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Kırcaali’nin yeni

 Kırcaali’de 240 000 metre kareye  yapılması öngörülen  park, şehre yeni bir görünüm verecek. 
Bulgaristan’da şehir merkezinde yapılan en büyük park projesi Avrupa Birliği desteğiyle 
gerçekleşecek ve 8 500 000 levaya maal olacak. Kırcaali Belediyesi’nin bu önemli projesinin 

inşaatına 2010 yılının başlarında başlanacak ve iki yılda tamamlanacak.   

Görevine yeni başlayan T.C. Filibe Başkonsolosu 
Sayın Cüneyt Yavuzcan 08.10.2009 tarihinde 
Kırcaali’yi ziyaret etti. İlk önce Sayın Yavuzcan 
Kırcaali Valisi İvanka Tauşanova ile görüştü. 
Tauşanova Türk Diplomata bölgedeki siyasi 

Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Cüneyt Yavuzcan  
Kırcaali’yi ziyaret etti ve ekonomi durum  hakkında bilgi verdi. Daha 

sonra Başkonsolos Yavuzcan “Ömer Lütfi” kültür 
derneğini ziyaret etti. Dernek Müdürü Müzekki 
Ahmet değerli misafire Derneğin faaliyetleriyle 
ilgili bilgiler sundu. Müzekki Ahmet “Siz burada 
Anavatan Türkiye’mizi temsil ediyorsunuz. Sizleri 
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aramızda görmekten gurur ve mutluluk duyuyo-
ruz. Her zaman etkinliklerimizde sizleri aramızda 
görmek istiyoruz” dedi. 
Sayın Yavuzcan Derneğin çalışmaları hakkında 

daha önceden bilgi edindiğini, yapılan işler için   
tüm çalışanların takdire layık olduklarını söyle-
di. 
Kırcaali Haber gazetesine açıklama yapan 

Başkonsolos Yavuzcan şunları belirtti: 
“Ben bir kariyer diplomatıyım. 19 yıldır T.C. 

Dışişleri Bakanlığında çalışıyorum. Daha önce 

sırasıyla Kenya, Almanya, Hon Konk, Çek 
Cumhuriyeti ve son dönemde de Afganistan’da 
görev yaptım. Afganistan’daki görevim NATO ile 
bağlantılıydı. Bölgenin kalkınma ve imarı ile ilgili 
ekibin başındaydım. Şimdi de Avrupa Birliği ül-
kesi olan Bulgaristan’da, yani Filibe’de göreve 
başladım. Bulgaristan ile Türkiye arasındaki 
ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çalışacağım. 
Zaten ilişkilerimiz son dönemde çok iyi bir sevi-
yededir. Görevim süresince iki komşu halk 
arasındaki dostluk ve iyi ilişkilerin daha da 
artması için elimden geleni esirgemeyeceğim.” 

park projesi
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Sadulla Hayrullah Dede: 
Evliyaların Ruhuna Fatiha 
Okuyalım 

- Sayın Hayrullah, Elmalı Baba mayesi 
neden düzenlenir?

- Mayeler genelde Elmalı Baba gibi ermiş, 
evliyaların hürmetine yapılan dinî etkinliktir. Çünkü 
bu kişiler 12 asrın ortalarında Moğol istilâsından 
kaçarak Anadolu’yu terk edip Horosan’dan Rumeli 
topraklarına gelen ve kendileriyle birlikte İslâmiyet’i 
Balkanlar’a getirip yayan kutlu zatlardır. Bu ulemalar 
türbeleriyle ünlüdür. Örneğin, Enihan Baba 
(Smolyan), Otman Baba (Trakiets), Demir Baba 
(Razgrad), Kızıldeli Sultan (Gümülcine) vs. Fakat bu 
geleneğin asıl amacı insan farkı yapmadan Alevî, 
Bektaşî, Hristiyan, Sünnî Müslüman ve de kadın, 
erkek, zengin, fakir demeden, herkesi birbirine 
kaynaştırmayı güden bir adeti yerine getirmektir. 

- Bu etkinlik nasıl teşkilâtlandırılır?

- Bu olayı gönüllü emek veren kardeşlerimiz 
dışında birçok hayırsever insanların maddî ve 
manevî desteğiyle meydana getiriyoruz. Burada 
hatta gelecek maye için hazırlık yapıyoruz. Türbe 
yanındaki ulu meşe altına Elmalı Baba yardım sergisi 
açıyoruz. Yerli Dede etrafına toplanan Aleviler para 
bağışında bulunan misafirleri karşılıyor. Bunlar 
arasında en çok Türkiye’ye 1989’da ve önceden 
göç edenler göze çarpmaktadır. HÖH milletvekili 

Ünal Tasim yardımını hiçbir zaman esirgememiştir. 
Ayrıca kendisinin kardeşlerimizi kaynaştırma 
açısından önem taşıyan hareketleri kayda değer 
bir vukudur. 

- Âdet ne yapılmasını emreder?

- 20’den fazla kurban kesilerek 20-25 kazan 
pilav hazırlanır ve halka dağıtır. Bu hizmet gönüllü 
olarak Elmalı Baba anısına verilir. Mayeye gelen 
bini aşkın kişi eli boş gelemez. Kimileri kurban 
(büyük ve küçükbaş hayvanlar, tavuk, horoz) getirir, 
kimileri ise giysi. Kurbanlar kesilir, giysilerse açık 
artırmayla satılır. En önemlisi de, mutlaka türbeye 
girip Elmalı’nın mezarı başında dua okuyup ruhuna 
niyaz etmektedir.

- Kırcaali Haber okuyucularına ne söylemek 
istersiniz?

-Arzu ederim ki hoşgörü, birlik, beraberlik 
hepimizin görevi olmalı. Birbirimize karşı saygılı 
olmamız çok önem taşıyan büyük bir zenginliktir. 
Vakfımızın faaliyeti örf ve âdetlerimizi yaşatmak için 
onları gençlere göstermekten ibarettir. Bir toplum 
olarak varlığımızın ayakta durması için dinimizin 
temel olduğunu unutmayalım ve bununla ilgili olarak 
türbelerde yatan sayısız er ve evliyaların ruhuna 
Fatiha okumayı borç bilelim. 

                                Söyleşi: Resmiye MÜMÜN

Bu sene de geleneksel Elmalı Baba 
mayesi yüzlerce insanı bir araya topladı. 
Etkinlik her yıl Eylül ayının ilk Cumartesi 
gününde Mestanlı Belediyesi’nin Bivolyane 
(Mandacı) köyündeki Elmalı Baba türbesi 
yanında gerçekleşir. Mayeye Kırcaali 
Bölgesi dışında Bulgaristan’ın çeşitli yer-
lerinden Alevî toplulukların temsilcileri ve 
Yunanistan’dan misafirler katılır.  

Bu faaliyet Güney Bulgaristan Bektaşi-
Alevî Vakfı’nın girişimiyle başta Mehmedali 
Dede olmak üzere yerli türbe yöneticileri 
tarafından düzenlenir. 

Bu konuyla ilgili Vakıf Başkanı Sadullah 
Hayrullah Dede’ye birkaç soru yöneltmeyi 
uygun gördük.

En Samimi Dostumuz
Bildiğimiz gibi, en kötü şey can sıkıntısıdır. Büt-

ün bir ömür çalışır, sonra emekliye ayrılırsınız. 
Bazı kimseler emekli olunca üzülür, canları 
sıkılır. Bir başkaları çeşitli işler yapar, boş va-
kitlerini doldurur. Merakla çalıştığımız meslek-
ten ayrılınca üzülmemiz doğaldır. Boş oturmanın 
verdiği sıkıntıyı gidermeye çalışmak herkesin 
hakkıdır. Yetiştirdiğimiz nesiller evlenip aile 
yuvasına çekilir. Onların yaşadıkları hayatın 
dışında yaşamaya mecbur kalırız. Bu tabiatın 
bir kanunudur.

Nesillerden uzklaştığımız ihtiyarlık günlerinde 
can sıkıntımızı giderecek ilaç vardır. Onun adı 
da kitaptır. Kitap genç yaşlarda bir öğrenmek 
vasıtası ise, yaşlılık günlerinde boş zamanları en 
iyi şekilde dolduran samimi bir dosttur. İnsanın 
arkadaşının, can yoldaşının üç-beş mahalle öt-
ede değil de, cebinde olması ne güzel şey. Ama 
bu arkadaş, bütün arkadaşlar gibi bir alışkanlığın, 
bir sevginin eseridir. Eğer yaşınız daha küçük 
iken kitapla dost olmamışsanız, onunla yatıp 
kalkmaya kendinizi alıştırmamışsanız, yaşlılık 
günlerinde onu sevip arkadaş olmanız mümkün 
değildir. Nitekim bizde bugün yaşlı insanlar, türlü 
sebeplerle çocukluğunda, gençlik günlerinde 
kitapla dostluk kurmak imkanları bulamamışlar. 
Şimdi onun için yalnızdırlar. Boş zamanlarını bir 
kitabın arkadaşlığı ile geçirmesini bilmedikleri için 
ne yapacaklarını bilemiyor, üzüntülü yalnızlığın 
ıstırabıyla başbaşa kalıyorlar. Şüphesiz yalnızlık 
fenadır. Eğer yalnız kalmak bir kaderin icabıysa, 
ona karşı da tedbirli olmaya mecbur değil mi-
yiz?

Bu yüzdendir ki, daha ziyade yaşlılar için 
yapılmış görünen bu konuşmayı aslında gençler 
ve çocuklar için yapıyorum. Çocukluk ve genç-
lik günleri böyle sürüp gitmez. Bir gün yaşlılık 
günleri sizin başınıza da gelecek ve yalnızlıklar 
o zaman başlayacak. Onun için de şimdi, za-
man kaybetmeden, kitap okuma alışkanlığı 
aşılanmalı. Kitap, insan dostluğuna benze-
mez. Hem vefalıdır, hem de türlü türlü şahsiyeti 
vardır. Sizi eğlendiren, güldüren, düşündüren, 
alıp başka alemlere götüren, heyecana kaptıran, 
sakinleştiren kitaplar vardır. Onu istediğiniz za-
man, istediğiniz yerde yanınıza alır vaktiniz 
olduğunda açıp okuyabilirsiniz. Kırlarda ve yat-
akta da size arkadaşlık edebilir. Bir süre onu 
yalnız bıraksanız bile, size darılmayacak dost 
ve arkadaş kitaptır. Onu sevmeye, dost olmaya 
küçüklükte alışmalı. Alıştırmak büyüklerin boyun 
borcudur.      
                                         Niyazi RAMADAN 

Balkan Ressamları Selçuk’ta Buluştu 
İzmir Balkan Kadınlar Derneği ile Selçuk Beledi-

yesi ortaklaşa düzenledikleri  “Balkan Ressamları 
Selçuk Buluşması” 24.09.2009 – 04.10.2009 tari-
hleri arasında gerçekleşti. 
Konu ile ilgili Dernek Başkanı ressam Sayın 

Aynur Açıkgöz Kırcaali Haber gazetesine  şunları 

belirtti:
“ “Selçuk – Efes 2009” adlı proje kapsamında 

Türkiye’nin Selçuk ilçesinde bir araya getirdiğimiz 
Balkan ressamları ile sanatın evrensel dili ile ül-
keler arası birlik, beraberlik ve dostluk köprülerini 
oluşturarak daha güzel bir Dünya için barış ve 

     Sadulla Hayrullah Dede

hoşgörü mesajlarını iletm-
eye çalıştık”. 
Forum’da Türkiye, Ko-

sova,  Makedonya  ve 
Bulgaristan’dan ressamlar 
yer aldılar.  
 Bulgaristan’ı temsilen 

katılan ressamlar Kamber 
Kamber, Penka Atanasova, 
Hari Atanasov ve Reyhan 
Durmuş’a Selçuk Belediye 
Başkanı Hüseyin Vefa Ül-
gür ve Balkan Kadınlar 
Derneği Başkanı Aynur 
Açıkgöz tarafından   plaket 
ve teşekkür belgeleri takdim 
edildi. 
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Şair Kadir’e Allah akıl fikir vermiş ama za-
man fakirlik vermiş. Kadir bey yazıp çizmeyi ve 
okumayı çok seven bir kardeşimizdir. Edebiyata, 
hele şiire tutkusu onun geçek hayatta hobisi 
olmuş. Bilgi dağarcığı yarım da olsa her gün 
dağarcığı doldurmaya çalışıyor. Böyle bir kişiliği 
var Kadir’in. Şiir şeklini biliyor ancak şiirin öz 
kaynağına daha inememiş görülüyor.
  “Aldırma Gönlüm” adı altında topladığı şiirlerin 

bazıları nesir’e (düzyazı) kokuyor. Ritim, vurgu, 
ahenk ve kompozisyon kopukluğu mevcut. 
Şiiriyet zayıf. Ancak içlerinde takdir edilecekleri 
yok değil. 
Mesela; Aldırma Gönlüm şiirinden birkaç dize 

alalım:
   “Karanlık ufuklar er geç ağarır
   Dağları da hep duman bürümez, aldırma 

gönlüm” diyor.
Aynı şiirinden iki dize daha okuyalım:
   “Bana kelepçe vursalar da ne çıkar
   Hain ölür, demir çürür, aldırma gönlüm” diye 

haykırır.
Kadir gönlünü ya da gönülleri teselli ediyor. 

Sabır’a davet ediyor, boş ver bu da geçer 
anlamında yeğliyor ve gelen günlerin mutlaka 
aydınlık olacağı inancın da beklentisi aşikar. 
Bir başka şiirin de: “Sebebi Var” da iki kıta 

alalım ele:
   “Seller gibi akıyorsam
   Ağlıyorsam sebebi var
   Kükreyip çağlıyorsam

   Gülüyorsam sebebi var.
   Bulgar zulmünden göçtüm
   Türkiye’deysem sebebi var
   Soykırımdan göçtüm
   Yaşıyorsam sebebi var.”diyor. 

Şair Bulgaristan’da iken gurbet ellere gid-
er, para kazanmak için. Çolunu çocuğunu 
geçindirmek için ta İsrail’e gider. Ve orada çok 
zaman geçmeden baba ocağını özler. Özler 
ama ne çare… Şair Kadir İsrail’de de umduğunu 

bulamaz. Beslediği hayaller boşa çıkar. İsrail’de 
yazdığı “Gurbet Ele Sitem” şiirinde bakın ne 
diyor:
   “Anlatamadım derdimi yanan çöllere 
   Gurbetin sıcağı beni yaktı kavurdu
   Her şeyim karıştı yanık kumlara
   Kasırga aldı aldı göğe savurdu.”

   “Sahraya dert yandım, kaktüse, dikene
   Hiç kimse duymadı benim sesimi
   Hiçte merhamet yok boyun bükene
   Allah’ım İsrail’de alma benim nefesimi.”
Diye Allah’a yalvarıyor.

“Suskun Evler” şiirinden de örnekler alalım:
   “Boş odalarda hazanlık faslı
   Kapılar kapalı, kilitler paslı
   Balkonlar Hu çekiyor, Damlar yaslı
   Bu suskun evler bizimdir bizim”
Diyor şair.
Şair Türkiye’ye göçtükten sonra Bulgaristan’a 

memleketine geziye gider. Orada ki köyleri 
gezer evleri görür içi ağlar. Hatta gözyaşları 
çilekeş yüzünden oluk oluk akar. Buruk duygu-
lara katılır.
Şairin bilgi dağarcığı dolu olmasa da bu ilk 

kitabı ile şimdiden sonra daha çok okumak, 
hayatı yeni yeni şiirleriyle dokumak istiyo-
ruz. Bundan böyle kimsenin söylemediği ve 
yazmadığı yeni deyimler yeni yeni yakası 
açılmadık şiirlerini Türk basınında görmek, 
okumak istiyoruz. Yeni dünyada yeni çağdaş 
şiirlerini istemek bizimde hakkımızdır Kadir’den. 
Ve bunu yapacağına yürekten inanıyorum.
   Şair Kadir Kırcali’ye üstün başarılar. 
                                 Nazmi ADALI - Gebze

Şair Kadir KIRCALİ’nin yeni şiir 
kitabı  yayınlandı

Bir nisan günü… Güneş parlak altın rengini bugün 
saklamış bir türlü kendini göstermiyor, gökyüzün-
den insanlara gülümsemiyordu. Mart ayının kuru 
soğuklarını hatırlatan bir gündü. Hava oldukça 
soğuk. Rabbimizin rahmetinden bizlere ihsan ettiği 
yağmur ara sıra yerleri ıslatıyor, toprağı bir daha 
suya doyuruyordu. İşte bu gün her iki aile için de 
başka bir önem taşıyordu. Erkeğin ailesini tarifsiz 
bir heyecan sarmıştı. Sabahın ilk ışıkları sanki on-
lara yeni bir hayat vaat ediyordu. Fazla beklemeden 
yola çıktılar. Heyecanlı bir o kadar da tedirgin 
idiler. Hayırlı bir iş için gidiyorlardı, fakat karşıki 
tarafın buna olumlu bakmadıklarını biliyorlardı. Te-
dirgin oluşların sebebi de zaten bundandı. Amma 
insanın kalbini ısıtan, rahatlatan ümit var ya o terk 
etmemişti onları. Heyecan kızın ailesini de sarmıştı. 
Saatler ne kadar çabuk geçiyordu. Herkes bir tarafa 
dağılmış bir şeyler yapıyor, bunun bir rüya olmasını 
ve gerçekleşmemesini istiyordu. Son anlara kadar 
kimse hazırlık yapmak istemedi, kızına yardım 
etmedi. Oysaki misafirler her şeye rağmen güzel 
karşılanmalı ve ağırlanmalıydı. Havada esen soğuk 
rüzgar onların kalbinde de esiyordu. Kendini göster-
mek istemeyen ve insanlara gülümsemeyen güneş 
onlardaki göstermek istemedikleri ve sakladıkları 
tebessümle aynıydı. Sanki anlaşmışlar ve bir birile-
rine sadık kalmak için hiç taviz vermiyorlardı. Kimse 
bir başkasının yüzü ile karşılaşmayı istemiyordu, 
çünkü bir birilerine ne söyleyeceklerini bilmiyorlardı. 
Bu işte rızaları yoktu. Sebep olarak gösterdikleri 
şey ise erkeğin çok uzaktan olması idi. Mesafe 
uzaklığı, hasret ve görüşememek; bütün bunlar 

onlara acı veriyordu. Kızları ile aralarındaki sevgi-
nin azalacağından korkuyorlardı. Düşünemiyorlardı; 
sevgi öyle bir şeydir ki kişiler istemedikçe kimse onu 
zedeleyemez. Düğümler sağlam bağlandı ise hiç bir 
güç bu bağları koparamaz. Bir diğer düşünceleri de 
şu idi; her anne baba gibi kızlarını zengin birine ver-
mek istiyorlardı. O zengin olsun ki kızları da rahat 
etsin. Evi, arabası ve parası olsun. Onlar için sevgi-
nin temellerini bunlar oluşturuyordu. Kızın teyzesi-
ni dе çağırdılar, çünkü onun da rızası olmadığını 
biliyorlardı. Onun gelişi ile destek bulacaklardı. Bu 
işin olumsuz bitmesine bir yardımcı gibi görüyorlardı 
onu. Bütün bunlar oladursun zaman durmuyor, 
hızla ilerliyordu. Misafirler artık gelmişti. Kimse ne 
olacağını bilmiyordu. İçeri davet edildiler. Kızgın 
olmalarına rağmen anne baba misafirlere karşı 
saygısızlıkta bulunmadılar. Getirilen hediyeler kabul 
edilmiş, sohbete başlanmıştı. Her iki taraf da birbir-
ilerine gayet saygılı davranıyordu. İlerleyen zamanla 
sohbet de ilerlemişti, amma olumluluk gösteren hiç 
bir işaret yoktu. Destek olarak gördükleri kızın teyz-
esi de sık sık sohbete katılıyor, kendisinin de rızası 
olmadığını söylüyordu... ve bir sürü mazeret. Ne 
var ki yaşadığı bir olay vardı ve onu unutamıyordu. 
Düşünceleri ile çelişkili olsa da bunu yaşamıştı. So-
nunda duramadı ve görmüş olduğu rüyasını orada 
olanlara anlatmaya başladı. Şimdi onun için, sonra 
ise herkes için önem taşıyacak olan rüya çok il-
ginçti. Teyzesi rüyasında bir yıl önce vefat etmiş 
olan annesini, yani kızın anneannesini görmüştü. 
Bunları anlatırken çok sevdiği annesini hatırladı ve 
ağlamaya başladı. Şunu da çok iyi biliyordu- an-

nesi torununu çok seviyordu ve ona karşı ayrı bir 
sevgi taşıyordu. Sevgisi de karşılıklı olunca daha 
çok büyümüştü. Anlatırken duygulanan teyze istek 
ve düşüncelerine aykırı olan olayı tekrar yaşıyordu. 
Annesi ona şöyle demişti: Niye duruyorsunuz, hadi 
kalkın. Misafirleriniz gelecek. Kalkın ve hazırlık 
yapın. Niye duruyorsunuz? Toparlanın ve misafirl-
erinizi güzelce karşılayın.Teyze çok duyguluydu. 
Kendine sorduğu soruları şimdi oradakilere de so-
ruyordu. Bu nasıl olabilir? Siz neler yapıyorsunuz? 
Nasıl olur da bir yıl önce vefat etmiş olan annem 
bile bunlardan haberdar, bunları biliyor. Bizim ne 
durumda olduğumuzu nerden biliyor da bizi ikaz 
ediyor? Bunları ona kim bildiriyor? Bizim bu ka-
dar küçük ve halledilebilecek gibi gördüğümüz 
olay onun için bu kadar mı önem taşıyor ki ona 
ulaşıyor? Biz bunun bitmesini ve unutulmasını is-
tiyoruz. Biz bu işe rıza göstermiyoruz. Ve daha bir 
çok sorular. Fazla uzatmaya gerek var mı ki?,, Hiç 
kimse görmek istemeyen kadar kör olmaz,,sözü 
var ya .İşte bu söz bütün cevap bekleyen soru-
lara yetecеk. Her soruya ayrı ayrı cevap verme-
kten daha çok tatmin gücüne sahip olan bu söz 
sadece ona değil hepimize yetmez mi? Biz görmek 
istemesek de Rabbim gösteriyor, hem de sadece 
bize değil, göremeyecek sandığımız kişilere de. O 
kişileri bir vasıta yapıp bizlere bir şeyler söyleyen 
Allah’a şükretmekten başka ne kaldı ki? O yüce 
kudreti görmekten başka ne kaldı? Bizler ne diye-
biliriz ki? Söylenecek bir şey kalmadı, ancak emin 
olduğumuz, şüphe etmediğimiz ve değişmeyen bir 
şey. Soruların tek cevabı. Diyeceksin ki nedir o sahi: 
unutma odur TAKDİR-İ İLAHİ.                             
                            Seycan Ali - Kırcaali

 BİR NİSAN GÜNÜ
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Dedeler Köyü’nde Dostluk ve Kardeşlik Bayramı  
25.09.2009 tarihinde Kırcaali’nin 

Dedeler (Miladinovo) köyü İlköğretim 
okulu önünde Bursa Osmangazi 
Belediyesi ve Kırcaali Belediyesi 
arasında imzalanan kardeşlik pro-
tokolünün 2. yıldönümü münasebeti-
yle “Dostluk ve Kardeşlik” bayramı 
düzenlendi. Törene Dedeler köyü 
öğrencileri ve köylülerin yanı sıra 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden  
40 kişilik öğrenci ve öğretmen 
gurubu da katıldı. Törenin açılış 
konuşmasını yapan “Hristo Botev” 
ilköğretim okulu Müdürü Bayram 
Hüseyin bu anlamlı törenin Dedel-
er köyünde düzenlenmesinin birçok 
nedeni olduğunu söyledi. Sayın 
Hüseyin konuşmasında şunları be-
lirtti. 
“Bundan 2 yıl önce Bursa Os-

mangazi Belediyesi ile Kırcaali 
Belediyesi arasında imzalanan 
kardeşlik protokolünden sonra 
gerçekleşen dostluk ilişkilerimiz 
Bursa Büyükşehir Belediyesiyle 
de devam etmektedir. Bu anlamlı 
törende aramızda çok değerli mis-
afirlerimiz var. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nden “BURFAŞ” Genel 
Müdürü Sayın Zeynel Abidin 
Turan’ın başkanlığında öğrenci ve 
öğretmenlerden oluşan 40 kişilik 

heyet aramızda bulunuyor. Kend-
ilerine hoş geldiniz diyorum. İki yıl 
önce Sayın Hasan Azis, Recep Al-
tepe ve benim de katıldığım resmi 
olmayan bir görüşmemizde Kırcaali 
ve Osmangazi Belediyesinin kardeş 

olma fikirleri doğdu. Daha sonra im-
zalanan kardeşlik protokolündeki 
Eğitim ile ilgili maddelerinde beledi-

yemiz sınırları içinde en iyi okul 
olan Dedeler “Hristo Botev” oku-
luna maddi yardımda bulunulması 
öngörüldü. Ve bu iki yıl zarfında 
Bursa Osmangazi Belediyes-
inden çok büyük maddi destek 

aldık. Huzurlarınızda Sayın Recep 
Altepe’ye teşekkür ediyorum ve 
gelecekte  de yardımlarının devam 

edeceğine inanıyorum” 
 Misaf i r ler  adına konuşan 

“BURFAŞ” Genel Müdürü Sayın 
Zeynel  Abidin Turan Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe’nin selamlarını getirdiğini 
söyledi ve devamla: 
“ Bu anlamlı törende aranızda 

bulunmaktan mutluluk duyuyo-
rum. İnşallah Dünyanın her yer-
inde herkes sizler gibi dostça ve 
kardeşçe yaşamalarını sürdürür. 
Burada kendimi sanki Bursa’nın bir 
köyündeymişim gibi hissediyorum. 
Bulgaristan’daki Türk kardeşlerimiz 
ile Bulgar halkı arasındaki dostluk 
ve hoşgörü ilişkilerinin Dünya’ya bir 
örnek olmasını diliyorum. Dünya’da 
dostluk ve kardeşliğin ebediyen 
sürmesini temenni ediyorum ” 
dedi.
“Dostluk ve Kardeşlik” bayramı 

okul çocuklarından sunulan türkü  
ve halk oyunları ile sona erdi. 
Bursa’dan gelen ekip Kırcaali 

Belediye Başkanı müh. Hasan 
Azis’i de ziyaret etti. Başkan Azis 
misafirlere Kırcaali’de yapılması 
planlanan park hakkında bilgiler 
verdi ve gerçekleşecek olan önemli 
projeleri tanıttı.

Türkiye’den gelen misafirler Dedeler köyündeki kardeşleri ile bir arada.

Jitnitsa köyü okulu 50. yılını kutladı
Çernooçene Belediyesi Jitnitsa 

Köyü “Yordan Yovkov” İlkokulu 
14.09.2009  tarihinde 50. yılını 
kutladı. Jübile sebebiyle organize 
edilen kutlamada Çernooçene 
Belediye Başkanı Aydın Osman, 
Belediye Meclisi Başkanı Bedriye 
Gaziömer, Bölge Müftüsü Şabanali 
Ahmed, okulun ilk müdürü Kiro 
Seksenov, Bölge Eğitim Müfettişliği 
temsilcileri, okul müdürleri, eski ve 
yeni öğrencileri, ebeveynler yer 
aldı.

Okul Müdürü Hüseyin Mümün 
konukları önünde okul tarihi ve 
başarıları hakkında konuştu. 50 

yıl zaman zarfında okulda yaklaşık 
2000 öğrenci eğitim görmüş, 
aralarından da birçok doktor, 
mühendis, öğretmen yetişmiştir. 
Hüseyin Mümün, Çernooçene 

Belediye Başkanı Aydın Osman 
ve Kırcaali Müftüsü Şabanali 
Ahmed de okulun öğrencilerinden 
olduğunu hatırlattı.

Müdür: “Çağdaş sorumlulukları 
karşılayacak bir nesil yetişmesini 
sağlayan öğretmen ve eğitmenlerin 
emeği ile gurur duyuyoruz” dedi. 

Ko nu ş mas ında  B e le d i ye 
Başkanı Aydın Osman, konuklar 
önünde belediye başkanı olarak 
değil, bu oklun öğrencisi olarak 
konuştuğunu belirtti. 30 yıl önce bu 
okulda ilkokul diplomasını aldığını 
söyledi. Belediye Başkanı, okul 
müdürüne plaket ve müzik seti 

hediye etti.
Kutlama, öğrenciler tarafından 

hazırlanan zengin programla de-
vam etti.
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Kirkovo  ile Maronya  kardeş oldular
Seremon i  Bu lga r i s t an  i l e 

Yunanistan’ın Milli Marşları ve 
AB Marşıyla başladı. İki belediye 
başkanı kardeşlik anlaşmasıyla kül-
tür, spor, turizm ve ekonomi alanında 
iki belediye arasındaki iş birliğinin 
başlamasını umut ediyorlar.
Kirkovo Belediye Başkanı Şükran 

İdriz şunları söyledi: “Maronya ve 
Kirkovo, Bulgaristan-Yunanistan 
sınırına neredeyse aynı uzaklıktadır. 
Aynı gelişim ve iş birliği görüşlerimiz 
var. Sadece birkaç ay sonra iş 
birliğimiz  meyvelerini   vereceğine 
inanıyorum.”
Konuklar önünde Sayın İdriz, 

bu eğitim yılından itibaren farklı 
yaşlardan oluşan 4 grup öğrenci 
Yunanca dersleri alacağını bildirdi. 
Başlangıç olarak Çorbaciysko 
köyü ortaokulu öğrencileri Yu-
nanca öğrenecekler. Çocuklar, 
komşularının dilini haftada 4 saat 
okuyacaklar. Bu dersleri verecek 
öğretmenle de görüşülmüştür. 
Sayın İdriz’in bildirdiğine göre 
bu öğretmene ek mali destek 
sağlanacak.
Maronya Belediye Başakanı Hris-

tos Papanikolau da şunları söyle-
di: “Kalan iki buçuk yıllık görevim 
dahilinde kardeş olmak benim 
de isteğimdi. Sizlere büyük sem-
pati duyuyoruz ve gerçekten de 
komşu dostlarımız olarak sizlerle 
kucaklaşmak istiyoruz.”
İşbirliğinin resmi anlaşmasını 

imzaladıktan sonra iki Belediye 
Başkanı birbirilerine sembolik hedi-
yeler sundular. Kirkovo Belediye 
Başkanı Şükran İdriz meslektaşına 
tablo ve or taklaşa projeler i 
imzalaması dileğiyle kalem hediye 
etti. Ekipleriyle birlikte iki Belediye 

Başkanı Bulgaristan-Yunanistan 
sınırının 31. piramidine Makaza 
yolunun inşaat çalışmalarını görm-
eye gittiler.
Maronya Belediye Başkanı ile bir-

likte Yunanistan heyetinde Beledi-
ye Başkan  Yardımcısı Aydinoğlu 
Georgios, Belediye Meclis  Başkanı 
Farasolulos Sideris ve Belediye’nin 
Genel Muhasebecisi Anagnostu 
Stavros da yer aldı.
R o d o p  B ö l g e s i ’ n i n 

Güneydoğusunda, İzmaro Dağları 
eteklerinde bulunan Maronya beledi-
yesi Trakya’nın en eski Belediyeler-
indendir. 8 000   nüfusu vardır, 17 
köy ve 4 tatil köyüne sahiptir. İzmaro  
arkeolojik ve doğa zenginlikleri bol 
olan bir bölgedir. Maronya Beledi-
yesiyle kardeş olma fikri daha 2006 
yılında Kirkovo Belediyesi’nde or-
taya çıkıyor. Yunanistan Maronya 
Belediye Başkanının ilk ziyareti 
2007 yılında gerçekleşiyor. O tarihte 
de gelecek iş birliğinden ilk defa söz 
ediliyor. 
Birkaç ay önce Kirkovo heye-

ti, anlaşmanın imzalanması için 
son görüşmelerin gerçekleştiği 
Maronya’yı ziyaret etti.

KH
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Всичко за туризъм и транспорт
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Arda Nehri Bizleri Yine Bir Araya Getirdi
24 Eylül 2009 tarihinde düzenle-

nen “İklimde Küresel Değişimler ve 
Su Kaynaklarına Etkisi” Uluslararası 
Konferansta bölge yönetimi, bilim 
çevreleri, kamuoyu ve Kırcaali ile 
Arda nehri vadisindeki belediyel-
erden gençler birliklerinin temsil-
cileri yer aldılar. İki gün süren kon-
ferans üç yıldır gerçekleştiriliyor ve 
24 Eylül Arda Nehri Günü etkin-
likleri dahilindedir. Konferans “Arda” 
Birliğinin Başkanı da olan Kırcaali 
Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis 
tarafından açıldı.
Birliğin üyesi olan Yunanistan’ın 

Evros İli Vali Yardımcısı Mihailis 
Kuyumcis katılanları kutladı: 
“Görüyorum ki, planladığımız her 
şey gerçekleşiyor. Birliğimizin, Arda 
nehri kıyılarında doğal zenginlikleri 

koruma ve sularını yönetmede üç 
ülkenin birleşmesinden kaynak-
lanan bir önceliği var.”
Türkiye Cumhuriyeti Edirne 

Belediyesi Kültür Müdürü Nihat 
Güzelkardam ve Avrupa Par-
lamentosu Vekili Prof. Vladko 
Panayotov da forumdaki konukları 
selamladılar.
Uluslar arası konferansın 

programında yer alan konuların 
sunumları yapılmadan önce 
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis, “Arda” Birliği Yönetim 
Kurulunun sabah oturumun-
da alınan kararları açıkladı. İlk 
sırada, AB programlarına proje 
hazırlama ile ilgili kuruluş ve 
şirketlerle Birliğin üyeleri her iki 
ayda görüşmeleri ön görülüyor.

Konuklar önünde Müh Azis 
Kırcaalili gençlerin ilginç inisiyati-
flerini açıkladı. Bu fikirler Kırcaali 
Barajından çöpleri toplama maki-
nesi ile ilgilidir.Makine konferansa 
katılanlara tanıtıldı. Onun için to-
planan ilk paralar Şubat ayında 
“Hristo Botev” Yabancı Diller Lis-
esi öğrencileri tarafından Kırcaali 
Belediye Başkanı Müh. Hasan 
Azis’e verildi.

ARDA FESTİVALİ DÜZENLENDİ

Üçüncü kez   Kırcaali’de “Nehir 
Bizleri Birleştiriyor” başlığı altında 
Arda Festivali gerçekleştirildi. 
Arda nehri vadisinde bulunan 
belediyelerin temsilcileri yeni 
köprüden Vızrojdentsi mahalle-
sine yürüdüler. Aralarında Kırcaali 

Belediye Başkanı Müh. Hasan 
Azis, Yunanistan’ın Evros İli Vali 
Yardımcısı Mihailis Kuyumcis ve 
Türkiye’nin Edirne Belediyesi’nden 
Nihat Güzelharcan da yer aldı.
24 Eylül Arda Nehri Günü sebe-

biyle katılanları kutlayan ve bu üç 
ülke vatandaşlarının sadece neh-
rin zenginlikleri korumak için değil, 
birbirilerine misafir olarak kültür-
lerini de tanımak için güçlerini 
birleştirmelerini gerektiğini söyley-
en Sayın Azis tarafından açıldı.
Sayın Mihailis Kuyumcis ve Sayın 

Nihat Güzelharcan da konukları 
tebrik ettiler.
Kutlama Arda Köyü, Krumovgrad, 

Momçilgrad ve Kırcaali ’den 
grupların konseriyle devam etti.

Arda’nın Barajları Dubalı 
Gemi ile Temizlenecek 

  “İklimde Küresel Değişimler ve 
Su Kaynaklarına Etkisi” Uluslararası 
Konferans dahilinde dubalı gemi 
prototipi tanıtıldı. Bu gemi “DI Logic” 
A.Ş. sahiplerinden Dimitır Sülükçiev 
tarafından tanıtıldı. Sülükçiev, 
Kırcaali Belediye Başkanı ve Kırcaali 
“Hr. Botev” Yabancı Diller Lisesi 
öğrencileriyle görüşmelerden sonra, 

meslektaşı İvan Kutelov ile birlikte 
gelecekte gerçekleştirilebilecek 
model i  kendi  imkanlar ıy la 
tasarladıklarını bildirdi. Hazırlık 
döneminde İspanya, İngiltere ve 
ABD gibi ülkelerin deneyiminden 
yararlanılmıştır.
Bu tesisat alüminyumdan 

yapılmış, ön kısmında çöpleri 

yöneten hidrolik asansör bulunan 
dubalı bir gemidir. Güverte dışı 
motor ile hareket ettirilecek. Çö-
pler asansörlerle çıkartılıp kayığın 
arka kısmında depolanacak. 
Çalışmalarda, birisi hidrolik asan-
sörleri denetleyecek iki kişi gereki-
yor. Kayık dolunca çöpler kıyıya 
indirilmesi gerekiyor.
Kayığın uzunluğu 7.5, genişliği 

5.45 metredir, hacmi 5 ton-
dur. Hız sınırı 19 düğümdür. 
Projeyi  hazır layanlara göre 
gerçekleştirilmesi için 75 000-100 
000 Avro gerekecek. Çöp temi-
zleyen dubalı gemi konferansa 

katılanlar arasında büyük ilgi 
uyandırdı.
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. 

Hasan Azis: “Yıllardır Kırcaali 
Barajını kimlerin kirlettiğini ve 
kimler tarafından temizlenmesi 
gerektiğini geçmişte sadece 
tartışıldı, bugün ise sorunun 
artık çözümlendiğini söyleye-
biliriz. İnanıyorum ki, bu projeyi 
sonlandırma ve finanse etme 
imkanlarını bulacağız. Temizleme 
gemisi gençlerin, kamuoyunun 
ve Kırcaali Belediyesi’nin desteği 
ile gerçekleştirilecek ilk tesisat 
olacaktır ”dedi.
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Krumovgrad Belediyesi Çocuk Merkezi Türk Folklor grubu festivalin 
favorilerinden biriydi.
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Şifalı Bitkiler

                Fıkralar
                  Hiç

Hoca kadıyken iki adam gelir;
Biri ötekinden şikayetçidir.
Der ki: - “Hocam! Ben yolda gidiyordum;
Bu da evine odun taşıyordu.
Sırtından çuval düşmüş, boyuna uğraşıyordu.
Arkadaş, dedim, sordum:
Tutsam şu çuvalı vursam sırtına,
Karşılığında ne verirsin bana?
Hiç! dedi. Ala! Mesele kalmadı;
Demek anlaştık, dedim;
Tuttum yükü, yükledim.
Ya borcun! dedim; oralı olmadı.
Şimdi ben hakkımı istemez miyim?
Ver bakalım borcunu demez miyim?...”
Hoca keser, der ki: - “Doğru! Haklısın!
Mademki vaat etmiş, alacaksın.
Yalnız bir zahmet et şuraya kadar;
Kaldır şu kilimi; altında ne var?”
- “Ne mi var? Hiç!” – “Hah! Al onu oradan,
Çek git! Kaldı mı alacağın falan?” 

                                           BAMYA:

 Halsizliğe karşı bire bir. 100 gram bamya günlük magnezyum 
(hücrelerin enerji depolamasına yarayan madde) ihtiyacımızın 
üçte birini ve yüzde 10’dan daha fazla miktarda ise günlük demir 
(akyuvarların vücut içinde oksijen taşımasını sağlıyor) ihtiyacımızı 
karşılıyor. 

                                           HAVUÇ: 

Haftada beş kere yendiği takdirde Harvard’ın araştırmalarına göre 
kadınlarda kalp enfarktüsünü, felç tehlikesini yüzde 68 oranında 
azaltıyor. Günde iki havucun erkeklerde kandaki kolesterolü yüzde 10 
oranında azalttığı görülmüştür. Her gün yenen bir havuç da akciğer 
kanseri tehlikesini yarıya indiriyor. Havuçtaki Beta-Karotin de gözleri 
yaşlılığın getirdiği görme zayıflığından koruyor ve bağışıklık sistemini 
kuvvetlendiriyor. Mide ve bağırsak kanamalarını önler, kansızlığı 
giderir, anne sütünü arttırır, yüz ve boyun kırışıklıklarını giderir, idrar 
ve bağırsak gazlarını söktürür, ülserdeki şikayetleri giderir.   

Kansere karşı etkili olduğu gibi cildin kurumasını da engelliyor ve 
bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Beta karotin (kansere neden olan 
serbest radikalleri durduruyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor) 
içeren havucun en büyük özelliklerinden biri içerdiği bu maddenin 
cildin kurumasını engelleyen A vitaminine dönüşebilmesi.                                   

                                      İNCİR: 

Bağırsakları yumuşatır. Kabızlığı giderir. Bronşit, öksürük ve boğaz 
ağrılarında faydalıdır. Enerji verir.   

           Deyimler ve öyküleri

   Bunları Biliyor musunuz?
                                   
   Mezara niçin çiçek konulur? 

İlk olarak Mısır Firavunu Tutamkamon’ nun milattan önce 1346 da 
öldüğünde mezarının çiçekten taçlarla kaplandığı saptanmıştır. 
Kuzey Avrupa da ise M.Ö 2000 yıllara kadar mezara çiçek 
konduğu belirlenmiştir. O zamanlarda bu çiçeklerin amacı iyi 
ruhları çekme, kötü ruhları kovma amacıylaydı. Sonradan ise 
asıl amaç cesetler çürürken çıkan kokuyu kamufle etme amacını 
taşır. Servi ağacı da bu nedenle mezarlıklarda kullanılır. Ağacın 
yaprakları rüzgârı önler, kendine özgü ferah kokusu vardır.  

  Niçin otellerin kapıları döner kapıdır? 

Döner kapıların tek amacı enerji ve yer tasarrufudur. Büyük 
binaların içerleri devamlı olarak ısıtılır. Açılan normal kapıdan içeri 
soğuk hava rahatlıkla girer. Eğer normal kapı kullanılırsa hava 
değişimi nedeniyle klimalar veya motorlar yeniden çalışacaktır. 
Özellikle çok kişinin girip çıktığı otel veya benzeri binalarda enerji 
tasarrufu için döner kapı kullanılır. Döner kanatlar sıcak havanın 
dışarı çıkmasına, soğuk havanın da içeri girmesini engeller. Üs-
telik tüm bu işlev kapı çapı kadar yer alır.
                                                                  BİLİYOR MUYDUNUZ?

                    Kaş yaparken göz çıkarmak 

Eski düğünlerde de, şimdiki gibi gelin hanıma makyaj yaparlarmış. O 
zamanlar bu işleri, adına kalemkar denilen bu işin ustası olmuş kadınlar 
yaparmış, elindeki özel kalemlerle kaşlara şekil verirlermiş. 
Bir düğün evinde böyle bir hazırlık yaparken, davetlilerden bir kısmı 

çalgı çalıyor, bir kısmı da odanın ortasında oynuyormuş. 
Her nasılsa, oynamakta olan kızlardan birisinin ayağı kaymış, yere 

devrilirken kalemkar kadına çarpmış. Kalemkarın elindeki sert uçlu 
kalem gelin hanımın gözüne batmış. 
Gelin evi karışmış, acele hekim çağırmışlar. Fakat göze saplanan 

kalem zavallı kızcağızı gözünden, kalemkar kadını da ekmeğinden 
etmiş. Çünkü o kalemkarı bir daha kimse çağırmaz olmuş. 

                                               ***
Bu deyim, faydalı bir iş yapayım, iyi olsun derken daha da kötüsüne 

sebep olmak manasında kullanılır. 

                  
                          Suratı sirke satıyor

Yüzü hiç gülmeyen bir bakkal, balın en iyisini getirip, komşusundan 
daha ucuza satmak istemiş. Fakat dükkanına uğrayan yokmuş. Bu 
arada güler yüzlü, hoşgörülü komşusunun dükkanı dolup taşıyormuş. 
Canı iyice sıkılan asık yüzlü bakkal, bu işin sırrını araştırmaya karar 

vermiş. Derdini işinin ehli bir tüccara açmış:
- Bunun hikmeti nedir? diye sormuş.
O da bakkalın hiç gülmeyen suratına bakıp:
- Evlat, sen bal satıyorsun, ama suratın sirke satıyor. Tabi ki sana 

kimse gelmez, demiş. 

                                               ***
Bu deyim asık suratlı, yüzü gülmeyen insanlar için kullanılır.

  Sayfayı hazırlayan: Aygül GAVAZOVA
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 Balkan Türkleri karamanoğlu Beyliği 
Yörük Türkleridir. Moğollar 1222 
yılında Orta Asya da Özbekistan 
ve Türkmenistan’ı işgal etmişti. An-
adoluda ise o zaman Büyük Selçuklu 
Devleti bulunuyordu. Oğuzların avşar 
boyuna ait olan Karamanoğlu Beyliği 
1228 yılında Moğol baskısından 
dolayı Anadoluya göç etmişler. 
Karamanoğlu Beyi Hacı Bektaşi 
Veli’nin müritlerindendir. Nuri sufi dir.
anadoluya ulaşınca Büyük Selçuklu 
Beyi Alaattin Keykubat Karamanoğlu 
Beyliğini Karaman ilinin Toros 
dağlarının içinde bulunan Ermenek 
ilçesine yerleştirmiş. 1242 yılında 
vahşi Moğollar Anadoluya ulaşmış 
ve Büyük Selçuklu Devleti’ni savaşta 
yenip zayıf hale getirmiş. Selçuklu 
Devleti zayıflayınca Anadolu’daki 
Türkler on beylik haline dönüşmüş. 
Bu beylikler
1. Karamanoğlu Beyliği
2. Kadir Burhanettin Beyliği
3. Eşrefoğulları Beyliği
4. Aydınoğulları Beyliği
5. İnançoğulları Beyliği
6. Alaiye Beyliği
7. Tacettinoğulları Beyliği
8. Çobanoğulları Beyliği
9. Dulkadiroğlu Beyliği
10. Ramazanoğulları Beyliğidir.
Osmanlı Beyliği 1289 – 1300 

y ı l la r ında Esk işeh i r  Sögüt te 
kurulmuştur.

Selçuklu Devleti 1300 yılında çök-
tü.
Osmanlılar batıda Bizans toprağı 

olan Bilecik, Bursayı alarak batıda iler-
lemeye devam etti. Daha sonra geriye 
dönerek Anadolu’daki Karamanoğlu 
Beyliği dışındaki Beylikleri teker teker 
savaşarak topraklarına kattı.
Anadolu’da en kuvvetli beylik olar 

Karamanoğlu Beyliğini topraklarına 
katmak için aralıklı olarak 100 yıl 
savaşmıştır.
1277 yılında Karamanoğlu Beyliği 

Moğollar ve Selçuklular savaş ya-
parak onları yenmiştir. Karamanoğlu 
Beyliği Konyayı alarak Türkçenin An-
adoluya yerleşmesine neden olmuştur. 
Çünkü o yıllarda Anadoluda Farsca, 
Arapça gibi dillerde konuşuluyordu, 
Karamanoğlu Beyi Mehmet Bey 
Konyayı aldıktan sonra Anadoluda 
Türkçeden başka dil konuşulmayacak 
diye emir yayınlamıştır.
Osmanlılar 1374 yılında Balkanlara 

ulaşmış ve Fatih Sultan Mehmet’in 
1453 yılında İstanbulu almasıyla çok 
güçlenmiştir.
Fatih Sultan Mehmet Anadoluda bu-

lunan Karamanoğlu Beyliğiyle 1466 
savaş yaparak yenmiştir. Fatih Sultan 
Mehmet oğlu Cem Sultanı Karamana 
yollayarak 1466-1486 Karamanoğlu 
Beyliğinin başına geçmiştir.
20 yıl içerisinde Karamanoğlu 

Beyliğini tamamen bitirmek için 

Karamanoğlu Beyliği halkını Balkan-
lara göç ettirmişler ve yerleştirmişlerdir. 
Bugünkü Makedonya, Bulgaristan ve 
Yunanistan. Böylelikle Balkanlar Türk 
yurdu olmuştur.
Devletimizin kurucusu Mustafa Ke-

mal Atatarük Karamanoğlu Yörük 
Türklerindendir. Dedesi Hafız Ahmet 
Efendi Karamanoğlu Beyliğinden 
Yunanistan’nın Manastır vilayeti 
Kocacık Nahiyesine yerleşen Yörük 

Türklerindendir.
Annesi ise Aydınoğulları Yörük 

Türklerindendir.
1878 yılında Osmanlı İmparatorluğu 

Ruslarla savaş yapmış, savaşın 
komutanı Gazi Osman Paşa bu 
savaşta galip durumundayken; 
İstanbul da Sarayda ihtilal yapılmış ve 

BALKAN TÜRKLERİ
Padişah Abdülaziz tahtan indirilmiştir. 
Bu kargaşadan dolayı Gazi Osman 
Paşaya yiyecek ve cephane yeterince 
ulaşamamıştır ve Gazi Osman Paşa 
yenilmiştir.
Ruslar, Bulgar milisleri birlikte 

İstanbul Yeşil Köye kadar ulaşmıştır. 
Rus ordusunun önünde 1 milyon iki 
yüz bin Türk  İstanbul’a ulaşmak için 
göç etmiştir. Göç eden dört yüz bin 
Türk yollarda soğuktan ve açlıktan 
ölmüştür.
Berlin antlaşmasıyla Ruslar geri 

çekilmiş ve Bulgaristan’ın yarısına 
muhtariyet verilmiştir, Dış işleri 
Osmanlı tarafından iç işleri ise Bul-
garlar tarafından yürütülecektir.
1902’ye kadar göç ve Türk direnişi 

devam etti.
1912-1914 Balkan Savaşlarında 

Osmanlı İmparatorluğu Balkanları 
tamamen kaybetmiştir. Balkanlarda 
milyonlarca Türk kalmıştır.
C u m h u r i y e t  d ö n e m i n d e 

1938,1950,1968,1979,1989 yılları 
arasında bir milyon Türk Anadolu’ya 
gelmiştir.
Halen milyonlarca Türk Balkanlarda 

yaşamaktadır.
B a l k a n  Tü r k l e r i n i n  kö ke n i 

Karamanoğlu Beyliğinin Yörük Türkle-
ridir. 

Bu bilgiler Mustafa YÜKSEL 
tarafından Anadolu Uygarlıkları 
Ansiklopedisi ve Türk İslam Tarihi 
Ansiklopedisinden yararlanarak 
hazırlanmıştır.

Gazi Osman Paşa 

Blagoevgrad ve Nikopol kentler-
inde iki cami, kimliği tespit edile-
meyen kişi veya kişilerce yakıldı. 
Bulgaristan Başmüftülüğü’nden 

y a p ı l a n  a ç ı k l a m a d a , 
Blagoevgrad'daki camiye iki gün 

önce saldırı düzenlendiğini ve 
saldırganların çıkarttığı yangın 
sonucu cami  tavanının kısmen 
yandığı bildirildi. 

Açıklamada, ülkenin kuzeyinde-
ki Nikopol'daki caminin de  gece 
yarısı kimliği belirlenemeyen kişi 
veya kişiler tarafından yakıldığı 
açıklandı. 

Başmüftülük, ül-
k e d e  y a ş a y a n 
Müslümanların kut-
sal saydığı değerlere 
karşı özellikle son 
dönemde taciz ve 
saldırıların arttığına 
d i k ka t  ç e ke r e k , 
İçişleri Bakanlığı’nın 
z a m a n  k a y b e t -
meden saldırganları 
yakalamasını istedi. 
B a ş m ü f t ü l ü ğ ü n 

açıklamasında, son bir 
yılda Bulgaristan'da 
cami ve Müslüman 
mezarlarına karşı 
toplam 110 saldırı 
yapıldığı belirtilerek, 
bazı belirli çevrelerin 
ülkede etnik gerginlik 
yaratmaya çalıştıkları 
kaydedildi. 
Başmüftülük, dini 

hoşgörü ve etnik barışın kalıcı 
olarak sağlanması için hükümeti 
gerekli tedbirleri almaya çağırdı. 

İki günde iki cami yandı

Bulgaristan Yüksek İslam Konseyi 
tarafından, 21.09.2009 tarihinde yapılan 
bir toplantıda, 31.10.2009 tarihinde Bul-
garistan Müslümanlarının olağanüstü 
ulusal konferansının yapılması kararı 
alındı. Konferans Sofya “Aksakov” 
sokağı No 1’de bulunan “Bılgariya” sa-
lonunda saat 11,00 da başlayacak.
Olağanüstü konferansın ana gün-

demi şunları içeriyor: 
1. Müslümanlar ın dini  iş ler ini 

değerlendirilmesi; 
2. Dini kuruluşun uluslararası 

kuruluşlar ile işbirliği kurallarının be-
lirlenmesi. 
3. Baş Müftülüğünün ve Yüksek İslam 

Şurası raporunun kabulü. 
4. Dini kuruluşun tüzüğünün kabul 

edilmesi. 
5. Merkezi ve yerel yönetimlerin seçi-

mi. 

  Konferansa Bulgaristan çapından 
1200 civarında delegenin katılması 
bekleniyor. 

MÜSLÜMAN KONFERANSI DÜZENLENECEK

KH KH

KH

Samle nine 100 yaşında
Mestanlı Belediye Başkanı Müh. 

Erdinç Hayrula ve Belediye Sekreteri 
Bahattin Ahmedov, Mestanlı’ın Lale 
Köyünde yaşayan Samle Adem İsmail’e 
çiçek hediye ettiler. 3 Ekim’de Samle 
nine 100 yaşına girdi. Yüz yaşındaki 
nine 1909 yılında doğmuştur. İkinci 

Dünya Savaşı, yaşadığı iyi günleri ve 
kötü yılları hatırlıyor. Belediye Başkanı 
doğum günü nedeniyle Samle nine’ye 
nazarlık hediye eti ve az da olsa bazı 
ihtiyaçlarını karşılayacak bir miktar 
para verdi.

Gelini Mümüne İsmail ve kızı Şahide 
Şevket, ninenin ömür boyu tütün 
çalıştığını ve özel rejim uygulamadığını 
anlattılar. Fakat Samle nine ömür boyu 
ne sigara, ne de alkol kullanmıştır.

Yüz yaşındaki nine 4 çocuk büyütmüş 
ve 17 torununun 33 çocuğu olmuştur. 
Samle nine artık iyi işitmiyor, fakat 
odasındaki televizyonu sık sık izliyor. 
“Gümüş” dizisini ise çok seviyormuş.

Samle nine’ye Dünya’nın iyiye mi, 
kötüye mi gittiğini sorduğumuzda: 
“İyiye de, kötüye de. İyi ve kötü günler 
olmuştur, olacaktır da” diyor.
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“Ömer Lütfi” Kültür Derneği’nden Muhteşem Bayram Konseri
17.09.2009 tarihinde Kırcaali 

Belediye Kültür Evi Salonunda 
“Ömer Lütfi” Kültür Derneğinin 
düzenlediği geleneksel Bayram 
konseri yüzlerce Türk folklor sev-
enlerini bir araya getirdi. Derneğin 
çatısı altında faaliyet yürüten 
“Kadriye Latifova” çocuk folklor eki-

bi, "Kırcaali" Türk folklor ekibi, “Sür-
priz” dans grubu özel hazırlanmış 
programları ile seyircilerin kal-
plerini fethettiler. Seyirciler önünde 
eski bayramları hatırlatan bazı 
gelenekler sahnelendi. Yönetmen 
Yüksel Esen ve yardımcısı Seba-
hat Ahmet tarafından sahnelenen 
Türk Halk oyunları, genç oyuncular 
tarafından büyük bir ustalıkla icra 
edildi. Onların yanı sıra solistler 
Behiye Ahmet, Nesrin Ziya, Bey-
sim Şen, Bayram Bayram, Ridvan 
Esen, Emre Ahmet ve ilk defa sah-
neye çıkan sekiz yaşındaki Emin 
Esen’in okudukları halk türkül-
eri salonu tıklım tıklım dolduran 
seyirciler tarafından alkış tufanına 
tutuldular. 

“Ömer Lütfi” dernek müdürü 
Müzekki Ahmet gazetemize 

yaptığı açıklamada şunları belirtti: 
“Derneğimizin genel amacı bölgem-
izde Türk Kültürünü canlı canlı 
ayakta tutmak ve daha büyük bir 
hızla arkası gelmeyecek yarınlara 
taşımaktır. Ezelden gelen gelenek 
ve göreneklerimizin unutulmaması 
için nesilden nesile devretme 

çabasındayız. Bu nedenle, folkloru-
muzdan edinebildiğimiz her yeniliği 
sahneleyip halkımıza tanıtıyoruz. 
Seyircilerimize sunduğumuz pro-
gramlar anadilimiz Türkçedir. 
Böylece halkımızın folklora karşı 
sevgi ve saygısı güçlenmiş oluyor 
ve gelecek günlere daha da inançla 
bakıyorlar. 

Bu arada hiçbir maddi beklentil-
eri olmadan, canla başla çalışan 
yüzden fazla çocuk ve gençleri-
mize teşekkür etmek istiyorum. 
Bulgaristan’daki Türk ve Müslü-
man halkının mübarek Ramazan 
Bayramını kutlar hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Allah Türk Mil-
letini korusun.” 

Konser Kırcaali Belediyesi'nin 
maddi desteğiyle gerçekleşti.

“Ömer Lütfi” Kültür Derneği Bulgaristan Türkleri’nin örf ve adetlerini 
yaşatmada ve genç nesillere aktarmada büyük rol oynamaktadır.


