Sipariş ile mutfak ve mobilya

Kırcaali, Veselçani, Ardinska No2
GSM: 0887 958 729

Saygıdeğer bayanlar, siz siz olun..! Mutfak tasarımınızı işin uzmanına bırakın.
Trakya Üniversitesi mobilya ve dekorasyon bölümü mezunu BİROL ARDA.

Kırcaali Haber

BU LG A R İ STA N T Ü R K L E R İ ‘N İ N S E Sİ

Yıl: III

Sayı: 08

[21]

Ağustos 2009

Fiyatı: 0,60 lv.

www.kircaalihaber.com

Başbakan Borisov “Bulgar Müh. Hasan Azis: Belediye
Soykırımı Günü” Teklifine Başkanı Görevime Devam
Sıcak Bakıyor
Ediyorum

Boyko Borisov
Bulgaristan'ın yeni Başbakanı
Boyko Borisov, gazeteci Georgi
Koritarovun "Ataka partisinin Bulgar Ulusal Televizyonunda hafta
içi hergün 10 dakikalık Türkçe
haberlerin kaldırılması ve "Bul-

gar soykırımı" günü ilan edilmesi hakkındaki tekliflerine nasıl
baktığını" sorması üzerine "Şahsi
görüşüm Bulgar soykırım günü
olması yönünde" diyerek cevap
verdi. Koritarov’un ısrarlı sorularına
rağmen Borisov, Türkçe haberlerin kaldırılması hakkında iki parti
grubunun öncelikle görüşmesi
gerek ti ğini belir terek gör üş
bildirmekten kaçındı.
Azınlık hükümeti kuran GERB
par tisi lideri Boyko Borisov,
güvenoylaması esnasında aşırı
milliyetçi ATAKA PARTİSİ’nden
koşulsuz destek almıştı.
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Müh. Hasan Azis 41. Meclis’teki
millet vekilliliğinin geriye
alınmasının sebebini Belediye
Başkanı olarak görevini devam ettirmek ve tamamlamak
isteği olduğunu açıkladı. Hasan
Azis, Kırcaali 9. Seçim bölgesi
HÖH milletvekilliğinden alınması
için Yüksek Seçim Kuruluğuna
gönderdiği dilekçeyi gösterdi.
Sayın Azis: “HÖH listelerine
k at ıl m ay ı ve s e ç m e n l e rin oylarını, şu ana kadarki
çalışmalarımıza verilen bir not
olarak değerlendiriyorum.
Bölge yönetimi, devlet yönetiminin en önemli parçalarından biridir.
Bu açıdan belediye başkanlarının
milletvekili aday listelerinde

Müh. Hasan Azis
yer alması çok önemlidir. Bu
adaylıklarını bir nevi çalışmalarının
değerlendirmesi olarak görüyorum.” dedi.
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Ramazan ayı fırsattır

Her yıl olduğu gibi, bu yılın Ağustos ayında da Mleçino
köylerinde geleneksel yağmur duaları ve mevlitler organize
edilmektedir. Bu tür olaylara yerli halkın yanı sıra yurtdışında
yaşayan ve çalışan vatandaşların katılım oranı günden güne
artmaktadır.

SEZAY MARKET

Toptan Fiyatına Perakende Satış
Tel. 03691 / 6144

Bir senenin
muhasebesi daha
doğrusu
bir sene
boyunca
yaptığımız
her şeyi bir
Şabanali Ahmed
ay i ç e r i s inde düşünme fırsatı. Bize kalan
bu fırsatı değerlendirmek bir yıl

boyunca bilerek veya bilmeyerek
hata ve günahlarımızdan kurtulma
fırsatı peki nedir bu ayı bu kadar
özel kılan şey? (O sayılı günler),
insanlar için bir hidayet rehberi
doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri
olarak Kuran’ın kendisine indirildiği
aydır. Öyle ise içinizden kim bu
aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin.
Devamı Sayfa 5’te

ОЩЕ ЕДНА ПЕРЛА В КОРОНАТА
НА ЯЗОВИР “КЪРДЖАЛИ”

Бутиков хотел “Язовир Кърджали” ви очаква
- промоционални цени
- изискана и уютна обстановка

0893524930, 0885645230, 0878780330

www.yazovir-kardjali.com; e-mail: hotelyazovirkardjali@abv.bg
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Yorum

Hasanköy ve Susuz köylerinin gerçek tarihi
Susuz yöresinde Hasanköyü en eski köylerden
biridir. Son dönemde baraj suları altında kalmasından
dolayı önce köyüm için yazdım. Susuz hakkında
yazmam sonradan meydana çıktı. Asıl sebebi Dr.
Ganev’in 1969 yılında basılmış olan Susuz’un Tarihi
için yazılmış kitabın hükümet makamları tarafından
verilen vazife ile yazılması, kimliğimize, soy, sop
kökümüze karanlık koyarak doğru olmayan şeyleri
ortaya koydu. Sosyalist sistemi kurumları tarafından
o zamanda büyük destek buldu. Fakat yerli halk

tarafından desteklemedi. Diğer yöre insanları durumu
bilmemelerinden dolayı bu kitabı yazıldığı gibi kabul
ediyorlardı ve bizler kendimizi anlatmakta zor duruma
düşüyorduk. Gelecekte gençlerimizin de etraflı bilgili
olmaları ve böyle sorunlara doğru yanıt verebilmeleri
için bildiklerimi yazmayı uygun buldum.
Diğer yerde geçmiş tarihimizi Dr. Ganev tarafından
doğru olmayan şeylerden dolayı kendime sorumluluk yüklendim. Dr. Ganev’in Susuz Tarihi hakkındaki

kitabı basıldığı zaman burada değildim. Burada
bulunmuş olsaydım da bir şey değişmezdi, çünkü
zamanlar öyleydi. O devirde bu kitapta yazılanlardan
alakadar olmadım. Zaten kitap elime geçmedi. Son
zamanda bulmaya muvaffak oldum, okudum, inceledim ve içinde çok doğru olmayan şeyler olduğunu
anlayarak gelecek nesillerde bunları bilmeleri için
kendime bir vazife gibi üstlenerek yazdım. Aksi
takdirde ileride bu yöre insanlarının böyle yazılı kitap olduğu önlerine sergilenebilir. Kitabı Bulgarcadan
Türkçeye çeviri yapmadım.
Burada doğup yetiştiğim için, bildiklerimi, büyüklerimden duyduklarımı, onların anlattıkları anıları
yazdım.
Balkan savaşı ve I. Dünya Harplerine iştirak etmiş
tanık olmuş insanlarımız 20. asrın 50 – 70 yıllarında
hayattaydılar. Onların hatıralarında kalan olayları dinledim. Bu olayların hepsini gerektiği gibi gençlerimize anlatmıyoruz. Bu yüzden şimdiki birçok orta
yaşlılarımız geçmişimizi bilmiyor. Bilmeyenler gittikçe
artıyor. O dönem bilinmeden bu günün kıymetini
bilmeyiz yarını göremeyiz, kendi kimliğimize sahip
çıkmazsak yabancılaşıyoruz. Bu yukarda sözü geçen
dönemde hatıralarını sohbetlerimizde anlatanlar
arasında: Susuz köyünden Mehmet Murat Çavuş,
Hazım Mümün, Salim Mümün, Tevfik Uzunoğlu,
Ali Pusucu, Hafızbayram, Bozva’dan Emin Molla
Mahmut, Rasim Alimolla, Hafızosman Karabekir,
Hasanköy’ünden Haşim Mahmut Karasali, Rahime
Arifoğlu, Hasan Kabakoğlu, İlman Mollahalil, Halim
Hüseyin Küçükhalil, Şaban Ali Çavuş, Salif, Mehmet,
İbrahim, Naim Arifoğulları vs. Bu saydıklarım rahmetli
oldu. Hayatta olanlar çok seyreldi. Hepsine yürekten
teşekkürler ediyorum, vefat edenlere rahmet diliyorum.
Adet, gelenek ve ananelerimiz aynı olduğundan
dolayı Susuz için ayrı yazmadım. Her konuya ayrı
başlık koymayı lüzum görmedim.
Turizm alanında, tabiatın güzelliklerini seven turistlere tanıtım maksadını da göz önünde bulundurdum.

Recep Mehmet Arifoğlu

KÜLTÜR BAKANI VECDİ RAŞİDOV?!

Durmuş ARDA
Bulgaristan’da yapılan en son parlamento seçimlerinde Kırcaali’ den GERB partisinden milletvekili
seçilen ve yeni kurulan hükümette Kültür Bakanı olan
Vecdi Raşidov‘ un adı, resmi kayıtlara Vecdi yerine
Vejdi yazılmıştır.
Bulgaristan’daki yanlış uygulamalardan birisi de,
Türk asıllıların Arap kökenli isimlerinin resmi kayıtlara
yanlış yazılmasıdır. Örneğin birçok yerde İbrahim
yerine İbryam, Bedriye yerine Pedriye, Akif yerine
Hakif, Lütfü yerine Lütfi, Fatma yerine Fatme vs
yazılmaktadır…
Vecdi, Arapçadan gelir ve birkaç anlamı vardır:
Sevgi veya heyecandan doğan coşkunluk, coşarak
kendinden geçmek; kendini Tanrı’ya adayan birisinin gönlündeki coşkunluk, Tanrı sevgisinden dolayı
duyulan derin sevinç.
Vejdi ise, Bulgarca’ da kaş anlamına gelir…
Vecdi Raşidov ile tanışmamız 20 sene öncesine
dayanıyor, 1989 yılının 25 - 27 Mayısına… Filibe belediyesine ait vize işlemleri ile ilgili büronun
önünde… (Bilindiği gibi o zamanlar vize işlemleri,

konsolosluklarda değil, otoriter rejimin kontrolündeki
bürolarca yürütülüyordu ve Bulgaristan ile Türkiye
sınırları hâlâ açılmamıştı.)
Vecdi Raşidov,” Ben ressam Vecdi Raşidof’um,
Türk olduğum için senelerdir bana pasaport
çıkartmadılar” diye sitem etmişti ve Batı Avrupa’ya
gitmek için vize işlemlerini yürüttüğünü belirtmişti
ve de “Batı Avrupa’ya gitmek istiyorsan, Avusturya,
Belçika ve İsveç gibi ülkelere vizesiz gidilebilir” diye
eklemişti.
Ben ise, Türkiye’ye gitmek için vize işlemlerimi
yürütüyordum ve kendisine “Siz de DS’ den arandıktan
sonra mı pasaport çıkarttırdınız?” diye merak ederek sormak istemiştim, fakat yanımıza başkaları
yaklaştığı için bu merakımı giderememiştim.
O tarihten sonra kendisiyle hiç görüşme fırsatım
olmasa da, onun bazı çarpıcı, farklı görüşlü, dikkat çekici ve çoğunun altına imzamı atabileceğim
beyanatlarını okuma fırsatım oldu.
GERB lideri Borisov’ un birkaç ay önce Amerika’da,
“Emekliler, Türkler ve Çingeneler, Bulgaristan’ın
kötü malzemesi” demesinden ve aynı liderin diğer
demeçlerini de dikkatle dinlenildiğinde sanki etnik
milliyetçilik görüşü ağır bastığı anlaşıldıktan sonra,
son Bulgaristan seçimlerinde Vecdi Raşidov’un aynı
partiden Kırcaali milletvekili adayı gösterilmesi veya
olması ise hayli şaşırtıcıydı.
Bulgaristan’da yaşayan bilir. Bulgaristan’da Avrupa kültürü veya Avrupa değerleri diye bir şey yoktur. Burada Avrupa denildiğinde, Avrupa fonları
anlaşılır.
Vecdi Raşidov, gerçek Avrupa değerlerinde bir Kültür Bakanı olabilecek mi? Yoksa Avrupa fonlarına
ulaşmak için oltanın ucundaki bir yem midir?
Bilindiği gibi Vecdi Raşidov’un milletvekili seçildiği
Kırcaali bölgesindeki çoğumuz Hak ve Özgürlük Hareketi’ne (HÖH) sempati duymaktayız ve
başka partiden aday olduğu için çevremizde ken-
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102 gazeteci eski ajan çıktı
Bulgaristan’da 1989 yılında sona eren komünizm rejimi döneminde siyasi polise ajanlık
yapan kişilerin geçmişini araştıran devlet komisyonu, ülkenin elektronik medya kuruluşlarında
çalışan 102 komünist ajan gazetecinin isimlerini açıkladı.
Parlamento kararı ile kurulan komisyonun resmi internet sitesinde yayımlanan
açıklamada 273 medya kuruluşunda çalışan
2 bin 366 gazetecinin durumunun araştırıldığı
belirtildi. Aralarında onlarca ünlü gazetecinin
isimlerinin de bulunduğu ajan listesinde 1973
yılından sonra doğan 1300 kişinin ise araştırma
kapsamı dışında tutulduğu belirtildi.
Komisyon Başkanı Evtim Kostadinov, liste
ile ilgili basına yaptığı açıklamada, son ajanlar listesinde yer alan 103'üncü kişinin ölmüş
olmasından dolayı, isminin açıklanmadığını
söyledi.
Evtim Kostadinov, kimi gazetecilerin iş
değişikliği yapmış olmalarının, komisyonun çalışmalarında bazı bürokratik zorluklar
yarattığını ifade etti.
Kamuoyuna açıklanan yeni ajanlar listesinde
Konstantin Tilev, Radosvet Radev ve Petar
Punçev gibi ülkenin ünlü özel radyolarının sahipleri de yer aldı. Bulgaristan Ulusal Radyosundaki ajan gazeteciler sayısının 37 olduğu
bildirildi.
Listede, daha önce Bulgaristan Ulusal Televizyonunda (BNT) program sunuculuğu yapan Devlet Bakanı Bojidar Dimitrov da yer
aldı. Ajanlık yaptığı dönemde eski Bulgar
Kralları Kardam, Tervel ve Terelig;in isimlerini
kod adı olarak kullandığı belirlenen Dimitrov
Bulgaristan'ın yeni hükümetinde, yurt dışındaki
Bulgarlar;dan sorumlu devlet bakanı olarak
görev yapıyor.
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disi hakkındaki “hain”, satılmış” vs gibi sözleri
duymuşuzdur.
Herkes bizim gibi düşünmek zorunda değil, bize
zarar vermedikçe buna da saygı duyulmalı.
Önyargılı olmamak, yaşayıp icraatlarını görmek
gerekir. Önemli olan bağcıyı dövmek değil, üzüm
yemek…
Vecdi Raşidov, yine de bir muamma...
Devlet yatılı okulunda yetiştiğine göre, Ortodoks
– Hıristiyan, orta çağ eksenli yeniden dirilme veya
sosyalizmin realizmi doğrultusunda yetişen çağdaş
bir Yeniçeri midir?
Batı Avrupa’ da bir müddet yaşadığına göre, senelerce dayatılan dar görüşlü resmi kültürden arınıp,
çağdaş medeniyet kültürünü benimseyebilmiş
midir?
Kendisi Türk asıllı olduğuna göre, torunları Türkçe
eğitim alıyor mu veya Türkçe konuşabiliyorlar mı?
Vecdi Raşidov, nasıl bir Kültür Bakanı olacak…
Geçimini devletin dolayısı ile halkın kasasına
dayamış, böyle gelmiş böyle gider, kaşları(!) çatık
devlet memuru edasında bir Kültür Bakanı mı?
Veya…
B ul g ar i st an kültür ünü, ç a ğ da ş m e de ni yet doğrultusunda, vecdi ile, yani sevgi ile
heyecanlandırarak coşturabilecek mi?

Kültür-Edebiyat
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Haşim Semerci 50 yaşında
Haşim Semerc i, 19 59
yılı Mestanlı'ya
bağlı Sedefçe
(Saranlı /
S a r u h a n l ı)
köyünde doğdu.
İl kö ğ r et i m i n i
d o ğ d u ğ u
köyde, liseyi
Koşukavak'ta
bitirdi. Askerlikten sonra Kırcaali'de Öğretmen Enstitüsünün
Bulgarca ve Frasızca bölümünü bitirdi.
1982 yılında öğretmenliğe başladı. Daha
sonra aynı enstitünün Türkçe bölümünü bitirdi. 1995 yılından beri Kırcaali'de yaşamakta
ve etraf köylerde Türkçe öğretmenliği
yapmaktadır.
Türkçe sevgisi, dergi ve gazetelerde
basılan yazılarından belli. Balon ve Gönül
dergilerinde makaleleri ve şiirleri basıldı.
Daha sonra Yeni Hayat gazetesinde ilginç
yorumları, makaleleri ve şiirleri yayınlandı.
Okumanın yaşı olmadığını bilen öğretmen,
gazeteci, şair 47 yaşında Filibe Üniversitesinin Bulgarca - Türkçe bölümünü başarıyla
bitirdi. Aynı zamanda sporda da okulundaki
voleybol takımıyla başarılar göstermektedir.
Dostum Haşim, yıldönümün kutlu olsun.
Sağlığını, hoşluğunu dilerim. Öğretmenlikte,
sporda ve yazılarında başarıların devamı
doludizgin aksin. Kalemin hep öyle sivri
kalmasını temenni ederim.

Durhan Ali

Yaş Elli
Yaş elli
Yol belli.
Ellerim ceplerimde,
Bir yol tutmuşum
Ama bir türkü
Tutturamamışım.
Anılarda kalmış
Çocukluk, gençlik yılları
Ama unutulmamış.
Çıkıp gitmemiş
İçimdeki çocuk.
İçimdeki genç
Çıkıp geliyor
Ara sıra
Ve soruyor:
Neydin, ne oldun, diye
Tuttuğun yoldamısın,
Sapmış olmayasın,
Emellerine ne oldu, diye.
Gerçek hayatta yapamadığımı
Hayallerle tamamladım,
Diyorum.
Diyelim ki,
Yılları farketmedim;
Etrafıma bakındım
Dostlar azalmış,
Bitmek üzere.
Çoğu Marmara'dan
Öte geçmiş.
Kendileri sağ olsa da
Dostluk boğulmuş gitmiş.
Marmara, Marmara,
Kıydın dostluklara!
Yaş elli
Yol belli
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Acılarmış insanı adam eden
Sevinçlerle birlikte.
Acılar da yaşadık,
Sevinçlerde
Adam olduk mu, bilmem.
Yaş elli
Yolun yarısı aşılmış çoktan
Hayat bizlere bir armağan
Büyük yaşamalı insan.
Küçülmedik biz de,
Büyük yaşadık
Elimizden geldiği kadar.

***

Kaybolan Dostluk
Güvenilen dağ derdik dosta
Karlar mı yağdı o dağlara
Dosta sır derdik, kan derdik
Onun için az mı can verdik.
Kuyu kazmazdı ardımızdan
Ayrılmazdı hiç yanımızdan
Dertlenirdi derdimizle
Sevinirdi sevincimizle.
Kara günde belli olurdu
İyi günde huzur bulurdu
Yalnızlıktan kurtarırdı
Karamsarlıktan çıkarırdı.
Sıcak bir eldi uzatılan
Cesaret, aynadı bakılan
Acılar söylerdi dost
Dürüstlük, gurur demekti dost.
Yeni çağ getirdik dostluğa
Maskeler düşündük dostluğa
Geri döndük dost dedikçe
Dostluk kaldı dedik geçmişte.
Yeni aradık yanımıza
Sözde yok uygun canımıza
Suçu dışarda arama
Bak, suçlunun biri aynada.

Ali Emin Saz Çalma Dersleri Verme Teklifleri Bekliyor

Ozan Ali Emin Eylül ayından itibaren Kırcaali
Bölgesinde gönüllü olarak saz çalma dersleri verme tekliflerine açık olduğunu bildirdi.
Etkinliğin okuma evlerinin çatısı altında
gerçekleşebileceğini belirtti. Saz hocası daha
çok çocuklar arasında aranılan meraklılara
diğer yaş gruplarından da arzu edenlerin
katılabileceklerini ekledi. Ozan bu girişimle ilgili teklifin ilk önce Stremtsi köyünün okuma
evi sekreteri Gülser Halil tarafından geldiğini
açıkladı.
Bu sebeple Ali Emin’i daha yakından tanıma

arzusuyla aşağıdaki kısa söyleşiyi sunuyoruz.

enlik yaptım, bir grup çocuk yetiştirdim.

- SAYIN EMİN, KISACA KENDİNİZDEN
BAHSEDER MİSİNİZ?

- HER OZAN GİBİ SİZ DE ŞİİR DÜNYASINDA YAŞIYORSUNUZ. YARATICILIĞINIZ NE
DURUMDA?

- Tabii ki. 06.05.1951’de Ardino’ya bağlı
Yabılkovets (Elmalık) köyü doğumluyum. İlk
ve orta öğrenimi köyde gördüm. Çocuk yaşta
babamı kaybettim, öksüz kaldım. Maddî
sıkıntılara rağmen Smolyan’da Mobilyacılık
Lisesi’ni bitirdim. Bulgarlaştırma süreci
esnasında Kadriye Latifova Tiyatrosu sanatçısı
Beysim Şen’le Rusya’ya gidip orada 4 yıl
çalıştık. Dönüşte demokrasi gelmişti. HÖH ve
halkımızın yardımıyla bölgede Türk folklor ekiplerin kurulmasına katkımız oldu. 13 yılımı bu
davaya adadım. Katıldığım festivallerde ödül
kazandım ve en önemlisi halkımızın sevgi ve
alkışını.
- MÜZİK ÇOK ENDER BİR SANAT. ONA NASIL GÖNÜL VERDİNİZ?
- Müzikle büyüdüm. Rahmetli babam mızıka
çalardı. Onu kaybedince 8.sınıfta ilk defa elime
saz aldım. Rusya’dayken aileme duyduğum hasreti sazımla paylaştım. Orada da Türkçe yasaktı.
Dostum Beysim ile sazlarımızı vura vura inşaat
binaları mahzenlerinde Azerî iş arkadaşlarla
sabahı karşılıyorduk. Her türlü saz çalmayı ve
yapmayı öğrendim. Lüleburgaz’da 3 yıl müzisy-

- İlk şiirimi ad değiştirme sırasında yazdım.
Şu anda elimde hâla kitap halinde dünya yüzü
görmemiş 60 şiir ve 51 kendi yazdığım mani
bulunuyor. En büyük hayalim şiirlerime beste
yaratıp türkü haline getirmek.
- BULGARISTAN’DA TÜRK A ZINLIĞI
O L A R A K KÜLTÜRÜM ÜZÜ YAŞATM A
YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ VAR. BU YÖNDE NE
YAPILMALI?
- Halkımız bir olup diline ve kültürüne sahip
çıkmalı. Eli saz tutan herkes ustalığını gelecek
nesillere aktarmalı. Gençler Bulgaristan Türk
yaratıcılığını tanımalı. Buna da ilk önce yerli
yaratıcılardan başlanmalı. Her çocuk Anadilini
mutlaka okumalı, çünkü bir azınlığın dili yediği
bir lokma gibi. Dinimizi de iyi bilmeliyiz. Türkçe
eserler basan daha çok yerel ve ulusal yayın
araçları olmalı. Bu arada bu söyleşi aracılığıyla
başta Kırcaali Haber olmak üzere şiirlerimi
yayınlayan bütün gazetelere teşekkür etmek
istiyorum.

Söyleşi: Resmiye MÜMÜN
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Türk dizileri fırtına
gibi esiyor

Bulgaristan’da Türk dizileri fırtına
gibi esiyor. “Nova Televiziya” adlı
özel televizyon kanalında yayımlanan
“Binbir Gece” adlı dizinin büyük ilgi
görmesi ve izlenme rekorları kırması
üzerine, aynı kanal “Dudaktan Kalbe”
dizisini de yayımlamaya başladı.
“Kalbin Melodisi” adı altında
yayımlanan “Dudaktan Kalbe” dizisi
de daha ilk bölümlerinden itibaren
“Binbir Gece” kadar izleyici toplamayı
başardı. “Nova Televiziya” yetkilileri, Türk dizilerinin Bulgaristan’da
böylesine büyük ilgi görmesinin, iki
halkın sosyal yaşamlarının ve kültürlerinin birbirine yakın olmasından
kaynaklandığını belirtiyor.
“Binbir Gece” ve “Dudaktan Kalbe” dizilerinin Bulgar seyircilerin-

den topladığı beğeni, diğer özel
tv kanallarını da harekete geçirdi. Amerikalı iş adamı Ruppert
Murdock’a ait olan ve ulusal yayın
yapan, ülkenin en büyük özel televizyon kanalı BTV de “Gümüş” dizisini yayımlamaya hazırlanıyor. İlk
bölümü 15 Haziran Pazartesi günü
yayımlanan dizi için büyük bir reklam
kampanyası yapıldı. Başta başkent
Sofya olmak üzere ülkenin başlıca
büyük şehirlerinde yüzlerce reklam
panosu kiralayan BTV yönetimi,
Bulgarca “Perla” (İnci) adı altında
yayımlanacak diziyi izleyicilere
tanıtmaya çalışıyor.
BTV yetkilileri, “Gümüş”ün Bulgarcada kız ismi olarak kullanılmadığını,
bu yüzden dizinin ve başrol oyuncusunun isminin “İnci” olarak
değiştirildiğini söyledi. BTV, reklam
panolarının yanı sıra günlük yayın
akışı içinde program aralarında da
“Gümüş”ün fragmanlarına geniş
yer vererek diziyi tanıtıyor. Yetkililer,
“Gümüş” dizisinin izlenme oranının
çok yüksek olmasını beklediklerini, bu dizinin ardından da başka
Türk dizilerini de yayına sokmayı
planladıklarını açıkladı.
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BULGARİSTAN’IN OTOYOL GASPÇILARI

Nahit DOĞU
Şuraya yazıyorum, son dönemde
Bulgaristan’dan tranzit geçiş yapan
gurbetçi Türk ailelerini soyanlar asla
yakalanamayacak. Nedeni çok basit. Kaçırdiktan sonra soyan şebeke
bir zamanlar güvenlik birimlerinde
çalışanlardan oluşuyor. Eskiden
suçluları yakalaması gerekenler şimdi
suçlu rolünde. Öyle sıradan sokakta
devriye gezen uniformalı polislerden
bahsetmiyorum. Karmaşık operasyon
yönetebilecek ve uygulayabilecek
eski güvenlik uzmanları sözkonusu.
Kısacası gereken eğitimi almış, pratikte
uygulamış ve suç dünyasının özgürlüğü
ile birleştirmiş şahıslar.
Eski güvenlik uzmanları diyorum ancak eski olmayanlarla da bağlantıları
olması şart. Şart demekle yetiniyorum
çünkü bağlantıları var diyemiyorum,
kanıtlanamadığı için.
S oygunla biten kaçır ılmalar ın
hazırlık, uygulama ve eylemin bitirilme
aşamaları incelendiğinde ortaya çıkan
manzara bu.
Gasp şebekesi hedef seçilen gurbetçi

aile ile ilk temasında sadece bilgi topluyor ve bu bilgilerin değerlendirilmesi
sonucunda kaçırılma eylemine devam
edilip edilmeyeceğine karar veriyor.
Hedefin güzergahı sabit olduğundan
kaçırılmanın başlama noktasını da
tespit etmek kolay oluyor.
Gurbetçi ailenin aracı başlama
noktasına gelmeden ve gelirken
şebeke aynı zamanda bölgedeki polis
araçlarının hareketini de izliyor. Amaç
tesadüflere şans vermemek.
Bu aşamadan sonra da Pakistan’ın
Peşaver yakınlarında değil, Sofya ile
Filebe arasındaki otobanda aracınızla
giderken bir ‘polis aracı’ size DUR
işareti yapıyor. Tabi ki aklınızın ucuna
kaçırılma gelmiyor ve duruyorsunuz.
Durduğunuz anda da organize
şebeke elemanları sizi silah zoruyla
kelepçeleyip aracınızla birlikte hemen
otobandan uzaklaştırıyor. Önceden tespiti yapılmış, planlanmış ve incelenmiş
ıssız bir yerde de soyulup terkediliyorsunuz.
Bu yapıda bir organize suç şebekesi
için Bulgaristan’ın herhangi bir otoyolunda Kapıkule’den Türkiye’ye giriş için
sabırsızlanan bir aileyi kaçırmak çocuk
oyuncağı sayılıyor. Suç şebekesinin
gurbetçi aileleri hedef almasının nedeni
risk almadan, uzun süren bir hazırlık
dönemi gerektirmeden ve çok kısa zamanda gerçekleştirilebilir olması.
Mavi lambalı ‘polis’ otomobiliyle
dolaşan. Bu aracın içinde de polis
uniforması, kar maskeleri ve telsizler bulunduran, üstelikte uzun namlulu silahlar taşıyan şahıslar ya çok
aptal ya da ki başka birşey olmalı.
Yakalanmadık lar ına göre apt al
sayılmazlar..

Nahit DOĞU
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Türk gurbetçilerin Bulgaristan
kâbusu yeniden başladı
Komünist dönemde Almanya’da
çalışan Türk aileler en büyük
korkuyu Bulgaristan’dan geçerken
yaşardı. Demir Perde’nin yıkılarak
Bulgaristan’ın demokrasiye geçmesiyle birlikte olaylar gündemden
kalkmıştı. Ancak, bu yaz başında ve
önceki hafta yaşanan iki olay Bulgaristan dehşetini yeniden hatırlattı.
Önceki perşemde İstanbul’a gelmek
üzere yola çıkan Aksoy Ailesi, polis kılıklı soyguncular tarafından
Sofya’ya yirmi kilometre mesafede
dağa kaldırıldı.
ALMANYA‘nın İngolstadt Kenti’nde
bir otomobil bayiinde çalışan Akın
Aksoy (44) ile aynı yaştaki eşi Nalan,
çocukları Hande (22) ve Alper (17)
ile İstanbul’daki yakınlarının yanına
gelmek için geçen perşembe yola
çıktı. Baba Aksoy’un kullandığı ciple
yola koyulan ailenin yolculuğu, geceleyin Bulgaristan’ın başkenti Sofya’yı
20 kilometre geçtikten sonra kâbusa
döndü. Akın Aksoy, sirenini açıp
arkadan yaklaşan polis otosu görünümündeki araçtan yapılan ikaz üzerine
cipini kenara çekti. Araçtan inen polis
kıyafetli ve kar maskeli iki kişi, silah
zoruyla Aksoy Ailesi’nin bireylerinin
ellerini kelepçeledi. Şüphelilerden
biri kendi araçlarının, diğeri ise Aksoy Ailesi’nin aracının direksiyonuna
geçti.
CEP TELEFONUNU GİZLEDİ
Yaklaşık 10 dakikalık yolculuğun
ardından aile ormanlık bir alana getirildi, yanlarındaki 4 bin Euro, altın
kolye ve üç cep telefonu alındı. Bu
arada Hande Aksoy, cep telefonunu
pantolonun arka cebine gizlemeyi
başardı. Şüpheliler anne, baba ve iki
çocuğu ikişerli olarak sırt sırta bileklerinden kelepçeledi. Soyguncular, bandaj olduğu için Hande Aksoy’un sol
eline kelepçe takmadı. Almanca bilen

şüphelilerden biri, “Otomobilinizi de
alıp gidiyoruz” dedi ve soyguncular
araçlarıyla olay yerinden uzaklaştı.
Bir eli boşta olan Hande Aksoy, arka
cebinden cep telefonunu çıkararak
önce Bulgar polisini, ardından
İstanbul’daki amcası Azim Aksoy’u
aradı. Amca Aksoy, Bulgaristan’ın
Türkiye Büyükelçiliği’yle irtibata geçti, polis de ailenin bulunduğu bölgeye
hareket etti. Yaklaşık iki saat sonra
bölgeye ulaşan ekipler, önceki gün
Aksoy Ailesi’ni elleri kelepçeli olarak
yarı baygın halde buldu.
Polis, çalınan cipi boş bir arazide yanmış halde buldu. Aile,
Büyükelçilik’e teslim edildi. Büyükelçilik, pasaportları da ciple birlikte
yanan aileye ülkeye giriş için belge
verdi. Azim Aksoy, kardeşine verilmek üzere bir Büyükelçilik çalışanın
hesabına 500 Euro yatırdı. Biletlerini alan aile, Edirne’ye gelmek için
yola koyuldu. Sabaha karşı 03.00
sıralarında Türkiye’ye gelen aile,
kendilerini karşılayan Azim Aksoy’a
sarılıp ağladı.
Neşeli başlayan yolculuğun kâbusa
dönüştüğünü söyleyen Akın Aksoy,
“Bu işin peşini bırakmayacağım.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne
(AİHM) kadar gideceğim” dedi.
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Yeni Sanayi Pazarı
Kurulacak

Kırc aali Sanayi Ür ünler
Pazarının teknik projesi hazır.
Yeni pazarın kabinleri Üreticiler
Pazarı’nın yakınlarında olması
ve kabinlerin stili, pazarın tüm
görünümüyle özdeşleşmesi ön
görülüyor.

Belediye Başkanı Müh. Hasan
Azis tarafından Meclis gündemine sunulan karar Temmuz
ayındaki oturumunda meclis
üyeleri tarafından onaylandı.
Pazar kabinlerinin bazıları
ticaret alanı olarak satılması,
diğerleri ise kiraya verilmesi ön
görülüyor. Satış ve kira gelirleri yeni pazarın kuruluşu için
kullanılacak. Kırcaali Sanayi
Pazarının inşaatıyla belediye
yönetimi seyyar satıcılığın minimuma inmesini ön görüyor.
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Ramazan ayı fırsattır
1. Sayfadan devamı

(bakara-185). Ayetten anlaşılacağı
gibi bu ayı özel kılan sebeplerden
bir tanesi bu ayın kur’an ayı
olmasıdır. Kuran’ın kendisinde nazil olmasıdır. Diğer önemli olan
konu bu ayın içerisinde bin aydan
daha hayırlı olan kadir gecesinin
bulunmasıdır. Peygamber (a.s.v.)
buyurmaktadır ki her amelin sevabı
bellidir karşılığında alacağı sevap
bellidir ancak oruç müstesna çünkü
onun karşılığını Allah bizzat verecektir ve oruçlu için iki sevinç vardır
biri iftar ettiği zaman diğeri de bana
kavuştuğu zamandır demektedir Allah (c.c.) . hadisten de anlaşılacağı
gibi oruç özel bir ibadettir çünkü
o sırf Allah için yapılan ibadettir
gösteriş yoktur. İşte değerli Müslümanlar bu aya fırsata çevirmek
elimizde nasıl mı bu aydan istifade
ederek. Peki nasıl istifade etmeliyiz
kolay: Allah bizden ne istiyorsa onu
yapacağız bu ay boyunca Allah’ın
istemediklerini de yapmayacağız
mesela: oruç tutacağız, namaz
kılacağız, yalan konuşmaktan uzak

duracağız, gıybet etmeyeceğiz,
haram gıda ve içeceklerden
uzaklaşacağız ve bu aydan bu
şekilde istifade edeceğiz . Bu
ay bir okuldur o kadar ki peygamberimiz (a.s.v.) bir hadisinde
buyuruyor ki: oruçlu iken biri size
sataşırsa kavga etmek isterse siz
ona ben oruçluyum deyin. Yani
kavga etmeye kalkışmayın böyle
bir ay ve şu hadis de hayatımıza
büyük ölçüde ışık tutuyor ve
bize umut veriyor. Peygamberimiz (a.s.v.) yine buyuruyor ki: kim
gerektiği gibi bu ayı değerlendirir
namazlarını kılar, orucunu tutar ve
haram olan şeylerden uzak durursa geçmiş günahları af olunur.
Ramazan ayı öyle bir aydır ki başı
rahmet, ortası mağfiret, sonu da
ateşten kurtuluştur. Temenni ediyoruz ki bu ayın sonunda hepimiz
ateşten kurtulmuş olalım. Tüm
Müslümanların Ramazan ayını
tebrik eder daha iyiyi Müslüman
olmamıza vesile olmasını diliyorum.

Şabanali Ahmed

Kırcaali bölge müftüsü

TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Yakın geçmişte, hemşerimiz Aygül
Gavazova’nın neşredilen “Bursa’dan esintiler” adlı son çeviri kitabı okuyucuların
beğenisini kazandığı kadar, kalem
ustalarının da ilgisini çekti.
“Çitalişte” mecmuasında yayınlanan
“ Edebiyat tokalaşması” makalesinde
Yazar: Prof. Dr. Slavi Slavov “Bursa’dan
esintiler” hakkındaki izlenimlerini
paylaşırken diyor ki: “Kitabın amacı
beni son derece etkiledi ve sevindirdi.
İstedik ki, Türkiye ile Bulgaristan
arasında, zıt ideolojilerin ve çıkarcı siyasetlerin yıllarca çıkmaz sokakta ve
donma noktasında tuttukları ilişkileri,
iki komşu ve uygar ülkeye yakışır bir

düzeye çıkarma çabalarına katkıda
bulunalım.”
Ayrıca dünyaca ünlü yazarların yanı
sıra genç neslin temsilcilerini de içine
alan bu kitaptaki her hikaye için hararetli ve duygulu sözler yazılabilir.
Sonuçta şu kanaate vardım ki, bizde
şiddet ve ahlaksızlık telkin eden cilalı
polisiye ve erotik “şaheserleri” yerine
işte böyle kitaplar neşredilmeli. Ancak
o zaman edebiyat esas vazifelerinden
birini layıkıyla yerine getirmiş olacak
– yakın veya uzak ülkelerle ulusları
birbirine tanıtıp yakınlaştıracak,
aralarındaki dostluk ve kardeşliği
pekinleştirecektir. Çünkü hepimiz bu
kainatın çocuklarıyız.
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BORİSOV BNT 1'DEKİ TÜRKÇE HABERLERİ
YAYINDAN KALDIRACAK MI?
Bilmeyenler
için belirtelim,
Bulgar Devlet Televizyonunda (BNT1)
2000 yılından
bu yana hafta
içi saat 16:00
Bulgarca haber bülteninden sonra aynı haberler 10 dakika süre içerisinde
Türkçe olarak yayınlanmaktadır.
Tabi ki bu durum Bulgaristan
Türkleri tarafından olumlu
karşılanmıştır. Ancak yayın
süresinin 10 dakika gibi çok komik bir süre olması hasebiyle bir
çok insan istemesine rağmen
bunu izleyememektedir. Ayrıca
şunu da belirtelim ki, saat 16'da
yayınlanan Bulgarca haberler BNT'nin internet sitesine
konmasına rağmen Türkçe
haberler servisinde çalışan 4
personele üvey evlat muamelesi
yapılarak hazırladıkları haberler
siteye konmamaktadır.
Türkçe haberlerin yayına
başlamasından bu yana Bulgar
milliyetçisi partiler ve sivil örgütler devamlı surette bu yayınların
durdurulması gerektiği yönünde
propaganda yaptılar.
Hükümet kurmak için 5 milletvekili yetmemesine rağmen
koalisyon yapma yoluna gitmeyen GERB PARTİSİ'ne
aşırı milliyetçi ATAKA PARTİSİ
koşulsuz destek vermişti. Şimdi
verdiği desteğe karşılık GERB
PARTİSİ ile beraber Devlet televizyonundaki Türkçe haberlerin
kaldırılmasını ve 17 mayısın Bulgar soykırım günü ilan edilmesini
istiyor.
Daha önceki beyanatlarında
- "Kendini Türk hisseden Tür-

kiyeye gitsin" diyen,
- "Soya dönüş" sürecinin
amaçları açısından doğru, ancak yöntemi açısından yanlış
olduğunu söyleyen,
- Türkleri, Çingeneleri ve
emeklileri "kötü/işe yaramaz
malzeme" olarak niteleyen
şimdiki Başbakan Boyko
Borisov, Volen Siderovun bu
isteklerine ne diyecek?
Bulgar soykırım günü ilan
edilmesi hakkında şahsi
görüşünün olumlu yönde
olduğunu belirtti, ancak Türkçe
haberlerin kaldırılması konusunda şahsi görüşünü belirtmedi.
Tahminimizce Başbakan Borisov BNT'deki Türkçe haberleri
kaldırmayacak. Neden?
Birincisi, Ataka partisine rehin olmadığını göstermek
isteyecektir.
İkincisi, DPS ve insan hakları
savunucu sivil teşkilatların
Av r u p a B i r li ğ i n ezdi n d e
e t n i k ay r ı m c ı lı k y a p t ı ğ ı
antipropagandasına fırsat vermemek için.
Üçüncüsü, Stanişev hükümetinin yolsuzluklarına karşı
başlattığı kampanyanın 10
dakikalık Türkçe haber yasağı
ile gölgelemek istemeyecektir.
İleriki günler tahminimizin
doğru olup olmadığını gösterecek. Bekleyip göreceğiz.

Всичко за туризъм и транспорт

Geçtiğimiz günlerde Gavazova Bursa -Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa
Bozbey’e teşekkür ziyaretinde bulundu.
Bu samimi görüşmede Aygül Hanım
Sayın Bozbey’e “Bursa’dan esintiler”
kitabına verdiği destekten dolayı sonsuz minnettarlığını sunarken, kendisine
“Rodoplarda kış” manzaralı bir de tablo
hediye etti.

Aygül hanım, üçüncü dönem
Belediye Başkanlığı yapan Sayın
Bozbey’e “Kırcaali Haber” gazetesi
sayfalarından da halka hizmet yolunda
daha nice nice başarılar diledi.
Böyle girişimlere her zaman açık
olduğunu belirten Bozbey’in bu anlamlı
desteği, iki ülke arasındaki ilişkilerin
sıcak tutulması için çok önemli ve takdire layık bir davranıştır.
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Почивки,
eкскурзии, самолетни
и автобусни билети за
Европа.
Тел. 0361 / 6 67 25 ; 6 51 74
GSM : 0887 529 337

Bilelim-Eğlenelim
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Fıkralar
KAZAN BAKIR DOĞURMUŞ
Nasrettin Hoca’nın komşusunun büyük ve güzel bir
kazanı varmış. Hoca bu kazanı beğenir, komşusundan
isteyip bir daha çevirmemeğe karar verir. Komşusuna
gider:
Komşu, kazanını ver de onunla bir iş göreyim, der.
Komşusu kazanı verir. Nasrettin Hoca, bugün getirecek
kazanı, yarın getirecek kazanı, getirmez kazanı. Gider
kapısına, Hoca’yı çağırır ve der:
Be komşu, niye kazanımı getirmiyorsun?
Dur be, kazan gebeydi, ben de bekledim, bir
bakırcık doğurdu. Ama çok ufacık, henüz yürüyemez.
Yürümeğe başlayınca getiririm, der.
En nihayet Hoca alır kazanı, alır bir de küçük bakır ikisini
de götürür. Adam da kazanın bakır doğurduğuna çok
sevinir.
İkinciye Nasrettin Hoca bir iş bitirmek için gene kazanı
ister. Komşusu, kazanın gene bir bakır getireceğine
sevinir Hoca’ya verir. Bir hayli zaman bekler ve Hocaya
sorar:
Niye kazanımı getirmezsin, komşu?
Nasrettin:
A be, yaşlı kazan, hastalandı öldü. Seni cenazeye
aradım, ama yoktun. En sonunda başkalarına ödeyip
kazanı gömdük. Çünkü ölüyü bekletmek olmaz, der.
Komşusu çok kızar ve Hoca’yı mahkemeye verir. Kadı
Nasrettin Hoca’yı çağırır ve:
Komşunun kazanını niye gasp ettin? Der.
Hoca cevap verir:
Kazan yaşlıydı, hastalandı, öldü. Ben komşum gibi
onu cenazeye aradım, ama yoktu. Başkalarına ödedim,
kazanı gömdük.
Kazan ölebilir mi? der kadı.
Ölür! Der Hoca. Kazan bakır doğurur da niye
ölmesin.
Böylece Hoca, kazanı komşusuna vermez.

Şifalı Bitkiler
ÇÖREKOTU:
İştah açar. Vücuda kuvvet ve dinçlik verir. Hazmı kolaylaştırır.
Mide ve bağırsak gazlarını söker. Koklanacak olursa baş
ağrısını keser.

DEVEDİKENİ:
Ateş düşürür. Terletir ve vücuda rahatlık verir.

ENGİNAR:
Kandaki üre ve kolesterolü düşürür. İdrar söktürür. Kandaki
şeker miktarını ayarlar. Damar sertliği ve kalp hastalıklarını
önler. Böbrekteki kumların dökülmesine yardımcı olur.
Prostat, meme ve rahim ağzı kanserine karşı iyi gelir.
Enginarın içinde bulunan Silymarin maddesinin, hücrelerin
hasar görmesini engellediğine işaret eden araştırmacılar,
ayrıca Silymarin maddesinin, prostat, meme ve rahim ağzı
kanserini önleme konusunda da etkili olduğunu belirtti.
Enginarın içinde, fiber, magnezyum, folate ve C vitamini
bulunduğu, bu sebzeyi bol miktarda tüketenlerin, bulundukları
yaşın daha altında gösterdikler

FESLEĞEN:
Öksürüğü keser. Baş dönmesini durdurur. Arı sokmasında
faydalıdır. Ağız yaralarını tedavi eder. Fesleğen kokusu,
sivrisinek ve tahtakurusu gibi haşaratları kaçırır.
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Bulgaristan Türkleri’nin Manileri
Gönlüm gamlıdır gülmez
Halimi kimse bilmez
İki cihan bir olsa
Yarim sözünden dönmez
Entarisi bezden yar
Beni bırakıp giden yar
Evvel böyle değildin
Seni bir öğreten var

Zannetme vazgeçerim
Başka gönül seçerim
İnan senin elinden
Zehir olsa içerim
Bahçeye gül ekerim
Dibine su dökerim
Darılma bana şekerim
Mektubunu beklerim

Karanfilim ekene
Gül sarılmış dikene
Mevlam sabırlar versin
Gizli sevda çekene

Elma sana ver bana
Oturalım yan yana
Eğer beni seversen
Mektup yaz yolla bana

Derleyen: Salif MUSTAFA

Bunları Biliyor musunuz?
Kâğıt Parayı Kimler İcat Etti?
Para icat edilmeden önce, deniz kabuğundan kıymetli metallere
kadar çeşitli mallar değişim aracı olarak kullanılmıştır. Tarihi
kayıtlara göre, M.Ö. 118 yılında Çinliler deri para kullanmışlardır.
İlk kağıt para ise M.S. 806 yılında yine Çin’de ortaya çıkmıştır.
Batıda kağıt paraların basılması ve kullanılması 17 nci yüzyılın
sonlarına rastlamaktadır. İlk kağıt paranın 1690’lı yıllarda Amerika
Birleşik Devletleri’nde Massachusetts Hükümeti, İngiltere’de ise
“Goldsmiths” ler tarafından basıldığı ve dolaşıma çıkarıldığı, 1694
yılında İngiliz Merkez Bankası ve daha sonra diğer ülke merkez
bankalarının kurulması ile de yaygınlaştığı görülmektedir.
“Kağıt icat edildi, paranın kağıt olması yüzyıllar sürdü.”

Dünyanın en çok söylenen şarkısı hangisidir?
Bu şarkı “Happy birthday to you” dur. Şarkının asıl kaynağı
Amerikalı iki kız kardeşe aittir. Orijinal adı “Good Morning to All”
yani “hepinize günaydın”dır. Daha sonra güftesi değiştirilerek
bütün dünyaya yayılmıştır. Fakat telif hakkı kardeşlere aittir, onlardan sonra da Warner/chappel müzik şirketine geçmiştir. Müzik
ticari amaçlı kullanıldığı zaman şirkete ödeme yapma zorunluluğu
vardır.
BİLİYOR MUYDUNUZ?

Tarih

Ağustos 2009
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Şirin Rodop Kasabası

Salif Mustafa
Salif Mustafa – 12 Haziran 1937
yılında Krumovgrad’a bağlı Hisar
köyü doğmluyum. İlk öğrenimimi
kendi köyümde, orta okulu Kovil
köyünde ikmal ettim. 1958 yılında
Krumovgrad Türk lisesinden mezun oldum. Ondan sonra kendi
köyümde öğretmenliğe başladım.
Fakat birkaç ay sonra kışlaya vatan borcu ödemeye gittim. Orada
komutan kadrosu eğitimi bitirdim.
1961 yılından 1997 yılına kadar, 35
yıl Krumovgrad bölge kara yolları
Koşukavak /Krumovgrad/
Güneydoğu Rodoplarda bulunan
güzel bir kasabamızdır. Güneyden
Yunanistan, Kirkovo ve Momçilgrad belediyeleri. Kuzeyden Arda
nehri ve Stambolovo belediyesi.
Doğudan da İvaylovgrad belediyesi-

yle sınırdır. Ortasından Krumovitsa,
Burgas çayı geçer. Vadisi pek geniş
değildir. Momçilgrad’tan gelen asfalt
yol kıvram dolam dağları tepeleri
yarıpgeçerek buraya ulaşır ve sonra
yeniden kara asfalt yılankavi ilerleyerek İvaylovgrad’a doğru gider. Yirmi
yıldan bu yana Bulgaristan’ın diğer
bölgelerinde olduğu gibi, sınır belediyesinin nüfusu da azalıyor. Gençler
genellikle yabancı ülkelerde geçimini
arıyorlar.
B u g ün h a lk ın te m e l g e ç i m
kaynağını tütüncülük teşkil ediyor.
Son yıllarda belediye yöresinde Potoçnitsa, Strancevo, Guliyka, Avren,

idaresinde çalıştım. Bu arada devlet
kara yolları alanında eğitim aldım.
Kara yollarının tamir ve onarım
işlerinde çalışırken insanlarla ilişki
kurdum.
Edebiyata, şiire ve öyküye ilgim
daha öğrencilik yıllarında başladı.
1956-2006s. 50 yıldan fazla Türkçe
ve Bulgarca yerel, bölgesel ve
merkez gazete, dergilerde çeşitli
yazılarım basıldı. Yayınlanmış haber,
röportaj, deneme, feyleton, monolog, hikâye, fıkralar, efsane, epigram, taşlama, mani v.s. yazılarım
vardır. 1959 yılından beri “Nov Jivot” gazetesinde muhabir gibi çeşitli
yazılarım basıldı. Bu yıllarda ”Sofya
Radyo’sunda” da yazılarım okundu. Yapılan yazışmalarda derece
kazandım. “Nov Jivot” redaksiyonunun teşkilatlandığı yurt içi ve yurt
dışı gazete gezilerine de katıldım.
Yıllarca gazetelere gönüllü muhabir
olarak yardımda bulundum.
Golyama Çinka, Tokaçka gibi büyük
köyler oluştu. Merkez okullar da bu
büyük köylere toplandı.
Krumovgrad’ın tarihi eski değildir.
Burgas çayının iki kıyısına serpilmiş
olan bu şirin kasabacık, bundan iki
asır evvel kurulmuştur. Kasaba bir-

çok sarsıntılar geçirmiş olmasına
rağmen bu güne kadar değerini
kaybetmemiştir. Balkanların en büyük
camilerinden birisi burada olmasına
rağmen, maalesef, hareminde 12
odalık medresesi, müftülük dairesi
kapatıldı binası yıkıldı. Caminin
tarlaları alınarak devletleştirildi. Totaliter rejim yıllarında cami bakımsız
kaldı.
Bir zamanlar kasabamızda Burgas
çayının sahilinde kavakların altında
at koşuları yapılıyormuş. Birinci
çıkanlar ödüllendiriliyormuş. Oradan
da kasabanın adı Koşu Kavak kalmış.
1934 yılına kadar kasabamız Koşu

Kavak adıyla tanınıp bilinmiştir. 1934
yılından sonra adı Krumovgrad diye
değiştirilmiş.
Yukarıda sözünü ettiğimiz camimizin kubbesi altı direk üzerine
oturtulmuştur. Üç kapısı ve yemek
hazırlamak için mutfak odası vardır.
Her Cuma günü 400-500 Müslüman
aynı anda ibadet edebiliyor. İlk olarak
camii 1825-1830 yıllarında ağaçtan
yapılmıştır. Bugünkü büyük caminin
taş duvarla yapılışı 1888 yıllarında,
daha Osmanlı idaresi döneminde
gerçekleşmiştir. O zaman kasaba ve dolay köyler Müslümanları
elbirliği ederek çalışmışlar ve bir
şaheseri ortaya koymuşlardır. 37
metre yüksekliğindeki minaresinin
yan duvarında yapılış tarihi yazılıdır.
Caminin ilk tamiri 1958 senesinde
yapılmıştır. Onarım sırasında bütün
örtüsü değiştirilmiştir. Fakat ne yazık
ki, tamirden sonra rejimin baskısıyla
caminin mülkü yok edilmiştir. Yine
caminin yakınında bulunan yedinci
sınıfa kadar okutulan Türk Okulu
da yıkılmış ve kışla avlusu içinde
kalmıştır. 1990’dan sonra caminin tamir işlerine başlandı. İçi dışı
sıvandı, döşemesi yenilendi. Cami-

nin çatısı yeni kiremitlerle değiştirildi.
Bu temel tamir işleri o zamanki
cami imamı Hacı Nasuf Halil’in
gayretli çalışması ile başarıldı.
Krumovgrad’ta 2001 yılında yeni
Müftülük açıldı. Şimdi burada Nasuf Halil Koşukavak bölge müftüsü
olarak görevini yerine getirmektedir. Bu yörede bulunan köylerde ve
mahallelerdeki cami ve mescitlerde
Kuranı Kerim okunması ve dini adetlerin yapılması Müslümanlığın
geliştirilmesi için çalışmaktadır. Yeni
camiler yapılması ve eskilerin tamir
edilmesine yardım etmektedir. Çok
şükür Allah’ımıza 1990 yılından itibaren Camii Şerifimizin minaresinden
göklere ezan sesi yükselmektedir.
Şu anda camimizde imamlık yapan
Hüseyin Rasim Hocamızın gayretiyle
kardeşlik bağları kuvvetlenmektedir.
Her gün beş vakit namaz, Cuma
namazları, bayram namazları, teravih
namazları kılınır. Ramazan’da her
akşam iftar için yemekler hazırlandı.
Ancak camimizin hiçbir yerden geliri yok. Dileğimiz,
Müslüman
kardeşlerimiz birazcık olsun camimize yardım eli uzatsınlar.

Salif Mustafa
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

KIRCAALİ BÖLGESİ İÇİN

RAMAZAN İMSAKİYESİ
Hicri Tarih

Miladi Tarih

1

RAMAZAN

21

AĞUSTOS

2

RAMAZAN

22

3

RAMAZAN

4

İmsak Güneş

Öğle

İkindi

Akşam Yatsı

20:17 21:49

04:45

06:28

13:29

17:14

AĞUSTOS CUMARTESİ

04:47

06:29

13:29

17:13

20:16 21:47

23

AĞUSTOS

PAZAR

04:48

06:30

13:28

17:12

20:14 21:45

RAMAZAN

24

AĞUSTOS

PAZARTESİ

04:49

06:31

13:28

17:11

20:13 21:43

5

RAMAZAN

25

AĞUSTOS

SALI

04:51

06:32

13:28

17:11

20:11 21:41

6

RAMAZAN

26

AĞUSTOS

ÇARŞAMBA

04:52

06:33

13:27

17:10

20:10 21:39

7

RAMAZAN

27

AĞUSTOS

PERŞEMBE

04:54

06:34

13:27

17:09

20:08 21:37

8

RAMAZAN

28

AĞUSTOS

CUMA

04:55

06:35

13:27

17:08

20:06 21:35

9

RAMAZAN

29

AĞUSTOS CUMARTESİ

04:57

06:36

13:27

17:07

20:05 21:33

10

RAMAZAN

30

AĞUSTOS

PAZAR

04:58

06:37

13:26

17:06

20:03 21:31

11

RAMAZAN

31

AĞUSTOS

PAZARTESİ

04:59

06:38

13 :26

17:05

20:01 21:29

12

RAMAZAN

1

EYLÜL

SALI

05:01

06:39

13:26

17:04

20:00 21:27

13

RAMAZAN

2

EYLÜL

ÇARŞAMBA

05:02

06:40

13:25

17:03

19:58 21:25

14

RAMAZAN

3

EYLÜL

PERŞEMBE

05:03

06:41

13:25

17:02

19:57 21:23

15

RAMAZAN

4

EYLÜL

CUMA

05:05

06:42

13:25

17:01

19:55 21:21

16

RAMAZAN

5

EYLÜL

CUMARTESİ

05:06

06:43

13:24

17:00

19:53 21:19

17

RAMAZAN

6

EYLÜL

PAZAR

05:07

06:44

13:24

16:59

19:51 21:17

18

RAMAZAN

7

EYLÜL

PAZARTESİ

05:09

06:45

13:24

16:58

19:50 21:15

19

RAMAZAN

8

EYLÜL

SALI

05:10

06:46

13:23

16:57

19:48 21:13

20

RAMAZAN

9

EYLÜL

ÇARŞAMBA

05:11

06:47

13:23

16:56

19:46 21:12

21

RAMAZAN

10

EYLÜL

PERŞEMBE

05:13

06:48

13:23

16:55

19:45 21:10

22

RAMAZAN

11

EYLÜL

CUMA

05:14

06:49

13:22

16:54

19:43 21:08

23

RAMAZAN

12

EYLÜL

CUMARTESİ

05:15

06:50

13:22

16:53

19:41 21:06

24

RAMAZAN

13

EYLÜL

PAZAR

05:16

06:51

13:22

16:52

19:39 21:04

25

RAMAZAN

14

EYLÜL

PAZARTESİ

05:18

06:53

13:21

16:51

19:38 21:02

26

RAMAZAN

15

EYLÜL

SALI

05:19

06:54

13:21

16:49

19:36 21:00

27

RAMAZAN

16

EYLÜL

ÇARŞAMBA

05:20

06:55

13:21

16:48

19:34 20:58

28

RAMAZAN

17

EYLÜL

PERŞEMBE

05:21

06:56

13:20

16:47

19:33 20:56

29

RAMAZAN

18

EYLÜL

CUMA

05:22

06:57

13:20

16:46

19:31 20:54

30

RAMAZAN

19

EYLÜL

CUMARTESİ

05:24

06:58

13:19

16:45

19:29 20:52

CUMA

BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 7 40

Not: 26 RAMAZAN’I   27 RAMAZAN’A bağlayan gece KADİR GECESİ
olarak idrak edilecektir.
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