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RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN!

Kırcaali’de  1. sınıf öğrencilerinin sayısı azalıyor
Kırcaali bölgesindeki birinci sınıf 

öğrencilerinin sayısı azalmaya devam 
ediyor. 

Kırcaali Bölge Eğitim Müfettişliği 
Müdürü Nadya Cunculova şunları 
bildirdi: “GRAO’nun bildirdiğine göre 
15 Eylül’de ilk defa okula adım ata-
cak ve harflerle tanışacak birinci sınıf 
öğrencilerinin sayısı 1292’dir. Geçen 
yıl sayıları 1386 idi. Bu düşüş sayıları   
2007 yılından bu yana gözlemlenme-
ktedir.” 

30 Temmuz’a kadar 1291 birinci sınıf 
öğrencisi kayıt edilmiştir, bu da geçen 

yıldan 95 öğrenci daha azdır. Eğitim 
yılının başlamasıyla ildeki en küçük 
öğrencilerin sayısı da tam olarak 
kesinleşecek. İlk defa okul kapısından 
içeriye adımını atacak öğrencilerin 
sayısı Kırcaali Belediyesinde en fazla- 
627, Kirkovo’da 167, Krumovgrad’da 
160, Momçilgrar’da 131. En aza öğrenci 
sayısı Ardino’da 79, Çernooçene’de 73 
ve Cebel’de 55’tir.

Cunculova, geçen yıla kıyasla 
Kırcaali’deki birinci sınıf öğrencilerinin 
sayısı 58 çocuk ile azaldığını  bildirdi. 
Sayın Cunculova, Kırcaali Bölge Eğitim 

Müfettişliği bilgi levhasında ildeki 
serbest öğretmen yerlerinin bilgisi yer 
alacağını da söyledi.

                                Güner ŞÜKRİ

Osmangazi Belediyesi’nden 1000 kişiye iftar yemeği  
04.09.2009 tarihinde Bursa Os-

mangazi Belediyesi Kırcaali’de 1000 
kişiye iftar yemeği verdi. Kırcaali oteli-
nin parkında düzenlenen iftar yemeği 
Kırcaali Belediyesi, Kırcaali İl Müftülüğü 
ve “Ömer Lütfi” Kültür Derneği’nin 
katkılarıyla düzenlendi. 

Yemekler Osmangazi belediyesinden 
gelen aşçıbaşı tarafından hazırlanıp 
halka sunuldu. İftar yemeğine Os-
mangazi Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar, Kırcaali Belediye Başkanı 
müh. Hasan Azis, Kırcaali İl Müftüsü 
Şabanali Ahmed, Koşukavak Bölge 
Müftüsü Nasuf Nasuf, Koşukavak ve 
Mestanlı Belediye Başkanları, Kırcaali 
papazı Petır Gerana, Osmangazi ve 
Kırcaali Belediyeleri’nden Belediye 
başkan yardımcıları ve Meclis üyeleri 
katıldılar. 

Yemekte konuşma yapan Kırcaali İl 
Müftüsü Şabanali Ahmed Ramazan 
ayının Müslümanlar için olan önemini 

anlattı ve iftar yemeğini düzenleyenlere 
teşekkür etti. 

Kırcaali Hristiyanlarını temsilen katılan 
Papaz Petır konuşmasında böyle bir 
hoşgörü ve dostluk yemeğinde bulun-

maktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Papaz Petır “ Bugün Kilisemizi ziyaret 

edip bizlere hediye sunan Osmangazi 
Belediye başkanına huzurlarınızda 

Devamı Sayfa 6’da

Müh. Hasan Azis
Kırcaali Belediye 

Başkanı

Tüm Müslümanların Ramazan 
Bayramını kutlar, sağlık ve 

mutluluklar dilerim.

Инж. Хасан Азис
Кмет на Община 

Кърджали

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ
www.kardjali.bg

Remzi Osman
Kırcaali Milltvekili

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, 
her zaman bir öncekinden daha 
güzel ve mutlu bir Ramazan 

Bayramı diliyoruz.

Ремзи Осман
Народен представител  

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ

HÖH
Kırcaali İl 
Teşkilatı 

Mubarek Ramazan Bayramınızı 
tebrik eder hayırlara vesile 

olmasını dileriz.

www.dps.bg

Областен Съвет на ДПС-
Кърджали
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KH

Dışişleri bakanımız sayın Ahmet Davutoğlu’nun 
komşularımızla sıfır problem tezi bir çok komşu 
ülkede olumlu makes buluyor.Bu son derece 
akıllı bir dış politikanın özetidir. Ancak ne yazık 
son dönemde beyaz sayfalar açılan Türkiye-
Bulgaristan ilişkilerine çomak sokmak isteyen 
kişiler var. Bulgaristan’da Todor Jivkov yöneti-
minde yapılan hatalar unutulmamıştır.Bu hataları 
Bulgaristan’ın önde gelen pek çok siyaset ve 
devlet adamı tarafından yanlış olduğu belirtiler-
ek özeleştiriler yapılmıştır.Ancak Bulgaristan’da 
başta Ataka partisi olmak üzere bazı kötü niyetli 
kişiler bu beyaz sayfayı tekrar kirletmek ve aslında 
Bulgaristan’a zarar vermek istiyorlar.

Aşırı milliyetçi ATAKA partisinin "Osmanlı döne-
minde Bulgarlara sözde soykırım uygulandığı 
ve Bulgar soykırım gününün resmen tanınması 
gerektiği, ayrıca Bulgar resmi televizyonunda 
Türkçe haber yayınlarının kaldırılması" yönündeki 
teklifleri bazı kötü başlangıçların habercisi olabil-

ir. Ama daha da kötüsü bu tekliflere Başbakan 
Boyko BORİSOV tarafından genel anlamda 
olumlu yaklaşılıyor olması. Gelen haberlere göre 
Borisov’un “ Bulgarlara soykırım uygulandığına 
inandığını, soykırım günü ilan edilmesine destek 
verebileceğini, Türkçe yayınların kaldırılması 
konusundaki ATAKA'nın tekliflerinin parlamento 
grupları arasında görüşülerek karara bağlanması 
ve kamuoyunda tartışılması gerektiğini" ifade 
etmesi çok korkunç bir gelişmedir. Oysa aynı 
Boyko Borisov Bulgaristan seçimleri öncesi Bal-
kan Günlüğü gazetesine verdiği röportajda, Tür-
kiye ile iyi ilişkiler kurulacağı müjdesini vermişti.
Aynı röpostajda Borisov: "Basının kendi laflarını 
çarpıttığını ve Bulgaristan'da Türklere karşı adil 
olacağını " söylemişti.Şimdi 180 derece dönüş 
yapan Borisov'a şu mesajı vermek istiyoruz:

Sayın Borisov; "Bir ülkenin başbakanı karakteri 
ile ülkesinin örnek kişisi olmak zorundadır. Boyko 
Borisov da çok iyi bilir ki günümüzde artık aşırı 
milliyetçilik yapmak sadece aptallıktır. Biz komşu 
ülkeler olarak aramızda ticareti ve kültürümüzü 
geliştirelim istiyoruz. Ayrıca sadece Balkanların 
değil bütün dünyanın en stratejik ve önemli ül-
kelerinden biri olarak Türkiye Cumhuriyeti ile iyi 
geçinmek hem kişisel olarak kendisinin hem de 
başbakan olarak ülkesinin menfaatinedir. Bul-
garistan devletinin başındaki bir başbakan her 
şeyden önce devlet adamı olmanın bilincinde, 
duygularını bir yana bırakarak akıllı olmalıdır. 
Ama daha da önemlisi Borisov'un önce sözlerinin 
arkasında duran bir başbakan olmasını bekliyo-
ruz. "

Bu gelişmeler Bulgaristan’daki soydaşlarımızı 
oldukça tedirgin etmektedir. Bulgaristan Devlet 
Televizyonu'ndaki Türkçe haberlerin kaldırılması 
talebi son derece üzücüdür. Diğer yandan Varna 
ve Burgaz'da imza kampanyaları başlatıldığı, 
ayrıca camilerde hoparlörle ezan okunmasının 

yasaklanmasının da talep edildiği de bizlere 
ulaşan bilgiler dahilinde.

BULGARİSTAN AB NORMLARINA TERS 
DÜŞÜYOR

AB üyesi olan Bulgaristan'ın, hükümet'in 
ATAKA'nın talepleri doğrultusunda soydaşlar aley-
hine bir karar alması durumunda AB normlarına 
ters düşeceğini iyi bilmesi gerekir.Bu olay 
Bulgaristan'ın AB ile olan ilişkilerine yeni sorun-
lar getirir.Kaldı ki AB fonlarının kötü niyetli olarak 
kullanılmasından ötürü Bulgaristan AB’nin kara 
kaplı listesindedir.

Bulgaristan’daki bazı fanatikler Bulgarcaya 
çevrilmiş Türk dizilerine bile tahammül edemiyor-
lar.Oysa bu diziler tüm Bulgar halkından yoğun 
ilgi görüyor.Bulgaristan’da Kültürel asimilasyonun 
başlangıcı için zemin hazırlayanlar yanlış yolda 
olduklarını bilmelidir.Kaldı ki Bulgaristan’da Kül-
tür bakanı bir Türk’tür. BORİSOV'un ATAKA'nın 
taleplerini uygulamaya geçirmesinin, daha önce 
yaptığı "Asimilasyon sürecinde yaşanılanların 
doğru, ancak uygulanan yöntemin yanlış olduğu" 
yönündeki açıklamalarını teyit edeceği; bu du-
rumda BORİSOV'un bilinçli bir şekilde kültürel ve 
sosyal asimilasyon sürecini başlatmış olduğunun 
rahatlıkla söylebiliriz.

Seçim öncesinde Türklerle bir sorunu olmadığını 
söyleyerek soydaşlardan oy almayı hedefleyen 
Boyko BORİSOV'un seçim sonrasındaki tutumu-
nun, soydaşların tek gerçek temsilcisinin Hak ve 
Özgürlükler Hareketi (HÖH) olduğu gerçeğinin 
altını bir kez da çiziyor. Bulgaristan'da Türklerden 
başlayarak diğer etnik toplumları hedef alacak 
yeni bir asimilasyon sürecinin, bu defa Bul-
garistan için çok ciddi sorunlara neden olacağının 
dikkate alınması gerekir.Sayın Başbakan Boyko 
Borisov’dan bir kez daha dikkatli düşünmesini ve 
seçim öncesi verdiği röportajı hatırlamasını istiyo-
ruz.Başbakanlara düşen sözlerini tutmaktır.

BULGARİSTAN’DA NELER OLUYOR?

Rifat SAİT

Belediye Başkanı müh. Hasan Azis Bursa BAL-GÖÇ’ü ziyaret etti
Bulgaristan’daki genel seçimlerden sonra Tür-

kiye turuna çıkan Hasan Azis ve beraberindeki 
heyet, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği’ne de (BAL-GÖÇ) bir ziyarette bulundu. 
Görüşmede Bulgaristan’daki yapılan seçimler 
ve seçim sonrası süreç değerlendirildi. 
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, BAL-

GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan’a 

plaket takdim etti. 
Kırcaali Belediyesi’nin çalışmalarını anla-

tan Azis, Türkiye’de yaşayan Bulgaristan 
vatandaşlarının belediyeden aldığı hizmetler 
hakkında da bilgiler verdi. 
Kırcaali Belediyesi’nin ziyaretinden duyduğu 

memnuniyeti ifade eden BAL-GÖÇ Genel 
Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, yeni dönemde 

HÖH’e büyük görevler düştüğünü söyledi. 
Bulgaristan’da farklı bir sürecin başladığının 
altını çizen Balkan; hükümet dışında kalan 
HÖH’ün halkla bütünleşme ve iç değerlendirme 
dönemine girmesinin önemini anlattı. Bul-
garistan Türklerinin birçok sorunu olduğunu 
dile getiren Balkan, Türkçe eğitim konusundaki 
hassasiyetlerini aktardı. Toplantıda Bulgaristan 
Türklerinin sorunlarına ilişkin yapılabilecek işler 
de masaya yatırıldı. 
Öte yandan, gerçekleşen ziyarette BAL-

GÖÇ ve Kırcaali Belediyesi’nin sıkı bir diya-
log ve işbirliği halinde bulunması gerektiği 
vurgulanırken; iki kurum arasında çeşitli periyo-
dik zamanlarda fikir alışverişlerinde bulunmak 
üzere toplantıların yapılmasına karar verildi.
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“Toros Canavarı“ cip yuttu
Geçen asrın yetmişinci yıllarında Kırcaali ili 

sabık Çamdere /Borovitsa/ köyünde, belki haddim 
olmayarak, Belediye başkanlığı yaptım. Alınan tek 
Bulgar ulusu oluşturma kararının uygulama süreci 
artık başlamıştı. Okullarda, öğrenci velilerinden “ 
Çocuğum Türkçe okumak istemiyor “, diye dilekçe 
toplanıyor ve bu yolla da ana dili öğrenimine son 
veriliyordu. Görev, İl Eğitim Müdürlükleri tarafından 
okul müdürlerine havale edilmişti. Bize de, bu işe 
ön ayak olma vazifesi verilmişti. Önümde duran 
yapılacak işlerin yanı sıra, ben buna pek önem 
vermedim, vermeye de istemedim zaten.   Du-
rum hepimizin canını sıkıyor, ille ayrıntılı olarak 
aramızda paylaşamıyorduk.

Bölgede komunist partisi taban teşkilatı 
kurucularından ve uzun yıllar belediye parti 
sekreterliği yapan Salih Halilibrahim ağabey o 
sıralarda Vatan Cephesi belediye başkanlığı 
görevinde bulunuyordu. Bir gün odama girdi. 
Konuşmadan bir öte, bir beri gezindi. Suratı asık, 
sinirli olduğu belliydi. Bir ara:

“ Mustafa gülüm, bu iş böyle olmayacaktıya. 
Bizim kitapta böyle birşeyler yazmıyora ” , diye 
konuştu.

Ben meseleyi pek uzatmadan, “ Bu düzende 
ne denirse o oluyor be Salih ağabey, elden ne 
gelir “, dedim. Cevabımdan memnun olmadı, aldı 
başını çıktı.

Birkaç gün sonra okul müdürü Salim Mümün 

dayandı kapıya.
“Başkan yoldaş, dedi, öbür öğrenci velilerinin 

hepsinden Türkçe okumak istemediklerine dair 
dilekçe aldık. Bir seninki kaldı”.  

Hemen aklımı başıma topladım. “ Karala oraya 
bir dilekçe “, deyip meseleyi hallettik.

Olaylar böyle gelişip giderken, Kırcaali 
Tiyatrosu’nun Estrat Kolu Aziz Nesin’in “ Toros 
Canavarı “ piyesini sahneleyecekmiş haberi 
kulağıma geldi. Bir de, ilk temsilde yazar biz-
zat kendisi de bulunacakmış haberi beni daha 
da sevindirdi. Belki bu Türkçe seyredeceğimiz 
son temsil olur, dedim içimden. Koca yazar, 
Azis Nesin’i görme merağı kabardı içimde. Parti 
sekreteri Halibrahim Bekir’ in de o bacaktan 
ağsadığına emindim. Merağımı açıkça onunla 
paylaştım. Hemen razılık gösterdi. Neresi var, o 
yıllarda il merkezine gidip gelmek bir sorundu. 
Vasıta yoktu.  Sekreterin “ Aynı gün sancak komi-
tesinde zaten işim var. “, demesi gönlümü daha da 
rahatlaştırdı. Böylece plan tamamlanmış oldu.

Temsil günü öğle sularında sancak merkez-
indeydik.  

Akşamsı beklenen saat yaklaşınca cipi Kültür 
Evi önüne park ettik. Girdik içeri. Temsil başladı. 
Oyun yazarı Aziz Nesin’ in meşguliyeti nedeni-
yle gelemeyeceği anons edildi. Azıcık gönlü-
müz kırılsa da, piyesin iyi sahnelenmesi, güzel 
oynanması içimizi açtı, gözümüzü doldurdu, 

keyfimizi getirdi. Temsil beğeni topladı. Seyirciler 
tarafından hararetle alkışlandı.

Dışarı çıktığımızda cipin yerinde yeller esi-
yordu. Bir oraya, bir buraya koştuk. Yok oğlu 
yok! Polise haber verdik. Çok geçmeden cevap 
aldık  “ Cip çalınmış. Bir çaresini bulup toplanın “. 
Büyük zorluklarla belediye merkezine toplandık. 
Ürkek, korkak, ezgin bir halimiz vardı. Bir yan-
dan bize son derece güveni olan köydeşlerimiz  
“Bak, en güvendiklerimiz ne halt etmişler “, diye 
düşünecekler, sivil polis ise “ Biz yılanı koynu-
muzda beslermişiz “, deyip, işimizi bitirecekler-
inden endişeleniyorduk. Allaha şükür bunların 
hiç biri olmadı. Herhalde bizim iyi niyetimiz doğru 
algılanmıştı.

Meselenin as lını  astar ını  tamamiy le 
öğrenemedik. İki hafta sonra polisten haber et-
tiler “ Gidin Türk sınırından cipi alın “, diye. Cip 
sürücüsü Bayram Salim gitti ve döndüğünde 
şunları anlattı.

“ Svilengrad karakolundan sınır bekçisi askerleri 
eşliğinde arabayla Türk sınırına yaklaştık, gür ka-
vaklar arasında bizim cipin bulunduğu yere vardık, 
oradan cipi alıp geldim ”.

Sözde Kırcaali veya Ardino kışlasından bir subay 
ve iki er cipi alıp sivil plakaları indirip askeri plaka 
takmışlar, bu şekilde sınıra kadar ulaşıp oradan 
Türkiye’ ye veya Yunanistan’ a kaçmışlar.

Bizim Türkçe sevgimiz belki de iki asker ve 
subayın demir perdeden kurtulmasına yardımcı 
oldu. O zamanki tedirginliğimizin yerini şimdi bir 
gurur aldı. Toros Canavarı, cipi yutup içindekileri 
zamanın komünizm pençesinden kaçırıp kurtar
dı.                                              

                            Mustafa BAYRAMALİ

- Anı -

Özlemle Geçen Bir Hayat

Bulgaristan Türk Edebiyatı'nın gelişmesini 
izlediğimizde görünüyor ki, yeni yetişenlerin kalemler-
inden çıkanlar, günden güne daha da olgunlaşmakta. 
Bu olgunluğun baharlı yazı geçen asrın 60-70'li 
yıllarına dayanmaktadır. Sözü geçen dönemde 
yaratıcılık alanında şiirle sesini duyuranlardan biri 
de bundan on beş yıl önce aramızdan ebedi ayrılan 
Mümün Bekir'dir.

 O, 1941 yılında Çernooçene'ye bağlı Elmalık /
Yabılçene/ köyünde dünyaya gözlerini açtı. 1996 
yılında, ilk şiir kitabı henüz bir haftalık iken, ona 
sevinemeden, köyünde hayata gözlerini yumdu.

    Mümün Bekir ilk şiirini 1965 yılında Sofya Üniver-
sitesi Türk Filolojisi Bölümünde okurken bastırıyor. 
Daha sonra yapıtlarına Yeni Hayat, Yeni Işık, Halk 
Gençliği gazete ve dergi sayfalarında yer veriliyor. 
Sofya Radyosu'nda okunanlar bir başka. Ömrünün 
son yıllarında Güven ve Hak ve Özgürlük gazeteler-
inde şiir ve epigramlarını severek okuduk. 

Totaliter rejimde bazı vicdansızlar yüzünden sevdiği 
öğretmenlik mesleğinden atıldı. On bir yılını yer 

altında, kömür ocaklarında geçirdi Mümün Bekir.
  Bir yaratıcının özel hayatı nasıl da geçse, yıllarla 

unutulmaya bel bağlar. Fakat nesillere bıraktığı eser-
ler onun yaşamını sürdürür. Rahmetli ozanımız Mü-
mün Bekir ve onun bize bıraktığı biricik eseri "Özlem-
ler İçinde Dünyalarım" Bulgaristan Türk Edebiyatı'nda 
hak ettiği yerine şüphesiz zamanla oturacaktır.

       

               KONUŞMAYA DAİR

İki yüz metre yerin altında on yıl kömür kazdım
Kömürün rengi zift kara benim alnım ak pak
El emeği akıl emeği ne olursa olsun
İnsan için bir erdemdir alın teriyle yaşamak

Bir on yıl yedi kat yerin altında
Namlusunda susan bir kurşundu usum
Sustum kuru bir agaç gibi toprak gibi
Toprakta talazlanan tohum gibi sustum

Şiire dönmek istiyorum yeniden
İlk sevgiliyi görmek ister gibi
Şiire dönmek istiyorum
İlk sevgiliye dönmek ister gibi

Yeniden konuşmak niyetim,belki kiminiz
Beğenecek konuştuklarım özlü diye
Ama biliyorum kiminiz çıkışacak
Dilim biraz pürüzlü diye.

                       RODOPLAR

Ben göklerde avaredolaşan bir kuşsam,
Sen barındığımbiricik sıcak yuvam
Ben öksüz unutulmuş bir cocuksam
Sen şevkatli bir anne sesimi duyan.

Ben ıssız çöl ortasında susuz bir insan,
Sen kanınca içtiğim buzlu su.
Ben yolumu şaşırmış bir yolcuysam,
Sen yolumu ayarlayan bir usu.

Kalbine giden en kısa yolu bulmak için
Bir sevgili peşinden koşarca koştum sana.
Senin layik bir evladın olmak için,
Vicdanım önünde sözüm var yüce ana.

            DAĞLAR  VE SEN

Her şafak vakti yollarda
Burgulu kalırsa gözlerim
Ve her zil çalışında
Çılgınca koşuyorsam kapılara
Sadece seni beklediğimden değil.

Ümit istasyonlarında sonra
Büyük şehirde gündüz ve gece
Trenler karşılayıp trenler uğurlamak
Seni beklediğimden değil sadece.

Biliyorum bir gün geleceksin
Bizim dağların temiz havası nefesinde
Saçlarında dağ menekşelerinin kokusu
Çağıl çağıl ırmaklar sesinde.

Bu uzak illerde her akşam, her sabah
Seni bekliyorum dedim anlasana
Sende, seni beklediğimden değil sadece
Bizim köyü getireceksin bana.

             MUTLULUK ÜSTÜNE

     Şurada şu kentin merkezinde diyorsun
     Mutfaklı banyolu bir evimiz olsa
     Bir evimiz olsa diyorsun
     Penceresi şu gördüyün parka baksa

     Şık bir otomobil kaydı uçarca zift yoldan
     Sen almacı bir gözle bekliyorum
     Geçen otomobilin arkasından
     Bir de otomobilimiz olursa mutlu
                             oluruz diyorsun

     Bu kentin merkezinde olması şart degil
     Evimiz ille olacak bu gün yoksa
     Ama evlerle otomobiller ölçülmüyor
                            mutluluk dedigin
     "Samanlık saray olur iki gönül bir olursa"

        Mümün BEKİR
          1941 - 1996
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 Başkan Hasan Azis’ten Dostluk Ziyaretleri
Kırcaali Belediye Başkanı müh. 

Hasan Azis, Belediye Meclis üyeleri 
Müzekki Ahmet, Ehliman Çoban 

ve iş adamı Velattin Veli ile birlikte 
kardeş şehir Tekirdağ’a gelerek 
Belediye Başkanı Op. Dr. Adem 
Dalgıç’la bir süre görüştü. Başkan 
Dalgıç’tan belediye çalışmalarıyla 
ilgili bilgiler alan ve Kırcaali’deki 
çalışmalar hakkında bilgi veren 
Hasan A zis  Bulgar istan’da 
yapılan genel seçimlerde Hak ve 
Özgürlükler Partisinin yakaladığı 

Kırcaali Belediyesi’nden nezaket ziyareti
başarıdan dolayı emeği geçen 
herkese teşekkür etti. Türkiye’den 
partisine 90 bin oy çıktığını anlatan 

Hasan Azis partisinin milletvekili 
sayısını 34’ten 38’e yükselttiğini 
ve kendisinin de milletvekili 
seçildiğini ancak milletvekili olma-
yarak belediye başkanlığı görevine 
devam edeceğini söyledi. Başkan 
Dalgıç’ı Kırcaali’ye davet eden Azis 
Tekirdağ ile ilişkilerin daha ileriye 
götürüleceğini kaydetti.

Gebze'den Kırcaali'ye yatırım
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan 

Azis, Gebze Belediye Başkanı 
Adnan Köşker’e yaptığı ziyarette 
iki belediye arasındaki ilişkileri 
geliştirmek ve ortak projeler 
hazırlama arzusunda olduklarını 

söylerken, "Gebzeli bir şirket, Te-
klas firması, ilimizde 10 milyon 
dolarlık yatırım yaptı" dedi.
Başkan Mühendis Hasan Azis, 

Kırcaali’ye son 40-50 yılın en 
büyük yatırımın Gebze’li bir firma 
tarafından yapıldığını belirterek, 
“Gebze’de Kırcaali’den göç eden 
çok önemli bir göçmen nüfusu var. 
Gebze’yle ilişkilerimizi geliştirmeye 

özel önem veriyoruz” dedi.

GEBZELİ FİRMA 10 MİLYON 
DOLARLIK YATIRIM YAPTI

Kırcaali Belediye Başkanı Müh-
endis Hasan Azis, Kırcaali’nin 
Bulgaristan’ın 28 il merkezinden 
biri olduğunu kaydederek, “Gebze 
Belediyesi ile birlikte AB’nin sınır 
ötesi projeleri konusunda ortak 
çalışma yapmak ve düşüncelerimizi 
paylaşmak amacıyla bu ziyareti 
gerçekleştiriyoruz” dedi. 
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan 

Azis, Gebze’nin kendileri için ayrı 
bir yeri ve önemi bulunduğunu be-
lirterek, “son 40-50 yılda Kırcaali’ye 
en fazla yatırım Gebze’den 
yapıldı. Gebzeli bir şirket, Teklas 
firması, ilimizde 10 milyon dolarlık 
yatırım yaptı. Söz konusu firma 
Kırcaali’deki fabrikasında 400’ü 
aşkın işçi çalıştırıyor. Ayrıca 
Gebze’de Kırcaali’den göç eden 
binlerce vatandaşımız yaşıyor. AB 
üyesi bir ülkenin belediyesi olarak 
Gebze Belediyesi ile ilişkilerimizi 
geliştirmek ve ortak projeler üz-
erinde çalışmak istiyoruz. Gebze 
Belediye Başkanı Adnan Köşker’i 
en kısa süre içinde Kırcaali’ye 
bekliyoruz” diye konuştu.

KÖŞKER:  KIRCA ALİ  İLE 
İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRECEĞİZ

Gebze Belediye Başkanı Adnan 
Köşker de, Gebze’de çok sayıda 
Bulgaristan göçmeni vatandaş 
bulunduğunu i fade ederek, 
Kırcaali ile Gebze’nin kardeşlik 

ve kan bağları ile birbirine bağlı 
olduğunu söyledi. Gebze’den 
Kırcaali’ye her gün Anadolu’daki 
herhangi bir şehre gider gibi oto-
büs seferleri düzenlendiğini kayd-
eden Başkan Köşker, “İlçemizde 
faaliyet gösteren bir f i rma 
Kırcaali’de büyük yatırım yaptı. 
Oradaki kardeşlerimizle kuvvetli 
bağlarımız var. İlçemizde Bal-
kan Türkleri Derneği var. En kısa 
sürede oraya gitmeyi düşünüyoruz. 
Kırcaali Belediyesi ile ilişkilerimizi 
güçlendirmek istiyoruz” dedi.
Kırcaali Belediye Başkanı Müh-

endis Hasan Azis’in Gebze Beledi-
ye Başkanı Adnan Köşker’e yaptığı 
ziyarete, Kırcaali Belediyesi Meclis 
üyesi ve Kadriye Latifova Devlet Ti-
yatrosu Müdür Yardımcısı Ehliman 
Çoban, Kırcaali Belediye Meclis 
üyesi ve Kırcaali Haber Gaze-
tesi sahibi olan, aynı zamanda 
Kırcaali Türk Derneği Başkanlığı 
görevini de yürüten Müzekki Ah-
met, Kırcaaliden iş adamı Velehat-
tin Veli ile Gebze Belediye Meclis 
üyeleri Ergün Kahraman, Yıldırım 
Beyazıt, Kerim Büyükgöz ve 
Hasan Hocaoğlu, Gebze Balkan 
Türkleri Derneği Başkanı Raim 
Madenci, Darıca Balkan Türkleri 
Başkanı Rıfat Yakupoğlu, Güzeller 
Mahallesi muhtarı Mümin Yılmaz 
ile iki derneğin yönetim kurulu 
üyeleri de katıldı. 

Kırcaali- Yalova Dostluğu
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan 

Azis, Meclis Üyeleri Müzek-
ki Ahmed, Ehliman Çoban ve 
İş adamı Velattin Veli, Yalova 
Belediye Başkanı Yakup B. Koçal’ı 
makamında ziyaret etti. Balgöç 
Derneği Başkanı Lütfi Özgür ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Beyhan 
Çavuş’unda katıldığı ziyarette or-
tak çalışma platformu konuşuldu.
Yalova’daki akrabalarını Kırcali’li 

hemşehrilerini ziyaret etmek 
amacıyla Yalova’ya geldiklerini 
belirten Kırcaali Belediye Başkanı 
Hasan Azis “Yalova’da ikamet eden 
hemşehrilerimiz hatta akrabalarım 
var. Bu sebeple Yalova ile Kırcaali 
kentleri arasında gönül bağımız 
var. İki komşu ülkenin kardeş 
belediyeleri olarak sosyal, kül-

türel, eğitim ve spor alanlarında 
iş birliğimizi daha da geliştirmek 
adına sayın Başkanımıza zi-
yarette bulunduk. AB fonlarından 
faydalanmak adına ortak projeler 
üretebileceğimiz inancındayım. 
Bu yönde çalışmalarımıza ağırlık 
vereceğiz. Gönül köprüsünü 
daima canlı tutacağız” dedi. 
Ayr ıca  Kırcaa l i  Be led iye 

Başkanı Azis 21 Ekim 2009’da 
yapılacak olan Belediye Bayramı 
kutlamalarına Yalova Belediye 
Başkanı Yakup B. Koçal’ı davet 
etti.
Nazik ziyaret ve davete çok 

teşekkür eden Yalova Beledi-
ye Başkanı Yakup B. Koçal 
“İki kent arasında önümüzde-
ki süreçte sıcak ilişkiler daima 
olacaktır. Programımızda büyük 
bir aksilik olmadığı sürece 21 
Ekim’de yapılacak olan etkin-
liklere katılmak üzere Kırcaali’ye 
gideceğiz. Kardeşler imizin, 
hemşehrilerimizin arasında olmak 
bizleri onurlandıracaktır. Kırcaali ile 
sosyal, kültürel ve spor alanlarında 
iş birliği yapmak, özünde aynı olan 
kültürlerimiz arasındaki alışveriş 
her iki taraf içinde önemli bir 
adım olacak diye düşünüyorum” 
şeklinde konuştu. 
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Kırcaali Belediye Başkanı müh. Hasan Azis Tekirdağ Belediye Başkanı 
Op.Dr. Adem Dalgıç’a plaket sundu.

Kırcaali Belediye Başkanı müh. Hasan Azis Gebze Belediye Başkanı 
Adnan Köşker tarafından sıcak karşılandı.

Kırcaali Belediye Başkanı müh. 
Hasan Azis Yalova Belediye Başkanı 

Yakup B. Koçal’ıya plaket sundu.
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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

Yeni hükümet 
k u r u l d u , 
çalışmalarına 
hızlı adımlarla 
başladı. Kriz mi 
dersin, sabık 
h ü k ü m e t i n 
yolsuzlukları mı 

dersin, bütçe açığı mı dersin hepsi 
var... 

Ama biz im üzer inde durmak 
istediğimiz başka bir konu. Hükümet 
kurulduğunda gözler bir kişiye 
odaklanmıştı. Bulgarların tanınmış, 
medyatik tarih profesörü Bojidar Dim-
itrov. Komunist dönemde ajan olduğu 
için, Dış Bulgarlardan sorumlu Devlet 
Bakanı olarak tayin edilmesi eleştirilen 
Bojidar Dimitrov’u Başbakan şöyle 
savunmuştu: Dimitrov son 3 yılda 
devamlı benim yanımda oldu,beni 
destekledi, bu ona yapabileceğimin 
en azı. Gerçekten de öyle oldu. Çok 
geçmeden Devlet arşivleri ve Diya-
net müdürlüğü de Bojidar Dimitrov’a 
bağlandı. 

Diyanet müdürlüğünün Prof. Bojidar 
Dimitrov’a bağlanmasını haber yapan 
Bulgaristan Başmüftülüğü resmi web 
sayfası haberi verdikten sonra bir yo-
rum ve temennide bulunuyor. Diyor 
ki:

“Çeşitli yayınlarına baktığımızda onun 
müslümanları pek sevdiğini söyleye-
meyiz. Ancak bütün bunlara rağmen 
müslümanlar ve diğer din temsilcileri 
ile ilişkilerinde devlet adamlığına 
yakışır bir şekilde davranış sergilem-
esini umut ediyoruz.” 

Burada bir iddia var. Bojidar Dim-
itrov kitaplarıyla, çeşitli dergi ve 
gazetelerdeki yazılarıyla, verdiği mül-
akatlarla, Bulgar resmi televizyonunda 
Bulgar Anısı (Pamet Balgarska) isimli 
programıyla Türkleri ve Müslümanları 
sevmediğini belirtmiş bir kişidir. Diya-
net müdürlüğünün ona bağlanması 
müslümanlara karşı olumsuz, önyargılı 
fikirleriyle tanınmış birisinin idareci 
yapılması demek bu da hiç te iyiye 
işaret etmiyor, demek istiyorlar. An-

Haber yarım kalmış biz tamamlayalım

cak müslümanlara karşı hangi sözleri 
sarfettiği belirtilmiyor. Haberin eksik 
kalan kısmı işte bu yanı. 

Prof. Dimitrov’un Pazar günleri 
sunduğu Pamet Balgarska programını 
tarihe meraklı biri olarak zevkle 
izlerdim. Şu anda devam ediyor mu 
bilmiyorum. Bazen bilmediğim şeyleri 
gündemime taşıması açısından 
hoşuma gider, bazen gülmekten 
kırıp geçirirdi. Programların birinde 
Bulgarların, Büyük Simeon dedikleri 
çarlarının at üzerinde yapılacak deva-
sa heykeli tartışılıyordu. Ancak atın 
kafası yukarı doğru mu bakmalıydı, 
yoksa aşağıya doğru mu?... Gel de 
çık işin içinden. 

Esas konumuza dönelim. İşte Dış 
Bulgarlardan, Devlet arşivlerinden 
ve Diyanet müdürlüğünden so-
rumlu Devlet Bakanı Prof Dr. 
Bojidar Dimitrov’un müslümanlar 
hakkındaki fikirleri:“Şuanda ne yazık 
ki, Türkiye’nin siyasi idaresi İslam’ın 
elinde, bü yüzden hristiyanları 
boğazlama olayları sıklaştı. Sadece 
bir kaç gün önce hristiyan literatürü 
yayınlayan dört kişi boğazlandı. Evet 
boğazlandı, bu müslümanların en 
sevdiği yöntem, aynı Batak’ta olduğu 
gibi.” (25 Nisan 2007 tarihinde Moni-
tor gazetesine verdiği mülakattan)

Zannederim bu alıntı, daha doğrusu 
tarih profesörü ünvanı taşıyan yeni 
bakanın katmerli önyargısı, genel-
lemeleri ve hertürlü ilmi iddiadan 
yoksun hükmü kendisi hakkında az 
da olsa bir fikir edinmenize yardımcı 
olmuştur, aynı zamanda Bulgaristan 
müslümanlarına Vejdi Raşidov’u Kül-
tür Bakanı tayin ederek şirin görünm-
eye çalışan Boyko Borisov’un da iki 
yüzlülüğünü ortaya çıkarmıştır.

KH

Milletvekili Remzi Osman 
Sağırlar Camisi’nin 
İnşaatını Yerinde Gördü
Kırcaali Millet Vekili Remzi Osman, 

Kırcaali Bölge Müftüsü Şabanali Ah-
met, Kırcaali Belediye Meclis üyeleri 

Müzekki Ahmet ve Halil Apti   Sağırlar 
/Gluhar/  köyünde yeni inşa edilen 
camiyi ziyaret ettiler. Köy  muhtarı Er-
kan Hüseyin konuklara caminin inşası 
ile ilgili bilgi verdi.  Caminin şu an bir-
inci katının kaba inşaatının yapıldığını 
bildiren muhtar, bundan sonra inşaatın 
devamı için yol haritasının da çizildiğini 
belirtti. Bölge müftüsü Şabanali Ahmet 
camiye şu ana kadar maddi yardımda 
bulunan tüm kurum ve kuruluşlara, 
yurt içi ve yurt dışından destek çıkan 
kardeşlere teşekkür etti. Şabanali Ah-
met cami inşaatının tamamlanması için 
hayırseverleri destekte bulunmaları 

çağrısında bulundu. Camiye yardım 
edecek kişiler için banka hesap 
numarası:

IBAN:BG84DEMI92404000016176
BIC: DEMIBGSF
D Commerce Bank AD- Kırcaali 

şübesi

Yardımlarınızla ilgili her türlü bilgiyi 
Kırcaali bölge müftülüğünden alabil-
irsiniz.
Tel: 0035936182755

Yapılan tüm yardımlar bölge 
müftülüğün kontrolündedir ve bizzat 
denetlenmektedir. 

Miladinovo /Dedeler/ köyünden 
10 çocuk Bursa’da tatil yaptı
Miladinovo /Dedeler/ “Hristo Botev” 

ortaokulundan 10 çocuk geçen hafta 
Bursa’nın Osmangazi Belediyesi’nde 
bir hafta tatil yaptılar. Bu iki kardeş 

belediye proje icraatı ile gerçekleşti. 
Aynı şekilde Kırcaali Belediyesi 
Bursa’dan 10 çocuğu Bulgaristan’a 
davet ederek, Karadeniz şehri 
Ravda’da ağırladı. Konu ile ilgili De-
deler köyü “Hristo Botev” ortaokul  
Müdürü Sayın Bayram Hüseyin gaze-
temize şu bilgileri verdi:
“Okulumuzdan onar çocuk her yıl 

Bursa Osmangazi Belediyesi’ne mis-
afir olup burada tatil yapma imkanı 
buluyor. Bu ziyaretler iki belediye 

başkanı tarafından imzalanan 
kardeşlik protokolünden sonra 
başlamıştır. Çocuklarımız Bursa’da 
çeşitli kültür etkinliklerine katılıyor, 
tarihi yerleri gezme imkanı bu-
luyor ve eğitim alanında da bilgiler 
alıyorlar. Bu kampların iki taraftaki 
çocuklar için çok yararlı olduğunu 
düşünüyorum. Bu olanakları bizlere 
sağlayan Kırcaali Belediye Başkanı 
müh. Hasan Azis’e ve Bursa Os-
mangazi Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar’a teşekkür ediyorum.” 
Bu yaz Kırcaali Belediyesi Türkiye 

ve Yunanistan’daki kardeş belediyel-
erden 130 çocuğu Ravda kampında 
ağırladı. Belediye Başkanı müh. 
Hasan Azis’in özel gayreti ile 
Kırcaali bölgesinden alacı, fakir ve 
özürlü çocuklardan oluşan bir grup 
Ravda’da kampa katıldı. Ayrıca 
Kırcaali’den çok sayıda öğrenci İzmir 
-Manisa, İstanbul- Gaziosmanpaşa 
ve Gümülcine’de kamplara katıldı. 
Bu çocukların toplam sayısı 300’ü 
aşmaktadır.

KH
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teşekkür ediyorum. Bizim için en büyük 
hediye Kilisemizi ziyaret etmeleri oldu. 
Kırcaali’de Müslümanlar ve Hristiyanlar 
asırlarca beraber ve kardeşçe yaşamıştır 
ve yaşamaktadır. Buraya gelmezden 

önce Gümülcine papazı benimle bera-
berdi. Kendilerine Gümülcine göçmeni 
olan Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar tarafından düzenlenen 
iftar yemeğine katılması teklifinde bu-
lundum. Maalesef kendileri bu teklifime 

Osmangazi Belediyesi’nden 1000 kişiye iftar yemeği  
“katiyetle gitmem” cevabını verdi. 
Maalesef bazı kişiler hoşgörüden 
uzak durmaktadır.” dedi. 

Kırcaali’nin kardeş şehri Osman-
gazi Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar konuşmasında Kendisinin 

Gümülcine’den, eşi ise Cebel’den 
olduğunu söyledi. 

Sayın Dündar, “Ramazan ayı 
boyunca Bursa da böyle iftarların 
coşkusunu yaşamaktayız, ancak 
ilk defa bu coşkuyu Kırcaali’deki 

kardeşlerimle yaşıyorum. Bu duygular 
benim için unutulmayacak duygulardır. 
Kardeş şehrimiz Kırcaali ile ilişkilerimiz 
sadece teknik alanda değil sosyal ve 
kültürel alanda da devam etmektedir” 
dedi. 

Kırcaali Belediye Başkanı müh. 
Hasan Azis iftar yemeğini düzenley-
en Osmangazi Belediyesine teşekkür 
etti. Başkan Azis” Osmangazi Beledi-
yesi ile birlikte Kırcaali’nin Pros-
tor parkına en büyük çocuk parkını 

yaptık. Burada her gün 300’den fa-
zla çocuk eğleniyor. Yine Osmangazi 
Belediyesinin katkıları ile Dedeler 
köyündeki okula ve çocuklara yardım 
edildi. İşte kardeşliğin anlamı budur. 
Yemeğe katılan tüm kardeşlerimize 

teşekkür ediyorum, hayırlı Ramazan-
lar diliyorum.” dedi. 

İftar yemeğine Müslümanların yanı 
sıra çok sayıda Hristiyan da katıldı.

1. Sayfadan devamı

Ohri Gölü’nde gemi battı, 
15 Bulgaristan vatandaşı 
hayatını kaybetti

Makedonya’nın Ohri kentindeki göl-
de çoğunlukla Bulgar turistleri taşıyan 
“İlinden” gemisi battı. Makedonya haber 
ajanslarının bildirdiğine göre gemi, saat 
11 sularında göl kenarından 200-300 me-
tre uzaklıkta Eleşets tatil köyü yakınında 
battı. Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov 
‘un Makedon meslektaşı George İvanov 
ile yaptığı telefon görüşmesinde 35 kişinin 
kurtarıldığı, 14 kişini ise boğulduğu bildi-
rildi. İlk belirlemelere göre geminin bat-

ma sebebi, fazla yolcunun alınmasıdır. 
Makedonya hükümeti, Pazar günü 
yas günü olacağını açıkladı, Ulaştırma 
Bakanı Mile Yanakievski ise istifa etti. 
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 
hükümet uçağının acilen Ohri’ye gitme-
si ve olaydan zarar gören Bulgaristan 
vatandaşlarını yurda getirilmesi yönünde 
talimat verdi. Başbakan, Ohri kentin-
deki olayı Cumhurbaşkanı Pırvanov’la 

görüştü. Görüşmede Başbakan 
Borisov, Bakanlar Kurulu’na milli yas 
günü ilan edilmesi teklifini sunacağını 
bildirdi. Başbakan Borisov, Makedon 
meslektaşı Nikola Gruevski ile de 
telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede 
Makedon yetkililerinin bu feci olayla 
ilgili çalışan Bulgar diplomat ve 
uzmanlarına tam destek vermeleri 
konusunda anlaşma sağlandı.

Olağandışı toplanan hükümet, 7 
Eylül gününü olayda hayatını yitiren 

vatandaşlar için yas günü ilan etti. 
Başbakan Boyko Borisov, Bul-
garistan Birleşmesinin bayramı 6 Ey-
lül kutlamalarının iptal edildiğini, sa-
dece ayin düzenleneceğini bildirdi. 

Alınan son verilere göre gemide bu-
lunan 55 Bulgaristan vatandaşından 
15’i hayatını kaybetti.  

Özürlü çocuklar Tekirdağ’da tatil yaptılar
Kırcaali Özürlüler Derneği’nden 

35 çocuk   31 Ağustos  - 07 Ey-

lül 2009  tarihleri arasında 
Tekirdağ’da tatil yaptılar. Tekirdağ 
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne /İMEM/ 
ait Kumbağ’daki Arzum Öğretmen 
Evi tesislerinde bir hafta boyun-
ca özürlü çocuklar misafir edildi. 
Çocukların tüm masrafları Tekirdağ 
İMEM tarafından karşılandı. 

Konu ile ilgili Kırcaali’de bulunan 
Tekirdağ İMEM Müdür Yardımcısı 
Sadi Esenkal Kırcaali Haber Gaze-
tesine şu açıklamada bulundu: 

“İki yıldır Kırcaali’den özürlü 
çocukları tesislerimizde ağırlıyoruz. 
Geçen sene yine 35 çocuğumuzu 
Tekirdağ da misafir ettik. Onların 

yüzündeki o mutluluğu gördük-
ten sonra kendilerini her yıl birer 
hafta Tekirdağ da misafir etme ve 
ağırlama kararı aldık. Benim za-
ten Bulgaristan ile bağlantılarım 
var. Annem Kırcaali’den, ba-
bam ise Davitkovo’dan. Onların 
geldiği yerlerdeki kardeşlerimize 
hizmet vermek bizler için büyük 
şereftir. Kırcaali Belediye Başkanı 
müh. Hasan Azis’in de bu 
çocukların Tekirdağ’a gelmeler-
inde büyük katkıları oluyor. Ken-
disine teşekkür ediyoruz. Kırcaali 
ve Tekirdağ Belediyeler i ’nin 
kardeş şehir olmalarının da bu 
tür organizasyonların daha da 
artmasına katkı sağlayacağına 
inanıyorum. “ 

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Kırcaali Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
kardeş olmalarından sonra en az 
10 okuldan çocuklar Tekirdağ’da ta-
til yaptılar. Bu yılın Haziran ayında 
Stremtsi /Göklemezler/ köyünden 
10 güreşçi tesislerimizde ağırlandı. 
Bunların yanı sıra her yıl bölgemi-
zde temsil veren Kırcaali “Kadri-
ye Latifova” Devlet Tiyatrosunun 
tüm masrafları Tekirdağ İMEM 
tarafından karşılanmaktadır. 

       Sadi Esenkal

KH

KH

KH
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Ramazan Manileri
E s k i  R a m a z a n l a r ı n  z ev k l i 

yanlarından biri de Ramazan da-
vulu ve davulcusuydu. Ramazan ayı 
başında sahura kalkmak için rama-
zan davulcusu tutulurdu. Davul gene 
her cami ve mescitte vardı. Davulcu, 
akşamları ifdar vaktini bildirir, im-
saktan önce davulunu çalarak göyü 
gezer müslümanları sahura  kaldırırdı. 
Herkesten davulcu olamazdı. Davulu 

zevkle vurmak bir marifetti. Ramazanın 
onbeşi davulcu ve köy çocukları için 
bir bayramdı. İftardan sonra davulcu , 
davulunu alır, çocukları arkasına takar 
ev ev dolaşırdı .    Her ev önünde, 
hep birlikte ramazan manileri söylenir  
ve hane sahibinden bahşiş almadan 
çekilinilmezdi. Bahşiş para olur, 
gömlek, havlu vesaire verilirdi.  İşte o 
söylelen manilerden birkaçı :

İŞTE GELDİM KAPINIZA,
SELAM VERDİM HEPİNİZE.
SELAMIMI ALMASSANIZ,
BİR DAHA GELMEM KAPINIZA.

ESKİ CAMİ DİREK İSTER,
SÖYLEMEYE YÜREK İSTER.
BENİM KARNIM TOKTUR AMA,
ARKADAŞIM ÇÖREK İSTER.

SIÇAN GELİR TIKLA TIKLA,
NE NOHUT KALDI NE BAKLA.
İKİ GÖZÜM MAHMUT AGA,
CEBİNİN DİBİNİ YOKLA

DAR YATAKTA YATARIZ,
KEYFİMİZE BAKARIZ.                      
BİRAZ BEKLE DAVULCU,
BAHŞİŞİNİ ATARIZ.

ALDIM BAHŞİŞİMİ GİDERİM,
ÇOK DUALAR EDERİM,
SAĞ OLUPTA ÖLMESSEK,
GELECEK YILA GELİRİM.

VELİ AGA NE UYURSUN,
UYKULARDA NE BULURSUN.
KALKSAN NAMAZINI KILSAN
DOĞRU CENNETİ  BULURSUN

DAVULUMUN İÇİ PEKMEZ ,
ÇALARIM FAKAT ÖTMEZ.  
BİR BAHŞİŞ VERMESSENİZ,
DAVULCU BURDAN GİTMEZ.

Düzenleyen : M. Hasan

İçimizdeki Bayramlar
Evet! Bayramlar yaklaştıkça bin 

bir türlü güzel duygular yeşerir 
içimizde. Her Bayram geldiğinde 
kendisiyle sevinç de getirir, hüzün 
de. Bazen yeni yüzler doğar 
seviniriz, mutlu oluruz, bazen 
yakınlarımızdan birilerini kaybetmiş 
oluruz, hüzünleniriz. Yine de Bay-
ramlar bizleri bir araya getirendir, 
beklenilendir, sevindirendir.
Evet! Bayramlar! Hep dolu dolu 

hissettiğim, unutamadığım, un-
utmak bile istemediğim o güzel, 
eşsiz, müthiş tatlı Bayramlar. 
Bayramlar avucumuza bırakılan 
bozukluk veya birkaç jelatinli 
şekeri andıran Bayramlar! De-
delerimizin, anne-babalarımızın, 
odun şişlerine dizili çöreklerin 
Bayramları! Bizim Bayramlarımız. 
Çocukluğumun, gençliğimin, 
ihtiyarladıkça daha çok hissettiğim 
Bayramlarımız. Sayfalara, yazılara 
nasıl sığdırabilirim? Nasıl anlat-
abilirim, nasıl yaşatabilirim, nasıl 
yarınlara taşıyabilirim… O kadar 
zor ve güç ki, imkansız… Ah! 
Nerde o öpülesi nasırlı eller, alnı 
kırışık, tebessümleri yüzünden 
inmeyen babalarımız? Sanki her 
şey değişti, eskiden yeller bile 
böyle esmezdi sanki… Bayram 
deyince şöyle bir düşünüyorum, 

düşündükçe bir şeylerin tüm be-
denimi bir mengene misali sıktığını 
hissediyorum. Boğulacak gibi 
oluyorum. Geçmiş Bayramları, 
bugünün Bayramlarını, yarının 
Bayramlarını düşünüyorum. 
Geçmişi anımsadıkça bugünü 

yaşamak isterken, yarını bi-
raz daha çok düşünüyorum. 
Değerlendiriyorum. İçimi bir keder 
kaplıyor, bir gam ki sormayın.
İnanılmaz bir hazla ger i l -

ere dönüyorum. Çocukluğum, 
gençliğim, yeşil çayırlar, sıra sıra 
dizilmiş bayram türküleri söyleyen, 
başlarında allı-pullu rengarenk 
eşarplı köylü kızları, karşısında 
delikanlıların sağdan birinci, sol-
dan sonuncu diye beğendiğini 
söyleyince yanakları allanan, da-
vullu zurnalı ateş etrafında dönen 
kalabalık, uçuşan ateş böcekleri, 
cırcır böcekleri sesi altında geç-
ti… Ahşap avlu kapıları önünde 
sigaralarını tüttüren aksakallı 
ihtiyar dedeler… Ve sarı başaklı 
ekin tarlaları içinde boy gös-
teren kırmızı gelincik çiöekleri… 
O kadar çok gülümseyen yüzler, 
görüyorum ki, mutluluk yüzler-
inden akıyor adeta, sevenler, 
sevilenler, açılıp-kapanılan kapılar, 
bağrışmalar, çağrışmalar, sarmaş-

dolaşlar, dargınların barışması o 
kadar güzel ki, her şey doğal… Zi-
yaretler ve ziyafetler, kahkahalar, 
kalabalıklar ve yine mutluluk, mut-
luluk…
Ah! Bayramlar! 
Adınız sadece dostluk, sev-

gi, huzur olmalı. Yarınlar bi-
zim, biz yarınların olmalıyız. 
Bayramlarımızla, gelenek ve 
göreneklerimizle. Benliğimizle! 
Saygı ve hoşgörü hiç bitme-
meli, ebediyete kadar. Rodop 
dağları gibi. Rodoplar bizim, biz 
Rodopların kalmalıyız Bayramlar 
gibi.

Midyenin kabuğu tek ve sa-
dece midyeye aittir. Bayramlar 
insanoğluna kendi varlığını his-
settirir, hoşnutluğun yolunun ne 
kadar doğru olduğunu gösterir, 
büyük yaşamayı öğretir, saygıyla 
sarılacağımızı hatırlatır, çünkü 
ömür insanoğluna sunulan bir 
armağandır, sadece tek bir defa 
sunulan armağan. 
İçimizdeki Bayramlar deyince işte 

böyle düşünürüm ben, herkesin de 
böyle düşündüğüne eminim. Hep 
beraber düşünelim büyüklerimizi 
saygıyla analım, küçüklerimize, 
yarınlara umutlar aşılayalım.  

       Habibe HASAN  

Seyhan Mehmed
UNION-IVKONI
firması sahibi

Tüm yürekler sevinç dolsun, 
umutlar gercek olsun,acılar 
unutulsun,dualarınız kabul ve 

bayramınız mübarek olsun.  

Почивки, eкскурзии,      
с а м о л е т н и  и 
автобусни билети 

за Европа.

Müzekki Ahmed

“Ömer Lütfi” Kültür 
Derneği Müdürü 

Kırcaali Belediyesi 
Meclis Üyesi

Mubarek Ramazan Bayramınızı 
tebrik eder hayırlara vesile 

olmasını dileriz.

www.turkkulturevi.net   Тел. 0361 / 6 67 25 ; 6 51 74

Ramazan Bayramı 
Bayram bir sevinç ve neşe 

günüdür. Yüce duyguların 
coştuğu, sevgi ve saygı, 
hislerinin mü'minler arasında 
alabildiğine canlandığı gü-
zel günlerden biridir. O günde 
yardımlaşma ve kaynaşma son 
sınırına varır. 
Bayram insanları kaynaştırıp 

bir araya getiren en güzel ve-
silelerden biridir. Öyle ki, bay-
ramda şahlanan yardımlaşma 
ve hediyeleşme ruhu yalnızca 
hayatta olanlara bağlı kalmaz, 
dünyadan gidip kabirlerinde 
bir Fatiha bekleyenlere kadar 
uzanır. Onların bu dileğini ye-
rine getirmek için mü'minler 
bayramda kabirleri ziyaret ed-
erler; ruhlarına Kur'ân'lar, Fati-
halar ve dualar okuyarak onları 
da sevindirirler.
R a m a z a n  B a y r a m ı n ı n 

mü'minler arasında ayrı bir 

yeri vardır. Çünkü Ramazan 
Bayramı, hergün tutulan orucun 
iftar vaktindeki sevinci gibi, tutu-
lan bir aylık orucun toplu bir if-
tar sevincini ifade eder. Bir ay 
gibi uzun bir süreyle, özellikle 
Ramazan'ın yaz mevsimine 
denk geldiğinde sıcak gün-
lerde nefislerine oruç tutturan 
mü'minler, sabır imtihanını 
vererek manevi sorumluluktan 
kurtulmanın sevincini Ramazan 
Bayramında yaşama imkânına 
kavuşurlar.
Ramazan ve Kurban bayramları 

Hicretin 2. yılından İtibaren kut-
lanmaya başlanmıştır. Rama-
zan orucu da ilk defa bu yıl farz 
kılınmış, bu ayı oruçla geçiren 
rnü'minler sonraki ayın (şevval) 
ilk üç gününü bayram olarak 
kutlamışlardır. Bu sebeple bu 
bayrama Ramazan Bayramı 
denmiştir.
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Şabanali Ahmed
Kırcaali Bölge 

Müftüsü

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin 
R abbi  y üc e  A l lah’a  s on s u z 
şükürler olsun! Ramazan Bayramı 
bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm 
insanlık için hayırlara vesile olsun.

Шабанали Ахмед
Районен Мюфтия
на обл. Кърджали

Müh. Erdinç Hayrulla
Mestanlı Belediye 

Başkanı

Mübarek Ramazan bayramı 
ulus umu za sağlık ,  hu z ur, 
mutluluk, bolluk ve bereket 

getirsin. 

Инж. Ердинч Хайрула
К м е т  н а  О б щ и н а 

Момчилград

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ
www.momchilgrad.bg

Bahri Ömer 
Cebel Belediye 

Başkanı

Mübarek Ramazan Bayramını 
sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve 
huzur içinde geçirmenizi dileriz. 

Бахри Юмер
Кмет на Община 

Джебел

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ
www.dzhebelbg.com

Resmi Murad
Ardino Belediye 

Başkanı

Tüm Müslümanların Ramazan 
Bayramını kutlar, sağlık ve 

mutluluklar dilerim.

Ресми Мурад
Кмет на Община 

Ардино

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ
www.ardino.bg

Aydın Osman
Çernooçene Belediye 

Başkanı
Айдън Осман

Кмет на Община 
Черноочене

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ

www.chernoochene.com

Skat TV Türkçe Yayına Karşı Kampanya Başlattı
Irkçı ve aşırı milliyetçi ATAKA par-

tisinin yayın organı olarak bilinen 
"Skat TV" adlı özel televizyon kanalı 
Bulgaristan Devlet Televizyonu'nda 
(BNT) Türkçe haberlerin yayından 
kaldırılması için imza kampanyası 
başlattı. 

Ülkede 8 yıldır günde 15 dakika 
olarak yayınlanan Türkçe haber bül-
teninin yasaklanmasını talep eden 
ATAKA partisinin isteği üzerine 
başlatılan kampanya çerçevesinde 
SKAT TV elemanları başta Başkent 
Sofya olmak üzere büyük şehirlerin 
merkezlerine kurdukları stantlarda 
halktan imza toplamaya çalışıyor. 

Kendisini "araştırmacı gazeteci" 
olarak tanıtan kampanya sorum-
lusu Nenço Nenov, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada "BNT’de Türkçe 
haber yayınlarının yasaklanması 
SKAT izleyicilerinin bir talebidir. 
İzleyicilerimiz Devlet Televizyo-
nunda Türkçe yayın istemiyorlar. 
Toplanan imzaları Eylül ayında Par-
lamentoya ulaştıracağız" dedi. 

Büyük bir bölümü orta yaşın üzer-
indeki vatandaşlardan olmak üzere 
Sofya’da 2 bin 200, ülke genelinde 
ise 40 bin imza toplandığını be-
lirten Nenov, "Bulgaristan’da Türk 
yok. Müslümanlar var. Kendini Türk 
olarak görenler sadece kendilerine 
zarar veriyorlar" iddiasında bulun-
du. 

BNT’deki Türkçe haber yayınların 
halk arasında ayrım yarattığını öne 
süren Nenov Bulgaristan'ın resmi 
dilinin Bulgarca olduğunu ve her 
Bulgar vatandaşının Bulgarca bilm-

esi gerektiğini söyledi. 
Nenov, Eylül ayı sonuna dek 

sürdürmeyi planladıkları kampanya-
dan sonra bu kez TRT’de Bulgarca 
yayın yapılması talebi ile başka bir 
kampanya başlatacaklarını bildirdi. 
Nenov Türkiye’de yaşayan Bul-
garistan vatandaşlarından bu ko-

nuda istek geldiğini ileri sürdü. 
Başbakan Boyko Borisov, Parla-

mentoda kendisine şartsız destek 
veren tek parti olan ATAKA’nın 
Türkçe haberleri yasaklanması 
talebinin Parlamento grupları 
arasında görüşülmesi gerektiğini 
söylemişti. 

Şükran İdriz 
Kirkovo Belediye 

Başkanı

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, 
daha güzel ve mutlu bir Ramazan 

Bayramı diliyoruz. 

Шюкран Идриз
Кмет на Община 

Кирково

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ
www.kirkovo.bg

Sebihan Mehmed 
Krumovgrad Belediye 

Başkanı

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir 
araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu 
günlerin en değerlilerinden olan 
Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Себихан Мехмед
Кмет на Община 

Крумовград

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ
www.krumovgrad.bg

Ramazan Bayramınız 
mübarek olsun!


