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Osmanlı Döneminde Bulgaristan Türkleri-3
Türkiye’nin Milli Mücadeleden başarı ile çıkması ve bağımsızlığını 
kazanması, Bulgaristan Türk gençliğini de sevince boğmuştu. Böylece 
çeşitli kültürel ve sportif amaçlı birçok gençlik kulüpleri kuruldu ve 
kısa sürede tüm Bulgaristan Türk yörelerine yayıldı. Bu spor kulüp 
temsilcileri 1924’de Rusçuk’ta birincisi olmak üzere her yıl farklı bir 
şehirde kongreler tertip ettiler ve bir birlik oluşturarak müşterek hareket 
etme kararı aldılar. 

   Yabancı Gözüyle Balkanlardaki 
Osmanlı Mimari Mirası
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 Yeni neslin sağlığı ve cinsel 
kültürü

a           

a    

 Mustafa Hacı: “Mahkemenin 
bu kararı ülkemizdeki tüm 
Müslümanlar için sevindirici bir 
olaydır.”       Sayfa 6 

      Sayfa 5 

     Lütvi Mestan: “Gelecek hükü-
met yine koalisyondan oluşacak”  

a             

a        

Biraz temiz hava soluyalım!
Rodopların başkenti 

sayılan Kırcaalimizde 
50 yıldır bacaları tüten 
Kurşun-Çinko fabrikası-
nı bölge ve ülkemizin bir 
gururu biliyorduk. Çünkü 
sosyalizm döneminde 
yükselen bacaları daha 
iyi ve sağlıklı bir hayata 
atılan adımlar olarak gö-
rüyorduk. O dönemde 
basında okuduğumuz, 
radyodan dinlediğimiz, 
televizyon ekranlarından 
gördüklerimiz hep aydın 
yarınları aksettiriyordu. 
Bir sözle beyinlerimiz 
öyle yıkanıyordu ki, aka 
kara demek işten değil-
di. 

Bacalardan tüten beyaz 
veya külrengi dumanın 
kara olduğunu bilenler 
halkın “refahı”, hele de 
makamında oturduğu 
sıcak sandalye ve en 
önemlisi kendi çıkarları 
için dut yutmuş bülbül 
gibi susmuşlar. Aslında 
gerçekler bir başkaymış. 
Kırcaali’nin en temiz yeri 
bilinen “ Prostor” par-
kında bile kükürt dioksit 
emisyonları buharlaş-

mış rengi metaller kat kat 
normlar üstünde cirit atı-
yormuş.

Sistemin değişmesiy-
le bütün bu kara perdeli 
günlerin gerçekleri bir bir 
ortaya çıkmaya başladı. 
Fabrika bacalarından tü-
ten duman bizleri aydın 
yarınlara değil, yavaş 
yavaş, geri dönüş yolu 
olmayan bir memlekete 
götürüyormuş. Memleke-

tin adı da Kabristan! Kır-
caali Kurşun-Çinko fabri-
kasında onlar arasında. 
Hem de ileri gelenlerden 
birisi. 

Bu geçen elli yıl zarfın-
da çeşitli hastalıklardan 
yüzlerce vatandaşımızı 
kaybettik. Hava kirliliği-
nin azaltılması, bu ne-
denle oluşan hastalıkların 
önüne geçilmesi için son 
yıllarda hayli bir direnişler 

oldu. Sıradan vatandaşlar 
ve sivil toplum örgütleri 
baş kaldırdı. Haklı istek-
leri ve direnişleri sorumlu 
makamlarca duyulması-
nı istediler ve devam da 
ediyorlar. Yerli halkın di-
renişleri sürüp giderken, 
Kırcaali Belediye yönetimi 
de pek tabi eli bağlı dur-
madı. Belediye Başkanı 
müh. Hasan Azis elinden 
geleni esirgemedi. Fabri-

ka yönetimiyle, sendikalar 
ve sorumlu bakanlıklar ile 
sistemli görüşmeler yapıl-
dı. İsteklerde bulunuldu. 
Başlıca havayı kirleten 
kurşun üretiminin durdu-
rulması istenildi. Çevre 
ve Su Bakanlığı, fabrika 
yönetmenliğine gereken-
leri yerine getirilmesi için 
öneri verdi, zaman ta-
nıdı. Fakat yönetmenlik 
icra edeceği yerde, ken-
di tarafından 350 işçiyi 
azletmekle tehditte bu-

lundu ve havayı sistemli 
kirletmeye devam etti. Ve 
bunun sonucu da, 17 Ni-
san saat 11’de Haskovo 
Çevre Koruma Müfettişliği 
Müdürü’nün emriyle, kur-
şun üretiminde komando 
sistemleri bulunan iki oda 
müfettişlerce mühürlen-
di. Bununla da elli yıldır 
hastalık ve ölüm kusan 
kurşun üretimine son ve-
rilmiş oldu. Yeter ki, dire-
niş yolumuzu kara kedi 
kesmemiş olsun!

Durhan ALİ

Tütün üreticileri hükümet-
le anlaşma imzaladılar

Tarım ve Gıda Bakanı Dr. Miroslav Naydenov, Baş-
bakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Simeon Dyankov  
ve Tsvetan Filev başkanlığında Bulgaristan Tütün 
Üreticileri Derneği arasında bir anlaşma imzalandığı 
bildirdi. Üç taraf arasında şu noktalarda anlaşmaya 
varılmıştır:

1. 2010 yılı tütünü için doğrudan ödeme yapılan 
ulusal ödemeler şemasına göre mali yardımların iki 
kerede ödenmeleri, birinci 35 milyonun Mayıs ayının 
sonuna kadar ve Ağustos ayının sonuna kadar diğer 
35 milyonun ödenmesi; 

2. Söz konusu mali yardımların tütün cinsleri grupları 
arasında dağıtılması kararı Tarım ve Gıda Bakanlığına 
bağlı Tütün Üzere Konsültasyon Kurulunun oturumu 
sonra alınması; 

3. 35 milyon değerinde birinci ödeme avans olarak 
ve %100 tütün üreticilerine yapılması; 

4. Devlet Tarım Fonu hesabına, 2012 bütçesinden 
tütüne ulusal ödeme yapma şeması üzere 73 milyon 
leva ayrılması. Mart ayının sonuna kadar bu mali yar-
dımın bir kerede ödenilmesi;

5. Eğer mali yardım alacak olanlardan vefat eden 
tespit edilirse, yetkili kurumlara onların varislerini gös-
teren sertifikalar sunulması;

Böyle anlaşma yapılması sonucunda Ulusal Tütün 
Üreticileri Derneğinden 20 Nisan’da öngörülen protesto 
gösterilerini iptal etmeyi üstlendiler.                      KH



 2

15 МЕСТА
16 МЕСТА
25 МЕСТА
35 МЕСТА
40 МЕСТА
45 МЕСТА
55 МЕСТА

 “ОЛМЕНА” ООД
 АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

 
  тел.: 0361 / 6 67 45, GSM: 0887961213; 0887 331 352

KIRCAALİ HABER
            Главен редактор
                Мюзекки Ахмед
        
            Зам. гл. редактор  
                     Дурхан Али
 
                     Репортер
                  Ресмие Мюмюн
                       

  Редакционен съвет: 
Себахат Ахмед, Мустафа 
Байрамали,  Байрам Кушку,                 
Хабибе Хасан, Исмет Исмаил. 
     

         Адрес на редакцията:
Гр. Кърджали, 6600 ;  Бул.“България” № 
53, ет.2, офис № 10

 Издава: Е.Т. «СЕНИ ПРЕС» гр. Кърджали    
                    Католожен №  2454
               ISSN 1313 - 6925

      Genel Yayın Yönetmeni
                Müzekki Ahmet 
             
          Genel Yayın Yön. Yrd.
                     Durhan Ali  

                   Muhabir        
            Resmiye Mümün                 

  Yayın Ekibi: 
Sebahat Ahmet, Mustafa Bayramali, 
Bayram Kuşku, Habibe Hasan, İsmet 
İsmail. 

Tel.: 0361 52 715; GSM: 0887 53 40 41
   e-mail: kircaalihaber@gmail.com

 Adres: Kırcaali, 6600, «Bılgaria» Bulvarı, 
No 53, Kat. 2 , ofis No 10. 
«SENİ PRES» firmasının yayını

Abone Katalog No: 2454

  Фирма “Декорстил”

Гр. Кърджали 6600
бул. “България”, блок “Спартак”
0361/ 6-25-11    0888 264 362 
www.dekorstil.com

Osmanlı Döneminde Bulgaristan Türkleri
Geçen sayıdan devam
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T ü r k i y e ’ n i n  M i l l i 
Mücadeleden başarı ile 
çıkması ve bağımsızlığını 
kazanması, Bulgaristan 
Türk genç l iğ in i  de 
sev ince boğmuştu. 
Böylece çeşitli kültürel 
ve  sp o r t i f  amaç l ı 
birçok gençlik kulüpleri 
kuruldu ve kısa sürede 
tüm Bulgaristan Türk 
yörelerine yayıldı. Bu 
spor kulüp temsilcileri 
1924’de  Rusçuk ’ t a 
birincisi olmak üzere 
her yıl farklı bir şehirde 
kongreler tertip ettiler 
ve bir birlik oluşturarak 
m ü ş t e r e k  h a r e ke t 
etme kararı aldılar. 
Bu tür toplantı ların 
ü ç ü n c ü s ü n ü n 
düzenlendiği 1926 Varna 
kongresinde Bulgaristan 
Türk Spor Bir liğinin 
adı  “Turan”  o larak 
değiştirildi. Atatürkçü bir 
çizgide bulunan Turan 
dernekleri, çok kısa bir 
süre içinde Türklerin 
b u l u n d u ğ u  h e m e n 
tüm birimlere yayıldı. 
Ayrıca bu derneğin 
yayın organı olarak 
Turan adlı bir gazete 
de 1928’de yeni Türk 
harfleri ile basılmaya 
başladı. Çok kısa bir 
sürede Bulgaristan Türk 
gençleri arasında Türklük 
bilincinin oluşması ve 
Atatürkçülük fikirlerinin 
yayılmasına vesile olan 
Turan derneği, sekizinci 

ve  son kongres in i 
1933 ’de  Rusçuk ’ t a 
yaptıktan sonra ertesi yıl 
kapatıldı. Kapatıldığında 
bu dernek, 95 şube ve 5 
bin aktif üyeye sahipti. 
18  E k i m  19 2 5 ’ t e 
imzalanan Türk - Bulgar 
Dost luk Anlaşması, 
N e u i l l y  A n t l a ş m a 
kapsamındaki azınlık 
haklarını Bulgaristan 
T ü r k l e r i n e  v e 
Loz an  A n t l a ş m as ı 
kapsamındaki azınlık 
haklarını da Türkiye’de 
yaşayan Bulgar lara 
uygulanmasını karar 
altına almıştır. Yine 
bu anlaşmaya göre; 
her iki ülkede azınlık 
konumunda bulunan Türk 
ve Bulgarlar, yanlarına 
taşınabi l i r  mal larını 
alarak serbestce göç 
edebileceklerdi.
1 9 3 0 ’ l ı  y ı l l a r d a 
B u l g a r i s t a n ’ d a k i 
s oyda ş la r  üze r i n e 
baskılar artmış, yeni yazı 
yasaklanmış ve birçok 
Türk okulu kapatılmıştır. 
Y ine bu kapsamda 
Bulgar yönetimi bir 
d i z i  k a r a r  a l a r a k 
soydaşlarımızın Türkiye 
ile kültürel bağlarını 
koparmak ve birliklerini 
zayıflatmak veya onları 
Türkiye’ye göçe zorlama 
gayretleri içine girmiştir. 
Bu kapsamda; Türkiye’ye 
göçü teşvik, aydın din 
adamlarını görevden 
uzaklaştırma, okullarda 

tekrar Arap harfleri ile 
eğit ime geçme gibi 
politikalar uygulanmıştır. 
Bu arada Atatürk’ün 
gayretleri ile 9 Şubat 
1934’te kurulan Balkan 
Paktı’na Bulgaristan, 
komşularına ait topraklar 
üzerinde işgal emelleri 
o l m a s ı n d a n  ö t ü r ü 
katılmamıştır.
Bulgaristan Türkleri, 31 
Ekim - 3 Kasım 1929 
tarihleri arasında 450 
de legenin  kat ı ldığ ı 
So f ya ’da  b i r  M i l l i 
Kongre düzenleyerek 
p r o b l e m l e r i n i 
tar tışmış ve çözümü 
doğrultusunda kararlar 
almışlardır. Kongrede 
çeşitli sorunların ele 
alındığı şu altı komisyon 
oluşturulmuştur: Maliye, 
Müftülükler ve Şeriye 
Mahkemeler i,  Hayır 
Kurumları, Maarif, İslam 
Cemaatleri ve Vakıflar. 
Müftülükler Komisyonu; 
bu kurumların ıslahı, 
müf tü le r in  seç imle 
g e l m e s i  ve  key f i 
görevden alınmaması 
gibi kararlar almıştır. 
Maarif komisyonu ise, 
yeni Türk alfabesi ile 
eğitime karar vermiştir. 
Ayrıca diğer kararlar; 
Türk lere uygulanan 
o k u l  v e r g i l e r i n i n 
haf i f le t i lmes i ,  oku l 
bütçelerinin müftülerce 
onaylanması, hükümetçe 
alınan okul tarlalarının 
iadesi gibi hususları 

içeriyordu. Daha sonra 
bu kongre karar ları 
Bu lgar  hükümet ine 
iletilmiştir. Bu ve benzeri 
karar lar, hükümetçe 
dikkate alınmadığı gibi 
Türk eğitimi üzerindeki 
b as k ı l a r  d a h a  da 
ar tırıldı. 1930’lardan 

itibaren Türk okullarını 
kapatma pol i t ikası, 
1946’da bu okulların 
devletleştir i lmesi ve 
eğitim dilinin Bulgarca 
yapılması ile doruğa çıktı. 
Ayrıca 1934 hükümet 
değişikliği akabinde 
kongreye iştirak edenlere 

karşı Bulgarlar, açıktan 
cephe almıştır. Böylece 
m ü ş t e r e k  h a r e ke t 
yeteneğini kaybeden 
s o y d a ş l a r ı m ı z ı n 
h a k l a r ı ,  B u l g a r 
yönetimlerince daha 
kolay gasbedilmiştir.
               SON

Problemler karşısında dik durabilmek, motiveli insan olmak!

Değerli Dostlar.
İnsan her gün ömür 

takviminden birer sayfa 
koparır. Kimi günleri ke-
derli, kimi günlerini neşeli 
geçer...

Ve kimi günler, insanı za-
hiren (görünümde) dertli, 
sorunlu ancak kalben hu-
zurlu kılar. Kimi günler de 
zahiren başarılı ve huzur-
lu ancak kalben sıkıntılı.

Yü c e  A l l a h ’ ı n  9 9 
esma-i ilahisi (en güzel 
isimleri)’nin tezahürüdür 
aslında bu durum. El- Ka-
biz – kabzeden, kalbi da-
raltan, varlık içinde yoklu-
ğu yaşatan.

El- Basit – açan, kalbi 
rahatlatan, kuluna yokluk 
içinde varlığı yaşatan Al-
lah.

Hayat inişli çıkışlı. Ke-
derli – huzurlu.

Hayat dengeli - ölçülü 
yaşanmalı.

Etken insan olmalı, hayat 
değil. Sağlık ve berekette 
olduğu günlerde haline 
şükrederken, darda kaldı-
ğında, hastalık anlarında 
sabırlı olmalı.

Aslında bütün insanların 
tek gayesi vardır, o da her 
insan tarafından farklı yo-

rumlanan “Mutluluk”tur.
Mutlu olmak için ille ki 

çok zengin, otorite sahibi, 
filim artisti olmamız ge-
rekmiyor!

Sıradan insan olarak 
bizler, kendi ekomik du-
rumumuz ve toplumsal 
konumumuzla mutlu ola-
biliriz. Bunun için en başta 
sahip olduğumuz değerle-
rin kıymetini bilmek zorun-
dayız.

Hz. Mevlana’nın ifade-
siyle “ ayakkabım yok diye 
şikayet ederken, ayağı ol-
mayan birini gördüm ve 
halime şükrettim”. Hırs ve 
hasedini ayakları altına 
alan kişi yükselirken, hır-
sına kapılan da ne yazık ki 
kalbindeki huzuru kaçırır.

Her insan öncelikle “mo-
tiveli olmalı”. Hedefini be-
lirlemeli, o ölçülerde de 
çalışmalı. Ayrıca her insan 
Yorganına göre uzanmalı, 
bundan dolayı da komp-
leks duygusuna kapılma-
malı. Giydiği elbise marka 
olması gerekmiyor, yamalı 
olabilir ama taviz verilme-
yen yönü temizlik olmalı.

Allah kimi insanları zen-
gin, kimilerini de fakir kıl-
mış. Zenginler, fakirleri 
gözetsinler, yılda bir kez 
olsun mallarından zekat 
versinler diye.

Tabii insanlarda “moti-
veyi” din duygusu oluştu-
rur. Bundan dolayı bütün 
insanlar inanç sahibidir. 
A-teizm sahibi olduğunu 
söyleyenler ise ya paraya 
ya otoriteye veya da farklı 
totemlere inanırlar!

Ve hayata küsenler sa-

dece fakirler değil. Maldan 
– mülkten de usananlar.

O zaman problem anın-
da “ Ey Allah’ım benim 
büyük problemim var de-
ğil de, Ey Büyük Allah’ım 
benim problemim var” 
demeli, problemi abart-
madan, Allah’tan yardım 
dileyerek çözüm arama-
lıyız.

Vekil Allah olunca sorun-
lar giderilir. Allah’ın kapı-
sı çalınınca buyur kulum 
denir! O kapıda herkes-
ler eşitler! O kapıyı açan 
anahtar samimi duadır.

Elbet her insan yeryüzü 
imkanlarından helal daire-
de faydalanacak. Servet 
sahibi olmaya çalışacak. 
Başardığında fakirlere 
kanat gerecek. Tevazuu-
yu kendisinde devam et-
tirecek.

Gece gündüz uğraşıp – 
başaramadığında da isyan 
etmeden, sabırla sebatla 
çalışmaya devam edecek. 
Gerektiğinde gündeminde 
değişiklikler yapacak.

Var l ık  i s teyen çok 
çalışacak,“Vakıa suresini” 
okuyacak, güvenilir ola-
cak, dua edecek, ibadetini 
yerine getirecek....

Olmadı “ kendimizden 
aşağıda olanlara bakarak, 
halimize şükredelim”.

Değerli dostlar
Bugünkü makalemin 

çerçevesinde temennim 
şu olsun:

Allah hepimize hayatı 
anlamlı kılsın, yaşamımı-
za haz ve huzur versin.

  Beyhan MEHMET 
Kırcaali Bölge Müftüsü
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Momçilgradlı şair Dr. Nevin Sadıkova “Ay Gelgitleri” kitabını tanıttı
Sağlık İşçileri Günü do-

layısıyla “Nikola Yonkov 
Vaptsarov” Bölge Kü-
tüphanesi ve Askeri Ku-
lübü, Momçilgradlı şair 
Dr. Nevin Sadıkova’nın 
Bulgarca “Lunni prilivi” 
(Ay Gelgitleri) başlığını 
taşıyan şiir kitabını tanıt-
tılar. Onu selamlamaya 
Kırcaalili şiir severlerden 
başka, kitabın ressamı 
Kamber Kamber ve şair 
Ayşe Hacıhurşid geldi-
ler.
Ayrıca seyirciler arasın-

da Dr. Sadıkova’nın eşi, 
kızı, iş arkadaşları ve 
birçok meslektaşları bu-
lunuyordu. Kırcaali Bele-
diyesini temsilen kültür 
uzmanı Dimitır Ganev 
hazır bulundu. 
Organizatörler adına 

Askeri Kulüp Yönetici-
si Ani İvanova herkese 
“Hoş geldiniz!” diyerek, 
sağlık işçilerinin bayra-
mını kutladı, şaire Liyana 
Feroli de şairi tanıttı. Dr. 
Nevin Sadıkova Sevlievo 

kasabası doğumlu. Sta-
ra Zagora’da tıp mezu-
nu oluyor. 1996’dan beri 
Momçilgrad (Mestanli) 
kasabasında yaşıyor ve 
doktor olarak çalışıyor. 
İlk şiir kitabı 2003’te Bul-
garca çıkan “Da nameriş 
sebe si”, rahmetli şair ve 
ses sanatçısı Osman 
Azis tarafından “Kaybedi-
len Yol” başlığında Türk-
çeye tercüme edilmiştir. 
Altı yıl sonra 2009’da 
“Lunni prilivi” basılıyor. 
Her ikisi de yaklaşık 40 
lirik şiir içeriyor. İkinci ki-
tabın editörü İvan Esens-
ki, birincinin ise Kırcaali 
kütüphanesinin müdürü 
İvanko Marinov. 
Kırcaali tiyatrosunun 

genç sanatçısı Atanas 
Atanasov şairin yeni ki-
tabından birkaç şiir oku-
duktan sonra Marinov, 
Dr. Sadıkova ile nasıl 
çalışıldığını anlattı. Şair 
Marinov, “O kendi görü-
şünü sonuna kadar savu-
nuyor. Bu ise daha büyük 
şairlerde bile görülmüyor. 
Nevin ile derin uyuşmaz-

lığımız olmadı, fakat bir-
birimize ne demek istedi-
ğimizi anlatmak zorunda 
kalıyorduk, çünkü onun 
kullandığı ifade araçları 
çok anlamlı denilebilir” 
dedi. Marinov, şairin suni 

olarak mecaz anlamda 
kelimeler kullanmadan 
yaşadığı olaylar üzere 
herkese yakın dille duy-
gu ve düşüncelerini ak-
tardığını belirtti. 
Şair kısa konuşmasında 

ilk önce ressam Kamber 
Kamber’e ve kitabın ilk 
editörü İvanko Marinov’a 
teşekkür etti. Yeni kita-
bından “Anama” şiirini 
okudu ve herkesi çok 
duygulandırdı. Şair şiir 
yazmakta gelgitler ya-
şadığını dile getirdi. O, 
“Bazen günlerce, aylar-
ca yazmıyorum, bazen  
ilham gelinde şiir yaz-
maktan kendimi alamı-
yorum” dedi. 
Mariyana Djinceva her-

kesi “Güneş Kokuları” 
adlı şiiriyle selamladı. 
Organizatörler, tanı-

tımda bulunanları Dr. 
Sadıkova’nın metni üze-
re genel tıp doktorları-
nın marş olarak seçtik-
leri “Herkes İçin Hayat” 
şarkısıyla selamladılar. 
Şarkının yorumu aktör 
Atanas Atanasov’a, bes-
tesi Radost Popova’ya, 
aranjmanı ise Dimitır 
Ganev’e ait. 
Bol bol çiçek alan şair 

tanıtıma katılanları imzalı 
şiir kitabıyla sevindirdi. 

Daha sonra sohbet bir 
kadeh şarap eşliğinde 
şiirler ve güzel muhab-
betlerle devam edildi. 
Kirilka Petkova, Nadejda 
Zaharieva’nın sağlık uz-
manlarına adadığı ese-
riyle şairi selamladı. 
Yeni kitabının ilk şiirinde 

Dr. Sadikova “Beyazlar 
içinde doğdum, beyazlar 
içinde gitmek istiyorum... 
Ve her şeyi beyazla ört-
mek... Beyaz umudu kar-
şılamak için” diyor.
Şair, Kırcaali Haber ga-

zetesi için şunları paylaş-
tı: “Türkçe şiir yazmayı 
denedim, fakat zorlanı-
yorum, çünkü fikrimi Bul-
garca yürütüyorum. Ben 
Sevlievo’da Bulgar ara-
sında yetiştim. Maalesef, 
Türkçe öğrenme fırsatım 
olmadı. Mestanlı’ya gel-
diğimde ancak konuşma 
düzeyinde öğrendim. 
Birkaç Türkçe şiir dene-
melerim var ama şimdi-
lik onları şiir severlerle 
tanıştırmayı düşünmü-
yorum.” 

Resmiye MÜMÜN

Vitrindeki çocuk
- Öykü -

Gurbete gittiği uzak 
bir memleketten gece 
treniyle döndü. Çocuk-
ları uyandırmamak için 
apartmanın kapısını 
usulden açıp ardından 
örttü. Lambayı yakınca 
dikkatini karşısında-
ki ayakkabı rafı çekti. 
Bomboştu. Elindeki ba-
vulu olduğu yere bıra-
kıp çocuk odasına gir-
di. Çocukların yatakları 
ellenmemişti. Sonra da 
yatak odasının kapısını 
hızla açtı. Gece lambası 
yanıyor, kimseler yoktu. 
Bir eli hala kapıda öte-
kisini beline dayamış, 
bakışlarını odada şaş-
kınlıkla gezdirdi. Masa-
nın üstündeki yaprakla 
dolma kalem ilişti gözü-
ne. Ağır adımlarla yak-
laştı. Sandalyeyi altına 
çekip oturdu. Yaprağa 
uzanırken elleri titri-
yordu. Alıp okumaya 
koyuldu. “Nasuf, on yıl 
evliliğimize rağmen, 

ben sana ısınamadım. 
Bana karşı sevginden 
ağlanamam. Fakat bir 
taraflı aşk çok yaşaya-
maz. Nasuf, sen benim 
ilk aşkım değildin. Bir 
yamaydın içimde. Şu iki 
çocuğumuzu da sana 
sevgimden değil, sanki 
tabiatın kanunuymuş 
gibi doğurdum. Onları 
sevmiyor sanma. Sevi-
yorum! Bu günlerde, ilk 
kendimi gösterdiğim ki-
şinin sevgisi hepsinden 
üstün geldi. Ve onun 
için de, bu andan öte 
sizinle vedalaşıyorum. 
Benim bu davranışım 
herkesçe kınanacağını 
çok iyi biliyorum. Ama 
kararımdan dönücü 
değilim. Çocuklarımızın 
da zaman gelince beni 
affetmeyeceklerini bile 
bile yapıyorum bu işi. 
Bu sıraları okurken, on-
lar için telaşlanma. Dün 
annenin yanına götür-
düm. Şimdi köydeler… 
Elveda… Ayşe.”
Titreyen parmakların-
dan yaprak düştü. Yor-
gunluğunu unutmuştu. 
“Demek, üstün geldi?! 
Öyle olsun, diye söylen-
di. Soyunmadan yatağa 
uzandı.                                                          

***
Yaşlı nine eskiden, 
ana cadde sayılan so-

kakta torunları Alper 
ile Mesru’yu ellerinden 
tutmuş yürüyordu. Ev 
eşyaları satılan mağa-
zaya yaklaşınca sokağı 
kesip karşı trotuvara 
geçti. Mağazayla yan 

yana gelmişlerdi, dört 
yaşlarındaki Mesru 
birden ninesinin elini 
bıraktı. Etrafına bakın-
madan karşıya koştu. 
Ninesi arkasından dön-
mesi için haykırsa da, 
duymuyordu. Bakışları 
mağazadaydı. Yolun 
ortasına varmıştı ki, 
beyaz bir “Fiat” yerinde 
mıhlanırken frenleri acı 
acı bağırdı. Çocuk ora-
lı değildi. Vitrine doğru 

ilerledi. 
 Fren sesini duyan kasa-
dar kadın dışarıya bak-
tı. Camdan ona bakan 
küçük oğlunu görünce 
başını hesap makine-
sinin üzerine salıverdi. 

Yumuk gözleri önünde 
vitrindeki çocuk. Ona 
ufak şamarıyla vuru-
yor, vuruyor, hıçkırıklar 
arasında “Anne… anne-
ee…” diye haykırıyordu 
sanki.
Mesru, ellerini sürü-
yerek camdan ayırır-
ken bakışlarını oradan 
ayırmıyordu. Annesinin 
başı hala makinenin üs-
tündeydi…
 Ayşe, müşterilerin ço-

ğaldığına aldırış etmi-
yordu bile. Onun bu 
halini gören meslek-
taşlarından biri yanına 
geldi. Yüzüne baktı. 
Sapsarıydı. 
 -Ne oldu Ayşe? diye 
sordu. 
 Cevap vermeden otur-
duğu yerden kalktı. Ye-
rini ona bıraktı. Raflar 
arasında kaybolurken 
vitrine baktı. Mesru 
görünmese de, silueti 
oradaydı. Sıcak, yalva-
ran bakışları vardı ço-
cuğun…
 Ateş püsküren ağustos 
güneşi insanları şehrin 
ortasındaki parka topla-
mıştı sanki. Peykelerde 
oturacak yer yoktu bir 
bakışta.
Parka girince derin göl-
geli yeşil peykelerden 
birine oturdular. Ço-
cuklar oturur oturmaz 
da oyuna kalkıştılar. 
Nine bakışlarını torun-
larından ayırmıyordu. 
Onlar, sıcaktan haber-
leri yokmuş gibi birbi-
rilerini kovalıyordu. İki 
kardeş, öteki çocuklar-
la aceleden dost olu-
verdiler. Çömelmişler, 
kızgın asfalta bir şey-
ler çiziyorlardı. Mesru, 
kendi oyuna o kadar 
aldırmıştı ki, yanların-
dan geçen genç kadını 

oradan sekiz on adım 
kadar ayrılınca gördü. 
Elindeki tebeşiri yere bı-
raktı ve doğruldu. Yolu-
na devam eden kadına 
doğru koştu. Erince de 
ardından, usulca mavi 
fistanından tuttu.
-Anne! Dedi boğuk bir 
sesle.
Kadın birden durakladı. 
Dönüp ardına baktı. Ya-
bancı çocuğu görünce 
eğildi. Başından okşadı. 
Gülümseyerek:
-Anneni mi kaybettin, 
ufaklık? diye sordu. 
- …
 Mesru, kadının tatlı 
bakışlarını hüzünle sü-
zünce bir şey demeden, 
geldiği gibi geriye dön-
dü. Alper’e:
- Annem sandım da… 
dedi
-  Annem?!
- O değilmiş…
Peykenin ucuna otur-
muş, onları aralıksız 
gözleyen yaşlı ninenin 
gözpınarları yaşla dol-
muştu. Alaca başörtü-
sünün ucuyla akan ilk 
damlaları kuruladı. Bu 
sırada şehir saatinin 
çanı beş kere vurdu. 
Nine, dizlerine dayana-
rak kalktı. Başını eğmiş, 
çocuklara doğru iki ya-
nına sallanarak yürü-
dü…

Durhan ALİ
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Yabancı Gözüyle Balkanlardaki Osmanlı Mimari Mirası
Mimar Sinan Haftası 

Etkinlikleri çerçevesinde 
Edirne Valiliği, Edirne Be-
lediyesi ve Mimarlar Oda-
sı Edirne Şubesi işbirliği 
ile 8-9 Nisan tarihlerinde 
“Yabancı Gözüyle Balkan-
lardaki Osmanlı Mimari 
Mirası” konulu konferans 
düzenlendi. Etkinliğin 8 
Nisan Cuma günü tarihi 
Edirne Deveci Han sergi 
salonunda Edirne Valisi 
Gökhan SÖZER’in açılışı-
nı yaptığı, Bulgaristan’daki 
Osmanlı Mirası ve Filibe 
Çifte Hamam’a ait eser-
lerin fotoğrafları KRIG 
Sanat Hareketi ve Fo-
toğraf Sanatçısı Nikolay 
MİNÇEV’in katkılarıyla 
sergilendi.

Edirne Valisi Gökhan 
SÖZER, “Bizler çok önem-
li Mimarlar yetiştirdik. Bu 
Mimarlar çok önemli eser-
ler yaptılar”dedi.

SÖZER, Balkanlarda 
Türk Mimarlarının önemli 
eserlerinin olduğunu be-
lirtti.

“Medeni toplumlar bu-
lundukları bölgelerde 
medeniyetlerinin bir ge-
reği kültürlerin bir sonucu 

olarak silinmez ve ebedi 
izler bırakırlar. Bunlar ta-
rihi süreç içerisinde top-
lumların yanlış yaklaşım-
ları sonucu tahrip olabilir 
fakat hatırası ve kalan iz-
ler silinmez.Biz Balkanla-
ra geçeli,bu coğrafyada 
izler bırakalı,kültürümüzün 
ve tarihimizin izlerini bir 
mühür olarak Balkanlara 
vuralı 660 yıl geçti. Başta 
Mimar Hayrettin Paşa’nın 
olmak üzere Balkanlarda 
kalıcı Mimari eserleri-
miz var. Fakat Balkan-
ların mimarisi de Mimar 
Sinan’ın büyüklüğü ve 
büyük mimarlığı karşısın-
da gölgede kalmış sönük 
kalmıştır.Bir ömre sığma-
yacak kadar güzel eserler 
yapmıştır ve yapılmasını 
sağlamıştır. Ancak biz bi-
liyoruz ki bizler çok önem-
li Mimarlar yetiştirdik.
Bu Mimarlar çok önemli 
eserler yaptılar.Balkan-
lardaki Mimari eserlerin 
hatırlanması,kayda geçi-
rilmesi elbette çok önemli 
bir çalışmadır.”

Edirne Belediye Baş-
kan Yardımcısı Nihan 
AKDERE’de Türklerin 

Balkanlarda 13-14 bin Mi-
mari eserin olduğunu, o 
topraklarda yer alan her 
şeyin Türk kültür ve mira-
sının bir parçası olduğunu 
belirtti.

Etkinliğin ikinci günü 
Mimar Doğan HASOL’un 
yö n e t t i ğ i  o t u r u m d a 
Bulgar istan’dan Doç. 
Dr. Emil YORDANOV, 

Ro m a nya ’d a n  P r o f . 
Dr. Anna BRATULEA-
NU, Diana MİHNEA ve 
Yunanistan’dan Nikos 
LİANOS birer sunum 
gerçekleştirdi. Doç. Dr. 
Emil Momçilov YORDA-
NOV yaptığı sunumda 
Balkanlar’daki kamu yapı-
ları, Saray ve Surlar, Or-
taçağ Mimari ve Mühen-

disliğinde Doğu Avrupa 
ve Batı Asya arasındaki 
benzerliklere dikkat çekti. 
Prof. Dr. Anna BRATU-
LEANU, Romanya mima-
risindeki Osmanlı etkisi 
konusunda bilgiler verdi.

BRATULEANU, Orto-
doks Patr ikhanesi’nin 
merkezi olan Fener İs-
tanbul olmak üzere Os-

manlı İmparatorluğu’nun 
tamamında bulunan bina 
modellerini takiben ya-
pılan yeni Bükreş kenti 
18.yüzyılda hanlar, su 
sistemleri ve halk çeşme-
leri ile gelişirken aynı dö-
nemde Eflak ve Moldovya 
kent modernleşmesinin 
de Osmanlı etkisi altında 
şekillendiğini ifade etti.

Doç. Dr. Nikolaos LİA-
NOS ise “Yunanistan’daki 
Osmanlı Dönemi Mima-
ri Mirası ve Korunması” 
hakkında bilgilendirme 
yaptı.

Konferans davetlileri 
arasında T.C. Filibe Baş-
konsolosu Ramis ŞEN, 
T.C. Burgaz Başkonso-
losu Sibel ERKAN, T.C. 
Gümülcine Başkonsolosu 
Mustafa SARINÇ ve Bul-
garistan Edirne Başkon-
solosu Vılço MARKOV 
katıldı.

Daha sonra Mimar 
Sinan’ın Ustalık Dönemin-
de yaptığı Selimiye Cami-
si, Edirne Belediyesi ve 
Eski Caminin bulunduğu 
bölgedeki alanda bulunan 
Mimar Sinan’ın heykeline 
çelenk konulmasıyla prog-
ram sona erdi.

Yeni neslin sağlığı ve cinsel kültürü
Bu seneki “Prof.Toşko 

Petrov” ödülü Kırcaali’de 
kaldı. Ödülün sahipleri 
Doç.Dr. Jeni Staykova 
ile Dr.Todor Çerkezov ol-
dular. Ünlü Bulgar bilim 
adamı Prof. Toşko Pet-
rov, İlmi Sağlık Bilgisinin 
ve Bulgar Hijyenik Anti-
salgın Okulunun kurucu-
su olup ekmekte oluşan 
küfteki penisilinin kolera 
hastalığına iyi geldiğini, 
penisilinin bulucusu Alek-
sandır Fleming’ten yıllar 
önce keşfeden kişidir. Bu 
yıl ikincisi verilen ödülün 
ilki 2010 yılında Bulgar 
Bilimler Akademisi üyesi 
Ordinaryüs Profesör Bog-
dan Petrunov’a verilmişti. 
Bu yıl ise Sağlık Bakanlı-
ğı, Bulgar Hekimler Birliği, 
Bulgaristan Bilim Adamla-
rı Birliği, Bulgaristan İçin 
Ulusal Yaşam Birliği ve 
Bulgar Hekimi gazete-
sinin verdiği “Prof. Toş-
ko Petrov” ödülü, Bölge 
Sağlık Müfettişliği Müdürü 
Doç. Dr. Jeni Staykova ve 
Kırcaali “Dr. Atanas Da-
fovski” Devlet Hastanesi 
Müdürü Dr. Todor Çerke-
zov  layik görüldü. Yüksek 
profesyonellik ve kamu 
sağlığına verdikleri katkı-
lar, ödülü kazanmalarında 
belirleyici oldu. Bu önemli 
etkinliğin başkanlığını, 

Bulgaristan İçin Ulusal 
Yaşam Birliği adına Prof. 
Damyan Damayanov ya-
parken, organizasyonunu 
da Bulgar Hekimi Gazete-
si Genel Yayın Yönetme-
ni Dr. Totko Naydenov ile 
Kırcaali Belediye Başkanı 
Hasan Azis Başkanlığın-
daki Kırcaali Kamu Sağlı-
ğı Koalisyon Birliği ortak-
laşa yaptılar. Görüşmeye 
ağırlıklı olarak sağlık ve 
eğitim sisteminde görevli 
uzman kişiler katıldı. Ay-
rıca Bulgar Kızıl Haç’ta 
gönüllü olarak çalışan 
gençler de etkinlikte hazır 
bulundular. Öte yandan 
Doç. Dr. Staykova, yaygın 
bulaşıcı olmayan hastalık-
lar girişimi “CİNDİ” prog-
ramının fahri nişanı olan 
heykel, uzun yıllar Bölge 
Sağlık Müfettişliği’nin faa-
liyetlerini basına yansıtan 
meslektaşımız Mariyana 

Tonçeva’yı onurlandırdı. 
Resmi misafir olarak 

katılan Devlet Sağlık Baş 
Müfettişi Dr. Angel Kun-
çev, hastalıktan korunma 
konusunun tüm devlet 
yöneticilerin sevdiği bir 
konu olduğunu, fakat bu 
yönde açıkça belirlenmiş 
programların finanse edil-
mesi söz konusu olunca, 
çalışmaların arka planda 
kaldığını ifade etti. 

Doç. Dr. Jeni Staykova, 
Kırcaali bölgesinde öğ-
rencilerin sağlık durumu-
nu kısa bir film şeklinde 
tanıttı. 2010’da yapılan 
hastalıktan korunma mu-
ayenelerinde yeni yeti-
şenlerde tespit edilen en 
yaygın sağlık probleminin 
şişmanlık olduğu açıklan-
dı. 2008’den 2010’a kadar 
omurga eğriliği, astım, 
kronik bronşit, oligofreni, 
sara (epilepsi) ve zatürre 

gibi hastalıklar ilk sırayı 
alırken, gözlerinde sorun 
olan çocukların da gittikçe 
arttığı belirtildi. 

Staykova’nın sunumun-
dan sonra Kırcaali Devlet 
Hastanesi Müdürü Dr. 
Todor Çerkezov, “Kırca-
ali İlinde Yeni Yetişenler 
Arasında Cinsel Sağlık 
ve Cinsel Kültür” başlığı 
altında yapılan bir araş-
tırmayı tanıttı. Sonuçlara 
göre, cinsel hayata başla-
yan gençlerin yaşı 14’ten 
11’e düştüğü anlaşılırken, 
hamilelik ve çeşitli cinsel 
ilişki ile verilen hastalıklar-
dan korunma önlemlerinin 
yeterince alınmadığı açık-
landı. 

Dr. Naydenov, kaleme 
aldığı “Sağlık Alfabesi” 
kitabını tanıttı. Ayrıca 
görüşmeden elde edilen 
sonuçlara göre, okullarda 
sağlık ve cinsel kültürüy-
le ilgili 7. sınıftan 12.sınıfa 
kadar haftada 2-3 saat 
zorunlu ders okutulması 
gerektiğini savundu. Or-
ganizasyona katılanlar 
da aynı fikri paylaştı. Gö-
rüşmeye katılanlar Eğitim 
Bakanından bir mektupla, 
zorunlu olarak cinsel kül-
tür dersi okutulması tale-
binde bulunacaklar. 

Bölge Sağlık Müfettiş-
liği, birçok kamu sağlığı 
faaliyetlerinde emeği ge-
çen öğretmen, eğitmen 

müşaviri, psikolog, okul 
hekimi ve hemşirelere 
sunduğu diplomlar ile te-
şekkür etti. 

Bulgaristan Ulusal Te-
levizyonunun Kırcaa-
li muhabirleri Krasimir 
Angelov ve eşi Valya 
Apostolova’nın çektiği 
“İzler Kaldığında” başlık-

lı filmi sunuldu. Kırcaali 
bölgesinde 8 yıldır çalış-
malar yürüten ve başkanı 
Belediye Başkanı Hasan 
Azisin çektiği Kırcaali 
Kamu Sağlığı Koalisyon 
Birliğinin faaliyetlerini ta-
nıtan film, ilk defa beyaz 
perdede izlenildi.

Resmiye MÜMÜN

Özgürlüğe bir balta daha…
Özgürce yapılan Ticari Sicil kaydı erişimine son 

veriliyor! İktidar partisi GERB ve yaşamı Türk düş-
manlığı üzerine kurulu iktidarın gayri resmi yardak-
çısı Ataka Partisi milletvekillerinin oylarıyla kabul 
edilen Ticari Sicil Yasasındaki değişikliklerle, özgür-
lük derin bir yara daha aldı. Yakına kadar internet 
üzerinden özgürce erişilen ticari kayıtlar 1 Ocak 
2012 yılından itibaren bilgiler ödemeli olurken, sis-
teme erişim yapan kullanıcılar takip edilecek! 
Ticari Sicil Kaydı işlemleri Adalet Bakanlığına bağlı 

Kayıt Ajansı tarafından gerçekleştirilmektedir. Bul-
garistan genelinde iş yapan tüm yerli ve yabancı 
ticari kuruluşların bilgilerini içermektedir. Bu bilgiler 
arasında şirketin ismi ve kayıt adresi, iş alanı, sahip-
leri, sorumluluk taşıyan ortaklar, işletmenin yönetimi 
ve benzeri bilgiler içermektedir.
İş yapacak kişi ve kuruluşlar hakkında kolayca 

bilgi edinmeye imkan veren sistem aynı şekilde 
gazetecilerin de araştırma yapmalarına olanak ve-
riyordu. Bu yasaklar sonucunda sisteme giriş yapan 
her kullanıcı kolayca tespit edilebilecek. Erişim sa-
nal ortamda internet aracılıyla sağlandığından her 
kullanıcının elektronik imza ya da sayısal sertifika 
sahibi olması gerekecek. Dolayısıyla özgürce yapı-
lan şirket bilgilerine erişime son veriliyor, işletmenin 
sahipleri bilinmez oluyor. Denetim mekanizması ve 
gücü elinde olan kurumun, bilgilerle istediği şekilde 
oynamasını veya kötü amaçlar için kullanması ya-
sayla engellenmiş değil. 
                                    İsmail İBRAHİMOĞLU
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Taşımacılar, 28 Nisan’da ulusal protestoya hazırlanıyorlar
Taşımacılardan ulusal 

protesto kararı. Bulgaris-
tan Otomobil Taşımacı-
lar Birlikleri Derneğinin 
(BASAT) Yönetim Kurulu 
üyesi İliyan Filipov, ta-
şımacıların 28 Nisan’da 
ulusal protesto düzenle-
yeceklerini bildirdi. Yapı-
lan görüşmede ülke içi, 
uluslararası ve otomobil 
taşımacılığı yapan sürü-
cülerin yer alacağı pro-
testo gösterisi düzenleme 
kararı alındı. Otomobil 
Taşımacılığı Teşkilatla-
rı Birliği (SOAT), Bulgar 
Taşımacıları Ulusal Birliği 
ve Bulgar Yük Taşımacı-
ları Birliği protestoya ka-
tılacaklarını doğruladılar. 
Protesto organizatörleri, 
taksi sektörü temsilcileriy-
le de konuyu görüşecek-
ler. Filipov, taşımacıların 
davranışının protestolar 
düzenleyen sivil toplum 
örgütleri tarafından da 
desteklendiğini belirtti. 

Kurul Başkanı Filipov, 
“Pazartesi günü toplanıp, 
protestonun ana organi-
zasyonunu yapacağız. 
Fikrimiz, protestoya özel 
otomobillerle katılmak, 
çünkü yolları kamyonlarla 

kapatmaya hakkımız yok 
ve bunu yaparsak, lisans-
larımız elimizden alına-
cak. Büyük yolları kapa-
tıp, devlette bütün ulaşımı 
durdurmayı düşünüyoruz, 
çünkü hiçbir şekilde biz-

lere dikkat çevrilmiyor” 
dedi. Taşımacılar, geçen 
hafta Başbakan Boyko 
Borisov’a gönderdikleri 
mektuba cevap alama-
dıkları anlaşıldı. Protesto-
ya katılacak taşımacılar, 

akaryakıt fiyatlarını dü-
şürmek için yaptıkları altı 
önerinin yerine getirilme-
sini ısrar edecekler. 

Bulgar Yük Taşımacıları 
Birliğinin Başkanı Valen-
tin Byanov, teşkilatın 28 
Nisan’da yapılacak pro-
testoda yer alacağı ha-
berini verdi. Kendisi, tüm 
ulaştırma sektöründen 
temsilcilerin katılacağı 
ulusal protesto düzenlen-
mesi kararından memnu-
niyetini ifade etti. Taksi ve 
otobüs taşımacılarının da 
protestoya katılması bek-
leniliyor. Byanov, “Biz ne 
yaparsak, birlikte yapma-
ya karar aldık. Şu ana ka-
dar istediğimiz hiçbir şey 
yerine getirilmedi. İstedi-
ğimizden hiç birşey almış 
değiliz. İsteklerimiz hala 
askıda bulunuyor” diye 
yakındı.

Bulgar Taşımacıları Ulu-
sal Birliğinin Başkan Yar-
dımcısı Krasimir Lalov, 

teşkilatın ulusal protesto 
düzenlenmesini destek-
lediğini söyledi. Lalov, 
“BASAT’tan meslektaş-
ların bu kararı aldıklarını 
öğrendim. Bizler onları 
destekliyoruz ve tabii ki, 
protestoda onlara katıla-
cağız” dedi. Ayrıca La-
lov, öfkelenen insanların 
protesto kararı almasını 
normal buluyor. Birliğin, 
BASAT yönetiminin top-
lanmasını ve karar alma-
sını beklediği anlaşıldı. 
Lalov, “Biz ilk günden beri 
bu protestoları destekliyo-
ruz. Çünkü insanların sesi 
duyulması gerekiyor” diye 
vurguladı. Onun ifade-
sine göre, taşımacıların 
istekleri değişmiyor. Kra-
simir Lalov, taşımacıların 
Başbakan’a gönderdikleri 
mektuba cevap almama-
ları onların kesinlikle pro-
testoya gitmelerine sebep 
olduğunu söyledi.

           Kırcaali Haber

Lütvi Mestan: “Gelecek hükümet yine koalisyondan oluşacak”
17 Nisan Pazar günü 

Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) partisinin 
Kırcaali bölgesindeki 
teşkilatlarından yaklaşık 
600 kişinin katıldığı bir 
görüşme gerçekleştirdi. 
Dört saatten fazla süren 
görüşmede, partide etkin 
ve sorumlu olan üyeler ve 
salondakiler, HÖH’in ge-
leceği hakkında, görüş-
lerini bildirip önerilerde 
bulundular.

Kırcaali ilindeki HÖH Be-
lediye Teşkilatı Başkanla-
rı, Belediye Başkanları, 
Yerel Kurul Başkanları, 
partinin etkin üyeleri ve 
yandaşları görüşmede 
yer aldılar. Resmi misa-
firler olarak, HÖH Genel 
Başkan Yardımcısı Ruşen 
Rıza, HÖH Meclis Grubu 
ve Genel Başkan Yardım-
cısı Lütfi Mestan, milletve-
killeri Remzi Osman, Nec-
mi Ali, Ünal Tasim, Cevdet 
Çakırov ve Petya Raeva, 

MYK üyesi Ayruş Hacı 
ve partinin eski Plovdiv 
milletvekili Fikret Sepetçi 
hazır bulundular. 

Kırcaali ili belediyele-
rinde bulunan yedi HÖH 

Teşkilat Başkanı, partinin 
yerel durumunu değer-
lendirmelerinden sonra, 
önümüzde yapılacak ye-
rel seçimlerde hedefin 
yine yedi belediyenin de 
kazanılması olduğu anla-
şıldı. HÖH, Yerel Meclis 
Üyeleri’nin sayısını koru-
yup, köy muhtarlarını ço-
ğaltmayı hedefliyor. 

Ev sahibi konumundaki 
Kırcaali HÖH İl Başkanı 
Bahri Ömer, parti arka-
daşlarına HÖH’nin seçim-
lerde tüm yerel Belediye 
Başkan makamlarını, ni-
telikli çoğunlukta Meclis 
üyeleri kazanacaklarını 
vaat etti. Ayrıca Bah-
ri Ömer, “Şu ana kadar 
HÖH’nin bölünmesine 
çok denendi, fakat hepsi 
başarısızdı, şimdi de öyle 
olacak” diye konuştu.

Aynı zamanda Kırcaali 
HÖH Belediye Teşkilatı 
ve Belediye Başkanı olan 
Müh. Hasan Azis, hükü-

metin belediyeyi maruz 
bıraktığını ve yönettiği 
belediyeye yönelik top-
lam 147 denetimin Bulga-
ristan genelinde en yük-
sek olduğundan yakındı. 

Başkan, “Sofya Belediye-
si Kırcaali’yle kıyasla 20 
misli daha büyük nüfusa 
ve bütçeye sahip olduğu-
nu, nedense orada dene-
tim hemen hemen hiç yok 
kadar azdır. Hükümetin 
Kırcaali Belediyesine 
karşı çifte standart uygu-
ladığını, bu yönde düşün-
memiz gayet normal” diye 
belirtti. 

Lütfi Mestan, “HÖH yö-
netimi, hükümete karşı 
yürüttüğü tarım politikası 
için ilk güvensizlik oyunu 
sunmayı düşünüyor” diye 
açıkladı. Deneyimli siya-
setçi, GERB partisi politi-
kasının suç teşkil ettiğini 
de öne sürdü. Bunun için 
küçük yerleşim yerleri-
ne yatırımların tamamen 
durdurulduğunu, tütün 
üreticilerinin sorunlarının 
arttığını ve HÖH Beledi-
ye Başkanlarına yapılan 
baskıyı örnek gösterdi. 
Ayrıca Mestan, son dö-
nemde kamuyu meşgul 
eden, Kasım Dal mese-
lesini, HÖH’ni bölmeyi 
güden dış bir proje olarak 
nitelendirdi. Lütfi Mestan, 
Bulgaristan devletinin tek 

partili yönetim modelinin 
başarısız olup, yeniden 
çok partili veya koalisyon 
modeline geçileceğini öne 
sürdü. 

Partinin Teşkilatlanma-
dan sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcısı Ruşen 
Riza, GERB’in hazırladığı 
ve bizzat yönetip uygula-
dığı polisiye tutumundan 
dolayı, seçimlerin çok zor 
geçeceğini düşünüyorum 
diye konuştu. HÖH tara-
fından yönetilen beledi-
yelere uygulanan baskıcı 
ve yıpratma çalışmaları 
dışında, bunu kanıtlayan 
en belirgin örneği, GERB 
Seçim Bürosunun başına 
İçişleri Bakanı Tsvetan 
Tsvetanov’un geçmesi-
ni gösterdi. Ruşen Rıza, 
“Tek isteğim partimizin 
çalışmaları, seçmenleri-
mizin güvenilir ve düzenli 
geçim kaynağına ve iyi 
yaşam şartlarına sahip 
olmaları” diye çok anlamlı 
dilekte bulundu. 

Eski Çevre ve Su Bakanı 
Cevdet Çakırov, üçlü koa-
lisyon döneminde, kendi-
sinin yönettiği bakanlığın 
“Çevre” ve “İSPA” prog-

ramlarından toplam 1,7 
milyar leva almayı başar-
dığını hatırlattı. Çakırov, 
iktidar partisi GERB'in, 
ülkenin yönetimini ele al-
dığından beri bu rakamın 
50 milyon levayı aşamadı-

ğını söyledi. 
Kırcaali’den önce HÖH 

yönetimi, Bulgaristan’ın 
diğer bölgelerinde de 
benzer görüşmeler dü-
zenledi.
    Resmiye MÜMÜN

Bulgaristan Parlamentosu, 9 Eylül 1944’ten 31 Ara-
lık 1989 yılına kadar siyasi, etnik veya dini sebepler 
yüzünden işlenilen suçlar, işkenceler ve şiddetlerin 
zaman aşımını iptal etme önerisini reddetti. Bu öneriyi 
Meclise, Hak ve Özgürlükler Hareketi milletvekili Çetin 
Kazak sundu. Öneriye göre, suç işleyenler, aradan ne 
kadar yıl geçmiş olsa da, cezalandırılması gerekiyor. 
Sayın Kazak, Ceza Kanununda düzeltme yapılmasını 

önerdi, amaç komünizm rejimi kurbanlarına karşı suç 
işleyenlere hak ettiği cezaları vermekti. Çetin Kazak, 
“1968 yılında kabul edilen Ceza Kanununda insanlığa 
karşı suç işleme kısmındaki metinler çok eksik ve geri 
kalmıştır. “İnsanlığa karşı suç” tanımlaması sadece 
“ırkçılık ve soykırım” kavramlarını içeriyor. Uluslara-
rası ceza hukukunda bu tanımlama çok daha geniş 
ve 2002’de Bulgaristan Halk Meclisi tarafından onay-
lanmıştır” dedi. 
Millevekili, zorla sınırdaşı etme, kamplara sürülmek, 

etnik ve dini grupların takip edilmesi gibi suçların ko-
münizm rejiminin düşürülmesinden 20 yıl sonra ceza-
landırılmadığını vurguladı. 
Kazak’a göre, Bulgarlaştırma sürecinde yer alan 

kişilere karşı açılan davalar zaman aşımı yüzünden 
kapatılmıştır, çünkü anlamsız ve yerine getirilemeyen 
talimatlarla bir çok kez savcılığa geri döndürülüp, ha-
kimlerin suç olan tepkisizliği yüzünden son verilmiş-
tir. 
HÖH milletvekili, “Bu suçlar araştırılıp, suçlular ceza-

sını alması gerekiyor” diye öne sürdü. 
Parlamento çoğunluğu olumsuz oy verince, Çetin 

Kazak tekrar oylama yapılmasını ısrar etti, fakat bu 
defa da önerisi kabul edilmedi. Bundan önce Kazak, 
“GERB’ten meslektaşlara sesleniyorum, sizler komü-
nizm suçlarını yargılayan Avrupa Halk Partisi üyele-
risiniz” demişti. 
Çetin Kazak, kendini sağ görüşlü diye belirleyen ik-

tidar partinin sosyalizm döneminde yapılan suçları 
yargılamayı reddetmesinden dolayı öfkesini gizleye-
medi.

GERB, komünizm döneminde 
işlenilen suçların cezalandırılma 

önerisini reddetti
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Mustafa Hacı: “Mahkemenin bu kararı ülkemizdeki 
tüm Müslümanlar için sevindirici bir olaydır.”

Sofya İstinaf Mahkemesinin 
kararına göre, Bulgaristan 
Müslümanlarının yeni resmi 
Başmüftüsü Mustafa Aliş 
Hacı’dır. İstinaf Mahkemesi 
bu kararı daha önceki alt dü-
zeyde bulunan Sofya Şehir 
Mahkemesi’nin kararını de-
ğiştirerek verdi. 
Kararda, “Mahkeme, Şu-

bat ayında Sofya’da gerçek-
leştirilen Olağanüstü Ulusal 
Müslüman Konferansında 
alınan kararlar üzere Müslü-
man dini yönetiminde ortaya 
çıkan yeni koşullar yazılması 
kararı çıkarttı” yazıyor. 
İstinaf hakimlerinin kararına 

göre, Bulgaristan Müslüman 
Dininin yeni yönetim organ-
ları olarak Mustafa Aliş Haci 
- Başmüftü ve yeni Yüksek 
Şura Kurulu belirleniyor. 
Gerçekte bu, Bulgaristan 

Müslümanları’nın resmi tem-
silcisinin Mustafa Aliş Hacı 
olduğu anlamına gelmekte-
dir.
İstinaf Mahkemesi’nin 

kararı nihai ve istinaf edi-
lemez durumdadır. 
Mustafa Aliş Hacı 12 Şubat 

2011 tarihinde düzenlenen 

Olağanüstü Ulusal Müslü-
man Konferansında tek aday 
olarak oybirliğiyle Bulgaristan 
Müslümanları Başmüftüsü 
seçilmişti. Olağanüstü kon-
feransın düzenlenmesi ve 

oluşmuş olan Başmüftülük krizinin giderilmesi için ülke 

çapından 213 000 imza top-
lanmıştı. 
Mahkemenin kararıyla il-

gili Sayın Mustafa Hacı 
Kırcaali Haber gazetesine 
şu açıklamada bulundu: 
“Bulgaristan’da yaşayan bir 
milyondan fazla Müslüman 
bu kararı beklemekteydi. Bu 
anlamda bu karar ülkemizde-
ki tüm Müslümanlar için bir 
sevindirici olaydır. Şu andan 
itibaren biz şimdiye kadar 
olduğu gibi devletin kanun-
larına uyarak görevimizi yap-
maya devam edeceğiz. Önü-
müzdeki günlerde Yüksek 
Şurayı toplayarak gelecekteki 
hedeflerimizi belirleyeceğiz. 
Bizim için en önemlisi yaptı-
ğımız işlerin şeffaf olmasıdır. 
Bu arada bizim beklentimiz 
bir an önce Başmüftülük bi-
nasının kapılarının açılması 
ve iyi çalışma ortamı yaratıl-
masıdır.“  Kırcaali Haber

Mümün ve Neşet kardeşler, ömürlerini hay-
vanlar arasında geçiriyorlar
Kırcaali’ye bağlı Sevdalina 

(Deligözler) köyü yakınında 
eski Tarım Kooperatif Birliği’nin  
/TKZS/ ahırlarında yaşayan 
Mümün Mehmed Şaban ve ağa-
beyi Neşet ömürlerini besicilikle 
geçiriyorlar. Kardeşler 55 koyun 
ve 8 ineğe bakıyorlar. Aslı Sal-
tıklar köyünden olan kardeşlerin 
birincisi 75, diğeri ise 65 yaşın-
da. Onlar hayatında hiç evlen-
memişler. Askerlikten hemen 
sonra iki kardeş, Kostino  (Hacı-
mahalle) TKZS’ne bağlı olarak, 
Sevdalina’ya çobanlık yapmaya 
geliyorlar. 1989 yılında Todor 
Jivkov’un totaliter rejimi düştük-
ten sonra TKZS’ler dağılınca, 
birkaç hayvan satın alarak sa-
yalarda çoban evinde yaşamına 
devam ediyorlar.  Yakın Bagra 
köyünden Ahmed Osman ahır-
ları ve TKZS’nin koyunlarından 
bir kısmını satın alıyor. Mümün 
ve Neşet kardeşler de onun 
hayvanlarına da çobanlık yap-

maya başlıyorlar. Daha sonra 
Ahmed Osman kendi köyünde 
sayalar yapıyor ve hayvanlarını 
oraya taşıyor. Kardeşler o za-
man hayvanlarını çoğaltıyorlar. 
Şimdi Ahmed Osman’ın eski 
sayalarını kullanan kardeşler, 
bunun için devletin verdiği mali 
yardımlar üzere kendisiyle an-
laşma yaptıklarını paylaştılar. 

Mümün Şaban, şimdi günde 
20-30 litre süt, yaz ayları ise 
40-45 litre sattıklarını söylüyor. 

Hayvan bakıcısı, “İyi ki, süt sa-
tıyoruz. Aksi takdirde hayvan-
ların geçimini sağlayabilmemiz 
imkânsız olacak. Çünkü yem 
çok pahalılaştı, çuvalı 20-22 
leva” dedi. Kardeşler, 240 ve 
280 leva olmak üzere emekli 
maaşı alıyorlar, asıl geçimini bu 
paralara güveniyorlar.  

Mümün Şaban emekliliğe, 
TKZS’de 30 yıl çobanlık ve bir-
kaç yıl da inşaatçılık yapınca ay-
rıldığını ifade etti. Hayatı çoban-
cılıkla geçen adam, besicilikten 
iyi kazanç elde etmek için ilk 
önce sağlam yatırım yapılması-
nın şart olduğuna ağırlık veriyor. 
Bu işi, bir ev inşa etmekle kıyas-
layarak, “Sağlam temel atmaz-
san, duvarlar tutmaz, ev göçer” 
diye örnek veriyor. 

Mümün Şaban, bu işi o ka-
dar para kazanmak için değil 
de, hayvanları sevdikleri için 
yaptıklarını ve, “Zaten hayvanı 
sevmeyen, kesinlikle hayvana 
bakamaz” dedi.  

                 Resmiye MÜMÜN

Şumnu’da Türkçe kompozisyon ya-
rışması ödül töreni düzenlendi

Şumnu Nazım Hikmet Kültür 
Evi’nin düzenlediği ‘Dünya çocuk-
larla güzel’ kompozisyon yarışma-
sının ödül töreni gerçekleşti. Şum-
nu belediye salonunda gerçekleşen 
organizasyona çok sayıda seyirci 
katıldı. Organizasyon, Şumnu Kül-
tür Evi ‘nin gelenek haline getirdiği 
Davul şov ile başladı. Davul şovun 
ardından törene katılan misafirler 

takdim edildi. Daha sonra kompo-
zisyonları bir bir okuyup değerlen-
dirme yapan juriler sahneye davet 
edildi. Juri üyeleri salonu dolduran 
misafirlere türkçe dilinin önemi hak-
kında kısa konuşmalar yaptılar. Juri 
üyeleri sahneden ayrıldıktan sonra 
yerlerini genç kalemler aldı. Sah-
nedeki küçük yazarlar 12 ve 16 
yaş grubu olmak üzere iki grup 
halinde yazdıkları şiirleri okudular. 
Küçük yaşlarına rağmen yazdıklari 
siirlerle herkesin alkışlarını topladı-
lar. Şiirler okunduktan sonra genç 
kalemlere teşvik hediyeleri takdim 

edildi. Yarışmada derece alanların 
açıklanmasından evvel sahneye 
Dimitrina Uzunova yönetimindeki 
Divdyadovo folklor grubu çıktı ve 
seyircilere zevkli anlar yaşattı. Gru-
bun şovunun ardında sıra dereceye 
girenlerin isimlerini açıklamaya gel-
di. 12 yaş grubunda ilk 3 sıra şu şe-
kilde oldu: 1. Hatice Enver 2. Okan 
Cemal ve 3. Sevcan Sali. 16 yaş 

grubunda ise sıralamada: 1. Melin 
Hayri 2. Aynur Yücel ve 3. Sezen 
Naci. Çocuklar dışında onları eği-
ten türkçe öğretnemleri de ’En aktiv 
Türkçe öğretmeni’ dalında derece 
aldılar. Öğretmenler arasındaki sı-
ralama da: 1. Müjgan Yusuf, 2. Fat-
me Ahmet ve 3. Emetulla Hikmet. 
İsimlerin açıklanmasının ardından 
Şumnu Kültür Evi salondaki misafir-
lere kızlardan oluşan koro eski tür-
küler seslendirdiler ve izleyenlere 
türkü ziyafeti yaşattılar.

          Fevzi EHLİMAM -Şumnu

Yeni neslin sağlığı ve cinsel kül-
türü

Plevne’deki cami yine kirletildi – Defolun Türkler!
Plevne’deki caminin duvarları 

yine Türk karşıtı yazılarla kir-
letildi. Haftaya başlarken 1825 
yılı Osmanlı yapımı tarihi Plevne 
Camisinin duvarları yine Türk-
leri hedef alan yazılarla güne 
başladı! Caminin duvarına siyah 
sprey boyayla “Defolun Türkler 
(Turtsi vın)!” ve “Gara Bunovo 
1985 9 Mart” yazılmıştı. Bu ca-
miye yapılan ilk saldırı değil. Ey-
lül 2004 yılında caminin duvarı-
na “Türkler, çekip gidin (Turtsi 
vırvete si)” ve Nazi Almanya’sını 
anımsatan “Herşeyin üstün-
de Bulgaristan (Bılgariya nad 
vsiçki)” yazıları yazılırken, Mart 

2006 yılında yine “Defolun Türk-
ler (Turtsi vın)!” yazısı yazılmış-
tı. Ekim 2008 yılındaki saldırıda, 
caminin ana giriş kapısının her 
iki tarafına Nazilerin kullandığı 
gamalı haç, kapının üst kısmına 
Bulgaristan’ın diğer aşırı sağcı 
partisi BNS’nin (Bulgar Ulusal 
Birliği) ve Oğuzlardan Kayı Bo-
yunun tamgasının aynısı olan 
işaretlerin altına “Ölünüz (Mre-
te)!” yazılıydı.

09 Mart 1985 yılında Burgas- 
Sofya istikametinde giden trene 
Bunovo garı yakınlarında bom-
balı saldırı yapılıyor. Patlamada 
yedi kişi hayatını kaybediyor. 

Bu olay Türklere karşı uygula-
nan Bulgarlaştırma - Soya dö-
nüş sürecine denk gelip devlet 
mekanizması devreye giriyor. 
Saldırıyı gerçekleştirmekle 
suçlanan Emin Mehmedali, Ab-
dullah Çakır ve Saffet Recep 
tutuklanıyor ve 25 Nisan 1988 
yılı infaz edilip cesetleri yakılı-
yor, başka dört kişi de yardım 
etmekle suçlanıp çeşitli hapis 
cezalarına mahkum ediliyor. 
Tümünün sözde “Bulgaristan 
Türk Milli Kurtuluş Hareketine” 
üye olduğu öne sürülüyor. Oysa 
Hareket saldırıdan bir ay sonra 
kuruluyor.  İ. İBRAHİMOĞLU
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Avukat - yazar Mustafa Bayramali, köyünün tarihini anlatıyor

Köyümün adı Halaçdere ne-
reden geldiği meselesi beynimi 
daha çocuk yaşta tırmalamaya 
başladı. Hadi “Dere”, köyün alt 
tarafından geçen Kocadere’den 
alınmış, diye düşündüm. İlle şu 
Halaç nereden gelmiş ve ne 
anlama geldiği soruları beni il-
gilendirip durdu hep. Delikanlık 
çağlarımda, Halaç kelimesinin 
anlamını daha büyüklerime sor-
dum, sözlüklerde aradım. Halaç 
kelimesini bulamadım da, Hallaç 
‘ a rastladım. Anlamı   “yorgan 
yatak gibi şeylerde kullanılan 
pamuğu, yay ve tokmak ile yu-
muşatan iş adamı“ imiş. Bu beni 
tatmin etmedi. Pamuk nerede, 
benim memleketim nerede. 
Pamuk ovalarda bakılır. Dağda 
taşta yetişmez. Neyse isteksiz-
ce razı oldum. Hatta kendi ken-
dimize köyün adını bildiğimiz 
gibi Halaç değil de Hallaç olarak 
yazmaya başladık.

 Köyün adı 1912 yılında Ha-
laçdere’ den Halaç olmuş. 1980 
yılları başında da Brezen olarak 
adlandırılmış. Herhalde köy et-
rafına sonradan dikilen beyaz 
huş ağaçları göz önünde bu-
lundurulmuş.

Demokrasi dönemi geldi, uf-
kumuz genişledi. Ben yeniden 
araştırmama devam ettim ve 
kendimi tatmin edecek bilgilere 
ulaştım.
 “Halaç” deyimi Türk boy-

larından birinin adıdır. 
9. ve 10. yüzyıl kaynakları-

na göre Halaçlar Afganistan’ın 
Seyhunu yakasında yaşayan 
göçebe bir Türk boyudur. Öz va-
tanları İran’dır. Memleketleri ise 

П О К А Н А
№ 4

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

  На  28.04.2011 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в голямата 
зала на  „Бизнес инкубатора” заседание  при следния 

         
                        Проект!

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

1. Преразглеждане на Решения №№52,53,54,55 от 
Протокол №3 от заседание на Общински съвет – Кърджали,  
проведено на 31.03.2011 г.

2.  Приемане на Стратегия за развитие на социалните 
услуги в Община Кърджали за периода 2011-2015 година и 
Годишен  план за развитие на социалните услуги, заложени 
в Стратегията на Община Кърджали за периода май 2011 
г. – април 2012 г. 

3.  Приемане на  Отчет за изпълнение на Програма за 
развитието на туризма на територията на Община Кърджали 
през 2010 г. и приемане на Програма за развитието на 
туризма на територията на Община Кърджали през 2011г.

4. Приемане  на доклади за осъществените  дейности  
на читалищата  за  2010 г.

5. Даване на съгласие за предоставяне  за безвъзмездно 
ползване на сграда частна общинска собственост. 

6.  Удължаване срока на договори за наем на помещения 
– помещения общинска собственост, ползвани от Регионално 
управление “Български пощи”.

7. Удължаване срока на договор за наем на общински 
обект, представляващ стая № 305 в сградата на бивш 
Окръжен съвет, Кърджали.

8. Удължаване срока на договор за наем на общински 
обект, представляващ стая № 14 в сградата на бивш Градски 
съвет, гр. Кърджали.

9. Удължаване срока на договор за наем на общински 
обект, представляващ І етаж на Младежки дом, с. 
Кобиляне.

10. Удължаване срока на договор за наем на помещение 
в сградата на Здравна служба с. Скалище.

11. Удължаване срока на договор за наем на общински 
обект, представляващ помещение – клуб “Бирхале” в Дом 
на културата, гр. Кърджали.

12. Одобряване на изменение на Подробен устройствен 
план - план за регулация и застрояване на квартали с №№ 
23, 266, 267, 268 и на част от квартали с №№ 20, 192, 221, 224, 
225, 226, 260 на „жк. Възрожденци – ІІІ част, гр.Кърджали”.

13. Утвърждаване  на   списъка на автобусни  линии за 
обслужване на децата и учениците от  детски градини и 
училищата  за  учебната 2011/2012 год.

14. Определяне на максимални цени за таксиметров 
превоз на пътници за един километър пробег по съответната 
тарифа, валидни за територията на Община Кърджали.

15. Определяне на представител на Община Кърджали в 
„Асоциация по В и К – Кърджали”. 

16. Внасяне на предложение в Министерски съвет за 
отпускане на  персонални пенсии. 

17.  Отпускане на парични помощи за лечение на тежко 
болни лица. 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
                                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 
                                К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
                                                                    /С. НЕДЖИБ/

İran’ın Afganistan ve kuzey sını-
rında bulunan, başkenti Meşhet 
olan Horasan bölgeleridir. Ho-
rasan, güneşin yükseldiği, yer 
anlamına gelir. 603 yılı Kanda-
har havalisinde yaşayan Halaç 
Türkleri, İran’ın kuzey doğusun-
da Peçinken adlı bir Türk devleti 
kurmuşlar. Bu Soğd ve Fergana 
bölgelerine de hakim olan bir 
devlettir. Bazı araştırmacılara 
göre Halaç Türkleri 480 yılında 
Afganistan’ da devlet kurmuşlar 
ve bu devlet Göktürklere karşı 

izlediği yanlış politikanın sonucu 
7. yüzyıl sonlarına doğru zayıf-
lamış.

Halaç Türkleri 7. yüzyılda, Hz. 
Osman’nın halifeliği zamanında 
İslamiyet’i en kolay kabul eden 
Türk boylarından biridir. Hz. 
Osman, Hz. Ömer’ den sonra 
üçüncü halife olup Peygamber 
Efendimiz Hazreti Muhammed’in 
(s.a.v.)  ikinci kızı Rukiye’nin eşi-
dir.

D a h a  s o n r a l a r ı  H a l a ç 
Türkleri’nin İran’da kurdukları 
devlet zayıflamış ve Afşar Türk-
menlerinin lideri Nadir tarafın-
dan hakimiyetine son verilmiştir. 
Netice olarak da Halaç’lılar, Hin-
distan ve Afganistan ile birlikte 
İran’a, Azerbaycan ve Anadolu’ 
ya yayılmışlar. Burada 70 Halaç 
aşireti Yozgat’tan Sivas’a, Ada-
na ve Kayseri’den, Konya’ya 
kadar yayılmıştır. 1932 yılı araş-
tırmalarına göre Türkiye’nin 16 

ilinde 16 Halaç köyü mevcuttur. 
Eminim ki, daha sonraki yapılan 
araştırmalarda bu sayı artmıştır.  
Kuzey Azerbaycan’da da 5 köy 
Halaç adını taşımaktadır.

Halaç Türkleri üzerine ilk araş-
tırmayı yapan Alman Türkoloğu 
Gerhard Doerfer’dir. Ona göre 
hala İran’ın başkenti Tahra’nın 
200 km. güney batısında 46 
köyde sayıları tahminen 20 000 
– 25 000 olan Halaç Türkü otur-
maktadır. Her Türkçe bilen, ken-
dileriyle rahatça anlaşabilirmiş. 

Horasan eyaletinde de Halaç 
isimli üç köy vardır.

Halaç Türkleri lehçesinin yazı 
dili yoktur. Halaçlıların dille-
rinden ilk söz eden Kaşkarlı 
Mahmud’tur. Onun “ Divanı Lu-
gatti t- türke “ eserinde 
Halaç sözünün anlamı Ka-

laç,  yani “Aç kal” dır. 
Yıllar sonrası da halk diline Ha-

laç olarak yerleşmiştir.
Anadolu’ya gelen Halaçlılar 

Türkiye’ deki Türk boylarına, 
aşiret obaları – Kanglı, Karluk, 
Oğuz, Onaklar’la birlikte Yörük 
yasasıyla Yörükler sınıfı altına 
toplanmışlar.  Zaten Halaçlı’lar 
hayvancılıkla meşgul olan Türk-
men oymaklarından biridir.

Babasının yerine tahta geçen 
Birinci Sultan Murat kendine 
muhalefet eden kardeşlerini 
ortadan kaldırıp, Anadolu’da 
düzeni sağladıktan sonra Lala 
Şahin Paşayı yanına alarak 

Rumeli’ye geçiyor ve 1361-1389 
yılı Edirne’yi, Ardından Filibe’yi 
ve daha sonra da Balkanları fet-
hediyor. Bu fetihlerin yanı sıra 
Rumeli’ye Anadolu’nun çeşitli 
bölgecinden Türk oymakları akı-
nı başlıyor. Bu devirde, belki de 
bundan daha önce, Balkanlar’ın 
bir bölümüne Yörük sınıfı adı 
altında Halaç Türkleri de gelip, 
yerleşiyor. Zaten Yörüklerin or-
duya at, keçi, koyun gibi hayvan 

sürüleri yetiştirme hızmetlerde 
bulunan ikinci bir yan asker 
birlikleri olduğu biliniyor. Bizim 
yöreye tam hangi yıllarda gel-
diklerine ait yazılı kaynak yok.   
Şu an hala ayakta olan Emiro-
ğulları, Kırbaşlar, Kocabaşlar 
mahallerindeki eski evlerin te-
mellerinin ne zaman atıldığını 
da bilinmiyor.

   Devamı gelecek sayıda

Arıcılar, “Tarım Çevre Ödemeleri” mali yardım adayı olabilirler
Arıcılar, 2007-2013 Kırsal 

Bölgeleri Geliştirme Progra-
mı ve ona ilişkin “Tarım Çevre 
Ödemeleri” ölçü 214 çerçeve-
sinde mali yardım için aday 
olurlar ise, kovan başına 
yıllık 11,50 avro mali yardım 
alabilirler. Gereken belgeler 
1 Marttan 15 Mayısa kadar 
Devlet Tarım Fonu Ödeme 
Ajansının İl Müdürlüklerine 
verilmelidir. Mali yardım hak-
kı için en az 20 arı kovanına 
sahip olmaları lazım. Çiftlik-
lerdeki tüm arı ailelerinin ba-
kımı, doğal üretim yöntemiyle 
yapılmak zorundadır. 

Arıcılar, mali yardım aday 
dilekçesini sunarken, doğal 
üretim kontrolü ve sertifikas-
yonuyla ilgili gerekli denetim-
leri yapan uzman kimseyle, bir 
önceki yılın 31 Aralık tarihine 

kadar yapılan anlaşma örne-
ğinin bir adet fotokopisini de 
sunması gerekiyor. 
Tarım ve Gıda Bakanlığının 

internet sitesinde, “Doğal Ta-
rım” bölümünde kontrol organ-
larının bağlantılarını gösteren 
liste bulunabilir. “Tarım Çevre 
Ödemeleri” ölçü 214 girebil-
mek için önemli bir koşul da, 
arıcıların elinde Ulusal Veteri-
ner Tıp Hizmeti Genel Müdürü 
kararnamesiyle onaylanan for-
mun kopyası veya yeni tasdik 
edilmiş form bulundurmaları-
dır.
                    Kırcaali Haber

Mustafa BAYRAMALİ
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Kırcaali Belediye Çocuk Merkezi ile Tekirdağ Bilim Sanat 
Merkezi arasında ikili ilişkiler sözleşmesi imzalandı

Tekirdağ Bilim Sanat 
Merkezi’nin davetlisi ola-
rak Tekirdağ’da resmi 
ziyarette bulunan Kırca-
ali Çocuk Merkezi öğret-
menleri, Kırcaali Belediye 
Başkan Yardımcısı Elisa-
veta Kehayova, meclis 
üyeleri Harun Bekir ile 
Müzekki Ahmet, Tekir-
dağ Milli Eğitim Müdürü 
Şenol Genç, Milli Eiğitim 
Müdür Yardımcısı Sadi 
Esenkal tarafından ka-
bul edildi ve Türkiye eği-
tim sistemi hakkında bilgi 
aldılar. Heyet, Tekirdağ 
Belediyesinde Belediye 
Başkan Vekili Ali Kılıç’la 
görüştüler. Ali Kılıç’tan 
Belediye çalışmalarıyla 
ilgili bilgiler alan Bulga-
ristan heyeti Kırcaali’de 
öğrencilere ve çocuklara 
yönelik çalışmaları tanıt-
tılar. 
15 Nisan Cuma günü, 

Kırcaali Belediye Çocuk 
Merkezi temsilen Zlat-
ka Penyova ile Tekirdağ 
Bilim Sanat Merkezi’ni 
temsil eden Hüseyin Gü-
ler arasında pedagojik 
ve profesyonel alanında 
ikili ilişkiler sözleşmesi 
imzalandı. Daha sonra 
Kırcaali çocuklarının ha-
zırlamış olduğu Batik re-
simleri, Kırcaali fotoğraf-

ların segisi ile Tekirdağlı 
öğrencilerinin maske ser-
gisinin açılışı yapıldı. 
Tekirdağ Bilim Sanat 

Merkezi ile Kırcaali Bele-
diye Çocuk Merkezi mü-
dürlerinin yapmış olduğu 
açıklamalarda, imzalanan 
sözleşmenin amacı öğ-
retim kurumları arasında 
eğitim ilişkilerini düzen-
lemek, bu alandaki faa-
liyetlerini güçlendirmek 
ve geliştirmek olduğunu 
belirttiler. Bu amaçlara 
ulaşabilmek için bazı or-
tak çalışmalar ve faaliyet-
lerde bulunacaklarını da 

bellirttiler. Bu çalışmala-
rın arasında bilgi alışveri-
şinde bulunarak, öğrenci 
eğitiminde öğretmenlerin 
çalışmalarında daha yük-
sek başarılara ulaşmala-
rını; eğitim kurumları ve 
öğretmenler arasındaki 
ikili ilişkiler kurmasını ve 
geliştirmesini sağlamak 
ve teşvik etmek yer ala-
caktır. 
Öğretmenlerin daha ba-

şarılı olması için karşılıklı 
geziler ve bilgi alışverişi; 
her branşta bilgi yarışma-
ları düzenlenmesi; Bulgar 
ve Türk geleneklerine ait 

gecelerin düzenlenmesi; 
eğitim kurumları kulüp-
lerinin karşılıklı görüş-
meleri; öğrenci tiyatro 
gösterileri günlerinin dü-
zenlemesi; spor alanında 
müsabakaların düzenlen-
mesi gibi çalışmalar ön-
görülmektedir
Öğrencilerin daha ba-

şarılı olabilmeleri için ise 
ikili öğrenci gruplarının 

görüşmeleri teşvik edi-
lecek, bayramlarında ve 
eğitim kurumlarının diğer 
faaliyetlerinde öğrenci ve 

öğretmen gruplarının ka-
tılmaları sağlanacaktır.
       
         Kırcaali Haber

Tezcan Naimova 
Beşiktaş’ta !..

Beşiktaş Atletizm Ta-
kımı, Bulgaristan adı-
na yarışan Türk asıllı 
bayan atlet Tezcan 
Naimova’yı kadrosuna 
kattı..
Siyah-beyazlı kulüp-

ten yapılan açıklamada, 
2006 yılında bayanlar 
100 ve 200 metrede 
Gençler Dünya Şam-
piyonu olan Tezcan 
Naimova’nın, bugün 
İstanbul’a geldiği bildi-
rildi. 
Beş ik taş’a  büyük 

hedef ler le geldiğ i -
ni belirten Naimova, 
‘’Beşiktaş’a geldiğim 
için çok mutluyum. 
Türkiye’deki başka ku-

lüplerden de teklif al-
dım, ancak Beşiktaş 
için koşmak istiyorum. 
Burada büyük başarılar 
kazanmayı hedefliyo-
rum’’ dedi. 
Tezcan Naimova, ya-

rın saat 12.00’de Fiyapı 
İnönü Stadı’nda düzen-
lenecek törenle sözleş-
me imzalayacak.
         Kırcaali haber


