrahim Ali Alioğlu

Bizim köyden yukarda saydıklarım
da dahil olmakla, Balkan savaşlarına,
daha sonra Birinci Dünya Savaşına
iştirak edenlerin sayısı 21 kişiymiş.
Onlardan savaşlarda şehit olanlar
19, gazi gibi dönenler ise Şaban
Çavuş ve Halim Hüseyin Küçükhalil. Şehitlerden sekizinin adlarını

Çanakkale şehitleri. Gazi Şaban
Ali Alioğlu 1918 senesinde harpten
dönenlerden biridir.

öğrenebildim.
Birinci Dünya Savaşında Doğu
ve Batı cephelerinden Çanakkale

Elektronik medyalarda konuşma tarzı ve kullanılan dil
Ülkemizde Demokrasi Dönemi bu yılın
sonlarında 20.yaşına giriyor. Bu hayli uzun
bir süre olmasına rağmen demokrasinin
toplum hayatımızda tamamiyle oturmuş
olduğunu söylemek doğru olmaz. Daha
da kötüsü onun çok bozuk tarzda yani
„Bulgarlaştırılmış” olarak uygulanmasıdır.
Çünkü bazı siyasi güçler demokrasinin
doğru, aslı şeklinden çok rahatsız
oluyorlar. Yasaları hiçe sayarak, kurallara
riayet etmiyerek istediklerini yapmak,
konuşmak, başkalarını ezmek, çiğnemek
onlar için en uygun varyanttır.
Bilindiği gibi Çok Partili siyasi sistem
ve Pazar Ekonomisi koşullarında
demokrasinin en önemli unsurlarından
biri düşünce ve konuşma serbestliğidir.
Dolayısıyla daha 10.11.1989’dan hemen
sonra toplumda vatandaşlar arasında
olduğu gibi, bilhassa ülkemizde faaliyet
gösteren elektronik medyalarda bu
unsur açıkça uygulanmaya başladı. Tüm
medyalarda ele alınan konularla ilgili
çok farklı görüş, bazen taban tabana zıt
düşünceler savunuluyor, kullandıkları dil
de çok başkaydı. Bunu da normal olarak
nitelendirebiliriz.
Fakat sonraları durum maalesef menfi
yönde değişti. Medyalarda kullanılan
dil üslup ve içeriği açısından sadece
farklılığını korumadı, bundan çok daha
ötelere gidildi. Bazı medyalarda iletişim
dili çok kabalaştı, sertleşti, kinle, adeta
düşmanca konuşma tarzına geçildi.
Bu açıdan şampiyonluk aşırı milliyetçi
„Ataka” partisine hizmet eden SKAT
televizyonundur. O daha açılışından
beri etnik gruplar konusunda kaba bir
dil kullanıyor ve azınlıklar, bilhassa Türk
azınlığı hakkında sadece düşmanca
konuşuyor ve durmadan, günlerce
hakaret, if tira kullanarak tiratlar
yağdırmak ta, aleyhimizde alevler
püskürmektedir. Bizlere karşı düşmanca
bir kampanya yürütülmektedir. Hiçbir
kural, yasa, sınır tanımadan SKAT-Ataka
konuşmacıları onurumuzu, kimliğimizi,

haysiyetimizi tuzla buz etmektedirler.
Adeta bir tiyatroya dönüşen SKAT
programları, Bulgaristan seyircileri
önünde sergilenmekte ve Türk azınlığa
karşı düşmanlık aşılıyor. Durum
yurtiçinde ve yurtdışında tüm izleyiciler
tarafından çok iyi bilinmektedir.
Malümdur ki „Атака”, kendi çıkarlarını
aşırı üstün tutmak, başka etnik gruplara
dair ayrımcılık uygulamak, saldırgan
ve daha katı hareketlerle onların
menfaatlerini küçümsemek, hiçe
saymak olarak bütün meziyetleriyle
Bulgaristan’da koyu milliyetçilerin
p a r t i s i d i r. A c a b a b u n e r e d e n
kaynaklanmaktadır? Her şeyden önce
bunun temelinde (Osmanlı) tarihsel
mazi bulunmaktadır. Zamanın kökten
değişmiş, siyasi açıdan tamamiyle
f a r k lı ko ş u l l a r d a b u l u n m a m ı z a
rağmen milliyetçi kesimlerin görüşleri
pek değişmemiştir. Bu parti liderleri
ve taraftarlarına göre azınlıklar ve
bilhassa Türkler kesinlikle Bulgaristanın

y ö n e t i m i n e k a t ı l m a m a l ı d ı r l a r,
demokrasinin dışında bırakılmalıdır.
Onların yerleri sadece ovada, tarlada,
bağda, bahçede, maden ocaklarında,
inşaatlarda, tütün üretimindedir.
Nitekim bu tahammül edilmez
ano r mal hal Bulgar Elek t ro nik
Medyalar Kurulu(SEM)’nu da rahatsız
etmiş olacak ki 15 Şubatta o bir panel
tertipledi.
SEM ve ABRO(Bulgar Radyo ve
Televizyon Operatörleri Acentası)’ya
g ö re ba zı m e dya yayınlar ın da
düşmanca konuşma ve nefret dili
bulunması sorunu sadece tüm medya
sektörünün birlikte çalışmasıyla
çözümlenebilir. Fakat SEM üyelerine
göre vatandaşlar arasında etnik ve
dini dayanılmazlık ile ilgili net bir tarifin,
açıklamanın bulunmaması nedeniyle
etnik,dini ve ırk tahammülsüzlüğü
telkin edici yayınlara izin verilmemesine
ait medya yasasının uygulanmasında
zorluklar bulunmaktadır. Bu durum

Şu anayasalara bayılıyorum

Dünyada kaydını kuydunu
yaptırmış160’a yakın ülke vardır. Bu ülkelerin hemen hemen tamamında hayat
normal bir düzende akışını sürdürsün
diye herkes için geçerli birtakım kurallar kabul edilir. Bu, herkes için geçerli
kurallara “ anayasa” denir.
Bu anayasaları yazanlar bir maddeyi
asla unutmazlar.
Nedir bu hiç unutulmayan, gözden kaçmayan madde? “Ülkemizde din, dil, ırk
ayrımı yapılmadan her vatandaş seçme
ve seçilme hakkına sahiptir!”
Memleketimiz, Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasasında da böyle bir madde
yer almaktadır.
Peki, o halde birkaç gün önce
gazetelerde manşet manşet yayınlanan
haberler nereden kaynaklanıyor?

“Nasıl haberler mi?”
Gazeteleri açınca insanın gözlerinin içine çivi gibi batan haberler hiç
dikkat çekmez mi? “Borisov, Çingene
bakan da yapacakmış”.
Doğrusu adamın kafası karışıyor.

savaşına katılmak için toplanmışlar.
Sülalemizin Çanakkale şehidi
Salif’in torunları Voden (Musacıklar)
köyünde, Salibrahimi’in torunları ise
Silistre ili Baştino (Pıtraklı) köyünde
yaşamaktadırlar.
Birkaç yıldan beri Alioğları sülalesi karşılaşmaları düzenliyoruz.
Her karşılaşmamızda Çanakkale
şehitlerini anarak saygı duruşlarında
bulunuyoruz.
Şimdi, Çanakkale topraklarında
tarlalarını süren çiftçilerin, sürümde
saban demirine takılarak yeryüzüne
çıkan kemikler şehitlerimizindir. Onun
için, Türkiye’de bazı kimselerin ve
hatta bazı gazete sayfalarında Bulgaristan Türkleri yerine Bulgar adı
kullanmaları onurumuza dokunuyor.
Çünkü Anadolu ve Rumeli Mehmetçikleri Çanakkale savaşlarında
omuz omuza mücadele ederek kan
dökmüş, şehit olarak kutsal topraklarda canlarını feda etmişlerdir.
Çanakkale zaferinin 94.yıldönümü
münasebetiyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, ruhları şad olsun diyoruz.

Recep Mehmet Arifoğlu
radyo ve televizyon faaliyeti ilkelerine
riayet edilmesine ilişkin yasanın bu
kısmının uygulanması ile ilgili genel
görüşün düzenlenmesi için bir çalışma
ekibinin oluşturulması gerekir. Başkan
M.Peşeva yönettiği SEM’e bağlı 15
kişilik bir eksper kurulunun tayin
edileceğini de ilan etti. O, radyo ve
televizyon yayınlarının etik kodeksini
korumalarını takip edecek ve toplum
hayatımızın çeşitli alanlarından
uzmanlardan oluşacaktır.
Fakat SEM’in bu girişimleri soruna
temel çözüm getirmeyecektir. O
yasalara riayet etmeyen medyalara
ancak bazı kısıtlamalar uygulayabilir.
Birçok hususlardan dolayı
bulunduğumuz koşullarda biz böyle
ve benzer olaylara daima tanık
olacağız. Dolayısıyla medyalarla
ilgili tüm yasaları, yönetmelikleri,
talimatnameleri vb. kuralları güzel
öğrenip, yasalar çerçevesinde onlarla
sürekli savaşmamız gerektiğini ve
gerekeceğini düşünüyorum.

Doç.Dr. Kasım Yunusov
Niye bu telaş, niye bu çılgınlık? Bunun üzerine gazetelerde çarşaf
çarşaf yazılar sergileniyor. Televizyon
kanallarında meşhur yorumcular kafa
yoruyorlar...
Bu çarşaf çarşaf yazıları yazanlara,
meşhur yorumculara göre: “Ne Çingenelerden, ne de Türklerden bakan
olabilir?!”
O halde Demokratik Anayasa’mızda
yukarıda ki maddeyi yazanlar boş yere
yazmamışlar mı?
Diktator Jivkov zamanında da bu böyle
sürüp gitmişti. Güya “halk demokrasi’si
vardı iktidarda. Ama ne Politburo dedikleri grupta ne de Bakanlık’ta bir Türk
ya da Çingene vardı...
Hal böyleyken bu anayasalara ben
bayılmayıp da kim bayılsın?

Mehmet A. Kocamustafa

Edebiyat
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Özlemli Sevgi
Ben dağları severim, dağları
Yollarında mühürlü çocukluk izlerim
Anımsadıkça o yılları
Sızlıyor yara izli dizlerim
Ben dağları severim, dağları
Saksıda değil, taş ağzında açan çiçeklerini
Onların gün be gün açılışı öğretti bana
Hayatın sürprizli gerçeklerini
Ben dağları severim, dağ başında köyümü
Baba eşiğinden başladı yolculuğum
Daha ilk adımlarımda geçişti
çocuksu hayallerim;
Uykusuz gece nöbetlerim
yazıyor hayat öykümü
Hasır üstünde büyüdüm, nasır tutmuş ellerim,
Sevdiğim dağlarıma bir kış kar yağıyor
Benim başıma ise, her mevsim
Oralarda bahar dobra dobrayken
İçimde dağlarımın volkanlı nostaljisi doğuyor.
Şehirde yaşamam hayat icabı
Ben dağlıyım, dağları severim
Bir buket için
Kır çiçeklerini toprağından asla ayıramam
Ne doğum günümde vazomda olmasını isterim
Ne de peyke üstünde yaban güllerin solmasını

Durhan ALİ

Benimsediklerim
1.
Çocukluğumda
Geç vakitlere kadar
Deli – delişmen oynayıp
sonra sonsuzluğumu yitirdiğim
Şimdi kimsesiz kalan köyümde
Kurumuş çeşmedeki
kurna benim.
2.
Gökyüzünde göçebe kuşları
Zinciri ikiye parçalanmış turna dizisi
dönüp dolaşıyor olduğu yerde
Yıllardır onların kılavuzu
Yaşlılıktan havalanamamış
gözleri yaşlı turna benim.
3.
İçimde kükreyen
Sensizliğimin yanardağını
uslandırmak için
Yıllar öncesi
Seni bana getiren
sokaklardan geçtim.

YAĞMURLU GECE
(Öykü)

Ay Batıdan Doğuya hareket eden seyrek bulutların
arasına kah saklanıyor, kah parlak yüzünü gösteriyordu. Rüzgar yaprakları sararmış olan ceviz
ağacının dallarını sallıyor ve yapraklar nöbetteki
askerin üstüne bir bir düşüyordu. Ekim ayının son
akşamı idi. Sabri nöbeti henüz değiştirmişti. Silahı
sımsıkı avuçlamış sınır boyunda ağır ağır dolaşıyor,
zaman zaman duraklayarak dikkatle etrafı süzüyordu. Sonbahar yağmurlarından taşmış ve ay ışığı
altında parlayan Hambar dereye zaman zaman
bir göz atmaktan kendini alamıyordu. Bu güzel
manzara sanki ona: “Hayale dal, Sabri, Fatma’yla
karşılaştığın geceleri hatırla” demek istiyor, fakat
içinden gelen başka bir ses “Nöbette olduğunu
unutma!” diye ihtar ediyordu. Fatma belki bu anda
derin tatlı uykuya dalmış, mışıl mışıl uyuyor, belki
de rüyasında onu, sevgilisi Sabri’yi görüyordu.
Belki de uyanıktı. Artık çok yakından gülümseyen
istikbalini düşünüyordu. Sevgilisini çiçek buketleriyle karşılayacağı o anın zevkini yaşıyordu belki.
Değil mi ki, iki üç ay sonra onun Sabri’si kışladan
dönecek, evlenecekler bir fabrikada çalışacaklardı.
Havadaki seyrek bulutlar git gide ağırlaşıyor, müthiş
bir bora ile birlikte tozu dumana katarak nöbetçinin
üzerine doğru alçalıyordu. Gece daha titiz daha
korkunç oluyor, göz gözü göremeyecek hale geliyordu. Bir birini takip eden şimşek çakıyor, gök
gürlüyor, ortalık birden aydınlanıyor, yeniden zifiri
karanlığa gömülüyordu. Sabri tiksindi. “Yağacak”
dedi. Kalın gövdeli ceviz ağacının altına siperlenip,
omzundaki çaprazlama dürülü muşambasını çözmeye koyuldu. Borayı takip eden yağmur, bakırdan
dökülürcesine boşandı.
Birkaç dakikadan beri telin ötesinde sinen karaltı
“fırsattır” diyerek hemen beri tarafa atladı. Adeta
avını yakalayacak bir yılan gibi sürüne sürüne
kuru otlar arasından, ceviz ağacına, nöbetçiye doğru yürüdü. Bir an evvel hedefe erip, sağ
elindeki kamayı kullanmak için acele ediyordu,
Fatma tarafından beklenen nöbetteki erin omuzları

arasına, belki de kalbine saplanacaktı bu kama.
Karaltı ilerliyordu. Dizleri altında “çıt” diye kırılan
bir çırpı nöbetçiyi şüphelendirdi. Çıtırtının geldiği
yere baktı. Bir şey göremedi. Mevzi aldı. Kalbinin
vuruşu sıklaşmıştı. Acaba insan mıydı, yoksa başka
bir şey mi? Şimşeğin çakmasıyla casusun iğrenç
çehresi, atmacanınkiler gibi fırlak gözleri göründü
ve elindeki kama yalın gibi parlayıp söndü. Sabri’nin
vücudundaki bütün kan beynine hücum etmişti.
Gözleri alacalandı. Bir şeyler sezemiyor, korkuyla heyecanın verdiği tesirden titriyordu. Silaha
sarılı elinin parmağını tetiğe götürdü. “Davranma!
Eller yukarı!” diye emretti. Lakin davetsiz misafir,
pabucun pahalıya çıkacağını anlayınca geri döndü,
yine hızla sürünerek kendini telden öte atmaya
çalıştı. Sabri de takıldı emekleyerek peşine. Casusu kaçırmamalıydı. Kalkıp üzerine yürüsem…
Boş değildir. Ateş açsam… Öldürebilirim onu.
Hayır, yakalarsam diri yakalayacağım. Ama nasıl?
Öndeki tel yaklaşıyordu. “Ateş ediyorum!” diye ihtar
etti, yine faydasız. Casus sınırı aşmak üzere. “Ne
olursa olsun” diyerek tel avluyu ateşe tutmakla
önünü kesti. Baştan silah kullanmayı tercih etmeyen casus da davrandı tabancasına. Artık kurşunlar
kısa fasılalarla, iki taraflıya yağmaya başladı. Öteki
yine kaçmaya niyetlendi. Fakat bu sefer: “Davranma! Eller yukarı!” Emrini başka bir ses haykırdı.
Sabri’nin arkadaşları, silah sesini işitince imdada
koşmuşlardı. Kapana düşen casusun gözleri, otomobil feneri kadar açıldı. Sonra merhamet dilercesine büzüldü. Teslim olmaktan gayrisi yalandı.
Sıcak bir el Sabri’nin elini sıktı. O da arkadaşı
Hasan’ın eliydi. Nöbette Hasan kaldı. Sabri casusa
“Düş önüme” emrini verdi. Yürüdüler, yağmur tamamen kesilmiş, hava açılmıştı. İki saat önce bulutlarla saklanbaç oynayan Ay gökyüzüne dikilmiş, Hambardere karakoluna giden yolu aydınlatıyordu.

Salif MUSTAFA - Krumovgrad

Kırcaali Haber 3
Sokaklarda bıraktığın
silinmiş izlerin
yolları benim.
4.
Gençliğimin yarısı
Gece nöbetlerinde geçti.
Yolcu trenlerini
karşılayıp uğurladım
Bekledi gençliğim
En coşkun yıllarımda
bekleyişler benim.
5.
Akşamları
eve her dönüşümde
odamızın ortasında sofra kurulu.
Ve bir de tüten mercimek çorbası
Dedemin ağaç kaşığı elimde
Ninemin toprak çanağında
anılar benim.
6.
Kendimle paylaşıyorum
geceleri bazı.
Geceler ayaz,
Geceler pırıl pırıl
Penceremde ıslık çalarak
Yaşam savaşının
sürdüğünü fısıldayan
boralı geceler benim.
7.
Masamdaki beyaz yaprakta
Beyhude gezdirilmiş kalemlerin
mavisi, karası…
Her biri
İçimdeki sevincimi
Kendime bile anlatamadığım
bir şiirin yarası…
Elimde gebeleşmiş kalemin
Doğuramadığı heceler benim.

Keşke geriye dönebilsem
Ömür kısa
dertler sonsuz,
sevinçler anlık,
mutluluklar ise hayal.
Şu, bu dert derken
Günler, aylar, yıllar geçti
Ömür kısaldı.

Renginar M. SALİ

Ah, keşke geriye dönebilsem
Yeniden doğsam
Baştan başlayabilsem.
Söz veriyorum,
Kendimi bu kadar üzmeyeceğim
Hayatla dalga geçeceğim
Elimden bu kadar çabuk kaçmasına
izin vermeyeceğim.
Rahat olacağım
Hayattaki engellere karşı dik durup
Onları aşmayı
Düşmeden savaşmayı
Başaracağım.
Renginar M. SALİ
renginar75@hotmail.com
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Dünyaca ünlü Doğtaş Mobilya artık Kırcaali’de
Dünyanın 53 ülkesine mobilya satan, Türkiye’nin en büyük mobilya
üreticilerinden Doğtaş mobilya Bulgaristan da Haskova ve Filibe’den
sonra 3. mağazasını 04.03.2009 y.
Kırcaali’de de açtı.
A ç ı l ı ş t ö r e n i n e T.C . F i l i b e
Başkonsolosu Ümit Yalçın, Doğtaş
AŞ yönetim kurulu üyesi İsmail
Doğan, Kırcali Belediye Başkan
Yardımcısı Nurcan Hüseyin, Zaman
Bulgaristan genel müdürü Kamil
Demirkaya, Kırcaali ve Krumovgrad
bölge müftüleri, Kırcaali ve Haskovodan çok sayıda işadamı ve davetliler
katıldılar.
Doğtaş mobilya Genel Müdürü
İsmail Doğan Kırcaali Haber gazetesine şu açıklamada bulundu:
“Doğtaş mobilya Yatak odası
takımlarından, genç odası takımlarına,
oturma gruplarından yemek odası
takımlarına kadar, anti bakteriyel matraklardan dünyaca ünlü markaların

genç odalarına dizaynına kadar, bir
evin ihtiyacı olan her türlü mobilyayı,
teknolojik ortamda üretimini yapıp
dünyanın 53 ülkesine satmaktadır.
Doğtaş mobilya üretmiş olduğu
ürünlere 2 ile 7 yıl arasında garantiler
vermektedir.
Ayrıca satış sırasından müşteri
hizmetleri de kaliteli sunulmaktadır.
Doğtaş mobilyanın her eve alınacak
ür ünler in 3 b oy ut lu yer le ş im
yapılmakta ve müşterilerimiz evlerinin
projelerine göre almayı düşündükleri
ürünün evlerine yerleşimini görmektedirler.
Ayrıca müşterilere ürün tesliminde nakliye ve montaj ücretsiz
yapılmaktadır.
Bütün Kırcaali halkına saygı ile
duyurulur.”
D o ğ t a ş M o b ilya B ul g ar i st an
Distribütörlüğü “Stil Mebels Bulgaria”
OOD tarafından yapılmaktadır.

KH

DOĞTAŞ A.Ş. Y. Kurulu üyesi ve G. Müdürü
sayın İSMAİL DOĞAN: Bulgaristan dost bir
komşu ülkedir
- Sayın İsmail Doğan bu gün
Kırcaali’de açılışını yaptığınız
D O Ğ TA Ş m o b i l y a m a ğ a z a s ı
Bulgaristan’da kaçıncı mağaza?
- Bulgaristan’da bu bizim açmış
olduğumuz üçüncü mağazadır. Bundan
önce Haskovo ve Filibe’de iki büyük
mağazamız açıldı. Bundan sonra da
Sofya, Varna ve Burgaz olmak üzere
toplam 10 yerde böyle mağazalar açma
niyetimiz var.
F i r m a m ı z 5 8 ü l key e i h r a c a t

yapmaktadır. Türkiye ve dünya genelinde 400 tane böyle mağazamız
bulunmaktadır. Bunların 120’si Türkiye
dışındadır. Tek sözle Doğtaş artık bir
dünya markası olmuştur.
- Bulgaristan’da mağaza açma
kararı nasıl aldınız?
- Her şeyden önce Bulgaristan dost
bir komşu ülkedir. Başka bir özeliği de
Doğtaş fabrikalarının Çanakkale’de

olması ve Edirne’ye de mesafe olarak
yakın olması. Balkanlardaki ülkeler ile
kültürel yakınlığımız ve dostluğumuz
bu kararı almamızda en büyük rol
oynamıştır.
- Kırcaali’deki mağazanız ile ilgili
okuyucularımıza biraz bilgi verebilir
misiniz?
- Bu gün Kırc aali’deki aç mış
olduğumuz mağaza Arda nehrinin
kıyısında bulunan Vızrojdentsi semtinde yeni bir binanın zemin katında

bulunmaktadır. 800 metre kare olan
mağazamızda bir eve gereken her şey
bulunmaktadır, yatak odası takımları,
oturma odası, yemek odası, v.s. Satılan
mallarımız 7 yıl garantilidir. Bizim için
müşteri memnuniyeti en önemlidir.
Sattığımız malların bölgeye özgü uygun
fiyatları ve kalitesi ile müşterilerimizin
hizmetinde olmaya çalışacağız.

Söyleşi : Müzekki AHMET

Всичко за туризъм и транспорт
Почивки,
eкскурзии, самолетни
и автобусни билети за
Европа.
Тел. 0361 / 6 67 25 ; 6 51 74
GSM : 0887 529 337

Küçük gururlarımız
Kırcaali’nin Stremtsi /Göklemezler/
köyü “Krepost” Güreş Kulübünden
Serkan Faik Devlet Çocuk Güreş
Şampyonası 30 kilo kategorisinde
altın madalya kazanarak Bulgaristan

kazanmıştı.
Kırcaali Haber gazetesi olarak
Stremsili Türk çocuklarımıza atasporumuz olan güreşte kazandıkları büyük
başarılardan dolayı kendilerini kutluyo-

şampiyonu oldu. 26-27 Şubat tarihleri arasında Sliven’de düzenlenen
yarışmada 35 kilo kategorisinde aynı
kulüpten Musa Faik gümüş ve 30 kilo
kategorisinde de Bayram Şaban bronz
madalya kazandı.
Güreşçilerin Antrenörü Aydın Rufat Kırcaali Haber gazetesine yaptığı
açıklamasında “Bulgaristan çapından
ikiyüz den fazla güreşçinin arasında yedi
güreşçi ile bu yarışmaya katıldık. Rakip
güreşçilerin çoğu spor okullarından
katıldılar. Hakemler tarafından bazı
haksızlıkların yapılmasına rağmen iyi
bir başarı gösterdik.” dedi.
Stremsili güreşçilere destek vermek için Kırcaali Belediye Başkanı
müh. Hasan Azis, meclis üyeleri
Ehliman Çoban, Müzekki Ahmet
ve Kulübün Başkanı Velayettin Veli
seyircilerin arasındaydı. Başkan Azis
şampiyonların madalyalarını bizzat
sundu ve kendilerini kutladı.
Geçen hafta Gorna Oryahovitsa
şehrinde düzenlenen Cumhuriyet
şampiyonasında Stremtsi’den Aycan
Bekir altın madalya, Reyhan Mesut ile
Süleyman Sadulla da gümüş madalya

ruz ve nice şampiyonların yetişmesini
diliyoruz.
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Hoşgörü Çeşmesi Avrupa Birliğinde Bulgaristan Türklerini Tespit
Geçenlerde Momçilgrad /Mestanlı/
kenti merkezinde hoşgörü çeşmesi
hizmete açıldı. Çeşme özel mermer
taşı ile kaplı olup duvarında ortaçağların
en büyük feylesofu Celalettin Rumi
Mevlana’nın Bulgarca ve Türkçe şu sözleri yazılı:
“Cömertlik ve yardımda akarsu gibi
ol!“.
Çeşmenin suyu Momçilgrad
yakınlarında bulunan mukaddes
Damballı dağından getirildi.
Hoşgörü çeşmesini inşa etme niyeti,
birkaç yıl önce iki kardeş şehir Momçil-

dostluklar, kardeşlik ve yardımlaşma
şu çeşmenin suyu gibi coşar“, dedi.
O, konuşmasında Saraybahçe belediye başkanı Halil Vehbi Yenice’ ye,
İzmit “ Balkan Türkleri “ derneğine
ve çeşmenin yapımında emeği
geçen herkese minnettarlıklarını
belirtti. Başkan, çeşmenin projesini
hazırlayan Mila Nikiforova’ ya, bu
maksatla kurulan girişim komitesine
ve inşaatı gerçekleştiren Momçilgrad
“Rodopstroy“ firmasına da ayrıca
şükranlarını sundu.
Daha sonra söz alan Saraybahçe

grad ve Saraybahçe – İzmit belediye
yöneticileri görüşmeleri esnasında karara bağlandı.
Çeşmenin açılış törenine kardeş şehir
Saraybahçe belediyesinden, belediye
başkanı Halil Vehbi Yenice’nin başını
çektiği bir heyet de iştirak etti. Açılış
Mestanlı pazarı gününe rast gelmesi
ile daha da muhteşem oldu. Törende
Momçilgrad “ Nov Jivot “ kültür yurdu
sanatçıları Bulgarca ve Türkçe türküler
ve danslar icra ettiler. ” Ahrida “ sanat
grubunun oynadığı Bulgar halk oyunları,
“ Evredika “ ve “ Zeybekler “ terkiplerinin icra ettiği türkü ve danslar seyirciler
tarafından hararetle alkışlandı.
Açılış töreninde Momçilgrad belediye
başkanı müh. Erdinç Hayrula “Ümit ediyorum ki, bu çeşme hoşgörünün bir sembolü olur, kardeş şehirlerarası ilişkiler,

belediye başkanı Halil Yenice“ kardeş
şehirlerarası yardımlaşma sözleşmesi
kendi başına bir şey ifade etmez.
Önemli olan sözleşmenin icrasıdır.
İki taraflı kültür, spor, ekonomi, sosyal alanlarda fikir alış verişinde
bulunmalıyız. Bu girişimlerin ilki, önümüzdeki şu çeşmedir. Saraybahçe
belediyesinde Balkanlardan çok
göçmen var. Dedem de Yunanistan
göçmeni. Türkiye, dış Türklerle daima
temas halindedir. Sizin problemleriniz, bizim de problemlerimizdir. 2006
yılı ziyaretim esnasında Momçilgrad
da mevcut etnik grupların barış ve
dostça yaşadıklarına şahit oldum ve
bu beni çok sevindirdi. Bu nedenle de
çeşmeye “ Hoşgörü Çeşmesi “ adını
verdik ve bu bizim için büyük bir önem
arz etmektedir “, diye konuştu.

Güner Şükrü

Kırcaali Müslümanlarına ...

Başlıktaki ifadeden kastımız nedir?
Belki Bulgaristan Müslümanları tabirini kullanmak daha yerinde olacaktı.
Neden diyeceksiniz? 11 Eylül 2001'den
sonra dünya üzerinde topluluklar daha
ziyade ait oldukları dinle anılmaya
başladılar. Sanki dünya "Müslümanlar" ve "Hristiyanlar’dan ibaretmiş gibi
konuşulmaya başlandı. "Medeniyetler
çatışması" tezleri ortaya atıldı. İşte
bütün bu ortamda Avrupa Birliğinde
de, "acaba içimizde ne kadar Müslüman var, aday ülkelerde ne kadar
Müslüman yaşıyor" soruları sorulmaya
başlandı. Bulgaristan da bir aday ülke
idi ve önemli bir Müslüman nüfusu
barındırıyordu.
Bulgaristan Türklerini ve
Müslümanlarını konumlandırmak icap
ediyordu ve medyanın, sosyologların ve
güya İslamiyet uzmanı oryantalistlerin
kolaya kaçtıkları ve gerçeği saptırdıkları
görüldü.
Bütün bunların şuur altyapısında Bulgaristan Müslümanları, Batı Avrupa’ya
değişik İslam ülkelerinden iş için göç
etmiş ve beraberinde çeşitli problemleri
götürmüş, sorunlu bir topluluktu.
Onlara göre bu problemler nelerdi:
- En başta entegrasyon, beraberinde
dil, kültür farklılığı, gettolaşma, radikalizim vesaire ve saire...
İşte bütün bu sorunları Bulgar medyası,
sosyologları, oryantalistleri Bulgaristan
Türklerine ve Müslümanlarına da şamil
kıldılar. Peki gerçek böyle miydi? Bizce,
hayır.
Bulgaristan Türkleri ve Müslümanları
nedir ve ne değildir:
1- Bulgaristan Müslümanları
Türkiye'den, Irak'tan, Suriye'den,
Filistin'den, Fas'tan, Cezayir'den vesaire İslam ülkesinden iş göçü sebebi
ile Avrupa'ya yerleşen Müslümanlar gibi
Bulgaristan'a gelip yerleşmemişlerdir.
Osmanlı zamanında buralara
yerleştirilmişlerdir ve çekildikten sonra

da burada kalan topluluktur. Yani Bulgaristan Müslümanları "yabancı" değil,
yerlidir.
2-Bulgaristan Müslümanlarının "entegrasyon" denilen bir sorunu yoktur.
600 yıl beraber yaşanmıştır. Hristiyan
ve Müslüman kültürlerin birbirine etkileri olmuştur.
3-Bulgaristan Müslümanlarının "dil"
diye bir sorunu yoktur. Osmanlıdan
sonra Bulgaristan kurulmuş ve resmi dil Bulgarca olmuştur. Eğitimin
gelişmesi ile Bulgaristan Türkleri de
Bulgarcayı öğrenmişler. Hatta bugün
için Türk dil öğretimi yok denilecek
seviyede olduğundan birçok Türk
Bulgarcayı daha iyi konuşmakta ve
Türkçe zorlandığında hemen Bulgarcaya geçmektedir.
4- Bulgaristan Müslümanlarında
"get to"laşma yok tur. Avrupa'da
yaşayan Müslümanlar bildiğimiz
kadarıyla zamanla kurdukları "Müslüman Mahalleleri’nde yaşamaktadırlar.
Halbuki, Bulgaristan Müslümanlarında
böyle bir olay yoktur, görülmez.
Bunun sebebi kendisini yabancı
gör medi ğinden; dindaşlarım,
ırkdaşlarımla beraber yaşayayım,
güven içinde olayım düşüncesinin
bulunmayışından. Çünkü o kendisini
burada doğmuş, buranın sahibi ve bu
yeri vatanı kabul etmektedir.
5-Bulgaristan Müslümanlarında ırk
milliyetçiliği ve dini radikalizm yoktur.
Milliyetçiliğin ve radikalizmin oluşması
için altyapı gereklidir. Bu yoktur. Bu konuda toplumsal bir gelişmenin ihtimali
sıfır olmakla birlikte devlet bu sıfır ihtimaline karşı da tedbirini almıştır.
Dolayısıyla
Bulgaristan
Müslümanlarını bu açılardan
değerlendirmek ve eğer birileri bu
topluma rol biçmek istiyorsa bunları
dikkate almak durumundadır.

Basri Zilabid, Sofya BTG

TEK RUMELİ TELEVİZYONUNA ZİYARET
Kırcaali “Ömer Lütfi” Kültür Derneği
Müdürü Müzekki Ahmet ve Kırcaali
“Kadriye Latifova” Devlet Müzik ve Dram
Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Ehliman
Çoban yayın hayatına yeni başlayan Tek
Rumeli Televizyonunu ziyaret ettiler.
Tek Rumeli TV sahibi Atilla Baykal
Bulgaristanlı misafirlere televizyonun en
son teknolojisiyle donatılmış stüdyoları

toprağını ecdat kanları ile yıkadığımız
Osmanlı belgelerindeki ismiyle Rumeli
şahanesi ile ifade edilen ancak bugün
sınırlarımızın dışında kalan Rumeli
coğrafyasında yaşayan soydaşlarımızın
kültürünü, adetlerini, geleneklerini o
büyülü Tek Rumeli T.V. ekranından tüm
dünyaya anlatmak için köprü görevini
üstlenecektir.” dedi.

ve odaları gösterdi. Test yayını yapan
televizyona Türkiye ve Balkanlarda
yaşayan Rumelili Türklerden büyük ilgi
gördüğünü söyleyen Baykal “Tek Rumeli TV yayınları ile sadece T.C. sınırları
içinde kalan vatandaşlarımıza değil
yüzyıllarca yönetimimiz altında kalan

Frekans: 12685 Symbol: 30000 Polarizasyon: Horizontal / Yatay/
Tek Rumeli Tv İletişim Bilgileri
Telefon : +90 212 616 12 12
Fax
: +90 212 497 44 33
Adres: Rami Kışla Caddesi Havuzbaşı
Sokak No:4 RAMİ/İSTANBUL KH

1. sayfadan devam

Başkan Azis, Türkiye’den gelen misafirlere ve aracın Kırcaali’ye getirilmesinde katkısı olan işadamı Velayttin Veli
ve Meclis üyesi Ehliman Çoban’a birer
onur belgesi sundu.
Kırcaali Bölge Müf tüsü Şabanali
Ahmed bu edinimin Müslümanlar
için çok önemli olduğunu ve bunun
sayesinde defin işlemleri çok daha iyi
şartlarda yapılacağını söyledi. Şabanali
Ahmed “ Bulgaristan’da ilk kez, sadece Kırcaalilerin cenaze yıkama aracı
hizmetlerinden yararlanma imkanları
olacaktır. Ceyhan Belediyesi tarafından

hediye araç gerekli olan tüm defin
hizmetlerini karşılayacaktır” dedi.
Mitsibuşi markalı morglu cenaze
yıkama aracı aşağıda belirtilmiş olan
donanıma sahiptir:
Temiz su haznesi / 500 litre / - aracın
üst kısmında;
Atık su ha znesi – aracın alt
kısmında;
Soğutma ünitesi – 2 adet;
Özel mermerden yapılmış olan
cenaze yıkama masası- soğuk ve
sıcak suyu olan duş;
Klima ve havalandırma;
Elektrik jeneratörü.

Bayse HASAN

Bilelim-Eğlenelim
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Fıkralar
Ömür
Ahmet dede bir gün kuvvetsiz olduğunu hissederek
doktora gider.
- Eğer tütünden içkiden vazgeçersen, yetmiş yıl yaşayacaksın,
der doktor.
- İmkansız doktorum.
- Neden?
- Bu günlerde yetmiş iki yaşımı dolduruyorum.

Alışamamış
Şoförün biri bir solukta üç yüz gram rakı çekmiş. Ağzını
silerken:
- Alışamadık şuna gitti vardı, demiş.

Derleyen: Salif MUSTAFA

Şifalı Bitkiler
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Bulgaristan Türkleri’nin Manileri
Gidene bak gidene
Gül sarılmış dikene
Allah sabırlık versin
Gizli sevda çekene

Gidene bak gidene
Gül sarılmış dikene
Allah sabırlık versin
Gizli sevda çekene

Ben bu akşam uyumadım
Başımı yastığa koymadım
Yıkılası pencere
Yarim geçmiş duymadım

Ben bu akşam uyumadım
Başımı yastığa koymadım
Yıkılası pencere
Yarim geçmiş duymadım
Pencereden at beni
İn aşarı tut beni
Al kucağına yarim
Ninni çal uyut beni

Pencereden at beni
İn aşarı tut beni
Al kucağına yarim
Ninni çal uyut beni
Pencerede perde yok
Ben ona şaşıyorum
Sevdiğini alamayan
Demesin yaşıyorum

Pencerede perde yok
Ben ona şaşıyorum
Sevdiğini alamayan
Demesin yaşıyorum

Derleyen: Fatme BAYRAM

Bunları Biliyormusunuz?

ANASON:
Hazmı kolaylaştırır. İştahsızlığı ve yemeklere karşı duyulan tiksintiyi
giderir. Mide ve bağırsak gazlarını söktürür. İdrarı arttırır. Öte yandan
kusmayı ve ishali keser.

BADEM:
Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir. Böbrek, mesane ve tenasül
yollarındaki iltihapları giderir. Baş ağrısı, karaciğer ve böbrek ağrılarını
hafifletir.

BEZELYE:
Taze ve donmuş olarak kullanılabilen bezelye B1, C vitaminleri,
protein, lif ve folik asit içerir. Sinir sisteminde sorunları olanlara tavsiye
edilir.

ÇİLEK:
Körpe ve bol sulu çilekler sistemi temizliyor. Cilt sorunları olanlar için
de iyi bir meyvedir. Böbrek, idrar yolları ve bağırsak sorunları için de
birebirdir. Ayrıca diş etlerini güçlendiriyor, dişlerdeki tartarı önlüyor,
ağız kokularını ve boğaz ağrılarını gideriyor. Çilekte yüksek oranda
C vitamini bulunduğu gibi, yüksek tansiyon ve kolesterolü düşüren
maddeler içeriyor. Çilek C vitamini ihtiyacını karşılar. Ayrıca bol
miktarda potasyum içerir ve lifli besinler arasında önemli bir yer tutar.
Diyabetli hastalar, çileğe şeker ilave etmemek şartıyla bu meyveyi bol
bol yiyebilirler.

DOMATES:
Kanserden koruyucu ve yaşlanmayı zihinsel ve bedensel olarak
yavaşlatıcı bir sebze. C ve E vitaminleri içerir. Domates zengin bir
potasyum kaynağıdır ve çok az miktarda tuz bulunur. Yüksek kan
basıncını düşürmeye yardımcı olur ve vücudun su tutmasını engeller.
Kalp hastalıklarına ve prostat kanserine karşı etkili. ‘Beta karotin’e
yakın olan likopen içeriyor. Likopen vücudu kalp hastalıklarına karşı
koruyan maddeler arasında yer alıyor. Araştırmalar domatesin prostat
kanseri riskini azalttığını gösterdi. Haftada en az iki kez domates
yiyen erkeklerin, diğerlerine oranla prostat kanserine yakalanma
riskleri az.

Atasözleri
Ağaç gölgesiz, insan sevgisiz olmaz.
Akılsız baş, sahibine kaz güttürür.
Bir deli bir kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış.
Bu dünya basamak basamak, biri iner, biri biner.
Çiftçi yağmur ister, kiremitçi kurak.

PİRAMİTLER
- Kahire’de bulunan “Keops piramidi” nin 12 ton ağırlığında iki
buçuk milyon bloktan oluştuğunu, Günde on blok yerleştirilmesi
halinde yapımının 664 yıl süreceğini, Piramidin üstünden geçen
meridyenin karaları ve denizler itam eşit iki parçaya böldüğünü ve
piramidin dünyanın ağırlık merkezinin tam ortasında bulunduğunu,
Yüksekliğinin (164 m.) bir milyarla
çarpımının güneşle dünyamız arasındaki uzaklığı verdiğini, Taban alanının, yüksekliğinin iki katına bölünmesinin pik sayısını
verdiğini,
- Piramitlerin içerisinde “ultrasound”, radar, sonar gibi cihazların
çalışmadığını,
- Kirletilmiş suyun bir kaç gün piramidin içinde bırakıldığında arıtılmış
olarak bulunduğunu, Piramidin içerisinde sütün bir kaç gün süreyle
taze kaldığını ve sonunda bozulmadan yoğurt haline geldiğini, Bitkilerin piramit içerisinde daha hızlı büyüdüklerini, Çöp bidonu içindeki
yemek artıklarının hiç koku yaymadan mumyalaştıklarını,
- Kesik, yanık, sıyrık ve yaraların piramidin içinde daha çabuk
iyileştiğini,
Piramidin içinin göreli olarak yazın soğuk, kisin sıcak olduğunu,
- Piramit kimin adına yapıldıysa onun bulunduğu odaya yılda 2
kez güneş girdiğini ve bu günlerin doğduğu ve tahta çıktığı günler
olduğunu, BİLİYOR MUYDUNUZ?
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“Bulgaristan’da Osmanlı şehirleri”
NİYAZİ AHMET KURT
Niyazi KURT, 1932’de Rodoplar’ın
Küçük Viran (Mişevsko -

Re c e p o ğ u l l a r ı m a h a l l e s i n d e)
köyünde doğdu. İlkokulu Küçük Viran, ortaokulu ise Cebel’de bitirdi.
1948-1949 Eğitim- Öğretim yılında
Eski Zara’da “İlkokul Öğretmenliği
Enstitüsü”ne yazıldı. Orada iki
yıl okudu. 1950-1951 yıllarındaki
göçmenlikten dolayı okulu bırakmak
zorunda kaldı. Aynı yıl (1950-1951)
Havazlı (Şterna) İlkokuluna vekil
öğretmen olarak atandı.
1951-1952 Eğitim- Öğretim yılında
Kırcaali’de yeni açılan “Türk Pedagoji
Okulu’na yazıldı. Orada bir yıl öğretim
gördükten sonra ilkokulu öğretmeni
olarak Mestanlı’ya atandı. Ertesi yıl
(1953) İlçe Milli Eğitim Şubesi’nde
müfettişlik yaptı. 1954-1955 EğitimÖğretim yılında Mestanlı’da (Momçilgrad) “Mustafa Suphi Lisesi”nde
öğretmenlik yaptı.

1955-1956 ders yılından Ağustos
1964 yılına kadar sırasıyla Kangallar (Tırnovski), Kiliseli (Tsırkvitsa)
ve Küçük Viran (Mişevsko) merkez
okullarında çalıştı.
19 6 4 -19 6 5 Eğ i t i m - Ö ğ r et i m
yılından Ağustos 1983 yılına kadar
kendi mahallesinde (Recepoğolları)
açılan ilkokulda 19 yıl müdür ve
sınıf öğretmeni olarak çalıştı.
1983-1984 ders yılında öğrenci
mevcudunun azalmasından dolayı
Recepoğullarındaki okul kapatıldı
ve yine Küçük Viran (Mişevsko’ya)
atandı.
Aralık 1983 yılında yapılan yerel seçimlerde Kangallar (Tırnovski)
köyüne muhtar seçildi.
Muhtar olarak çok iyi çalışıyor, her
şey çok iyi gidiyordu. Fakat Aralık
1984 ve Ocak 1985’de Türklerin
adlarını değiştirilirken “başarılı”
olamadığı için görevinden alındı.
1986-1987 ders yılında Softalar
(Modren) köyüne öğretmen olarak

MESTANLI VE ÇEVRESİ

atandı ve orada üç yıl çalıştı.
1989 yılında başlayan “Zorunlu
göç”te Türkiye’ye gelmek için dilekçe
verdiğinden dolayı yine görevden
alındı.
Nihayet Mart 1990 yılında vize
ile Anavatan Türkiye’ye geldi. 9
Mayıs 1990’da Bursa “Dumlupınar
İlköğretim Okuluna” öğretmen olarak
atandı. Bu okulda 7 yıl kadar sınıf
öğretmenliği yaptı.
7 Mart 1997’de yaş haddinden emekli oldu.
Emekliliğe ayrıldıktan sonra başta
“Evlâd-ı Fâtihan” olmak üzere çeşitli
dergilerde yazılar yazmaya başladı.
Önce “Bursa’nın Kızıkları” adlı mini
yazı dizisini hazırladı ve yayınladı.
Bu arada “Güney Bulgaristan’da
Küçük Viran (Mişevo) köyü ve çevresi
konulu kendi köyü için bir kitap yazdı
ve yayınladı.
Şimdi, “Bulgaristan’da Osmanlı
şehirleri” konulu 2. Kitabını yazdı ve
yayınlamaya hazırlanıyor.
M e st a n lı, Ş ey h Cum a (C e b e l),
Cebiroğulları (Gledka), Hatiboğulları
(Fotinovo), Küçükviran (Mişevsko),
Cambaşalı (Duşinkovo) ve Çorbacılar
(Çorbaciysko) dır. Bunlara bağlı köy
sayısı toplamı 119’dur.
01.07.1933 tarihinde Mestanlı ili
lağvediliyor ve tüm kazalar Eski Zağara
vilayetine bağlanıyor.
21 Eylül 1934 yılında ise Mestanlı’nın
adı Momçilgrad oluyor.
1936 yılında Momçilgrad kazasına
Asarcık (Royozçe) belediyesi de
katılıyor. 1950 yılında Hasköy ili kuruluyor ve Hasköy 9 kaza (ilçe’nin) merkezi
oluyor.
1959 yılında ise tüm ilçe merkezleri
lağvediliyor ve yeni ilin merkezi Kırcaali
oluyor. O zamandan bu yana Mestanlı
24 köyün belediye merkezi olarak faaliyet göstermektedir.

Mestanlı’nın adı ile ilgili birkaç
efsane vardır:
COĞRAFİ DURUM:
Mestanlı /Momçilgrad/ kasabası, Doğu
Rodoplar’ın Söğütlü nehri, Ali Bey
(Nanovitsa) Deresi ve “Soğuk Pınar”
Barajı’nın etrafında bulunmaktadır. 360
bin metre kare yüzeyi vardır. Toplam
17268 nüfusu olup, bunlardan 9336’sı
köylerde, 7932’si ise kasaba merkezinde yaşamaktadır. Mestanlı Kırcaali,
Cebel, Koşukavak ve Kızılağaç (Kirkovo) Belediyeleri ile sınırlıdır. Kasabanın
iklimi yumuşaktır ve hemen hemen
bütün sene sıcak ve güneşlidir. Belediyenin bölgesinde 48 köy ve 27 muhtarlık
daireleri bulunmaktadır.
Arkeolojik kazılardan anlaşıldığına
göre kasaba çok eski zamanlarda
kurulmuştur. Semerciler, Özbek vb.
yerlerde yapılan kazılar bizden önceki
insanlar iklimin yumuşak olmasından
yararlanmasını bilmişlerdir. Kasaba müzesinde bulunan birçok tarihi
kalıntılar bu topraklarda uzun zaman
Trakların yaşadığı anlaşılmaktadır.
Ustura, Kayabaşı, Asarcık, Mal Asar
(Kazıklı-Cebel) vb. yerlerdeki kaleler
her türlü düşmanlardan korunmak için
yapılmışlardır.
Kırcaali konusunda da belirttiğim gibi
eski zamanlarda kurulan Boyacılar
(Bagrıyanka), Balabanlı (Balabanovo),
Bektaşlar (Bektaş), Yazla (Letovnik),
Soluk Dağ (Mançevo), Aydınköy (Jitk-

ovets) vb. köylerinin hepsi tepeler üzerine kurulmuşlardır.
XIV. yüzyıldan sonra Mestanlı bölgesinin adı Mora olmuş. Sınırları batıda
Meropa (Orta Rodoplar), doğuda ise
Dimetoka’ya kadar uzanıyormuş.
İDARİ YAPILANMA:
Osmanlı Hakimiyeti zamanında Söğütlü
nehrinin kenarındaki topraklara Sultan Yeri ve Mestanlı deniyormuş. O
zamanlarda Mestanlı Edirne vilayeti,
Gelibolu sancağının Sultan Yeri kaza
merkeziymiş. 1881’den 1912’ye kadar
ise Sultan Yeri (Mestanlı) Gümülcine
sancağının kazasıymış. Mestanlı’da o
zaman 160 hane yaşıyormuş.
1913’den 1920 yılına kadar kasaba Gümülcine sancağının sınırları içerisine
giriyor. O zaman Mestanlı 8 belediyenin
merkezi oluyor. Bölgede (kazada) 106
köy ve 24992 kişi yaşıyormuş.
1920 yılında Bulgaristan sınırları
içinde Mestanlı ili kuruluyor. Mestanlı,
Koşukavak, Eğridere ve Or taköy
kazalarının da merkezi oluyor.
1922 yılında eski Hasköy sancağı tekrar
meydana geliyor ve Kırcaali kazası da
Hasköy sancağına bağlanıyor. 1925
yılında ise Küçükviran (Mişevsko)
Belediyesi de Mestanlı kazasına
katılıyor.
1931 yılında Mestanlı kazasında 7
Belediye vardır. Onlar da şunlardır:

Birincisi: “Söğütlü nehri vadisinde taştan
örülmüş bir kalede bir bey oturuyormuş.
Bir gün bey geyik avına çıkar ve kalenin
yakınlarında samanla örtülü kulübede
eşine seyrek rastlanan çok güzel bir kız
görür, o kızı alıp sarayına kaçırır. Kızı
görenler güzelliğine hayran kalırlar.
Kızın Allah tarafından bu yerleri korumak için gönderildiğine inanırlar. Falcı
ve cinciler buralarda bir kasaba kurulacak ve adı da Mestaniye veya Mestanlı
olacak derler.”
İkincisi: “O güzel kızın anısına Mestan
adında birisi dükkan açar ve oralarda
yaşayan insanların tuz, aba ve silah gibi
ihtiyaçlarını karşılar. Mestanlı’nın adı
oradan kalmıştır” denilmektedir.
Üçüncüsü: “ Buralardan Avgust Vikenel
adında bir seyahatçı geçer, buralarının
Sultan Yeri olduğu için Şeriat ve Sultan
tarafından Mestanlı adının verildiğini
söyler.”
Bulgar tarihçilerine göre ise, bütün
bu efsaneler yanlıştır, kasabanın
Osmanlılar tarafından kurulmadığını
ve buralarda çok eski zamanlarda da
Hıristiyan ahalisinin yaşadığını iddia
ederler.
OSMANLI DÖNEMİ:
1352 yılında başlayan Balkan fetihleriyle Osmanlılar çok zaferler
kazanıyorlar ve 5 yıl zarfında tüm Balkan Yarımadası’nı sahipleniyorlar.
Türkler Balkan’lara kültür ve medeniyet

götürüyorlar. Osmanlı’lar gittikleri yerlerde bir çok medreseler, mektepler,
camiler ve mescitler açmışlardır.her
köyde hocalar çocuklara okuma-yazma,
öğretiyorlarmış. Mestanlı’nın her mahallesinde mescitler ve kursalar açılmıştır.
O zamanlarda Mestanlı’da kaymakam,
kadı mali mümessil bulunuyormuş. Kasabada 160 hane yaşıyormuş. Mestanlı
yalnız idari merkez değil, aynı zamanda
Sultan Yeri’nin ve Doğu Rodoplar’ın
dini merkezi sayılıyormuş. Kasabada
İslam’ı yaymak amacıyla Medrese de
bulunuyormuş.
Mestanlı kasabası küçüktür fakat aynı
zamanda şanslıdır, çünkü Nalbantlar
(Podkova) – Rusçuk(Ruse) demiryolu
buradan geçer. Koşukavak ve Kızılağaç
(Kirkovo) karayolları da buradan geçerler.
Mestanlı ve Kırc aali 1912-1913
yıllarında, Balkan Savaşı sonunda, Türk
topraklarından koparılıp, Bulgaristan’a
bağlanmıştır.
Eğitim-Kültür:
Mestanlı Belediyesi sınırları içinde
birkaç yerüstü ve yer altı mağaraları
mevcut tur. Bir isi Koc a Dere’nin
sol tarafında, diğeri ise bir maden
ocağında ve içerisinde iki küçük kaynak bulunmaktadır. Tokmaklı Dere ve
Külcüler köyleri civarında da mağaralar
bulunmaktadır. Kışla köyü yakınlarında
deniz sathından 910m yükseklikte bulunan Dambalı tepesi bulunmaktadır.
Aynı tepenin vadisinde bir türbe, çok
soğuk su kaynağı vardır ve kekelemeyi
tedavi ettiği söyleniyor. Bir zamanlar
bu sudan İstanbul ve Anadolu’ya kadar
gönderiliyormuş. Hıdrellez günü tüm
yöre halkı buraya toplanır ve “Dambalı
Bayram’ı” yaparlar.
Mestanlı Belediyesi eğitim ve öğretime
her zaman büyük önem vermiştir ve
vermektedir. Şu anda Belediyenin
bölgesinde 1 Orta Öğrenim Okulu, 12
Ortaokul (bu okullarda 1’den 8’e kadar öğrenciler öğrenim görürler), tam
mevcutlu 1 ilkokul, 13 anaokulu ve 4
yarım günlük anasınıfı vardır. Bunlardan başka Makine Kuruculuğu Meslek
Okulu, Gıda Meslek Okulu, Traktör
Meslek Okulları da vardır. Tüm okullarda 2 binden fazla öğrenci, 300 kadar öğretmen tarafından eğitilmektedir.
Totaliter Rejim’in kalkmasından sonra
kasabada İmam Hatip Okulu açılmış ve
25 Mayıs 1999 tarihinde ilk mezunlarını
vermiştir.
Mestanlı Belediyesi Kültür Hizmetlerine
de çok büyük önem vermektedir.
Belediye bölgesinde çok sayıda okuma
evleri, sinema salonları bulunmaktadır.
Birkaç yıl önce yeni ve çok büyük Okuma evi inşa edilmiş modern bir şekilde
döşenmiştir. Okuma evinde çok sayıda
kitap ve okuyucu da vardır.
Kasaba küçük de olsa, bölgede yapılan
kazılar sonucunda toplanan birçok tarihi
eşya ve aletler uzun yıllar kültür faaliyetçisi olarak çalışan ressam Kamber
Kamber tarafından düzenlenen tarihi
müze 18 Haziran 1994 yılında törenle
ziyaretçiler için açılmıştır.
Sağlık hizmetleri de iyi durumdadır. Kasabada, Devlet Bölge Hastanesi 1963
yılında hizmete açılmıştır. Birçok köyde
ise Sağlık Ocakları bulunur ve sağlık
hizmetleri Sağlık memurları (felşerler)
tarafından verilmektedir.
Mestanlı hem iklimiyle, hem
insanlarıyla, hem doğasıyla sıcak ve
sevecen bir kasabadır. Güzelliklerini
anlamak ve hissedebilmek için gidip
görmek gerekir…
Niyazi KURT
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SÖNMEYEN ATEŞ: ÖMER LÜTFİ KÜLTÜR DERNEĞİ
Kırcaali’de bulunan “Ömer Lütfi”
Türk Kültür Derneğinin kurulmasıyla
Türk halkının sesi ve kulağı olmaya
devam etmektedir. Türkler yıllarca
susturulduktan sonra, Bulgaristan’da
demokrasinin ilk yıllarında faaliyete
geçerek yoluna hızla devam etmektedir.
Her şeye sıfırdan başlanmasına
rağmen “Ömer Lütfi” Türk Kültür
Derneğinin Müdürü Sayın Müzekki
Ahmet’in azimli gayretleri ile günden
güne meyvelerini vermeye başladı. Kütüphane rafları her bir alandan konulu
kitaplar ile dolup taştı. Okuyucu sayısı
da günden güne artmaya başladı.
Çocuk ve gençlerden oluşan iki folklor ekibi kuruluşundan bu yana Sayın
- Sayın Ahmet, sunmuş
olduğunuz rapordan da anlaşıldığı
kadarı ile geçen yıl çok yönlü
bir çalışmalarınız olmuş. Kısaca
bunları okuyucularımızla da paylaşır
mısınız?
- Bilindiği gibi “Ömer Lütfi” Kültür
Derneğimiz daha kuruluşundan(1940
y.) bu yana, bir süre kapatılmasına
rağmen, başlıca amacı Rodoplar’da
Türk kültürünü ayakta tutmaktı.
Derneğin yeniden canlandırılması bunun bir devamıdır. Yaşanan bunca zorluklardan sonra, bu günlerimizi HÖH ve
özellikle Genel Başkanımız Sn.Ahmet
DOĞAN’A ve tüm ekibine borçluyuz.
Bizlerin isteği bu vatan topraklarında
varlığımızı, kimliğimizi nesilden nesillere
devretmektir. Umarım ki, geçen bu kara
günleri ardımızdan gelenler bir masal
gibi yaşlılardan dinleyecekler veya sizin
gazete sayfalarından okuyacaklardır.
Bu açıklamadan sonra sorunuzun
özetine geçelim: Biz bu güne kadar
renkli afişsiz, reklamsız hedeflediğimiz
başarılara ulaştık. Dünyanın neresinde konserler düzenlesek de, salonlar doluyor ve yıllardır susadıkları
halkımızın türkü ve şarkılarını seve
seve izliyorlar.
Derneğin çatısı altında “Recep Küpçü”
Edebiyat kulübü faaliyetini sürdürüyor.
Kulüp edebiyat geceleri ve basılan
yeni kitaplar tanıtımı düzenlerken,
aramızdan ebedi ayrılmış yaratıcıları
da unutmuyor. Onlardan Mustafa
Mutlu, Mümün Bekir gibileri şiirleriyle
anıldılar.
Derneğimizin foklor gruplarına
gereken milli kıyafetler T.C. Filibe

Yüksel Esen’in
yö n et i m i n d e
başarıdan
başarıya imza
atmak ta ve
Kırcaali’yi
d ü n y a y a
tanıtmaktadır.
Müzekki AHMET
“Ömer Lütfi”
Türk Kültür Derneği Genel Kurulu
yapıldı. Derneğin Genel Başkanı
yazar Mümün Tahir ve Dernek
Müdürü Müzekki Ahmet üyelerin
önünde yılın bilançosunu yaptılar. Bu
vesileyle, gazetemizin okuyucularına
geniş çapta bilgi vermesi için Müzekki
Ahmet ile görüşerek bir reportaj yapmak istedim. Sağ olsun beni kırmadı,
kabul etti.
Başkonsolosu Sayın Ümit Yalçın’ın
aracılıyla TİKA’dan sağlanmıştır. Bunun için de Sayın Başkonsolosumuza
ve TİK A yöneticilerine de ayrıca
teşekkür etmek istiyorum.
- Kültür alanında çalışmalarınızdan
bahseder misiniz?
- Derneğimiz tarafından iki yılda bir
düzenlenen Balkan Türk Folklor festivalinin geçen yıl altıncısı görkemli
bir şekilde yapıldı. Geleneksel olarak
tertiplediğimiz “Kırcaali Hoşgörü
Merkezi” başlığı altındaki bölgesel
kültür festivaline 2008 yılında bölgemizden yaklaşık 30 ekip katıldı. Bu festivallerin teşkilatlı ve başarılı geçmesinde Kırcaali Belediye Başkanı müh.
Hasan Azis’in katkısına değeri biçilemez derken, ilimizdeki tüm Belediye
Başkanlarına da teşekkürlerimizi
sunarız.
Folklor ekibimiz komşu ülkelerden
Türkiye ve Romanya’da düzenlenen
uluslararası festivallere katılarak Rumeli Balkan türkülerini, geleneklerini
başarıyla sergiledi ve alkış tufanına
tutuldular.
Her yıl olduğu gibi geçen yıl da yoksullara yardım kampanyasına devam
ederek Kırcaali Kimsesiz Çocuklar
Yurduna giyim ve gıda yardımında
bulunduk. Gelecek yıllarda da elimizden gelen her yardımı yapmaya devam edeceğiz.
- Derneğinizin bu yıl ki faaliyetleri
hangi yönde olacak?
- Yukarıda da belirttiğim dibi,
amacımız yerli Türk kültürünün seviyesini daha da yükseklere çıkartmak.

Kırcaali Haber gazetesine tüm postanelerde abone
olabilirsiniz! Abone katalog No 2454
REKLAMLARINIZI
Kırcaali Bölgesinde
en çok okunan
tek Türkçe gazete

Kırcaali Haber ‘de
değerlendirin.

İrtibat:
GSM: 087 870 1968

Хидроизолация
нa покриви.
GSM: 0887 48 33 87

Bu hususta, folklor ekiplerimizin faaliyetleri tüm hızıyla devam edecektir. Yeni araştırmalar yapılacak. Elde
ettiğimiz her yenilik sahnelenip seyircilerimize sunulacak.
Bu yıldan itibaren Kültür Bakanlığı ve
Kırcaali Belediyesi desteğinde Ulusal Etnik gruplar festivali şehrimizde

Üstüne basa basa belirtmek istiyorum ki, şimdiye kadar ulaştığımız
başarılar el ele vermiş kolektifimizin
azimli çalışmaları sonucu ve Belediye Başkanımızın maddi ve manevi
yardımlarından güçlenmiştir.
- Son olarak söylemek
istediğiniz?

“Kırcaali “ Türk Folklor Ekibi
düzenlenec ek. Balkan Yazar lar
karşılaşmasının yedincisi de yine
Kırcaali’de gerçekleşecek.
- Son zamanlarda Dernek binasının
çevresi değişti. Bu güzelliği kime
borçluyuz?
- Kırcaali Belediye Başkanı müh.
Hasan A zisin çok yünlü desteği
ve gayreti sayesinde Derneğimizin
bulunduğu bina temelden tamir edildi.
Şehrimizin gözde binalarından biri
oldu. Bu yıl zarfında yapılması ön
görülen kurs odalarının da yenilenmesinden sonra Derneğimiz kültürümüzün
daha da gelişmesinde tüm ihtiyaçları
karşılayacak.

- Derneğimiz ve ekibimiz her türlü
tehdidin ve tehlikenin karşısında
Bulgaristan’da Türk Milleti’nin yanında
olacaklardır. Sizin aracılığınızla
tüm Balkanlara ve Türk Dünyasına
selamlarımı iletiyorum. Gelecekte
Türk Dünyasının büyük başarılara
ulaşacağına olan inancımızı gururla
beyan ediyorum.
Hizmetine amade olduğumuz tüm
Kırcaalileri içtenlikle selamlıyor.
Bu vesile ile Türk Milletinin sesi olan
gazetenize ve sizlere teşekkürlerimi
sunuyorum.

Söyleşi: Durhan ALİ

