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Kırcaali Haber Gazetesi 7 Yaşında
Resmiye MÜMÜN

Geçen hafta Çarşamba günü Kırcaali Paradise restoranında Kırcaali
Haber Gazetesinin 7. kuruluş yıldönümü kutlandı. Geceye katılan özel
konuklar arasında T. C.
Filibe Başkonsolosu Şener Cebeci, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan
Azis, Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam
Şura Başkanı Şabanali
Ahmet, Cebel Belediye
Başkan Yardımcısı Hüseyin Mustafa, Kırcaali
Belediye Başkan Yardımcısı Elisaveta Kehayov, Güney Bulgaristan
Türkçe Öğretmenleri
Derneği Başkanı Harun
Bekir hazır bulundular.
Bu anlamlı gecede gazetenin pek çok sayıdaki dostları ekibi yalnız
bırakmadılar.
Kırcaali Haber gazetesinin sahibi Müzekki Ahmet, özel konukları ve
yemeğe katılan herkesi
selamladı ve gazete hak-

kında bilgi sundu. Gazete1 Mayıs 2006 yılında
internet üzerinden yayın
yapmaya başlıyor. 1 yıl
sonra da gazete olarak

basılmaya başlıyor. İlk
önce aylık, daha sonra
2010 yılının başından

beri haftalık olarak yayın hayatına devam ediyor. Geçen 7 yıl zarfında
internet sitesinde yayınlanan gazetenin şu an
arşivinde 7 500 Türkçe
ve 2 500 Bulgarca haber
bulunuyor. Ayrıca 350
Türkçe ve 50 Bulgarca

köşe yazısı yayınlanmıştır.
Haber sitesi Türkçe ve
Bulgarca olarak iki dilde yayınlanıyor. Haber

ve köşe yazılarıyla ilgili
olarak 45 bin yorum yapılmıştır. Gazetenin an-

ket bölümünde 33 anket
bulunuyor. Son 1 yılda
ortalama günlük ziyaret
sayısı 2 500-3 000 arası. Son bir yılda toplam
1 milyon kişi internet sitesini ziyaret etmiştir. Bu
kişiler 3,5 milyon tıklama
yapmıştır.

Müzekki Ahmet, gazetenin ekibini de tanıttı.
Şu anda Kırcaali Haber gazetesinin Genel
Yayın Yönetmeni Se-

bahat Ahmet. Kendisinin Filibe Üniversitesi
Kırcaali Şubesi İşletme

Bölümü’nden mezun olduğunu ve hemen ardından aynı alanda yüksek
lisans eğitimi aldığını
belirtti. “Kızımın gazetecilik eğitimine sahip
olmamasına rağmen
baba mesleğini başarıyla sürdüreceğinden
şüphem yok” diye vurguladı. Aynı zamanda
şair ve yazar olan Kırcaali Haber’in Genel Yayın
Yönetmen Yardımcısı ve
üç şiir kitabının müellifi
de olan Durhan Ali ile
gazetenin ilk sayısından
beri beraber çalıştıklarını kaydetti. Yapılan bazı
hatalar için ekip adına
okuyuculardan özür diledi. Kırcaali muhabiri
Resmiye Mümün için gazetenin motoru ifadesini
kullandı. Kutlama günü
çıkan gazetenin 186.
sayısının okuyucularıyla buluştuğunu söyledi.
Şu an abone sayısı olduğu kadar 2 000 adet
basıldığı anlaşıldı. Müzekki Ahmet, gazeteyi
maddi ve manevi açıdan
destekleyen kurum ve

kişilere teşekkürlerini
sundu. Başta T.C. Filibe Başkonsolosu Şener
Cebeci olmak üzere Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis ve diğer tüm
Kırcaali ili belediye başkanlarına teşekkür etti.
Reklam vererek destekte
bulunan iş adamları Kadir Kırcı, Bahar Palova,
Seyhan Mehmet, Hacı
Abdullah Şevki, Mehmet Serbest’e de teşekkürde bulundu. Gönüllü
muhabir olarak Ardino
ve Çernooçene bölgelerinden ilginç haberleriyle
gazetemizin her sayısını renklendiren Güner

Şükrü ve İsmet İsmail’e
en içtenli teşekkürlerini
sundu.
Köşe yazıları için aynı
zamanda hukuk danışmanı olan başta Avukat
Mustafa Bayramali’ye,
Türkçe konusunda akademik yorumları için
Harun Bekir’e, Türkçe öğretmenlerinden
Şefika Refik ve Haşim
Semerci’ye, gazetenin
Batı Trakya temsilcisi İbrahim Baltalı’ya ve Anadolu Ajansı’nın Sofya
muhabiri İvo Radoykov’a
da cani gönülden teşekkür ettiğini ifade etti.

Devamı 7’de

SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

Böyle bir tesiste sağlığınızı kazanmak,
tatilinizi yapmak ister misiniz?
O zaman arayın detayları konuşalım.
İrtibat tel: +90 5382711724; +90 5324312126
www.termalafyonda.com
e-maıl: mehmetserbest62@gmail.com
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1918-1923 TÜRK - BULGAR İLİŞKİLERİ

Metin EDİRNELİ
Geçen sayıdan devam

“Bati Trakya için oradaki dindaşlarımızın Wilson
prensiplerine dayanarak
kendiliklerinden haklarını
talep ve tarafımızdan icap
eden yardım tarzının en
uygunu olduğu, Bati Trakya parçasının yabancı sömürgesi olmaya katiyen
razı olmaması ve Meriç’in
doğusu ile birleştirilerek
bağımsız bir hükümet tesisi ise Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti’nin esaslarına
aykırı olduğu gibi, bu sekil
Edirne vilayetinin de kaybına sebep olacağından,
katiyen çekinilmesi.”
Mustafa Kemal ATATÜRK
Trakya, özellikle de Batı
Trakya Bulgarlar için her
zaman büyük önem taşımıştır. Çünkü Sofya için
Batı Trakya, sıcak denizlere, açık denizlere çıkmak demektir. Bölgenin
Bulgarlar için ne kadar
büyük bir öneme sahip olduğunu Stamboliyski’nin
“Trakya’nın Yunanistan’a
terki her Bulgarın kalbinde, derin bir elem duygusu uyandırmaktadır.
Fakat Bulgar milleti yakın
bir gelecekte, Akdeniz’de
bir kapıya sahip olacağından katiyen şüphe etmemelidir. Çünkü Yunanistan, elde ettiği toprakları
muhafaza edemez. Bulgaristan, Makedonya’yı,
Trakya’yı, Çatalca’yı nasıl muhafaza edemedi ve
kaybetti ise, Yunanistan
da kendisine verilen büyük kemiği midesine indiremeyecektir.” sözünde açıkça görülmektedir.
Günümüzde, Kırcaali’den
geçip Dedeğaça’a yani
Aleksandropoli’e inen
Makaza yoluna bu kadar
önem vermelerinin temelinde de hep bu duygu ve
düşünce yatmaktadır.
Sofya, 1918–1923 arasında Trakya konusunda duruma ve koşullara
göre farklı tezler geliştirir.
Bu konuda önceliği, Batı
Trakya’nın kuzeyi ve güneyi ile birlikte Bulgaristan’a
dâhil edilmesine verir.
Bunun mümkün olmadığını anladığında da bu

kez Trakya’nın tamamının
Fransa’nın mandası altında otonom bir bölge olarak kalmasını ister. Oysa
bu, Ankara’nın Trakya
politikasıyla çelişen bir
durumdur.
“Doğu ve Batı Trakya’nın
bir mülki birlik içinde ifade ve ilanı doğru değildir.
Doğu Trakya, itiraz ve
münakasa götürmez bir
şekilde Türk vataninin bir
parçasıdır. Bati Trakya
ise, bir barış antlaşması
ile vaktiyle bırakılmış bir
vatan parçasıdır. Doğu ve
Bati Trakya’nın ısrarla birliğini iddia etmek, Doğu
Trakya üzerinde de, bazı
yabancı iddialarına sebep olabilir. Doğu Trakya
üzerine, hiçbir münakasa
gündeme getirilmemelidir.”
Mustafa Kemal ATATÜRK
Mustafa Kemal Paşa,
Ankara Hükümeti’nin
Trakya politikasını bu sözlerle açıklamaktadır. Hal
böyleyken, iki ülke neden
ve neye dayanarak işbirliğine gitmişler ve birbirine destek vermişlerdir?
Aslında Sofya’nın Doğu
Trakya konusundaki talebi biraz da İstanbul’daki
Bulgar diplomatlarının
yanlış yorumuna dayanmaktadır. Onlara göre
Anadolu’da Yunanlılar
ile savaşan Türkler, İzmir
karşılığında Trakya’daki
haklarından vazgeçeceklerdir. Doğal olarak Yunan
tezlerine karşı da Bulgar
tezlerini destekleyeceklerdir. Ancak beklentiler
boşa çıkar. Buna rağmen
Bulgaristan’ın Türk Kurtuluş Savaşını desteklemeye devam eder. Özellikle
San Remo Konferansı
sonrasında ikili ilişkiler en
üst seviyeye çıkar. Peki,
ama neden? Konu ile ilgili
Doç. Dr. Esra Sarıkoyuncu Değerli, “Tabi aslında
bir nevi daha güçsüz düşman olarak gördüğü için.
Çünkü düşündüğünüzde
Türklerin arkasında kimse yok ama Yunanistan’ın
arkasında Fransa ve İngiltere var. Dolayısı ile yani
sadece Türkleri yenerek
siz Trakya ya sahip olabilirsiniz ama Yunanistan’ın
devirseniz bile İngiltere
ve Fransa ne yapacak?
Devreye girecek…Böylelikle, yani, başarılı olamayacaksınız.”
Evet, durum ortadadır.
Londra’nın ve Paris’in
destekledi ği Atina’yı
Trakya’da devre dışı bırakmak zordur. Ancak söz
konusu olan Bulgaristan
Türkiye çekişmesi olunca

durum değişecektir. Böyle bir durumda Batı, nasıl
olsa Bulgaristan’ı destekleyecektir. İtilaf devletleri, bunu zaten 10 Ocak
1917’de açıkça ifade etmemişler miydi? Amerika
Birleşik Devletleri başkanı Wilson’a yakın doğudaki asıl amaçlarının; “Türk
hâkimiyetindeki milletlerin
kurtarılması, Batı Medeniyetine yabancı olan Osmanlı İmparatorluğu’nun
Avrupa’dan uzaklaştırılması” olduğunu söylememişler miydi? Bunun
farkında ve bilincinde

bir iki gün içinde çöker.
Cephenin çöküşü Osmanlı Devleti adamlarını endişelendirir. Çünkü
bu, Doğu Trakya’nın da
düşman saldırısına açık
olması demektir. Ancak
İtilaf güçlerinden beklenen saldırı, daha doğrusu
girişimi hiç beklenilmeyen
bir yerden, bozguna uğramış Bulgar ordusundan
gelir. Selanik önünden
geri çekilen birliklerden
bir kısmı Edirne’ye yönelir. Prof. Dr. Hasan Berke
Dilan bu konuda şunları
söylemektedir:

iki ülke arasında ilişkileri
zora sokacak olayların,
gelişmelerin tamamının
ortadan kalktığını söylemek zordur. Çünkü savaş
sonrasının kargaşa ortamında yaşanan belirsizliklerle dolu dönemdir ve
böyle dönemler, her zaman sorunlara gebedir.
Tartışma konusu olan
bölgenin başında da
Türklerin egemen ve çoğunlukta olduğu Trakya
bölgesi gelmektedir.
“En önemli mesele, Bati
Trakya’da ezici nüfus
çoğunluğunu oluşturan

Mustafa Kemal ATATÜRK
olan Sofya, bölgesel dış
politikasını, planlarını,
beklentilerini bu düşünce
üzerine oluşturur. Önceliği, Yunanistan, oyun dışı
kalana kadar, Türkiye’nin
desteklenmesine verir.
Ancak nedeni ne olursa
olsun, 1918–1923 yılları
arasında yaşanan Türk
Bulgar dostluğu, günümüzde bile Balkanlarda
örnek olarak gösterilecek
bir ilişkidir.
1918–23 arasında Türk
Bulgar ilişkilerinde kırılma
noktası 1920 Nisanının
19’da başlayıp 26’sında
sona eren San Remo
Konferansıdır. Bundan
dolayı 1918–1923 Türk
Bulgar ilişkilerini San
Remo öncesi ve sonrası diye iki bölümde ele
almak çok daha doğru
olacaktır. Şimdi isterseniz 1918 Eylülüne Bulgar
Cephesine dönelim ve
Türk Bulgar ilişkilerinin birinci evresini yani, az çok
sorunlu ve belirsiz olan
San Remo Konferansı
öncesini ortaya koymaya
çalışalım.
Birinci Dünya Savaşı’nın
sonuna doğru Bulgar
Cephesi, 19 Eylül 1918’de
hiç umulmadık şekilde

“Dağılan ordusu
Karaağaç’ta toplanmaya başlıyor. Ve niyetleri
Edirne’ye girmek, bakın
Edirne’yi ele geçirmek,
Edirne’yi talan etmek,
Edirne’yi yağmalamak.”
Edirne savunmasızdır.
Ufak sınır birliklerinden
başka bölgede asker yoktur. Korku ve heyecan doruktadır, insanlar tedirgindir. Ya Balkan Savaşı’nda
yaşanan acılar yeniden
tekrarlanırsa? Herkesin
kafasında bu soruların
gezdiği bir dönemde ilginç
bir olay yaşanır. Konu ile
ilgili olarak tekrar Prof.
Dr. Hasan Berke Dilan’a
kulak verelim:
“Bu arada iki tane Alman motorize ekibi ortaya çıkıyor. Karaağaç
üzerinden Edirne’ye girebilmek için Meriç köprüsü
ve Tunca köprüsü var iki
köprüyü havaya uçurmak
için, uçurmak üzere geliyorlar.
Alman askerlerinin kararlı duruşu, Bulgar askerlerini bu girişimlerinden
vaz geçirir. İki ülke arasında ilişkilerin bozulmasına yol açabilecek sorun
da böylece ortadan kalkmış olur. Fakat bununla

Türklerin kesinlikle hiçbir
yabancı idaresi ve himayesine yönelmemeleridir.
İlk adım olarak bağımsızlık veya muhtariyetlerini
kazanmaya çalışmalıdırlar. Batı Trakyalılar ancak
Wilson prensiplerini ileri
sürerek ve milli birliklerine ve milli teşkilatlarına
dayanarak bağımsızlıklarına ulaşabilirler. Barışın
imzasından sonra ortaya
çıkacak duruma göre ana
vatana katılma fırsatı göz
önüne alınabilir. TrakyaPaşaeli Cemiyeti’nin siyasi programı, mütareke imzaladığı gün, hududumuz
içinde kalmış olan Doğu
Trakya’nın, Türk vataninin ayrılmaz bir parçası
olduğunu kabul etmek ve
bu anlayışla savunmak
olmalıdır.”
Mustafa Kemal ATATÜRK
Trakya… Doğusu resmen Osmanlının parçası
olan, Batısı ise statüsü
tam belirli olmayan üç
ülke arasında sıkışıp kalmış, nüfusunun çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu coğrafya. Sofya ve
Atina Trakya’nın kendi
egemenliğine verilmesini
sağlamak için amansız

bir mücadele içindedir.
Bulgaristan ve Yunanistan, çıkardıkları kitaplar,
hazırladıkları raporlarla
iddialarını ortaya koyarlar. Demografik yapı ve
toprak mülkiyeti ile ilgili
olarak ortaya konan bu
iddialara karşı Türkler de
kendi çalışmalarını, barış
görüşmelerinin taraflarına sunarlar. Moskova
Büyükelçisi Galip Kemali Söylemezoğlu’nun
resmi kayıtlara dayanarak yaptığı Bulgaristan
sınırları içinde kalan Batı
Trakya’yı da içine alan
çalışmaya göre bölgenin
demografik yapısı şu şekildedir:
Türk :992.687
Rum :253.768
Bulgar : 88.702
Diğer : 40.869
Mülkiyet ilişkilerine bakıldığında da değişen
bir şey yoktur. Türkler,
nüfusta olduğu gibi toprak üzerindeki mülkiyet
konusunda da Trakya’da
ezici bir üstünlüğe sahiptir. Yine Galip Kemali
Söylemezoğlu’nun çalışmasına göre toprakların %79’una Türkler,
%13’üne Rumlar, %7’sine
Bulgarlar, %1’ne de diğer
gruplar sahip bulunmaktadır. Hal böyleyken itilaf devletleri bildiklerini
okurlar. Daha doğrusu
kafalarındaki planı uygulamaya koyarlar ve bölgeyi Yunanistan’a verirler.
Dahası bunu kolaylaştırmak için her türlü yardımı da yaparlar. Bazen
uluslararası anlaşmalarla
bazen de askeri operasyonlarla Yunanistan’ın
pozisyonunu sağlamlaştırırlar. Bunun en göze
çarpıcı örneği 4 Kasım
1918’de yaşanır. Fransız Ordusu, sözüm ona
Uzunköprü-Sirkeci demiryolunu kontrol altına
almak ve işletmek bahanesiyle bölgeye asker
göndermeye başlar. Yrd.
Doç. Dr.Türkan Doğruöz
Dingiloğlu, bu konuda
“Kasım ayından itibaren
başlayan bu sevk kasım
aralık ocak ayına kadar
devam etti. 14 Ocak’ta
ise şöyle bir olayla karşılaştık. Hep Fransızlar
beklenirken birden bire
Fransızlar demiryolu hattını Yunanlılara teslim ettiler ve 14 Ocak 1918’den
itibaren Yunan askerleri
Trakya’ya sevk edilmeye
başlandı.” demektedir.
Devamı gelecek sayıda
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Sosyal yardım paketi sağlanılması için hazırlık başladı
Yeni Çalışma ve Sosyal
Politika Bakanı Hasan
Ademov BTV’de, “Çalışma ve Sosyal Politika
Bakanlığı 1 Kasım 2013
tarihine kadar en riskli
grupların kış mevsimine
hazırlık yapmaları için
acil önlemler hazırlığı
yapacak” diye bildirdi.
Sayın Ademov, “Kriz
koşullarında ancak tek
başına ihtiyaçlarını karşılayamayanlara yardım
edilmeli” diye sözlerine
ekledi. Bakan’ın ifadesine göre sosyal yardım
sistemi yeniden gözden
geçirilmeli ve rastgele
yardım ödemeleri yapılmamalı.
Yeni Bakan, asgari işçi
ücretinin idari açıdan
değil de, ortalama gelirler, enflasyon oranı ve
başka objektif ölçülebilir
göstergelere bağlı bir
formüle göre belirlenmesi gerektiğini düşü-

nüyor. Formülün işveren
ve sendikacılarla işbirliği
içerisinde oluşturulacağı

belli oldu.
Sayın Ademov’un ifadesine göre Avrupa
Birliği’nin ısrar ettiği erkek ve kadınların emekliliğe ayrılma yaşının

eşitlenmesi yavaş yavaş
olmalı, çünkü şu anda iş
piyasasında emeklilik

yaşına yaklaşan işçiler
aranmıyor. Bakan, “Öte
yandan kadınların erken
emekliliğe ayrılmaları
onları zarara uğratıyor”
diye kaydetti.

Bakan Ademov, Çalışma ve Sosyal Politika
Bakanlığı’nın doğrudan

doğruya ve sadece Maliye Bakanlığı’na bağımlı
olarak politika yürütmesini doğru bulmuyor. İşsizlikle mücadelede Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile

Hekim ve öğretmenlere saldıranlara 10
yıla kadar hapis cezası öngörülüyor
42.Millet Meclisi’nin
birinci görüşülmesinde oybir liğiyle
o n ay l a n a n C e z a
Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle
polis memurlarına
yapılan saldırılar için
verilen cezanın hekim ve öğretmenlere
saldıranlara da verilmesi öngörülüyor.
Ceza Kanunu’nda
yer alan hükümlere
göre polise verilen
hafif yara için 3 yıl,
ağır yara içinse 10
yıla kadar hapis cezası uygulanıyor.
Ataka partisi lideri
Volen Siderov, “Bu
yasa tasarısının kabul
edilmesi konusunda
uzlaşma olması iyi bir
şey, fakat bunun şimdi olması kötü. Şimdiye kadar bu yasa değişikliğinin yapılmaması GERB partisinin
suçudur. Çünkü bu
yasa tasarısını kabul
etmedi ve bu da Eski
Sağlık Bakanı tarafından itiraf edilmeli”

diye yorumladı.
GERB partisinden
Daniela Daritkova,
bugünlerde toplumda görülen saldırganlığın Parlamento oturumlarına da
yansıdığını kaydetti.
Milletvekili,”Asla kanun tasarısından değil, hukuk tekniği açısından kaynaklanan
bazı hatalar veya çelişkilerin olmasından
sürekli bahsedilmesi

iyi bir toplum imgesi
değildir” dedi.
BSP’den Maya Manolova, “GERB partisinin birkaç ay içinde
birçok konularda aldığı pozisyon, görüş ve
tutumunu yeniden değerlendirmesi tabii ki,
güzel bir şeydir. Fakat
saygıdeğer Daritkova,
biz unutkanlık hastası
değiliz ve geçen yaz
değil, birkaç ay önce
bile ne yaptıklarınızı

unutmamız mümkün
değil” diye kaydetti.
Yeni Sağlık Bakanı Tanya Andreeva,
“Benim çağrım gerek
İçişleri Bakanlığı’nın,
gerekse yargı organlarının kanunda yapılan bu değişiklikleri
yerine getirip onların işinin de en kısa
zamanda bir sonuç
doğurması yönünde
olacak” dedi.
Kırcaali Haber

daha yakın ortaklık kurmayı düşünüyor. Çünkü
ekonominin seviyesi ile
yeni iş yerleri aynı paranın iki tarafıdır.
Ademov, “İşgücü piyasasındaki riskli gruplar
aynı zamanda kriminal
gruplardır. Bu insanlar
eğitimsiz, okuma yazması yok ve düşük yeterliliğe sahip” diyerek,
okuma yazma becerisi
ve profesyonel yeterlilik
sahibi olmalarına yönelik önlemler alınmasına
devam edileceğini vurguladı.

Bakan, “28 Mayıs 2013
tarihine doğru işsizlik
yüzde 11,2 oranında,
bu ise 366 bin kişinin iş
aradıklarına dair iş bürolarına kayıtlı oldukları
anlamına geliyor. Son
üç ayda yavaş yavaş
olsa da, işsizlik oranında
düşüş görülüyor. Mayıs
ayında işsizlerin sayısı
Nisan’a kıyasla 14 bin
kişi daha az, fakat Mayıs 2012 tarihine kıyasla
7 bin kişi daha fazladır”
diye belirtti.

Kırcaali Haber

Eşref Kahraman,
BAHAD Başkanlığından
istifa etti
Eski siyasi mahkumlardan oluşan Türkiye’deki en
etkin göçmen derneklerinden biri olan Balkanlarda
Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma Derneği (BAHAD)
Başkanı Eşref Kahraman’ın Bulgaristan’da yapılan seçimlerden dolayı görevden istifa ettiği açıklandı.
Uzun yıllardır Başkanlık görevini sürdüren Kahraman iç muhalefetin baskısıyla görevinden istifa etti.
Onu en çok eleştirenlerden biri Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Zafer. Teşkilatta anlaşmazlık Bulgaristan’da
yapılan seçimlerden önce çıktı. BAHAD geleneksel

olarak Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH/DPS) partisine muhalif bir teşkilattır ve 20 yıl boyunca Ahmet
Doğan’ı eleştiriyordu. Fakat seçimlerden önce Eşref
Kahraman, tutumunu tamamen değiştirerek Bulgar
basınına BAHAD’ın HÖH’ni ve partinin yeni lideri Lütfi
Mestan’ı desteklediğini duyurdu.
Kahraman görevden istifa ettikten sonra, geleceğin
HÖH ve Mestan’ın elinde olduğunu kaydetti. Gerek
Türkiye’deki göçmenlerin, gerekse Bulgaristan Türklerinin Kasim Dal’ı desteklemediklerini belirtti.
Kahraman, Kasim Dal’ın HÖH’nin çoğu başarısızlıkları için partide ikinci önemli şahıs olarak suçlu olduğunu vurguladı. O, Mestan’dan parti yönetimine gençlerin
getirilmesini sağlamasını beklediğini paylaştı. BAHAD
Eski Başkanı, “HÖH partisini sadece bu kurtaracak”
diye vurgu yaptı.
Hatırlatmak gerekirse, BAHAD Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne Bulgaristan Türklerinin haklarına ilişkin taleplerde bulunulmasıyla ilgili raporlar sunan
bir teşkilat.
Eşref Kahraman, Bulgaristan’da totaliter rejim sırasında Belene Ölüm Kampı’na sürüldüğü için devlete
karşı tazminat davası açmakla ün saldı. Siyasi mağdur, talep ettiği tazminat kararı çıkmazsa, Bulgaristan’ı
Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi’nde yargılamaya hazır.
Kırcaali Haber
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Milletvekillerin 3 hafta Meclis’te, 1 hafta
bölgelerinde çalışmaları düşünülüyor
Parlamento Başkan
Yardımcısı Maya Manolova, 42. Millet Meclisi Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmenlikte yapılacak
değişikliklerle ilgili yapılan öneriler hakkında
Parlamento’da görüştüğü sivil toplum örgütü temsilcileri önünde,
“Milletvekillerin ayda 3
hafta Meclis’te, 1 hafta
ise bölgelerinde çalışmaları tartışılmaktadır”
diye bildirdi.
42. Millet Meclisi Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik
taslağını hazırlamakla
yükümlü Geçici Komisyon Başkanı Manolova,
“Hükümete iki farklı tür
kontrolün olması düşünülüyor. Cuma günü
yapılan standart kontrolden başka, hükümetin her oturumundan
sonra acele bir kontrolün de uygulanması
tartışılıyor. Teknokratlar
hükümeti ve mevcut siyasi güç dağılımı koşul-

larında Millet Meclisi’nin
üst düzey devlet organı
fonksiyonlarını geri ka-

Parlamento’da dinlenmelerine ilişkin yeni
kanun düzenlemeleri

lerinin eğitimine devam
etmek için aldıkları
paralar gibi bazı kötü

zanması şansına sahibiz” dedi. Manolova’nın
ifadesine göre Parlamento, bir nevi oylama
makinesinden kaliteli kanunlar üreten ve
hükümeti kontrol eden
bir çalışma organına
dönüştürülmesi gerekiyor.
Manolova’nın ifadesine göre bakanların

ve kanunların iyileştirilmesi gerekiyor. Manolova, Kanunlar Enstitüsü kurulmasını ve her
bir kanun tasarımının
yarattığı etkinin zorunlu olarak değerlendirilmesinin öngörüldüğünü
izah etti.
Manolova, “Örneğin,
Parlamento’daki parti
gruplarının milletvekil-

uygulamalara son vermeliyiz. Milletvekillerin
sekreter ve ofis için
maaşlarına ek olarak
aldıkları ödenekleri nasıl harcadıklarına dair
netlik ve şeffaflık olmalı” diye kaydetti.
O, “Daimi ve geçici
komisyonların oturumlarının online yayınlanması da görüşülen bir

konudur. Sivil toplum
işlerine ilişkin daimi
komisyon kurulması
öngörülüyor. Bununla
ilgili olarak Parlamento başkan yardımcılarından biri sivil toplum
örgütleriyle ilişkilerden
sorumlu olacak. Parlamento Başkan Yardımcısı görevli olarak
bu yetkiye talibim” diye
sözlerine ekledi.
Ataka partisind e n Pave l Ş o p ov,
Parlamento’da milletvekillerin parti değiştirmelerine sınırlama getirilen
değişiklikler yapılacağını duyurdu. Hak ve Öz-

gürlükler Hareketi’nden
(HÖH/DPS) Parlamento Başkan Yardımcısı
Hristo Biserov, HÖH
Meclis Grubu’nun yönetmelikte Meclis’in
ve komisyonların sivil
toplumla etkileşim içerisinde olmasına ilişkin
özel bir bölüm olmasını önereceğini belirtti.
HÖH partisinden tüm
istihbarat birimleri, özel
istihbarat teknikleri
(SRS) kullanımı ve veri
trafiğini kontrol etmek
için daimi bir komisyon
kurulmasını ısrar edecekleri açıklandı.
Kırcaali Haber

Sintçets köyündeki
mescit yenilendi
Ardino’nun Sintçets (Durabeyler) köyünde bulunan mescit, Belediye ve Türkiye’ye göç eden
vatandaşların sağladığı mali kaynaklarla yeni-

Çubuklu Camii’nde yağmur duası yapıldı
Çernooçene Belediyesinin Vodaç köyü yakınında bulunan ve bölgede en eski Çubuklu
Camisine Yüce Allah’a
yağmur ve bereket duası için etraftan onlarca
Müslüman akın etti. Dini
merasim Çubuklu Camii
Encümenliği tarafından
organize edildi.
Duada Çernooçene
Belediye Başkanı Aydın Osman da hazır
bulundu.
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet
başta olmak üzere yerel imam Arif Bayramali
ile toplam 8 hoca duayı
gerçekleştirdiler. Yağmur duası merasimini,
tüm hazır bulunanların
hep birlikte dua etmeleriyle, dini önderlerin
ise Kur’an-ı Kerim’den
ayetler okumalarıyla
yerine getirildi.
O kunan mevlit ten
sonra Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet yaptığı

konuşmada aile içinde
ve tüm Müslüman toplumunda iyi ilişkilerin
olması gerektiğini vurguladı. Duaya gelenlere
dana etinden hazırlanmış geleneksel pilav
ikram edildi.
Rivayetlere göre bu
cami, asırlar öncesi
yerel bir zengin tarafın-

dan, dere taşkınlarında boğulan kızlarının
anısına inşa edilmiştir.
O zamanlarda Vodaç
(Çubuklu) köyü caminin
kurulduğu yerde bulunuyormuş, fakat veba
salgını ortaya çıktığında yerini değiştirmiştir.
Cami ile eski mezarlık,
yeri değiştirilen köyden

hatıra kalmıştır.
B ö lge de Vojdovo,
Dyadovsko, Beli Vir,
Paniçkovo, Gabrovo,
Jenda, Bezvodno köylerinde ve başka yerleşim yerlerinde yağmur
ve bereket duaları yapılması bekleniyor.
İsmet İSMAİL

lendi. Çatı onarıldı. Ahşap doğramalar PVC ile
değiştirildi. Dış ve iç duvarlar yeniden sıvandı.
Aycılar Mahallesi’nde bulunan ibadet yerinin
200 yılın üstünde tarihçesi var.
Özellikle yaz aylarında bu mescitte yerli halkın
desteğiyle mevlitler düzenleniyor. Mescit, her
Ramazan ve Kurban bayramlarında ibadete
açık kalıyor. O günlerde, Türkiye ve etraf köylerden gelen müminlerle dolup taşıyor.
Sintçets muhtarı Hılmi Mustafa, “Müminlerin
mescidin bakımı için para bağışları için sandıklar açılıyor” diye açıkladı. Muhtar, yıllar öncesinde küçük mescidin misafirhane olarak kullanıldığını, bu bölgeden Kırcaali veya Cebel’e yaya
giden yolcuların konakladığı bir yer olduğunu
belrtti.
Köy sakinleri adına Hılmi Mustafa, başta Belediye Başkanı Resmi Murat olmak üzere tüm
Ardino Belediye yönetimine ve Türkiye’deki
göçmenlere Aycılar Mahallesi’ndeki mescidin
onarımı için sağladıkları mali destekten dolayı
kalbi teşekkürlerini sunmaktadır.
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Kirkovo’da öğrenci ve öğretmenler
tabanca atış turnuvasına katıldı
Kirkovo Belediyesindeki dört liseden öğrenci ve öğretmenler
Kirkovo Emniyet Müdürlüğü tarafından ve
Belediye’nin mali desteğiyle onuncu yıl düzenlenen geleneksel
Margolin tabanca atış
turnuvasına katıldılar. 1
Haziran Dünya Çocuklar Günü münasebetiyle Polis Karakolu’nun
“Kirkovo Belediyesi’nde
Çocukların Ayı” girişimi
kapsamında yapıldı.
Turnuvaya 9-12. sınıf
öğrencileri katıldı.
Yarışma öncesi her
katılımcıya Narkotik
Kullanımına Hayır! yazılı birer tişört verildi. Yarışmada, Çorbaciysko

Vasil Levski Meslek
Lisesi’nden Elisaveta
Kazieva birinci, Kirkovo
Otets Paisiy Lisesi’nden
Angelina İvanova ikinci ve Benkovski Nikola
Vaptsarov Lisesi’nden
Berna Küçükali üçüncü
oldu.
Öğretmenler arasında yapılan yarışma
bu yıl da çok ilginçti.
Kirkovo Otets Paisiy
Lisesi’nden Emil Terziev üçüncü, Benkovski
Nikola Yonkov Vaptsarov Lisesi’nden Biser
Haciev ikinci oldular.
Birinci yeri Vasil Levski
Hristo Botev Lisesi’nden
Daniel Hristov birinciliği
hakkederek altın ma-

dalyayı kazandı. İkinci
ve üçüncü yerlere aynı
okuldan Ahmed Kara-

sali ve Gürkan Arabacı
dizildiler.
Kızlarda K ir kovo

Polis ve öğrenciler, Kirkovo
sokaklarında devriye gezdi
Kirkovo Polis Karakolundan trafik polis memurları
ve öğrenciler, trafik kazalarının önlenmesiyle ilgili
Belediye sınırları dahilinde devriye gezdiler. Polis
ve çocuklar birlikte motorlu taşıt araçlarını kontrol
etti, sürücülerden ehliyet
göstermelerini istediler.
Çocuklara, belgeleri tablet aracılığıyla nasıl yokladığını ve sürücülere cihazla nasıl alkol kullanım
testi yapıldığını gösterdiler. Öğrenciler, kameralar
sayesinde aşırı hız yapan
araçların tespitini büyük
ilgiyle izledi.
Operasyonda yer alan

her öğrenciye durdurulan otomobil, yolcuların
sayısı, kanun ihlalleri ve
alınan önlemlerin kayıt

edildiği kontrol belgesi
verildi.
19 otomobilin tam denetimi yapıldı. İki kanun ih-

lali tespit edildi, iki ceza
makbuzu kesildi.
Bazı okullarda bilgi yenileme, öğretme ve eğitme
amacıyla Yollarda Nasıl
Korunalım? başlığı altında sohbetler düzenlendi.
Kirkovo Belediyesi sınırları içinde meydana gelen
kaza resimleri gösterildi.
Sohbetleri Trafik Denetleme ve Çocuk Şube Müdürlüklerinden müfettişler
gerçekleştirdi.
Öğrenciler pperasyona
sırtlarında “Öğrenci - Polis” yazılı can yelekleriyle
katıldılar.
Kırcaali Haber

Smolyan Bölge Müftüsü Necmi Dıbov, Bölge Eğitim
Müfettişi ile görüştü
27 Mayıs 2013 tarihinde
Bulgaristan Başmüftülüğü
Eğitim Daire Başkanı Hüseyin Karamolla, Smolyan
Bölge Müftülüğünü ziyaret etti. Ziyaretin nedeni,
2013/2014 eğitim öğretim
yılında İslam dini dersi
okunmasını planlama ve
koordine edilmesidir. Bu
bağlamda Eğitim Daire
Başkanı Karamolla, Böl-

ge Müftüsü Necmi Dıbov
ve Smolyan Bölge Eğitim
Müfettişi İvan Mutsevski
arasında görüşme gerçekleşti.
Görüşmede okullarda
İslam dini dersinin okutulmasına başlanması ve
yeni yeni sınıfların açılması imkanları üzere konuşuldu. Mutsevski, din dersini okuma talebinde bu-

lunan öğrencilerin olması
halinde Eğitim, Gençlik
ve Bilim Bakanlığı’nın din
dersinin okutulmasına iliş-

kin 2 nolu talimatnamesi
üzere gereken yardımın
yapılacağına kanaat getirdi.
KH

Meslek Lisesi’nden Radostina Köseivanova
kazandı.
Takım olarak Kirkovo
Vasil Levski Meslek
Lisesi en yüksek puanla birinciliği ve kupayı kazandı. İkinci yeri
Kirkovo Otets Paisiy
Lisesi takımı alırken,
Benkovski Nikola Yonkov Vaptsarov Lisesi
yarışmacılar üçüncü
oldular.
Derece kazanan yarışmacılara madalya,
maddi ödül ve tasdik
belgeleri sunuldu.
Kırcaali Haber

Felaketi Gözlerimle
Gördüm resim yarışmasına
213 öğrenci katıldı
Kırcaali Birleşik Çocuk Merkezi’nde (ODK)
Felaketi Gözlerimle Gördüm başlıklı resim sergisi
açıldı. Eserleriyle derece elde eden yaratıcılar
ödüllendirildi. İl düzeyinde yapılan resim yarışmasına
213 öğrenci katıldı. Onlar resim çalışmalarında
konuyu işlediler.
Katılımcılar 6-9, 10-14 ve 15-18 yaş grupları
kategorilerine ayrılarak yarıştılar.
Birinci yaş grubunda birinci Kırcaali Petko
Slaveykov Lisesi’nden Sinem Mümünali ve Ençets
köyü Kiril ve Metodiy İlköğretim Okulu’ndan Esra
Üseyin, ikinci yine Petko Slaveykov Lisesi’nden
Habibe Kirova ve Tülin Seidahmed ve üçüncü yine
aynı okuldan Emine Halil ve Desislava Mirçeva
oldular.
İkinci yaş grubunda iki birinci yeri Gruevo köyü
Nikola Vaptsarov İlköğretim Okulu’ndan Senem
Aliosman ve Momçilgrad Dr. Petar Beron İlköğretim
Okulu’ndan Işıl Halil paylaştılar.
İkinci yere Entçets Kiril ve Metodiy İlköğretim
Okulu’ndan Burçin Ferad’ın ve Krumovgrad Vasil
Levski Lisesi’nden Hülya Bekir’in resimleri, üçüncüye
ise Kırcaali Vladimir Dimitrov Maystora Lisesi’nden
Pavel Sarlov ile Teodora Kostova dizildiler. Üçüncü
yaş grubunda ikinci yeri Çorbacıysko köyü Hristo
Botev Lisesi’nden Serdar Mehmed aldı
Derece elde eden yaratıcılara Yangın Güvenliği
ve Nüfus Koruma İl Şube Müdürü Komiser Hristo
Todorov birer takdir belgesi ve maddi ödüller
sundu.
Jürinin seçtiği 80 resmin yer aldığı sergi ODK
binasında 14 Haziran’a kadar açık kaldı.
Yarışmada ilk defa 2002 yılında Nüfus Koruma
Devlet Ajansı’nın girişimiyle Felaketi Gözlerimle
Gördüm başlığında gerçekleştiriliyor. Bundan 7 yıl
önce ise Avrupa Konseyi’ne bağlı Büyük Riskler
İçin Kısmi Anlaşma Sekreterliği himayesi altında
uluslararası yarışma düzeyine çıkıyor.
Yarışma Eğitim Bakanlığı ve Milli Kültür Sarayı ile
ortaklaşa organize ediliyor. Kırcaali İlinde ise Bölge
Eğitim Müfettişliği’nin yardımıyla düzenlendi.
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Nazmi Mümün: “İzmir’de konsolosluk açılmasını ısrar edeceğim”
Milletvekili Dimço Mihalevski, her şeyden önce
kendini kanıtlamış bir
uzman ve devlet adamı.
Onunla ilgili beklentilerin
boşa çıkması insanı üzüyor. Bulgaristan Sosyalist Parti Ulusal Konseyi
önünde hükümet kadrosu
tanıtıldı. Hem uzman, profesyonel, otorite sahibi,
kendi alanlarında ün yapmış şahıslar. Bulgaristan
çıkarları adına rasyonel
uzlaşmaya varıldı, ulusal
çıkarlar için parti gereken
tavizleri verdi.
Önerilen hükümet kadrosu için duygusal politik
önyargıları yıkarak tamamen bilinçli olarak oyumu
verdim. 12 Mayıs’ta Bulgaristan vatandaşlarının
yaptığı seçime karşı saygı

tika Sekreteri ve Nazmi
Mümün’ün başında olduğu Türkiye’deki göçmen
dernekleri ve Cumhuriyet
Halk Partisi ile çalışmalardan sorumlu grupta
yer alıyor.
Bu vasfıyla Nazmi Mümün, Plamen Oreşarski
kabinesindeki Dışişleri
Bakanı’ndan Bulgaristan
Cumhuriyetinin İzmir’de
Fahri Konsolosluğu açılması prosedürüne start
verilmesi için ricada bulundu. Atılan bu adım,
komşu ülke Türkiye’nin en
büyük şehirlerinin birinde

gösterip ön plana koydum.
Varılan bu tablo pragmatik, sorumlu ve devleti
düşünmemizi gerektirir.

Kristiyan Vigenin’in Dışişleri Bakanı makamına
önerilmesine çok sevindiğimi söylemeden ge-

çemeyeceğim. Vigenin,
Avrupa Birliği Bulgaristan Milletvekili olmasının
yanı sıra, BSP Dış Poli-

Göçmenler, Kilikadılılar
Derneği’nin Pikniğinde Buluştu
Çorlu Kilikadılılar Derneğinin geleneksel bahar pikniğinin beşincisi
Velimeşe Beldesi mesire
alanında düzenlendi.
Büyük bir coşkuyla düzenlenen piknik Tekirdağ
Milletvekilleri; Emre Köprülü, Candan Yüceer ve
Bülent Belen, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler
Hareketi Genel Başkan
Yardımcısı ve Dobriç Milletvekili Ruşen Rıza,Ak
Parti Çorlu İlçe Başkan
Yardımcısı Kurtuluş Ay,
HÖH Trakya Sorumlusu Nevzat Akıncı, T.C.
Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Elçi Metin
Kılıç, Velimeşe Belediye
Başkanı Rasim Yüksel,
Bulgaristan Dobriç ili
Kurtpınar HÖH İlçe Başkanı ve Kilikadı Belediye
Başkanı Gülay Bekir,
Çorlu Mahalle Muhtarları Salim Sarıer, Ahmet
Özgür, Zafer Arcan, Balkan Türk Aydınlar Dernek Başkanı Ramadan
Kenan, Bisader Merkez
ve Çorlu Şubesi yönetimleri, Bulgaristan’ın
Kilikadı köyünden gelen
konuklar, İç Anadolu, Karadeniz, Ege, Akdeniz ve
Marmara bölgelerinde
yaşayan dernek üyeleleri, Kanada, ABD, KKTC
ve Bulgaristan’dan gelen
Kilikadılılar da hazır bulundu.
Beşincisi düzenlenen
pik nik o r ganiz asyo -

nunda Rumeli türküleri
seslendirildi. Şarkılar
eşliğinde dans edip halay çeken katılımcılar,
gönüllerince eğlendiler.
Çorlu Halk Eğitim Folklor Grubu,Kilikadı Köyü
Folklor Grubu ve Rumeli
yöresine ait halk dansları
sergilediği organizasyonda, ip çekme, çuval atlama ve kaşıkla yumurta
taşıma yarışmaları düzenlendi. Piknik organizasyonunun sonunda
sponsor ve davetli yazarlara plaket verildi.
Kilikadılılar Kültür ve
Dayanışma Dernek Başkanı Bilgin İnceoğlu, yaptığı açıklamada, “Gazi
unvanıyla şereflendirilmiş 2-3 yerden biridir Kilikadı köyü. Bundan tam

24 yıl önce 24 Mayıs tarihinde Kilikadı ve Turpçular köyü yürüyüş gerçekleştirdik. Bulgaristan
Türkleri yeni Bulgaristan
tarihinin insan hakları
ve demokrasi alanında
değil bizler Bulgaristan
Türkleri Berlin Duvarı’nın
yıkılmasıyla sonuçlanan
ateşin fitili olduk” dedi.
Dernek Başkanı son zamanlarda yerel basında
çıkan haberlerle ilgili
olarak, ‘’Bizler Bulgar
Türkü değil, Bulgaristan
Türküyüz. Bir Türk beldesinin sakinleri olarak,
piknik organizasyonlarımızın ilkini 2009 yılında
düzenlemiştik.
Pikniğe katılanların sayısı her geçen sene artıyor. Bu sene 3.000’in

üzerinde hemşerimiz katıldı. Önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamlı
piknik organizasyonları
düzenleyerek, hemşerilerimiz arasında birlik ve
beraberlik ruhunu pekiştirmeyi hedefliyoruz.
Çalışmalarımızda bize
destek veren üyelerimiz,
piknik organizasyonumuza önemli katkılar
sağlayan sponsorlarımız ve bizi böylesine
özel bir günde yalnız
bırakmayan hemşerilerimiz, Türkiye’nin çeşitli
illerinden gelerek bizleri
onurlandıran Dobruca,
Deliorman, Batı Trakya
ve Rodop Türklerine teşekkür ederiz” dedi.
Kırcaali Haber

bulunan çok sayıdaki göçmenlerimize idari hizmetler verilmesine kolaylık
sağlayacak.
Vigenin bunun için, ısrar eden dostu Nazmi
Mümün’ün teklifini memnuniyetle kabul etti.
Size kanaat getirebilirim
ki, BSP Ulusal Konseyi
üyeleri ve parti Meclis
Grubu, bölge ve ülkenin
bulunduğu bugünkü, sorumlu ve ağır dönemin
evrimsel gerekliliğini göz
önüne getirerek taviz verdiler.
Kırcaali Haber

Gurbetçiler, artık
Bulgaristan’da yollarını
şaşırmayacak!
Bulgaristan’da, gurbetçilerin sıla yolunda yollarını kolay bulması amacıyla, Kiril alfabesiyle
yazılan isimlerin bulunduğu bazı yön tabelalarına Latin alfabeleri de eklendi. Kapıkule Mülki
İdare Amiri ve Edirne Vali Yardımcısı Nedim
Özırmak, özellikle yurda gelişlerde karayolunu
seçen gurbetçilerin, Bulgaristan’daki bazı yön
levhalarını okuyamamalarından kaynaklanan
sıkıntı yaşandığı bilgisi üzerine çalışma yaptıklarını söyledi.
Bulgaristan’daki yetkililerle görüşmelerinin
ardından Kiril harfleriyle yazılı yön tabelalarına
Latin harflerinin de eklendiğini ifade eden Özırmak, “Bulgaristan’da, gurbetçilerimizin levhaları okuyamamasından kaynaklanan sıkıntıları,
bazı levhaların değiştirilmesi suretiyle giderildi.
Gurbetçimiz Kiril alfabesiyle yazılı levhaları okuyamadığı için vakit kaybı yaşayıp, rotasından
çıkabiliyordu. Yetkililerle görüştük birçok tabela
değiştirildi. Şimdi sıkıntı yok, tabi ki tüm tabe-

laları değiştirmek mümkün değil, ancak yolu
kaybetmeye neden olabilecek kavşaklardaki
tabelalar değişti. Artık gurbetçi vatandaşlarımız
daha az sıkıntı yaşayacak” diye konuştu.
Özırmak, gurbetçilerin yurda geliş ve yurttan
dönüşlerinde Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki yığılmaların önüne geçmek amacıyla önerilen Hamzabeyli Sınır Kapısı’nın karşısındaki Lesova
Sınır Kapısı’ndaki karayolundaki bozuklukların
giderildiğini belirtti. Özırmak, gurbetçilerin bu
yolu kullanarak Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan
yurda giriş yapabileceklerini kaydetti.
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Kırcaali Haber Gazetesi 7 Yaşında
1. sayfadan devam
Müzekki Ahmet, Durhan
Ali ile birlikte 2007 yılının aralık ayında Kırcaali
Merkezindeki Bateto kahfesinde gazetenin ilk sayısını dağıttıkları esnada
“yıllarca Türk kültürüne
hizmet vermiş” bir kişinin: “Ne oldu, gazete mi
çıkardınız? Bu gazetenin
7 günlük bir ömrü olur”
dediğini hiç unutmadıklarını paylaştı. Müzekki
Ahmet, “Ama gazetemizin bugün 7. yaşını kutluyoruz. İnşallah, 77. yıldönümünü biz görmesek
de, bizim çocuklarımız bu
gazeteyi yaşatır. Kırcaali
Haber gazetesinin Türk
kültürüne ve Bulgaristan
Türklerine bir desteği olduğuna inanıyorum” diye
sözlerini noktaladı.
Belediye Başkanı Hasan Azis, tüm ekibi ve
Kırcaali Haber’in 7. yıldönümünü kutlayarak
daha üstün başarılar
diledi. Aynı zamanda
Kırcaali ilindeki diğer belediye başkanları ve Hak
ve Özgürlükler Hareketi
İl Teşkilatı Başkanı Bahri
Ömer’in de selamlarını
ileterek, tebriklerini sundu. Başkan, “Herkes bir
şey başlatabilir, bazı işler
7 gün, bazıları ise ancak
7 saat sürebilir. Önemli
olan yakılan alevi hep
gündemde tutmak. 7 yıl
aslında kritik bir dönemdir. Bir iş 7 yılı aşmışsa,
inşallah 77 yıla da varır,
ondan sonra da devam
eder” diye ifade etti.
Müzekki Ahmet’in sunduğu istatistik verilere
göre, haftanın 7 gününde gazetenin ortalama
5-6 haber yaptığını kaydeden Sayın Azis, Kırcaali Belediye Başkanı
olarak Kırcaali Haber’in
var oluşundan mutlu olduğunu paylaştı. Kırcaali
Haber ile Kırcaali bölgesi
Bulgaristan’ı ve Balkanları aşmış olduğunu dile
getirdi. Başkan, “Şu anda
2000 abone var ise, bu
7 500 haberi örneğin
Kırcaali’de 500 kişi okuyorsa, Kırcaali dışındaki
Kırcaaliler 500 bindir diye
inanıyorum. Yurt dışında
olan Kırcaaliler, her gün
Kırcaali’nin gündemini sadece Kırcaali Haber’den
takip ediyorlar. Türkiye,
Balkan ülkeleri, Avrupa
ve hatta Amerika’da yaşayan bazı Kırcaaliler’in
şu anda şehrimizle tek

hem kağıt kalitesi, hem
kağıt hacmi olarak, hem
de basılma sıklığı açısından her geçen gün biraz
daha iyi olmasını temenni ediyorum. Bu şartlarda
çıkartılan bir gazete için
7 sene hakikaten çok
ciddi bir başarıdır. Ben
bunu çok iyi biliyorum,
çünkü Bulgaristan Türk
basınının tarihini biliyorum. Bizde, “7’sinde ne
ise, 77’sinde de odur”
diye bir atasözü vardır.

yoruz” diye konuştu.
Şabanali Ahmet, çok zor
şartlarda Kırcaali’ye müftü atandığını, çok hat safhada sorunlar yaşandığı
sırada Müzekki Ahmet’in
kendisiyle bir söyleşi
yapmak istediğini ve dolayısıyla görev alanıyla ilgili ilk röportajın Kırcaali
Haber’de yayınlandığını
paylaştı. Hala Kırcaali
Bölge Müftülüğü’nün ve
Başmüftülüğü’nün faaliyetiyle ilgili sık sık haber
vermeye devam ettiği
için kendisine müteşekkir olduğunu ifade etti.
Türkiye’deki arkadaşlarını ziyaret ettiğinde önceden Kırcaali’de olup
bitenleri gazetenin sitesinden anında öğrenmiş
olduklarını paylaştı. İsim
yapma, marka yapma,
doğru haber yapma,
olayları olduğu gibi yansıtma adına bunun çok
önemli olduğunu belirtti.
Yüksek İslam Şura Başkanı, “Biz Bulgaristan
Başmüf tülüğü olarak
2010 yılında çok ciddi bir
sıkıntı yaşadık. Dostumuz olan birçok gazete
bizden uzak durdu. Ama
Müzekki Bey, hiçbir konuda, sizin resmiyetiniz
vardır, yoktur gibi tartışmaları düşünmeden

Müzekki Ahmet, gazeteye ilk plaketi 2010 yılında yaşanan Başmüftü
kriziyle ilgili doğru haberler yazdıkları için Bölge
Müftülüğü tarafından verildiğini belirtti.
Av. M u s t a f a B ay ramali de gazetenin
7.yıldönümünü kutlayarak, daha uzun yıllar
ekiple birlikte olmayı diledi. Yazar, “Kırcaali Haber internet sitesinin her
sabah Amerika, İngiltere,
Türkiye, Yunanistan, İsveç ve başka ülkelerde
de izlenerek seve seve
okunduğundan eminim.
Bunu tecrübemden anladım. Çünkü sitede bir
yazım yayınlandığında
hemen dostlarım arayıp
tebrik ediyorlar. Bir insana bundan daha büyük
mükafat olmaz” diye paylaştı. Müzekki Ahmet’in
site kurma, daha sonra
da gazete çıkarma fikrini eli kalem tutanlarla
paylaştığında yardımcı
olmaya söz verdiğini ve
hala da elinden geldiğince bunu yapmaya
devam ettiğini ifade etti.
Kırcaali Haber’in gittikçe
otoritesinin yükseldiğini,
Bulgaristan Trükleri’nin
önde gelen yazarların-

70, hatta çok daha yıllar
boyunca baba mesleğini devam ettirenler var.
Bu demektir ki, gazete
birkaç asır boyunca var
olmaya devam edecektir.
Kırcaali Haber bir marka
değeri kazanmış durumdadır. Umarım birkaç
nesil bu marka değerini
korur, Bulgaristan Türklerinin sembollerinden biri
haline gelir. Üstün başarılar diliyorum. Gayet iyi
gidiyorsunuz. Çok daha
iyi olmanızı temenni edi-

her zaman olması gereken yerde durdu. Onun
için gazeteden öte, yani
kendisi, ekibiyle beraber
bizim dostumuz” diyerek haber açısından da
gazetenin yaşaması için
elinden geleni esirgemediklerini kaydetti. Sayın
Şabanali Ahmet gazetenin günlük olmasını ve
daha nice yıllar Türkçe
haberler sunmaya devam etmesini dileyerek,
başarılardan dolayı ekibi
tebrik etti.

dan Prof. Dr. Cengiz Hakov, İsmail Cambazov,
İsmail Çavuşev, Sabri
Alagöz, Halit Dağlı ve
daha başka kalemlerin
yazılarını gazetede yayınlamaya başladıklarını
belirtti. Gazeteye daha
geniş kitlelere ulaşmasını, bilim adamlarını da
sayfalarına celp etmeye
devam etmesini diledi.
Gece canlı müzik eşliğinde verilen yemekle
son buldu.

bağlantıları Kırcaali Haber oluyor. Sizin çalışmalarınız sayesinde her
gün sadece bir tıklamay-

ve başlamadan 6-7 ay
önceden Kırcaali Haber
gazetesini takip etmeye
başladığını ve hala da

Haber çok önemli işler
görüyor, çok önemli bir
eksikliği telafi ediyor. Ben
üstün başarılar diliyorum,

la Kırcaali’ye yakın oluyorlar. Bunun değerini
biz bile anlayamıyoruz,
çünkü Kırcaali’deyiz”
diye vurguladı. Başkan,
Belediye’nin resmi sitesinin Türkçe Bölümü’nün
de Kırcaali Haber ile ortaklaşa yapıldığını açıklayarak, sahibine teşekkürlerini sundu. Kırcaali
Haber’in, Bulgaristan’da
Zaman-Bulgaria dışında
7 yıldır ilk ve tek Türkçe
yayınlanan gazete olmasından dolayı ekibi kutladı. Bu zaman içerisinde
bu alanda bazı adımlar
atıldığını, yani birkaç gazete çıkmaya başladığını, fakat kısa ömürlü olduklarını kaydetti. Hasan
Azis, gazeteye destek
veren kişi ve kurumlara
teşekkürlerini arz ederek, Kırcaali Belediyesi
yönetimi adına gazetenin
sahibi Müzekki Ahmet’e
bir plaket ve tasdik belgesi sundu.
T.C. Filibe Başkonsolosu Sayın Şener Cebec i, Bulgar ist an’da
göreve atanmadan
önce Moskova’da T.C.
Büyükelçiliği’nde görevli olduğu sırada Filibe
Başkonsolosluğuna tayin
edildiğini öğrenince o zamanki eski dostu olan Filibe Başkonsolosu Ramis
Şen’i telefonda arayarak,
yeni göreve nasıl hazırlanabileceğini sorduğunu paylaştı. Sayın Şen’in
kendilerine, “İlk iş olarak
bundan sonra artık her
sabah Kırcaali Haber gazetesini okumaya başla”
dediğini açıkladı.

her gün ilk işinin sitesine
bir göz atmak olduğunu
dile getirdi. Sayın Cebeci, “Bundan dolayı Kırcaali Haber gazetesinin
benim için özel bir yeri
var. Eminim, buradaki
görevim bittikten sonra
da uzun yıllar boyunca
Kırcaali Haber gazetesi takibimde olacak.
Çünkü daha önce görev yaptığım ülkelerdeki
gazeteleri takip etmeye
devam ediyorum. İlk göz
ağrısı unutulmuyor” diye
ifade etti. Bulgaristan’ın
nüfusa oranla bakıldığı
zaman Türkiye dışındaki en yoğun oranda Türk
nüfusunun yaşadığı yer
olduğunu söyleyen Başkonsolos, ülke genelinde
tek basılı Türk gazetesi
olmasının, hem Kırcaali
Haber’in bir gururu, hem
Bulgaristan Türklerinin
bir eksikliği olduğunu
vurguladı. İlk hedefin
Kırcaali Haber’in günlük çıkmaya başlaması, Bulgaristan’da daha
birkaç Türk gazetesi,
radyo ve TV olması gerektiğini düşünüyor. Bu
eksikliklerin hep beraber zamanla giderilmesi
gerektiğine dikkat çekti.
Çünkü yazılı basının, örneğin Kırcaali Haber’in
7 yıl çıkan sayılarının
gelecek nesillere arşiv
değeri taşıdığını belirtti.
Gelecek araştırmacıların doğru tespitlerde bulunabilmeleri açısından
doğru haber yapmanın,
objektif olmanın gerçekten çok önemli olduğunu
kaydetti. Başkonsolos,
“Ben yazılı basını çok
önemsiyorum. Kırcaali

Böylece Filibe’de göre-

Кърджали Хабер
Kırcaali’nin Yaylacık köyü, Bursa’nın
Yaylacık köyü ile kardeş oldu
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Kırcaali’nin Visoka Polyana
(Yaylacık) köyü ile Bursa’nın
Yaylacık köyü kardeş oldu.

daki ikili ilişkiler başarılı bir
şekilde gelişiyor, iki küçük
yerleşim yeri arasında da

yürütmeyi üstlendiler.
Bursa Nilüfer Belediyesi’ne
bağlı olan Yaylacık köyün-

Kardeşlik protokolünü iki
köyün muhtarları Nail Adem
ve Mehmet Gökay imzaladılar. İmza törenine katılanlar
arasında Kırcaali Belediye
Başkanı müh. Hasan Azis
de yer aldı.
Başkan, “İki ülke arasın-

başarılı işbirliği kurulmasını
umuyoruz” dedi.
Visoka Polyana köyünün
Türkçe adı da Yaylacık. İki
köyün muhtarları, tarım, turizm, spor ve kültür alanında
çeşitli girişimlerle işbirliğin
genişletilmesi için çalışmalar

den gelen heyet Kırcaali
Belediyesi’ni üç günlük ziyarette bulundu.
Konuklar, Kırcaali bölgesinde kültürel ve doğal yerleri gezdiler. Heyet Belediye
Başkanı Hasan Azis ile görüştü. Görüşmede Belediye

Başkan ekibi, Yerel Meclis
Başkanı Raif Mustafa, Meclis üyelerinden Milan Milanov
ve Rasim Musa hazır bulundular. Sayın Azis, konuklara
Belediye’de gerçekleştirilen
büyük projeler, ekonomi
durum ve yatırım olanakları
ve ayrıca Türkiye’den kardeş belediyelerle eğitim ve

kültür alanında yapılan ortak girişimler hakkında bilgi
sundu.
Kırcaali Belediyesinde
Gluhar (Sağırlar) köyünden
sonra Visoka polyana (Yaylacık) köyü Türkiyeden bir
köyle kardeş olan ikinci bir
köydür.
Kırcaali Haber

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis Jinzifovo
(Yelciler) köyünde yeni inşa edilen camiyi ziyaret etti.
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