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Nasuflarsırtı’nda Balkan Savaşı Şehitleri Anıldı

Ardino (Eğridere) ilçesine 
bağlı Gorno Prahovo (Tosçalı) 
köyüne yakın Nasuflarsırtı’nda 
bulunan çeşme yanında yapı-
lan geleneksel sağlık ve bere-
ket mevlidine köy sakinleri, ci-

var köylerden gelen misafirler, 
Türkiye’den göçmenler ve Batı 
Arupa ülkelerinden gurbetçiler 
olmak üzere yüzlerce kişi katıl-
dı. Dini merasime katılan konuk-
lar arasında Hak ve Özgürlükler 

Hareketi (HÖH) Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet Ahmedov, 
HÖH Kırcaali Milletvekili Adlen 
Şefket, HÖH Kırcaali İl Başkanı 
İzzet Şaban, Ardino Belediye 
Başkanı Resmi Murat ve Be-

lediye Meclis Başkanı Sezgin 
Bayram yer aldı. 

Kırcaali Bölge Müftü Vekili 
Nasuf Nasuf ve Dolno Praho-
vo (Amatlar) köyü imamı Nu-
rittin İsmail başta olmak üzere 
imamlar Kur’an-ı Kerim tilaveti 
sundu, ardından Mevlid-i Serif’i 
okudular. Bu yerde 107 yıl önce 
Balkan Savası esnasında yerli 
Türkler şehit edilmişlerdir. Onlar 
için dua edildi. 

Duadan sonra herkese bölge-
den usta aşçılar Şaban Hüseyin 

ve Kasim Feyzullah tarafından 
hazırlanan 15 kazan gelenek-
sel etli pilav ikram edildi. Tüm 
masraflar, Gorno Prahovo kö-
yünden Orhan Mehmetali tara-
fından karşılandı.
Gorno Prahovo köyü muhtarı 

Mehmet Mümün, bu geleneğin 
gelecekte de devam etmesini 
umuyor. Muhtar, maddi destek 
için sponsorlara kalbi şükran-
larını sundu.
                       Güner ŞÜKRÜ

Borisov, Türk şirketi Şişecam’ın Tırgovişte’deki 
fabrikalarını yerinde inceledi 

Başbakanlıktan verilen bilgi-
ye göre Başbakan Boyko Bo-
risov, Türk şirketi Şişecam’ın, 
Bulgaristan’ın Tırgovişte (Eski 
Cuma) şehrinde bulunan fabri-
kalarını yerinde incelemek için 

bir jeepin direksiyonu başına 
geçti. Borisov’a Maliye Bakanı 
Vladislav Goranov ve Bölgesel 
Kalkınma ve Bayındırlık Bakan 
Yardımcısı Nikolay Nankov’u 
yanı sıra Tırgovişte Belediye 
Başkanı Darin Dimitrov da eş-

lik ettiler. 
Borisov fabrikaya gittiğinde 

oradaki ilk fabrikanın açılışını 
yaptığını hatırladı.
Başbakan, ”Burası kırdı, eşek-

ler otluyordu” diye anımsadı. 
Borisov, bir or-

ganize sanayi 
bölgesi oluştur-
mayı hayal ettik-
lerini söyleyen 
Belediye Başka-
nına “Siz hayal-
lerinizi gerçek-
leştiriyorsunuz” 
diye cesaretlen-
dirdi. 
Borisov, Bakan 

Goranov’a Trak-
ya Cam Bulgaristan Şirketi’ne 
ait fabrikaya uzanan güzergahta 
altyapı ve yol yenileme çalışma-
ları için belediyeye finansman 
desteği sağlanması talimatı 
verdi. 

Başbakan, Bakan’a şunları 

anımsattı: “Bu yolun yapımı-
na devlet desteği vermeye söz 
verdik. Birisi bunu hatırlarsa, 
sözlerimi yerine getirmediği-
mi söyleyecek, oysa bu doğru 
değildir”.
Şişecam Group şirketlerine 

ait fabrikalarda düz, beyaz 
eşya ve otomotiv camı olmak 
üzere çeşitli cam üretimi ger-
çekleştirilmektedir. Ana üretim 
tesislerinde yaklaşık 2 500 kişi 
çalışıyor. Yan tesisler ve işlet-
melerde çalışanlar da dahil ol-
mak üzere fabrikalarda toplam 
çalışan sayısı yaklaşık 5000 
kişidir.
Tırgovişte Belediye Başkanı 

Darin Dimitrov, bu kadar bü-
yük üreticinin mevcudiyetinin 
Tırgovişte şehrinin gelişimi 
üzerinde olumlu bir etkisi ol-
duğuna dikkat çekti. Belediye 
Başkanı, ”Nüfus artıyor, in-
sanların yaşam standardı iyi, 
işsizlik yok” diye vurguladı.
                    Kırcaali Haber

E-TOLL uygulamasının 
testine başlandı

Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı olan Bilimsel 
Araştırma ve İnşaat Enstitüsü’nde düzenlenen basın toplantısında 
konuşan Karayolu Altyapısı Ajansı (APİ) Ulusal E-TOLL Sistemi 
Yönetimi Daire Başkanı Prof. Dr. Oleg Asenov,” E-TOLL otoyol 
ücreti sistemi gelirlerinin 600 milyon leva civarında olması bek-
leniyor. Kanuna göre 1 Mart 2020 tarihine kadar E-TOLL otoyol 
ücreti sisteminin devreye sokulması gerekir. Belirlediğimiz tarife, 

Kamu Konseyi’nde gö-
rüşülen en son tarifedir” 
diye kaydetti. 

Prof. Asenov,”Ulaşım 
şirketleri, ülke çapında 
dört gösteri merkezin-
de E-TOLL otoyol ücreti 
sisteminin nasıl çalıştığı 
konusunda bilgi alabile-
cek” diye açıkladı. Ulusal 

E-TOLL Sistemi Yönetimi Daire Başkanı, kat ettikleri mesafeye 
bağlı olarak kamyon, otobüs ve azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan 
fazla olan araçların ödeyeceği E-TOLL otoyol ücreti uygulamasının 
gerçek zamanlı test edilmesine başlandığını açıkladı. 

Prof. Asenov,” Elektronik vinyet ücreti toplama sistemi ile ücret 
toplamaya devam edeceğiz ve E-TOLL otoyol ücreti uygulamasının 
gerçek zamanlı test edilmesine başlayacağız ki, ulaşım şirketlerini 
ülke çapında dört gösteri merkezimize davet ederek onlara siste-
min nasıl çalıştığı hakkında bilgi vereceğiz” dedi. Sofya, Filibe, 
Rusçuk ve Varna’daki merkezlerin saat 14.00-18.00 arası ziyarete 
açık olup, orada sistemin işlevselliğinin gösterileceğini kaydeden 
Prof. Asenov, APİ’nin ücret miktarının hesaplanması için rota ha-
ritaları ve daha sonraki aşamada araca yerleştirilen on-board ci-
hazının nasıl kullanacağının gösterileceğini belirtti. 

Prof. Asenov, Kamu Konseyi’nde görüşülen en son tarifelerin 
uygulanacağını ve ücretli yolların kapsamının aynı olduğunu söy-
ledi. Gerçek zamanlı test çalışmalarının 6000 km yolları kapsa-
yacağını ve dört veya daha fazla dingili olan 12 tonun üzerindeki 
kamyonların mesafe başına 18-25 stotinka arasında değişen üc-
ret ödeyeceklerini bildirdi. Bu şekilde yapılan hesaplamaların on-
board cihazı yüklenmiş Euro 6 emisyon standardına uygun kamyon 
sürücülerinin, Trakya otoyolu üzerinden kattettiği Sofya-Burgaz 
arası mesafe için 73 levanın biraz üzerinde E-TOLL otoyol ücreti 
ödeyeceğini gösterdiğini ifade etti. KH
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Çernooçene Belediye yönetimi, 
Beli Vir köyü mevlidine konuk oldu

Çernooçene (Yenipa-
zar) Belediye Başkanı 
Aydın Osman, Bele-
diye Meclis Başkanı 
Bedriye Gaziömer, 
Bulgaristan Meclisi 
Eğitim ve Bilim Ko-
misyonu Başkan Yar-
dımcısı ve Hak ve 
Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Milletvekili Erol 
Mehmet ve köy muh-
tarları, Çernooçene 
ilçesine bağlı Belir Vir 
(Mındırağaç) köyüne 
yakın bir mevkide ya-
pılan sağlık ve bereket 
mevlidine konuk oldu. 
Aslen Beli Vir köyün-

den olan eski HÖH 
Milletvekil i  Remzi 
Osman da konuklar 
arasında yer aldı. 
Mevlit  merasimi -

ne bölge sakinleri, 
Türkiye’den göçmen-
ler ve Batı Avrupa ül-
kelerinden gelen gur-

betçiler olmak üzere 
onlarca Müslüman 
katıldı. 
Başta eski Bulga-

ristan Müslümanları 
Başmüftüsü Fikri Sali 
ve Çernooçene Mer-
kez Camii imam-hati-
bi Şaban Müslüm ol-

mak üzere bölgeden 
imamlar tarafından 
Kur’an-ı Kerim tilaveti 
sunuldu, Mevlid-i Şe-
rif ve ilahiler okundu, 
sağlık ve bereket için 
topluca dua edildi.
Dini merasim Beli Vir 

Camii Encümenliği ta-

rafından Çernooçene 
Belediyesi’nin maddi 
katkılarıyla organize 
edildi.
Belediye Başkanı 

Aydın Osman, katı-
lımcıları selamladı 
ve onlara bu zor za-
manlarda gelenekleri 

korumayı başardık-
ları için teşekkür etti. 
Başkan, ”Bu tür mera-
simler, dünyanın dört 
bir yanına dağılmış 
insanların görüşme-
lerine, sosyal kaynaş-
manın ve toplumdaki 
iyi ilişkilerin önemini 
idrak etmelerine bir 
vesiledir. Bu bağlamda 
daha iyi birer insan ol-
mamamızı, birbirimizle 
kaynaşmamızı ve bir-
birimize karşı hoşgö-
rülü davranmamızı te-
menni ediyorum, buna 
ihtiyacımız var” diye 
vurguladı.
Sağlık ve bereket 

mevlitleri ve yağmur 
duaları, bölge sakin-
lerini bir araya getiren 

ve sohbet fırsatı veren 
gerçek bir bayrama 
dönüştü.
Katılımcılar, mevlit or-

ganizasyonuna verdik-
leri destek için minnet-
tarlığını ifade ederek, 
katkıda bulunan yerli 
halka ve bağışçılara 
kalbi teşekkürlerini 
sundu.
Mevlide katılan her-

kese kurban eti ve 
pirinçle pişirilen gele-
neksel pilav dağıtıldı.
Mevlidin yapıldığı 

yerde eski bir mezar 
bulunuyor. Yerlilerin 
anlattığı rivayetlere 
göre burada eskiden 
bölgede hatırı sayılan 
bir Müslüman yatmak-
tadır. 
             İsmet İSMAİL

Gazi Nuri Turgut ADALI İzmir’de Anıldı
Hayatını, Bulgaristan'da 

yaşayan Türklerin özgür-
lük mücadelesine ada-
yan, bu yüzden baskı, 
zulüm ve sürgüne maruz 
kalan Nuri Turgut ADALI 
ölümünün 15. yılında 4 
Ağustos 2019 tarihinde 
İzmir Menderes'te anıldı.

Anma programı say-
gı duruşu ve İst ik lal 
Marşı'nın okunmasıyla 
başladı.

İzmir Balkan Göçmenleri 
Kültür ve Dayanışma Der-
neği tarafından Menderes 
Göç Anıtı'nda düzenlenen 
anma etkinliğine; Men-
deres Kaymakamı Bah-
ri TİRYAKİ, Cumhuriyet 
Halk Partisi Gaziemir İlçe 
Başkanı Kasım ÖZKAN 
ve Yönetimi, Milliyetçi 
Hareket Partisi Gaziemir 
İlçe Başkanı Köksal KOÇ 
ve Yönetimi, Cumhuri-
yet Halk Partisi Gençlik 
Kolları üyeleri, Adalet ve 
Kalkınma Partisi Gazi-
emir İlçesi eski Başkanı 
Nazmi YILMAZ ve yöne-
timi, Gaziemir Milliyetçi 
Hareket Partisi ve İzmir 
Büyükşehir Belediyesi 
Meclis Üyesi Selahattin 
ŞAHİN, Gaziemir Bele-
diyesi Meclis Üyesi Nu-
ray ÖZTÜRK, Menderes 
Belediyesi Meclis Üyesi 
Halil ŞEN, Buca Bele-
diyesi Meclis Üyesi Hü-

seyin PAŞAOĞLU, İzmir 
Bal-Göç Genel Başkanı 
Abdurrahim NURSOY ve 
merkez yönetim kurulu 
üyeleri Mustafa ÖZTÜRK, 
Selahattin Aziz ATASOY, 

Av. Eray MUTLU, Sabri 
ATASOY , Bornova Bal-
Göç Şube Başkanı Nihat 
YAĞBASAN, Gaziemir-
Sarnıç Bal-Göç Şube 
Başkanı Hazel ÖZTÜRK 
IŞIK, Sarnıç Bal-Göç 
Şube yönetim kurulu üye-
leri, Buca Bal-Göç Şube 
Başkanı Gülizar AKIN ve 
yönetim kurulu üyeleri, 
Gaziemir Hürriyet Ma-
hallesi Muhtarı Hayrettin 
HAMZAOĞLU, Menderes 
Gazipaşa Mahallesi Muh-
tarı Hüsnü ŞEN ve Bele-
ne Gazilerimiz ile dernek 
üyeleri katıldı. 

Anma etkinliğinde ko-
nuşma yapan İzmir Bal-
Göç Genel Başkanı Ab-

durrahim NURSOY "Bu-
gün burada büyük bir Türk 
kahramanı, ömrünü eşitlik 
ve özgürlüğe adamış, Bul-
garistan Türklerinin milli 
ve manevi yolunu aydın-

latan, komünist sistemin 
uyguladığı asimilasyon 
sürecinin söndüremediği 
bir meşale olarak görülen 
Nuri Turgut ADALI'yı an-
mak için toplanmış bulu-
nuyoruz. 

Nuri Turgut ADALI abi-
miz ömrünün 23 yılını 
Eski Zağra Hapishanesi, 
Belene Ölüm Kampı ve 
Montana ilinin Skomle 
Köyü'nde sürgünde ge-
çirdi, sıkıntılar çekerek 
dini ve kültürel kimliğimizi 
yaşama ve yaşatma mü-
cadelesi verdi.

Hayatının seyri Bulga-
ristan Türklerinin 20. yüz-
yıldaki hali gibi olan Nuri 
Turgut ADALI cezaevle-

rinde en uzun süre kalan 
kişi olarak Bulgaristan ta-
rihine geçmiştir. 

Bulgaristan Türkleri'nin 
Nelson Mandela'sı olarak 
anılan Nuri Turgut ADA-
LI, tüm baskı ve zulme 
karşı davasından asla 
vazgeçmedi. Nuri Turgut 
ADALI’yı aramızdan ayrı-
lışının 15. yıldönümünde 
anarken Hakkın rahmeti-
ne eren Belene mağdur-
larına Allah’tan rahmet di-
liyor, hayatta olan Belene 
Gazilerine şükranlarımı 
sunuyorum. "dedi. 

Belene Gazisi Hali l 
KAHRAMAN: "Nuri Tur-
gut ADALI, "mücadele" 
kavramının bedene bü-
rünmüş haliydi. Bulgaris-
tan Türklerinin haklı mü-
cadelesinin efsaneleşmiş 
kahramanıydı. Tüm dava 
adamları gibi tutsak ya-
şadı ama özgür öldü. 
Zorbalığa, zulme sessiz 
kalmadı. Yalnız ölmesini 
hiç kabullenemedik. O, 
ölümünden sonra değeri 
daha iyi anlaşılanlardandı. 
İzmir Bal-Göç Başkanı ve 
yönetimine bu anma töre-
ni için teşekkür ediyorum" 
dedi. 

Anma töreni Kur'an Tila-
veti ardından, anıta çiçek 
ve çelenk sunumu ve lok-
ma ikramı ile son buldu. 

             Kırcaali Haber

Yaz Kuran Kursu öğrencilerine 
bayram hediyesi

Çernooçene (Yenipazar) Belediye Başkanı Ay-
dın Osman, Yaz Kuran Kursu’na katılan çocukları 
Kurban Bayramında verdiği hediyelerle sevindir-
di. Çocuklar ve ebeveynlerinin Kurban Bayramını 
tebrik eden Belediye Başkanı, çocuklarını temel 
İslami bilgilerin öğrenildiği Yaz Kuran Kursu’na 
göndermelerinden dolayı ebeveynleri tebrik etti.

Çernooçene ilçe merkezinde düzenlenen Kur-
ban Bayramı kutlama programında yer alan Ku-
ran Kursu öğrencileri, ilahiler söyledi, ezberledik-
leri duaları ve Kuran sürelerini okudu.

Yaz Kuran Kursu’nun öğreticiliğini Çernooçene 
köyü imamı Şaban Müslüm yapmaktadır.

Çernooçene Cami Encümenliği tarafından Kır-
caali Bölge Müftülüğünün denetiminde organize 
edilen bu yılki Yaz Kuran Kursu’na 20 çocuk ka-
tılıyor.

Kursa katılan çocuklar temel İslami bilgiler, 
namaz surelerini, dua etmeyi, Kur’an-ı Kerim ve 
ezan okumayı, başkalarına saygı göstermeyi, 
hoşgörülü davranmayı, yardıma muhtaçlara yar-
dım etmeyi ve başka ahlaki değerleri öğreniyor.

Kursu bitiren çocuklar, Momçilgrad (Mestanlı) 
kasabasında düzenlenecek olan Bölge Kuran 
Okuma Yarışması’na katılacaklar ve dereceye 
girenler Ulusal Milli Kuran Okuma Yarışması’na 
katılma hakkı kazanacak.
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Kardeşçe yaşayalımOn bir yaşlarındaki 
Mehmet aynı yaşta bir 
komşu çocuğu ile bir 
an önce Arda Nehrinin 
serin sularına kavuş-
mak için koşarak gidi-
yorlardı. Bütün mahalle 
çocukları neredeyse 
aynı yerde toplanıyordu. 
Onun için yaz aylarında 
burada çocukların cıvıl-
tısı akşamlara kadar hiç 
bitmiyordu.  Mehmet’le 
arkadaşı da bir an önce 
oraya ulaşabilmek için 
can atıyordu. Koşarken 
ayaklarının altından ar-
kaya doğru kayan kum 
tanecikleri hafifçe bir 
toz bulutu oluşturuyordu.  
Plaj yaptıkları yere on 
on beş metre kala telaşlı 
çığlık sesleri duyulmaya 
başladı:
 “İmdat… İmdat… Simo 

boğuluyor… Derin yerde 
kaldı, çıkamıyor…“ diye 
haykırıyorlardı.
Bu çığlıkları duyan 

Mehmet yıldırım hızı ile 
koşarak suya atladı. Su-
ların derinliklerinde bo-
ğuşan Simo’nun koluna 
girerek kıyıdaki kumların 
üstüne çıkardı, yüz üstü 
yatırdı. Simo’nun çevre-
sini saran çocuklardan 
ikisine Simo’yu yarınla-
rından tutmasını, kendi 
bir bacağından, bir baş-
kasını diğer bacağından 
yukarı kaldırarak baş 
aşağı silkmeye başladı-
lar. Beş altı defa silkele-
dikten sonra Simo’nun 
yuttuğu sular ağzından 
akmaya başladı. Bu 
operasyon bittikten son-
ra Mehmet kazazedeyi 
yan yatırdı. Yarım saat 
bir zaman sonra kendine 
gelen Simo Mehmet’e:
“İmdadıma yetişmesey-

din mutlak boğulacaktım. 
Ben bitmiştim artık.  Çok 
sağ ol kardeşim, sana 
bir hayat borçluyum. Bu 
fedakârlığını asla unut-
mayacağım…“  dedikten 
sonra ondan daha küçük 
yaşta olan, beraber gel-
dikleri arkadaşı ile ora-
dan ayrıldılar.
Bu olaydan bir ay falan 

geçti, okulların başladığı 
ilk gün, ilk ders zili çal-
madan Simo okul avlu-
sunda Mehmet’i buldu 
ve:
 “Memo, bu yıl bir rah-

lede berber oturalım, ne 
dersin…” Deyince,  Meh-
met de biraz düşündü:
  “Tamam öyle olsun, 

ama Simo  Türkle otu-
ruyor diye Bulgar arka-
daşlarından tepki alırsan 
karışmam !...”  
 “Babam dahi olsa, beni 

kimse ilgilendirmez. Sen 
benim hayatımı kurtar-
dın, bundan böyle biz ar-
tık sadece arkadaş değil,  
kardeşiz de… ”
Bu sırada ilk ders zili 

çaldı. Öğretmenlerden 

ÖYKÜbiri sınıfların sıralanma 
yerlerini gösterince on-
larda yedinci sınıf öğ-
rencilerine gösterilen sı-
ralanma yerine geçtiler.
Okulun başlamasından 

birkaç gün sonra saat 
arasında okul bahçesin-
de bir köşede Mehmet’le 
Simo aralarında top ça-

kıyorlardı. Bu sırada 
sekizinci sınıfta okuyan 
Simo’nun komşusu Mit-
ko isminde bir çocuk ge-
lip onların topunu okul 
bahçesinin dışına doğru 
çaktı. Simo tepki gös-
terince komşusu Mitko 
ona:
 “Bu kadar Bulgar çocu-

ğu varken sen kalkmışın 
bir Türk’le arkadaşlık ya-
pıyorsun, akşama da an-
nen babana bunu mutlak 
ileteceğim…”
 “Sana ne, kiminle is-

tersem onunla arkadaş-
lık yaparım… Haydi, al 
başını git buradan.”  diye 
tepki göstererek Mitko’yu 
kolundan itti. Bunun üze-
rine kendini onlardan 
daha güçlü üstün gö-
ren Mitko, Simo’ya var 
gücüyle bir tokat atarak 
onu yere yuvarladı. Bunu 
gören Mehmet aniden 
Mitko’nun bacaklarına 
dalıp bir hamlede onu 
yerlere seriverdi.  Simo 
da ağlayarak yerden 
katlı,  Mitko’ nun üzeri-
ne çullandı. Bu baskını 
gören Mitko ağlamaya 
başlayarak: 
 “Simo, ne olur bıra-

kın beni,  kiminle ister-
sen onunla arkadaş ol, 
bırakın beni… “ Diye 
yalvarmaya başlayınca 
Mitko’yu bıraktılar. Bas-
kından kurtulan Mitko 
onların elinden kurtu-
lunca arkasına bile bak-
maya fırsat bulamadan 
kapandan kurtulmuş bir 
tilki gibi, koşarak oradan 
tınladı.  İki arkadaş üst-
lerini  başlarını tozlardan 
temizlerken  Simo:

 „Bravo sana be Memo,  
beni o keleşin eline bı-
rakmadın ya,  senden 
daha iyi arkadaş olur 
mu? . .”  Dedi, Mehmet’e 
sarılıp teşekkür ederek:
 “Sınıfın en alacısı ola-

cağınıza, sınıfın en se-

vileni olun… diye okul 
müdürümüz rastgele 
söylememiş, senin gibi 
arkadaşı kim sevmez,  
arkadaşlık budur işte, 
bizi kıskanalar çatlasın, 
be kardeşim. . . “ deyip 
Mehmet’e sarıldı.
 Bir kaç gün sonra 

Mehmet’le Simo çocuk 
parkında oynuyorlardı. 
Simo’nun beş yaşların-
daki kız kardeşi Elena da 
annesiyle aynı parkta bi-
raz ötelerde göründüler.  
Neden sonra ağabeyini 
gören Elena da onların 
yanına geldi.  Onları sa-
lıncakta sallanıp eğlenir-
lerken konuşmalarını bir 
hayli dinledikten sonra:
 “Abi, sen bu Türk ço-

cuğu ile mi oynuyorsun  
yoksa !... ”
   “Evet,  oynuyorsam 

ne olmuş? “
  “Abi, Türkler çok teh-

likeli, cani insanlarmış.  
Annem,  babam   bize   
bunu  defalarca söy-
lemediler  mi!...  Böyle  
hikayeler anlatmadılar  
mı?... ”
“Git başımdan, onların 

bize anlattıkları eskiden 
kalma dedi kodu uy-
durmaları. Tamam mı? 
Memo benim en sadık 
arkadaşım. Ondan beni 
kimse ayıramaz… ” dedi. 
Bunun üzerine küçük 
Elena ağabeyine küse-
rek,  annesine şikâyete 
gitti.  Her nedense an-
nesi Simo’nun yanına 
gelip de orada sorguya 
çekmedi,  belli ki bu so-
runu akşama bırakmıştı.                          
O gün akşam yeme-

ğinden sonra babası 

Simo’ya yatak odasının 
kapısını göstererek:
 “Simo geç şu odaya,  

seninle biraz konuşa-
lım.  “ Dedi. Simo mut-
lak annem beni babama 
şikâyet etmiştir.”  Diye 
düşünerek gösterilen 

odaya geçti.  Babası 
da onun peşinden gelip 
karyolanın kenarına otur-
dular. Babası sol kolunu 
oğlu Simo’nun omuzları-
na atarak:
 “Oğlum, duyduğuma 

göre etrafında bu kadar 
çok Bulgar çocuğu var-
ken bir Türk çocuğu ile 
düşüp kalkıyormuşsun, 
doğru mu? “
 “Evet,  doğrudur baba. 

“ 
 “Bak oğlum, sana ve 

kardeşin Elena’ya de-
falarca anlattık. Türkler 
cani, gaddar, kötü insan-
lardır,  onlarla arkadaşlık 
olmaz. Dost sandığın o 
arkadaşın gün gelir kel-
leni koparıverir… “
 “Baba,  şu milliyetçi 

jivkovcular zamanında 
sizin beyinlerinizi o ka-
dar yıkamışlar ki, hala 
bu milliyetçilikten kurtu-
lamıyorsunuz. Artık dün-
ya insanları demokrasi 
içinde kardeşçe yaşam-
sak istiyor.  Bulgar, Türk, 
Alman, Yunan olmuş ne 
fark eder ki baba, insa-
nın ırkı önemli değil,  in-
sanın kendisi ahlaklı, dü-
rüst insan olsun.  Okul-
larda,  televizyonlarda 
görüyoruz, öğreniyoruz. 
Her millette her çeşidi 
var. Ben suda oynar-
ken istemeyerek derin 
yere girmiştim. O anda 
boğuluyordum, ağzıma 
su gitmeye başlayınca, 
“İmdat” diye haykıracak 
oldum. Haykırdıkça daha 
çok su ağzıma dolmaya 
başladı, gittikçe derin-
liklere gömülmeye baş-
ladım, artık neredeyse 

boğuluyordum. O kadar 
Bulgar çocuğu varken 
hiç biri yardımıma koş-
madı.  O kötü Türk diye 
suçladığın çocuk,  kendi 
canını tehlikeye atarak 
benim hayatımı kurtardı. 
Daha ne yapsın,  bun-
dan büyük fedakârlık 
olur mu?  Baba, ben ar-
tık o kadar küçük deği-
lim, etrafımı görüyorum.  
Kiminle düşüp kalkaca-
ğıma kendim karar vere-

bilirim. Bırakın artık şu 
milliyetçiliği,  arkadaş-
ça, kardeşçe, dostça,  
insanca yaşayalım, ne 
olur…”
Babası oğlunu ikna 

edemeyeceğini görünce:
 “Bıktım artık sana akıl 

vermekten, sözden anla-
mıyorsun ki,  ne yapar-
san yap,  keçi kafalı…” 
deyip sinirli sinirli oda-
nın kapısını var gücüyle 
iterek çarptı, mırıldana-
rak odadan dışarı çıkıp,  
gitti.   
        Hasan VARADLI

Bir gonca gül 
Şahsi görüş usulünce belirtilen dengeyle 
Ne hoş hayat yaratmıştı bir aile efradı, 
Duyguların anlayışla yarattığı sevgiyle 
Gerçekleşti onların beklediği muradı.

Öngörülen tavırların ahenk veren biçimi 
Vesileydi ilk önce ailenin seçimi,
Etti devam bu konu bir sigara içimi
Hayallerin yarattığı hoşbeş olan geçimi.

Bir düşünür gibiydi her yönde de ikisi,
Dilberliği cazibeli büyülerdi herkesi.
Hasbihalin yoluyla her çözümü buldular 
Mutluluğu yaratan bir aile oldular… 

Dürüstlüğü seven hanım kocasına işinde
Davranışla asilane sakin yaşam yarattı,
Oysa yekta eşine memnuniyet içinde
Beslediği duyguyla gönlü hoş ve berraktı. 

Numuneydi herkese her birinin dengesi 
Birbirinden üstün idi yekdiğerin bilgisi. 
Çalışmanın yoluyla yükseldiler gitgide
Temaslığın usulüyle her hususta ilgide…

Sabırsızlık yüzünden uzak yoldan gelirken
Bayılırdı hasretine sözü geçen efradın,
Okşayışla gonca gülü Nesrin’ine verirken,
Oluyordu sımsıcak bedeni de Ferhat’ın.

Özel isim olmuştu “Sevdalılar” sözcüğü 
Yükselirken semaya bu sedanın yankısı,
Alkışlardı bu kavramı hem büyüğü, küçüğü
Büyülerken herkesi sevdalığın akışı. 

Tebessümlü idiler her birine hep onlar
Okşayışla karşılanan küçük – büyük olanlar.
Her konuda elverişli konuşmayı bilenler
Sanki Nebi tarafından yollanılan erenler…

Bir oldukça iki gönül olur yaşam imanlı
Çevresinde olanlarla anlayışlı; manalı,
Yansılanma değildi yaşantılı tavırlar
Ebeveynler yolunun ilhamıydı yavrular…

Uğursuz bir vakitte yine gonca gül ile 
Koşmaktaydı barkına neşe dolu gönülle,
Durdu kalbi ansızın yarı yolda… Ne yazık!...
Öyle kaldı ağzında yutkunamadan son azık!...

Kadıncağız ne çare, üzüntülü kalırken 
Korudular duradar hayatını hekimler,
Görüşmeye gelenden gonca güller alırken
Baygınlığı tutardı söylenirken kelimeler…

Bir sırçadır pek nazik her canlının hayatı
Hep neyle ölçülür mevcut denen fiyatı !?...
Silinir mi gözyaşları bu durumda kalanın !?...
Elem, keder uğruna saçlarını yolanın !...

                          Hüseyin MANAV
                          Mıdrevo / Razgrad
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Kırcaali Belediyesi, okul binalarını yenileme 
projesi için 3,5 milyon levalık kredi çekecek

Kırcaali Belediyesi, eği-
tim altyapısının yenilen-
mesi projesine katkı payı 
için 3,5 milyon levalık 
kredi çekecek. Belediye, 
kredi çekmek için FLAG 
Fonu’na başvurdu. Fon, 
maliyetinin büyük bir kıs-
mı Avrupa Birliği (AB) 
fonlarından sağlanan 
hibe şeklinde karşılanan 
belediyelerin projelerinin 
uygulanmasını f inanse 
etmek üzere kurulmuştur. 
Kırcaali Belediye Mecli-
sinin toplantısında yapı-
lan oylamada 37 Meclis 
üyesi, Belediye Başkanı 
Hasan Azis’in kredi çe-
kilmesine ilişkin önerisini 
destekledi. 

Belediye Başkanı, öneri 
ile ilgili yaptığı konuşma-
sında, ”Kırcaali Belediye-
si, 2017 yılının Ekim ayın-
dan beri 13 863 049,07 
leva maliyetli Kırcaali 

Şehrinde Okul Binaları-
nın Yenilenmesi ve Ye-
niden Yapılandırılması” 
isimli projeyi gerçekleşti-
riyor. Bu proje, 2014-2020 

Büyümedeki Bölgeler 
Operasyonel Programı 
tarafından 2014 - 2020 
Büyümedeki Bölgeler 
Operasyonel Programı 

Öncelik Ekseni 1 - Sürdü-
rülebilir ve Entegre Kent-
sel Gelişim kapsamında 
onaylanan toplam maliyeti 
21 048 163,28 leva olan 

2014-2020 Kırcaali'nin 
Entegre Kentsel İmar ve 
Kalkınma Planının Uy-
gulanması İçin Yatırım 
Programı çerçevesinde 
finanse edilmektedir. 

Gerekli finans kaynak-
ları Kırcaali Belediyesi 
bütçesinden sağlanamaz 
durumda ve Kırcaali Be-
lediyesi bu projeyi ger-
çekleştirmek üzere kredi 
çekmek için Sofya FLAG 
Fonu’na başvuracak. 

Belediye Başkanı, ”Kre-
di, 11 018 leva miktarında 
tahmini faiz ödemelerin-

den dolayı Kırcaali Bele-
diyesi bütçesini etkileye-
cek. Kredi, 2014-2020 Bü-
yümedeki Bölgeler Ope-
rasyonel Programı’nın 
yönetim organı tarafından 
yapılan ödemelere bağlı 
olarak 12 ay içerisinde 
ödenecek” diye vurguladı. 

Hasan Azis, kanunun 
gerektirdiği gibi kredi 
çekme önerisinin kamu-
oyunda tartışıldığını ve 
Belediye Meclisi tarafın-
dan onaylandığını belirtti. 

            Kırcaali Haber

110 çocuk, Momçilgrad’da yüzme 
kursunu başarıyla tamamladı 

Momçilgrad (Mestanlı) 
kasabasında gerçekleş-
tirilen 2019 Yaz Yüzme 
Kursunun kapanışı bol 
bol neşe ve eğlenceyle 
yapıldı. Kapanış töreni, 
Yüzme Kursu’na katılan 
6-11 yaş arası 110 çocuk 
ve çok sayıda ebeveynin 
de katıldığı Dolce Vita 
Yüzme Havuzunun ya-
nında düzenlendi. Mom-
çilgrad Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen Yüzme 
Kursu Kapanış Progra-
mında birçok eğlenceli 
oyun vardı. Kutlama şarkı 
ve dans eşliğinde yapıl-
dı. Çocuklar birbirlerinin 
yüzlerini boyayarak, yüz 
boyama sanatında yete-
neklerini gösterdiler.
Törende hazır bulunan 

Momçilgrad Belediye 
Genel Sekreteri Bahat-

tin Ahmedov, yaptığı se-
lamlama konuşmasında, 
“Momçilgrad Belediyesi, 
2019 yılında da Belediye 
Başkanı Sunay Hasan’ın 
himayesinde çocuklar 
için yüzme kursu düzen-
ledi. Yüzme kursuna ka-
tılan çocuklar, havuzlar-
da keyifli saatler geçirdi 

ve yüzmeyi öğrendiler. 
Birkaç gün önce sona 
eren 10. Mestanlı Daima 
Kalbimde Dünya Mes-
tanlılar Buluşması prog-
ramı kapsamında Mom-
çilgrad Belediye Meclisi 
Momçilgrad’dan dünya 
yüzme şampiyonu Petır 
Stoyçev’e Momçilgrad 

Fahri Vatandaşı unvanı 
verilmesine ilişkin tekli-
fi onayladı. Sizlerin de 
ileride bu sporda üstün 
başarılara imza atmanızı 
dilerim” diye kaydetti. 
Yaz Yüzme Kursu’nun 

tüm çocuklar için ücretsiz 
olduğunu belirten Bahat-
tin Ahmedov, Momçilg-
rad Belediyesi’nin yüzme 
eğitmeninden başka ant-
renmanlar sırasında ço-
cukların sağlığını kontrol 
eden bir sağlık uzmanı 
sağladığına dikkat çekti.
Momçilgrad Belediyesi, 

kursu başarıyla tamam-
layan çocuklara prenses 
kahvaltı, alkolsüz içecek-
ler ve tatlılar sağladı. Her 
bir çocuğa plaj havlusu 
hediye edildi. 
             Kırcaali Haber

Başevo köyü mevlidine 
yüzlerce kişi katıldı

Ardino’nun (Eğridere) Başevo (Hallar) köyünde 
yapılan geleneksel sağlık ve bereket mevlidine köy 
ve yöre halkından başka, Türkiye’den göçmenler ve 
Batı Avrupa ülkelerinden gelen gurbetçilerle birlikte 
yüzlerce kişi katıldı. Bu yıl 17’ncısı düzenlenen mevlit 
programında Dolno Prahovo (Amatlar) köyü imamı Nu-
rittin İsmail başta olmak üzere bölgede görevli imam-

lar tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti sunuldu, Mevlid-i 
Şerif okundu ve sağlık, bereket ve esenlik için topluca 
dua edildi.

Dini merasime katılan konuklar arasında Hak ve 
Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Başkanı İzzet 
Şaban, Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, Bele-
diye Meclis Başkanı Sezgin Bayram, köy muhtarları 

ve İstanbul, Bursa ve İzmir’deki Hallarlılar Kültür ve 
Dayanışma Derneği şubelerinin temsilcileri hazır bu-
lundular.

Mevlide katılan herkese yerli usta aşçılar Şaban Ha-
san ile Kasim Feyzullah’ın hazırladığı dana eti ve buğ-
daydan yapılan 17 kazan keşkek ikram edildi. Mevlit 
için yapılan tüm masraflar, kökenleri Başevo köyüne 
dayanan İzmir’den iş insanı Hikmet Efendioğlu tara-
fından karşılandı. 

Başevo Köyü Muhtarı Müren Sali, ”Dini merasimler 
bölgeden insanların bir araya gelip sohbet etmeleri 
için bir vesiledir” diye kaydetti. Müren Sali, mevlit orga-
nizasyonuna maddi ve manevi destekte bulunan yerli 
halka ve sponsorlara şükranlarını ifade etti. 

                                                           Güner ŞÜKRÜ

Mineralni Bani Belediye Başkanı Mümün 
İskender, yeniden aday gösterildi
Mineralni Bani (Me-

riçler)  Belediye Baş-
kanı Mümün İskender, 
Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) İlçe 
Başkanlığı’na bağlı iki 
köy teşkilatı tarafından 
düzenlenen ilk iki top-
lantıda üçüncü dönem 
için Mineralni Bani Be-

lediye Başkanı adayı 
gösterildi.
Mineralni Bani ilçesin-

de ekim ayında yapıla-
cak yerel seçimlerden 
önce aday belirlenme-
si için yapılacak bir dizi 
toplantılara başlandı. 
HÖH Mineralni Bani 

İlçe Başkanlığı’na bağ-

lı köy teşkilatları, muh-
tar adayları, belediye 
meclis üyesi adayları 
ve belediye başkan 
adayları gösterilmesi 
için köy toplantıları or-
ganize etmektedir.
Geçen hafta Tata-

revo, Boyan Botevo 
(Durakköy) ve Kolets 

köyleri HÖH teşkilatları 
toplantı gerçekleştirdi. 
Her iki toplantıda da 
Mineralni Bani Beledi-
ye Başkanı adayı gös-
terilen tek isim şimdiki 
Belediye Başkanı Mü-
mün İskender oldu. 
          Kırcaali Haber
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Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat: Birlik ve 
beraberlik içinde olduğumuzda daha iyi çalışıyoruz

Ardino (Eğridere) ilçesi-
ne bağlı Gorno Prahovo 
(Tosçalı) köyünde gele-
neksel düzenlenen şen-
lik, köy muhtarlığı ve Lıç 
Halk Kültür Evi tarafından 
organize edildi. Şenli-
ğe etraf köylerden akın 
eden yerlilerden başka 
Türkiye’den göçmenler  
ve Batı Avrupa ülkele-
rinden gelen gurbetçiler 
olmak üzere yüzlerce 
kişi katıldı. Etkinliğe ka-
tılan konuklar arasında 
Ardino Belediye Başkanı 
Resmi Murat, Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
Kırcaali İl Başkanı İzzet 
Şaban, Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram 
ve Ardino Fahri Vatanda-
şı yazar Halit Aliosman 
Dağlı, Başevo (Hallar), 
Borovitsa (Çamdere), 
Dolno Prahovo (Amatlar), 
Çernigovo (Karamuso-
lar), Tırna, Dedino (De-
deler), Çubrika (Dallıca) 
ve Gırbişte (Sırtköy) köy-
lerinin muhtarları yer aldı. 
Ardino Belediye Baş-

kanı Resmi Murat, köy 
sakinleri ve misafirlere 
hitaben konuşmasında 
şunları belirtti: “Bayram-
lar, insanların birbirlerini 
tanımalarına, birbirleriyle 
iletişim kurmalarına im-
kan veriyor. Toplumda 
birliktelik varsa çok daha 
güçlü olur. Bu gücü bura-
da görüyorum ve umarım 
bu gelecekte de devam 
edecek”. 

Belediye ve muhtarlıklar 
arasındaki koordinasyon-
dan memnun oldukları-
nı, bölgeden, Türkiye ve 
Avrupa'da ikamet eden 
birçok insanla görüştüğü-
nü söyleyen Resmi Murat, 
”Birlik ve beraberlik içinde 
olduğumuzda daha iyi ça-
lışıyoruz!” diye ifade etti. 

İzmir Bal-Göç Folklör 
Ekibi - Eğitmen: Erkan 
Güler, şenliğin özel konu-

ğu oldu. Grup, Türk halk 
oyunları gösterileri yaptı. 
Geleneksel Zeybek dansı 
ise izleyicileri Türk halk 
oyunlarının büyülü dün-
yasına götürdü.

Şenlik kapsamında kü-
çük kalelerde oynanan 
futbol, satranç ve briç tur-
nuvaları yapıldı. Dereceye 
giren yarışmacılara para 
ödülleri verildi.

              Kırcaali Haber

Sidelya Mutlu, Albena’dan 
altın madalya ile döndü 

Ardino (Eğridere) Yunak Masa Tenisi Kulübü’nün 
yetenekli oyuncusu Sidelya Mutlu, Albena yazlık tatil 
beldesinde düzenlenen Albena 2019- 21.Uluslararası 
Masa Tenisi Festivali’nde 12 yaş kategorisinde birinci-
liği elde ederek altın madalya kazandı. Sidelya, 12 yaş 
yıldız kızlar kategorisi mücadelesinde güçlü rekabete 
rağmen mükemmel bir performans sergiledi. 

Antrenör Beyhan Emin, Sidelya’nın Albena’da gös-
terdiği performans ve yakında katılacağı turnuvalar 
hakkında bilgi verdi. 

Beyhan Emin,”Sidelya, Albena’da düzenlenen turnu-
vayı ikna edici bir skorla kazandı. Fransa, Ukrayna ve 
Moldova'dan rakiplerini yendi. Final karşılaşmasında 
Sidelya, Moldova’dan rakibi karşısında 3:2’lik skorla 
galip geldi. Şimdi Bulgaristan milli masa tenisi takımı 
dahilinde Varna’da düzenlenen antrenman kampına 
katılacak. Kamptan sonra Ardino’ya dönünce 22-25 
Ağustos 2019 tarihlerinde Fransa’nın Strasbourg ken-
tinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’na katılmak için 
sıkı bir hazırlık antrenmanlarına başlayacağız” diye 
kaydetti. 

Bilindiği gibi Sidelya Mutlu, geçen mayıs ayının so-
nunda Kavarna kasabasında düzenlenen Bulgaristan 
12 Yaş Altı Masa Tenisi Ferdi Şampiyonası’nda birin-
ciliği elde ederek Bulgaristan şampiyonu oldu. 

Çernooçene ilçesinde iki kilit 
proje çalışmaları devam ediyor
Çernooçene (Yenipazar) 

ilçesine bağlı Kableşkovo 
(Şabanlar) Deresi’nin Novi 
Pazar (Yenipazar) köyü-
nün 67 Mahallesi’nden 
geçen kısmının ıslah 
çalışmaları hızla devam 
ediyor. 

Proje, iki aşamada uygu-
lanacak. Projenin ilk aşa-
ması, derenin 23 metrelik 
kısmının kapatılmasını 
öngörüyor. İkinci aşama-
da 178 metre uzunluğun-
da açık drenaj kanalı ya-
pılacak ve dere boyunca 
koni şeklinde oluklar yer-
leştirilecek.

Çernooçene Belediye 
Başkanı Aydın Osman, 
”Projenin, ilçe merkezi 
ve çevresindeki yerleşim 
yerlerinde ikamet eden 
vatandaşlarımıza kon-
forlu yaşam koşullarının 
sağlanmasına katkıda 
bulunacağına içtenlik-
le inanıyoruz. Projenin 
gerçek leşt i r i lmes iy le 
Çernooçene’nin merkez 
kısmında olası taşkınlar 
önlenecek” dedi.

Kableşkovo köyünde 
kanalizasyon şebeke-
si yapım çalışmaları da 
devam ediyor. Proje ça-
lışmaları tamamlanınca 

köydeki 100’ü aşkın hane 
evsel atık su şebeke hat-
tına dahil edilecek.

Belediye Başkanı Aydın 
Osman, “Sakinleri tarafın-
dan yıllarca beklenen bu 
tesisin tamamlanmasıyla 
fosseptik çukurların kulla-
nımı ortadan kalkacak ve 

köydeki yaşam koşullarını 
ve çevre kalitesini iyileşti-
receğiz” dedi.

Projeyle ilçe merkezi 
ve çevresindeki yerleşim 
yerlerinde atık su altya-
pı inşaatı tamamlanıyor. 
İnşa edilen konutların 

artmasından dolayı Çer-
nooçene, Novi Pazar, 
Kableşkovo, Pryaporets 
(Bayraklar Mahalle) ve 
Srednevo (Ortamahalle) 
köyleri arasındaki sınır-
lar kalkmış durumda ve 
bu köyler ilçe merkezinin 
semtleri haline gelmeye 

başladı.
İki proje, 2019 yılı Çer-

nooçene Belediye bütçe-
sinde sermaye giderleri 
kapsamında yapılacak 
ödeme listesinde yer alı-
yor.

Novi Pazar ve Kableş-

kovo köylerinin muhtarla-
rı Vildane Sali ve Güner 
Mehmet, şahısları ve köy 
sakinleri adına Çernoo-
çene belediye yönetimine 
projenin gerçekleştirilme-
si ve taahhütlerin yerine 
getirilmesinden dolayı te-
şekkür etti.

Aydın Osman, belediye-
nin temel hedefinin, yer-
leşim yerlerinde yaşam 
ortamını iyileştirmek ve 
onları yaşanacak daha iyi 
bir yer haline getirmek ol-
duğunu vurguladı.

               İsmet İSMAİL 

Merkez Seçim Komisyonundan 
Karakaçanov’a 2000 leva ceza

Merkez Seçim Komisyonu, ırkçı ve aşırı milliyet-
çi tavırlarıyla bilinen İç Makedon Devrimci Örgütü 
(VMRO) Genel Başkanı Krasimir Karakaçanov’a 
2000 leva ceza uygulanmasına karar verdi.

Partinin yürüttüğü seçim kampanyası sırasında 
hazırlanan bir 
ma te r ya l de 
kullanılması 
yasak o lan 
Bulgar i s tan 
b a y r a ğ ı n ı n 
görüntüsünün 
yer aldığı bil-
dirildi.

Buna dair 
ihbar, Elektro-

nik Medya Konseyi (SEM) tarafından yapılmıştır. Bul-
gar bayrağının seçim malzemesi olarak kullanılması 
Seçim Kanunu’nu ihlal etmektedir.

Karakaçanov, avukatı aracılığıyla cezaya itiraz etti 
ve soruşturmanın sonlandırılmasını talep etti.

Bu tür bir ihlal nedeniyle kesilen ceza 2000-5000 
leva arasında değişmektedir. Merkez Seçim Komis-
yonu, partinin ilk defa bu yasağı ihlal ettiğini ve daha 
önce Seçim Kanunu’nu ihlal etmediğini göz önüne 
alarak 2000 leva miktarında ceza uygulama kararı 
aldı.
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Momçilgradlılar, Bulgaristan’da Çocuk 
Doğur Kampanyasını Destekledi

M o m ç i l g r ad  (M e s -
tanlı) halkı, Çocuk Ha-
yal i Vakfı tarafından 
ulusal çapta yürütülen 
Bulgar istan’da Çocuk 
Doğur Kampanyası’nı ak-
tif olarak destekledi. Doğu 
Rodop Dağları’nın etekle-
rinde yer alan Momçilg-
rad kasabası parkındaki 
açık sahnede gerçekleş-
tirilen kampanya tanıtım 
programında sahne alan 
pop müzik sanatçısı Tedi 
Katsarova, pop ve rock 
sanatçısı Diço ve rock 
grubunu izlemeye çok 
sayıda vatandaş geldi. 
İki saatten fazla süren 
program, Momçilgrad’dan 
yetenekli çocukların sun-
duğu gösterilerle başladı. 
Daha sonra sahne alan 
Tedi Katsarova ile birlikte 
ebeveynleriyle etkinliğe 
katılan onlarca çocuk şar-
kı söyleyip dans etti. 

Kampanyayı  baş la -
tan Evelina Ruskova, 
Bulgaristan’da Çocuk Do-
ğur Kampanyası’nın ama-
cının, üreme sorunları ve 
finansal güçlük yaşayan 
çiftler için yardım topla-

mak olduğunu söyledi. 
Ruskova,” Zorluklarla 

dolu bir geçmişim var, 
ama şimdi tüp bebek te-
davi yöntemiyle ikiz çocuk 
annesiyim” diye kaydetti. 

Momçilgrad Belediye 
Başkanı Sunay Hasan ve 
Belediye Meclis Başkanı 
Ömer Hüseyin, kampan-
yayı sonuna kadar des-

teklediklerini açıkladılar. 
Sunay Hasan,” Bir in-

sanın dünyaya gelmesini 
desteklemekten daha asil 
ve doğal olan hiçbir şey 
yoktur. İşte bu sebepten 
dolayı Momçilgrad Bele-
diyesi, Bulgaristan’da Ço-
cuk Doğur Kampanyası’nı 
destekleyen 9 belediye-
den biri oldu” diye ko-

nuştu. Belediye Başkanı, 
Momçilgrad belediyesinin, 
Bulgaristan'da üreme so-
runları olan ailelere maddi 
destek vermeye başlayan 
ilk belediyelerden biri ol-
duğunu söyledi. 

Sunay Hasan, ”Şimdi-
ye kadar üreme sorun-
ları olan 12 aileye maddi 
destek verdik. Size temin 

ederim ki bunu yapmaya 
gelecekte de devam ede-
ceğiz” dedi. 

Ünlü rock sanatçısı 
Diço’nun sahneye çıkma-
sı izleyicilerde büyük he-
yecan yarattı. 

Diço,” Tekrar sizinle ol-
duğum için mutluyum. 
Momçilgrad en sevdiğim 
yerlerden biri. Burada çok 
arkadaşım var ve burala-
ra daima memnuniyet-
le geliyorum. Belediye 
Başkanı Sunay Hasan’a 

kampanyayı destekledi-
ği için teşekkür ederim” 
dedi. Konser, iki sevilen 
sanatçının seslendirdiği 
hit parçalarla devam etti. 
Program kapsamında DJ 
Djane Monique, DJ prog-
ramı sundu, ayrıca lazer 
şovu da vardı. 

Konserin sonunda Tedi 
ve Diço, onlarla birlikte 
sahnede şarkı söyleyip 
dans eden çocuklarla sel-
fie yaptı.
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Borisov, Avrupa otoyolundaki inşaat 
çalışmalarını yerinde inceledi

Başbakan Boyko Bo-
risov, Avrupa otoyolu 
inşaat çalışmalarını ye-
rinde inceledi. Borisov, 
inceleme yaptığı sırada, 
“Bojurişte Organize Sa-
nayi Bölgesi'ne giden en 
hızlı yol yapılmalı” diye 
emretti. Bundan önce 
Sofya Bojurişte Organize 
Sanayi Bölgesi'ni ziyaret 
eden Borisov,”Oradaki 
Almanlara ait fabrika 
sahiplerinin ne söyledi-
ğini duydunuz. Sanayi 
bölgesindeki tüm arsalar 
satılmıştır. Yatırımcılar 
ülkeden ayrılmadığı gibi 
giderek sayısı artıyor. 
Daha büyük fabrikalar 
inşa edilince bu otoyollar 
henüz yapılmadan dar 
gelmeye başlayacak” 
dedi.
Başbakan,  Avrupa 

otoyolunun Dragoman-
Slivnitsa arasındaki bö-
lümünde yapılan inşaat 
çalışmalarını inceledi. 
Çalışmalar bu yılın ma-
yıs ayı ortalarında başla-
tıldı ve 2021 yılına kadar 
tamamlanacak. Proje, 
Karayolu Altyapısı Ajan-
sı tarafından uygulanan 

Yeni İnşaat Programı 
kapsamında devlet büt-
çesinden sağlanan kay-
naklarla finanse edilmek-
tedir.

Borisov, otoyol inşaatın-
da çalışan işçilere,”Bizden 
bunlar kalacak. İşçiler ço-
cuklarını buraya getirerek 
“Bu yolu biz yaptık” diye-
cekler ve gelecek nesiller 
babalarının bu yollarda 
çalıştığını bilecek” ko-
nuştu.

Başbakan, inşaat çalış-
maları yapılırken kesin-
likle arkeolojik kalıntıların 
ve çevrenin korunması 
gerektiğini söyledi.

Borisov,”Önümüzdeki yıl 
hanehalkı gelirini yüzde 
10 oranında artırmak is-
tiyoruz, hemşirelere daha 
yüksek ücret ödenmesini 

sağlamak istiyoruz” diye 
kaydetti ve bu yüzden en 
kısa sürede sadece vergi 
gelirlerine bel bağlama-
yıp E-TOLL otoyol ücret 
gelirleri elde edilmesinin 
önemli olduğunu sözleri-
ne ekledi.

Halihazırda Avrupa oto-
yolunun Kalotina Sınır Ka-
pısı-Dragoman ve Drago-
man-Slivnitsa arasındaki 
iki bölümünde hazırlık ve 
inşaat çalışmaları yapı-

lıyor. Sonbaharda Kalo-
tina Sınır Kapısı-Drago-
man arasındak bölümde 
de inşaata başlanılması 
bekleniyor. 10 Nolu Ula-

şım Koridorunun 
bir parçası olan 
So f ya - Ka lo t i na 
yolunun moderni-
zasyonu ile 4 ve 8 
nolu Trans-Avrupa 
Ulaştırma Kor i -
dorlarının Burgaz, 
Türkiye ve Yuna-
nistan istikameti 
yönündeki traf ik 
akışlarının dağılımı 
geliştirilecek ve iyi-
leştirilecek. Yolun 
modernizasyonu 
bölgede trafik hac-
mini ve trafik gü-

venliğini artıracak, 
Doğu Asya /Doğu Akde-
niz Ulaşım Koridoru bo-
yunca ve Orta Avrupa ve 
ters yönde transit trafiğin 
yoğunluğunu azaltacak.

Borisov’a Başbakan Yar-
dımcısı Tomislav Donçev, 
Maliye Bakanı Vladislav 
Goranov ve Bölgesel 
Kalkınma ve Bayındırlık 
Bakan Yardımcısı Nikolay 
Nankov eşlik etti.
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Hallar Köyü Şenliğine 
Büyük İlgi 

Ardino (Eğridere) ilçesine bağlı Başevo (Hallar) kö-
yünde gerçekleştirilen geleneksel köy şenliğine yer-
li halktan başka yurt içi ve yurt dışından misafirlerle 
birlikte yüzlerce kişi katıldı. Onların büyük bir bölümü, 
mübarek Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine gelen 
gurbetçilerdi. 

Bu yılki şenliğe katılan konuklar arasında Hak ve 
Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Başkanı İzzet 
Şaban, Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, Bele-
diye Meclis Başkanı Sezgin Bayram, Gorno Prahovo 
(Tosçalı), Gırbişte (Sırtköy), Çernigovo (Karamusolar), 
Dedino (Dedeler), Rusalsko (Hotaşlı) ve Çubrika (Dal-

lıca) köylerinin muhtarları yer aldı. 
Şenliğin açılış konuşmasını yapan Başevo Köyü 

Muhtarı Müren Sali, organizasyona maddi ve manevi 
destekte bulunanlara şükranlarını sundu. 

Belediye Başkanı Resmi Murat, şenliğe katılan her-
kesin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ederek köy 
sakinleri ve misafirlere sağlık sıhhat ve afiyet diledi. 
Resmi Murat, “Birlikte eğlenmek ve güzel vakitler ge-
çirmek için tekrar buradayız. Başevo şenliği sadece 
ilçede değil ilde de en popüler köy şenliğidir” dedi.

Şenlik programı kapsamında spor etkinlikleri de 
düzenlendi. Satranç turnuvasında dereceye girenlere 
para ödülleri ve takdir belgeleri verildi. Ödüller, Başevo 
Köyü Muhtarı Müren Sali tarafından sunuldu. 

Çekiliş yapılarak hediyeler dağıtıldı. İki kuzu olan en 
büyük hediyeleri Belediye Başkanı Resmi Murat ve 
mevlidin sponsoru olan Hikmet Efendioğlu kazandı. 

Biletler karıştırılarak yeniden yapılan çekiliş sonucun-
da bu hediyeleri İzmir’den Bircan Topçu ve Bursa’dan 
Aşkın Aydınay kazandılar.

Şenlikte sahne alan Kırcaali Exspress Orkestrası 
misafirlere ve köy halkına neşeli anlar yaşattı. Köy 
merkezinde şimdiye kadar bölgede görülmemiş en 
uzun hora oynandı. Hora oyununa tanıdık tanımadık 
herkes katıldı.

Etkinlik, köy muhtarlığı, yerel Hristo Smirnenski Halk 
Kültürevi ve Türkiye’deki göçmen derneklerinin maddi 
desteğiyle organize edildi.                      Güner ŞÜKRÜ
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Meclis Başkanı Karayançeva: Türk Akımı’nın 
Bulgaristan topraklarından geçmesini destekliyoruz

Bulgaristan Meclis Baş-
kanı Tsveta Karayançe-
va, Rusya Federasyonu 
Federal Meclisi Federas-
yon Konseyinde yaptığı 
konuşmada, “Ülkemiz, 
Balkan Doğal Gaz Da-
ğıtım Merkezi kurulması 
bağlamında Türk Akımı 
doğal gaz boru hattının 
bir kısmının Bulgaristan 
topraklarından geçme 
olasılığını desteklemek-
tedir. Bu, gaz arzının ve 
rekabetçi fiyatların gerçek 
anlamda çeşitlenmesini 
sağlayacaktır. Bulgaris-
tan, mevcut Avrupa Birli-
ği (AB) mevzuatına uyan, 
arz güvenliğine ve Enerji 
Birliği'nin hedeflerine kat-
kıda bulunan ve ekonomik 
gerekçesi olan hiçbir pro-
jeye itiraz etmemektedir” 
diye kaydetti. 

İlk defa bir Bulgaristan 
Parlamentosu Başkanı, 
Rusya Parlamentosu üst 
kanadı Federasyon Kon-
seyi üyelerine hitaben 
konuştu. 

Karayançeva, ”Rusya ve 
Bulgaristan'ın uzun süre-
dir ortak olduğu enerji 
alanındaki ikili ilişkileri 
derinleştirme potansiyeli 
var. Enerji iş birliği, he-
defe uygunluk, rekabet 
gücü, şeffaflık, arz güven-
liği ve piyasaya dayalı fi-
yat ilkeleri doğrultusunda 
sürdürülmelidir. Bulgaris-
tan, hem AB’nin hem de 
ülkenin enerji güvenliğini 
sağlama amaçlı bir politi-
ka izliyor” diye sözlerine 
ekledi. 

Meclis Başkanı, Bulga-
ristan ve Rusya arasın-
daki nükleer enerji alanın-
daki işbirliğinin, dikkatli, 

sorumlu ve derinlemesine 
bir tartışmayı gerektirdiği-
ni belirtti. Karayançeva, 
Bulgaristan - Rusya işbir-
liği gündeminde yatırım 
perspektifi de olduğunu 
söyledi.

Karayançeva, ”Son bir 
buçuk yıl içinde Bulgaris-
tan ve Rusya arasında en 
üst düzeyde siyasi diya-
log ümit vericidir. Siyasi 
temasların dinamikleri ve 
ikili ilişkilerin güçlü potan-
siyeli, pratikte karşılıklı 
yarar sağlayan işbirliğin-
de bir artışa yol açmalı-
dır. Rusya Federasyonu 
ile ilişkilerimizi diyalog, 
yapıcı işbirliği ve karşılıklı 
çıkarlara saygı çerçeve-
sinde geliştirmek istiyo-
ruz” diye konuştu.

Karayançeva, Bulgaris-
tan ile Rusya arasındaki 
ilişkilerin en güçlü bağ-
lantıyla - ruh, inanç ve 
kültürle bağlantılı olduğu-
nu vurguladı. Meclis Baş-

kanı, ”İlişkilerimiz sağlam 
bir tarihsel temele daya-
nır, uzun bir geçmişe ve 
güçlü bir duygusal yüke 
sahiptir. Slav yazısı ve 
Bulgar alfabesi, edebiyat 
ve kültür, dilsel ve manevi 
yakınlık, kutsal havariler 
Kiril ve Metodius kardeş-
lerin çalışmaları ve diğer 
birçok Slav ülkelerinde 
aydınlanma döneminin 
temsilcileri milletlerimiz 
arasındaki bağları her za-
man aydınlatacaktır” diye 
kaydetti. 

Meclis Başkanı, ”Bulga-
ristan ile Rusya arasın-
daki ilişkilerin yüzyıllar 
boyunca derin kökleri 
var, ancak hiç şüphesiz 
Bulgaristan - Rusya bağ-
larının tarihindeki dönüm 
noktası Bulgaristan'ın 
kurtuluşu olmuştur. Biz 
hatırlıyoruz ve şunu asla 
unutmayacağız ki, vata-
nımızın özgürlüğü uğru-
na binlerce Rus askeri 

hayatını kaybetti. Özgür-
lük Bulgaristan'ın yeni bir 
hayata başlamasına ve 
modern bir Avrupa dev-
leti olarak kurulmasına 
yol açtı. 140 yıldan beri 
Bulgaristan, Bulgaristan 
devletinin yeniden kurul-
ması için Rusya'ya derin-
den müteşekkirdir. Bul-
garistan - Rusya ilişkileri 
sürekli olarak karmaşık 
bir dünya, krizlerin arttı-
ğı bir dünya, uzun süren 
çatışma çözüm süreçle-
ri, kırılgan dengeler ve 
uluslararası bağlamda 
çıkarların birbirine uyul-
masının zor olduğu ko-
şullarda gelişiyor. Rusya 
ile diyalogda Bulgaristan, 
ulusal çıkarları ve AB ile 
NATO üye devletlerinin 
ortak politikasını izliyor. 
AB ve NATO üyesi olan 
Bulgaristan, bu iki kurulu-
şun Rusya Federasyonu 
ile diyalogunu geliştir-
mesine yardımcı olabilir. 

Bulgaristan’ın güvenin 
geri kazanılmasından ve 
Brüksel ile Moskova ara-
sında açık ve pragmatik 
ilişkiler geliştirilmesinden 
çıkarı var” dedi. 

Meclis Başkanı Tsveta 
Karayançeva başkanlı-
ğındaki Bulgaristan Mec-
lisi heyeti, Moskova’ya 
iki günlük resmi ziyarette 
bulundu. Heyette Bulga-

ristan-Rusya Parlamen-
tolararası Dostluk Grubu 
Eş Başkanları Krasimir 
Velçev ve Anton Kutev, 
Bulgaristan-Rusya Par-
lamentolararası Dostluk 
Grubu Eş Başkan Yardım-
cısı Volen Siderov ve mil-
letvekilleri Diyana Savate-
va, Boryana Georgieva ve 
Ahmet Ahmedov yer aldı.
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Başbakan Borisov, Kırcaali Arda 1924 
Futbol Kulübü yönetimi ile görüştü

Başbakanlıktan verilen 
bilgiye göre Başbakan 
Boyko Borisov, Kırcaali 
Arda 1924 Profesyonel 
Futbol Kulübü Başkanı 
Petır Peşev, takımın ant-
renörü Stamen Belçev ve 
kaptanı İvan Karacov ile 
görüştü. Arda 1924 Fut-
bol Kulübü, mayıs ayında 
Sofya Septemvri takımına 
karşı oynadığı baraj ma-
çını kazanarak 95 yıllık 
tarihinde ilk kez 2.Lig’den 
Birinci Lig’e yükseldi. 

Futbol kulübünün yö-
netimi, görüşme sırasın-
da Kırcaali Arena Arda 
Stadı’nda iyileştirme ya-
pılmasına yönelik projeyi 
Başbakan’a tanıttı. Futbol 
takımının, yeni sezon-
da Birinci Lig’de oyna-

nan maçlara ev sahipliği 
yapabilmesi için Arena 
Arda Stadı’na aydınlatma 
sistemi kurulması bir ön-

koşuldur. Projede ayrıca 
cephe kaplama, pano ve 
bitişik altyapı inşaatı ön-
görülüyor.

Toplantıda, hükümetin 
ülke genelinde spor tesis-
leri inşaatına ve yenilen-
mesine yönelik tutarlı bir 
politika izlediği vurgulan-

dı. Futbol kulübüne kay-
nak sağlanması konusun-
da spekülasyon yapılma-
ması için kulüp yönetimi, 

Başbakan’ın 
ö n ü n d e 
Kırcaali’de pro-
jeyi hazırlayan 
mimarların ka-
tılacağı bir ça-
lışma toplantısı 
düzenlemeyi 
taahhüt et t i. 
Proje tasarım-
cıları, stadyu-

mu geliştirme projesini 
Başbakan Borisov, Genç-
lik ve Spor Bakanı Krasen 
Kralev ve Maliye Bakanı 
Vladislav Goranov’un ka-
tılacağı toplantıda detaylı 
bir şekilde tanıtacaklar. 
Toplantı, kulübe maliyetler 
maksimum azaltılarak di-

ğer tüm Birinci Lig kulüp-
lerine sağlanan seviyede 
finansman sağlanmasına 
yönelik adil bir karar alın-
masını amaçlıyor. 

2018 yılı mayıs ayın-
da Kırcaali’de yenilenen 
stadyumun resmi açılışı 
yapıldı. 1961 yılında in-
şaat edilen stadyum ilk 
defa yeni bir çehreye ka-
vuştu. Proje kapsamında 
futbol sahası, koşu pisti, 
tribünler yenilendi. Bitişik 
binalar komple onarıldı 
ve stadyum alanı yeni-
den düzenlendi. Modern 
bir spor altyapısı sunan 
stadyum, Kırcaali'de fut-
bol yarışmalarının ger-
çekleştirilmesi için ulusal 
ve Avrupa standartlarını 
karşılamaktadır.
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Ardino’da Geleneksel 
Kurban Bayramı Konseri 

Bu yıl da Müslümanların iki büyük bayramlarından 
biri olan Kurban Bayramı münasebetiyle Ardino (Eğ-
ridere) kasabasının merkezinde düzenlenen konser 
yüzlerce kişiyi bir araya getirdi. Ardino bir kez daha 
sanat, hoşgörü ve dine saygı gösterilen bir merkez 
haline geldiğini gösterdi. 

Konsere katılan konuklar arasında Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Başkanı İzzet Şaban, 
Belediye Başkanı Resmi Murat, Belediye Meclisi Baş-
kanı Sezgin Bayram ve Ardino Fahri Vatandaşı yazar  
Halit Aliosman Dağlı yer aldı. 

Program, Momçilgrad (Mestanlı) Türk Kültür, Sanat 
ve Etkileşim Derneği’ne bağlı olan Nuray Yusuf’un 
yönetmenliğindeki Rodop Esintileri Halk Oyunları 
Topluluğu’nun gösterisiyle başladı. Türk halk oyunla-
rından örnekler sunan topluluk, izleyicilerin büyük be-
ğenisini topladı. 

Programda Ardino Rodopska İskra (Rodop Kıvılcımı) 
Halk Kültürevi’nin çatısı altındaki Rodopçanka Folklor 
Grubu ve kasabadan müzisyen Branislav Petkov da 
sahne aldı. Momçilgrad (Mestanlı) ilçesine bağlı Zvez-
del (Gökviran) köyünden saz ve söz ustası Fahri Nur 

söylediği otantik Türkçe ve Bulgarca türkülerle konser-
de özel konuk olarak sahne aldı. 

Belediye Başkanı Resmi Murat, belediye adına katı-
lımcıların Kurban Bayramı’nı kutlayarak sağlık, esen-
lik ve refah dolu günler diledi. Resmi Murat, “Bayram 
arifelerinde birlikte olma geleneğini oluşturduk. Hem 
Müslümanların kutladığı bayramlarda hem Hristiyan-
ların kutladığı yortularda hem de resmi kutlama günle-
rinde her zaman birlikte olalım ve güzel ve keyifli anlar 
yaşayalım” diye kaydetti. 

Konser programı Ardino Belediyesi ve Rodopska İsk-
ra Halk Kültürevi tarafından organize edildi.

                                                          Güner ŞÜKRÜ
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НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

Naim Süleymanoğlu’nun doğduğu 
evin müze yapılması için girişim

Olimpiyat şampiyonu ve dünya 
rekortmeni milli halterci merhum 
Naim Süleymanoğlu’nun doğdu-
ğu ev çökmek üzere. Momçilg-
rad (Mestanlı) ilçesinin Ptiçar 
(Ahatlı) köyünün küçük bir ma-
hallesinde bulunan bu evle bir-
likte daha birkaç ev de çökmeye 
başladı. Hem de bütün bunlar, 
halter efsanesinin ölümünden 
sonra hatırasına büyük saygı 
gösterildiği bir zamanda oluyor. 

Bulgaristan Safran ve Organik 
Safran Ürünleri Üreticileri Der-
neği Başkanı Hasan Tahirov, 
Naim Süleymanoğlu’nun doğ-
duğu evin müze yapılması için 
girişim başlatıyor. Onun girişi-

mi üzerine şampiyonun evinin 
aslına uygun restore edilmesi 
için bağış toplayacak bir Giri-
şim Komitesi kuruldu. Tahirov, 
Süleymanoğlu’nun evinin, çev-
resindeki çökmek üzere olan 
evlerle birlikte restore edilip 20. 
yüzyılın başlarından itibaren 
Rodoplar’da yaşam tarzını ta-
nıtan bir tür etnografya komp-
leksi oluşturulmasını önermek-
tedir. Tahirov, mahalle yolunun 
yapılması için de hayırseverlerin 
desteğini beklediklerini söyledi. 

Tahirov, ”Bir kahramana saygı, 
doğduğu evine saygı ile başlı-
yor, çünkü onun hayat hikayesi 
doğduğu evde başlar” diye vur-

guladı. Naim’in çocukken oyna-
dığı meydandan tutup su içtiği 
kuyuya kadar her şeyin restore 
edilmesi gerektiğini söyleyen 
Tahirov, “Onu aramızdan ayrıl-
dığı yaşında gösteren bir anıtın 
olmasını isterdim. Bulgaristan’a 
geldiği zaman yaptığı gibi evi-
nin önünde düşünceli bir şekil-
de otururken gösteren bir anıt” 
diye ifade etti. Naim’in kendisi-
ne misafir olmayı sevdiğini an-
latan Tahirov, haber vermeden 
aniden geldiğini, bahçede tek 
başına sessizce oturup kimse-
nin dikkatini çekmeden doğayı 
seyretmeyi sevdiğini anlattı. 

Tahirov, ”Büyük şampiyon sağ-

ken hem Türkiye hem Bulgaris-
tan tarafından unutuldu. Fakat o 
iki ülke arasındaki dostluğu sim-
gelemektedir” dedi ve Naim’im 
daima Bulgaristan’a yardımcı 
olmaya çalıştığını vurguladı. Va-
tanında safran üretiminin gelişti-
rilmesi için ihraç edilmesi yasak 
olan Türkiye’den ilk safran so-
ğanlarının buraya getirilmesini 
sağladığını belirtti. 

Tahirov, Naim’in hemşehrile-
rine, takım arkadaşlarına, spor 

camiasına, toplumun önde 
gelenlerine ve iş dünyası tem-
silcilerine doğduğu evinin ve 
mahallesinin restore edilme-
si için hayırseverlik girişimine 
katkı yapmaları çağrısını yaptı. 
”Ülkenin en iyi restorasyon uz-
manlarının yardımcı olacakları-
na inanıyorum. Sofya’daki Ulu-
sal Taşınmaz Kültürel Mirası 
Enstitüsü de bu projeye angaje 
olacak” dedi.

                       Kırcaali Haber

“Cep Herkülü-Naim” filminde üç Kırcaalili
Yapımcı Mustafa Uslu’nun üst-

lendiği “Cep Herkülü-Naim” fil-
minin çekimleri 15 Temmuz’dan 
itibaren Bulgaristan’da devam 
etmekte. Çekimler ilk haftalar-
da Mestanlı ve Kırcaali’de ger-
çekleşmişti. Halen filmin setleri 
Filibe’ye taşınmış ve önümüz-
deki günlerde Sofya’da devam 
edecek.

Senaryo editörlüğünü hem-
şehrilimiz gazeteci-yazar Meh-
met Türker’in üstlendiği filmde 
daha iki Kırcaalili rol almakta-
dır. Naim Süleymanoğlu’nun 
8-9 yaşlarındaki rolünü 1989 
yılında Ençets (Salman)’dan İs-
tanbul, Kâğıthane’ye göç eden 
Filiz Davudoğlu’n üçüncü ço-

cuğu Batuhan, Naim’in 17-18 
yaşındaki rolü de 1950 yılında 
Kırkım (Strijba)’dan İzmir’e göç 
eden Kırkım ailesinin torunu 

Bora oynamaktadır.
Film 25 Ekim’den itibaren si-

nema salonlarında gösterime 
girecek.


