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Bezirganlar köyü ve çevresi
Doğu Rodoplar’ın incisi Kırcaali şehrinden 

Cebel kasabasına giderken yolun yarısında 
“Çatak” denilen yerden geçilir. Burada Am-
barcılar, Konakdere, Damdere ve Ilıca dere-
leri birleşirler ve Söğütlü nehrine karışırlar. 
Çatak’ta Bezirganlar (Kupsite) köyüne yol 
ayrımı tabelasında Kupsite 8 km, Kırcaali 
10 km yazılıdır. 

İkinci Dünya Mestanlılar Günü Coşkulu Kutlandı
Bu yıl ikincisi düzen-

lenen Dünya Mestanlı-
lar Günü şehir stadında 
coşkulu kalabalık önün-
de kutlandı. Dünyanın 
dört bir yanından katılım-
cılar olan organizasyona 
Avusturalya’dan Kuzey 
Amerika’ya Kanada’dan 
G ü n e y  A f r i k a ’ y a , 
Avrupa’nın tüm ülkelerin-
den ve Türkiye’den de ol-
mak üzere 5 binden fazla 
kişi doyasıya eğlendiler. 

Bu yılki program iki ayrı 
etkinlikten oluştu. Birinci-
si, mazisinde şampiyon 
takımların “kellelerini” 
alan takım olan “Rodopi 
- 1935” Futbol kulübünün 
75. yıldönümüne adanan 
futbol turnuvası düzen-
lendi. 10 takımın katıldığı 
turnuvaya yıllarca mavi  
beyaz  formayı terleten 
emektar futbolcular da 
katıldı. Zorunlu Göç ile 
Türkiye, Avusturya, İs-
veç ve daha birçok ülke-
ye giden top cambazları 
buradaydı. Aynı şekilde 
Belediye Meclisi kararıy-
la göç etmeden önce tüm 
yaşamı futbol takımında 
sporcu, yönetici ve baş-
kan olarak geçen Hasan 
Semerci’ye Fahri Hemşe-
rilik verildi. Akşam saat-
lerinde de resmi yemek 
verildi.

23 Temmuz Cumartesi 
günü Mestanlı sokakları 
cıvıl cıvıl insan doluydu. 
Akşam saat 19 sularında 
da insanlar katar biçimin-
de stadın yolunu tuttular. 
Çok güzel bir düzenleme 
sağlayan belediye tertip 

kurulu küçükten büyüne 
kadar herkesin eğlenebi-
leceği şekilde hazırlıklar 
yapmıştı. Stadın giriş kıs-
mındaki koşu alanı açlığı 
ve susuzluğu giderecek 
sergiler ve masalarla 
donatılmış bir yanı da 
çocukların oynayabile-
ceği alan olarak ayrılmış. 
Tribünler de tıklım tıklım 
doluydu. Mestanlı Zorun-
lu Göç’ten önceki dönemi 
ve demokrasideki ilk HÖH 
mitinglerini andırıyordu.

Bölgeden ve yurtdışın-
dan birçok üst düzey mi-
safirin katıldığı organizas-
yona HÖH Genel Başkan 
Yardımcısı Ruşen Riza, 
Kırcaali Milletvekili Necmi 
Ali, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Bursa Milletvekili 
Mustafa Öztürk, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
Başkanvekili Abdullah 

Karaada, HÖH Kırcaali İl 
Teşkilatı ve Cebel Beledi-
ye Başkanı Bahri Ömer, 
Kırcaali Belediye Başkanı 
Hasan Azis, Koşukavak 
Belediye Başkanı Se-
bihan Mehmet, Kirkovo 
Belediye Meclis Başkanı 
Şinasi Süleyman, BAL-
GÖÇ Genel Başkanı Prof. 
Dr. Emin Balkan, Bursa 
Mestanlı Yöresi Kültür ve 
Dayanışma Derneği Baş-
kanı Hasan Öztürk, Göç-
Türk Federasyonu ve Ce-

bel Derneği Başkanı Op. 
Dr. Gürçay Cem, İzmir 
BALGÖÇ Genel Başkan 
Yardımcısı Ali Beysim 
Belgin, Şemsettin Gazi-
oğlu AKP Bursa İl Teşki-
latı üyesi, Nayme Kaşmer 
AKP Bursa Osmangazi 
İlçe Teşkilatı üyesi, HÖH 
Genel Merkez temsilcisi 
Saliha Emin, Sarnıç eski 
Belediye Başkanı ve İzmir 
Belediye Meclisi Üyesi 

 “Arpezos-Kuzey” Parkı  
inşaatı durduruluyor!
Kı rc aa l i  Be led i ye 

Başkanı Hasan Azis   
“Arpezos-Kuzey” Parkı 
inşaatının geçici olarak 
durdurulacağını bildirdi. 
Sebebin kurulan parkın 
yakınında bulunan “Su 
Aynası” yapısını kullan-

ma hakkı tanıyan belge-
nin (AKT-16) çıkartılma-
sında problem yaratan 
yığınlama işleri yapılma-
sı olduğu ve uygulayıcı 

“Ti Vİ Bİ” Şirketi’nin ger-
çekleştirdiği faaliyetler-
de geç kalmasından ileri 
geldiği anlaşıldı. Park en 
erken Ekim 2012 yılında 
hazır olabileceği  öne 
sürüldü. Kırcaali Beledi-
yesi “Bölgesel Kalkınma” 

Yürütme Programının 
Yönetim Kurulundan en 
geç 1 Ağustos’ta proje 
süresinin bir yıl uzatılma-
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15 МЕСТА
16 МЕСТА
25 МЕСТА
35 МЕСТА
40 МЕСТА
45 МЕСТА
55 МЕСТА
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Bezirganlar köyü ve çevresiDoğu Rodoplar’ın incisi 
Kırcaali şehrinden Ce-
bel kasabasına giderken 
yolun yarısında “Çatak” 
denilen yerden geçilir. 
Burada Ambarcılar, Ko-
nakdere, Damdere ve 
Ilıca dereleri birleşirler ve 
Söğütlü nehrine karışır-
lar. Çatak’ta Bezirganlar 
(Kupsite) köyüne yol ay-
rımı tabelasında Kupsite 
8 km, Kırcaali 10 km ya-
zılıdır. Kuzeybatı istika-
metine doğru asfalt yolu 
takip ederek Sırtköy (Rıt) 
tepesinin güneyindeki ıs-
sız yamaçlardan kıvrıla 
kıvrıla Dereköy (Potoçe) 
ve Sırtköy’ün arasından 
geçerek Tavşantepe’ye 
çıkılır. Buradan bakınca 
köy yükseklere yaslanmış 
gibi görünür. Bezirganlar 
köyünün doğusunda Ka-
baklar tepesi, batısında 
Göktepe ve Alfaltlı (Leniş-
te) köyü, kuzeyinde Saru-
hanlı (Velişani-Kabaağaç) 
ve Ambarcılar(Jitarnik) 
köyleri, güneyinde ise 
Taşlıköy (Kamenyane) ve 
Allıköy (Tsviyatovo) bu-
lunmaktadırlar. Bunlardan 
sonra Çıkrıklı düzlüğüne 
inilir, “Oylu” ve “Kuzpı-
narbaşı” denilen yerler-
den geçilerek ormanları 
ve meraları bol, tertemiz 
havasıyla eskiden 600 
kişi nüfusu, şimdi ise 20 
hanede 80 kadar nüfusu 
kalan Bezirganlar köyüne 
ulaşılır. Köyün nüfusu-
nun bu kadar azalmasına 
1989 yılında Todor Jivkov 
rejiminin “Zorunlu Göç” 
politikasının yanlış kararı 
sebep olmuştur.

Köye giden yol boyunca 
parça parça tütün tarlaları 
çam ve meşe ormanları, 
çeşitli meyve ağaçları, 
çalılıklar, fundalıklar gö-
rülür. Deniz seviyesinden 
365 m. yükseklikte bulun-
masına rağmen “Çıkrıklı” 
denilen mevkide fosilleş-
miş deniz hayvanlarına 
ait kemik vb. işaretler bu-
lunmaktadır. Milyonlarca 
yıl önce buraları deniz 
dibi olmuş olabilir. Örne-
ğin yapılan araştırmalar 
sonucu Devlet arşivinde 
eski Küçük Viran (Mişevs-
ko) Belediyesinin de yük-

sekte bulunmasına rağ-
men oralarının da yıllar 
öncesi deniz dibi olduğu 
açıklanmıştır.

Yöremizin en yüksek te-

pesi Aladağ buralarda ilk 
karın yağdığı yerdir. Bizim 
buralarda Akdeniz iklimi 
hakimdir ve toprağın ya-
pısı kaliteli tütün yetiştir-
mek için elverişlidir. Tütün 
işlemek çok zor bir zana-
attır. Mesai saati yoktur. 
Sabahleyin erken kalkılır, 
akşamları geç vakte ka-
dar gündüz ve öğleden 
sonra (akşam üstü) top-
lanan tütünler dizilir. Tü-
tün işleyen bir hanenin 
fertleri 24 saatte ancak 4 
saat kadar uyuyabilirler. 
Son zamanlarda insanlar 
tütünleri naylon altında 
ve seralarda kurutmaya 
başladılar. Çatal iğne icat 
olundu ve tütünler doğ-
rudan kınnaplı iğneye 
dizmeye başladılar. İşte o 
zaman tütüncüler rahata 
erdiler. Ve daha fazlaca 
dinlenmeye başladılar. 
Yöreye tütünü ilk kez 1908 
yılında Alfatlı (Lenişte) kö-
yünden Hasan ve Ömer 
Efendiler Gümülcine’den 
getirmişler ve ekmeye 
başlamışlar. Bezirganlar 
köyünün toprakları da tü-
tüne elverişliydi. 1959 yı-
lında Küçük Viran’da (Mi-
şevsko) da Emek Ziraat 
Tarım Kooperatifi (TKZS) 
kuruldu. 1980’li yıllarında 
köyümüzde Kooperati-
fin kolu sayılan Çalışma 
Grubu (Zveno) kuruldu. 
Alan çayırları işlenir tar-
la haline getirildi. Köy ve 

yöresinde konuşulan dil 
Türkçe’dir. Yer adlarının 
da hepsi Türkçedir ve 
şunlardır: Karaman, Alan 
Çayırları, Bük, Adacık, 
Kırmacık, Çıkrıklı, Bağ-
lık, Yamaç, Kuzpınarbaşı, 
Çeşmeler, Efekli, Gökçe, 
Alan, Büyük Alan, Büyük 
Koru, Mehmetler pınarla-
rı vs, köy 8 mahalleden 
oluşmuş ve onlar da şun-
lardır; Aşağı, Bezirganlar, 
Karaömerler, Halil Efendi 
Oğulları, Ahmetoğulları, 
Kara Salihler, Göller, Fel-
lahlar ve Semercilerdir. 
Köyün merkezinde eski 
ve yeni İlköğretim Oku-
lu binaları, Cami,market 
Sağlık ocağı ve yeni muh-
tarlık binasında kütüpha-
ne bulunuyordu. Yukarıda 
da belirttiğimiz gibi 1989’ 
daki Zorunlu göçten son-
ra köylerde nüfus çok 
azaldı. Bezirganlar köyün-
de de 600 kişiden yalnız 
70-80 kişi kaldı. 110 hane 
varken şimdi 10 hane kal-
mıştır. Sırtköy ve Dereköy 
köylerinde de durum aynı-
dır. Köyde İlköğretim Oku-
lu 1951 yılında açılmış. 
Bu okulda Mümün Emin 
Durgut, Sali Ömer, Meh-
met ve Salim Mümün kar-
deşler, Ömerosman Veli, 
Softalarlı Şevki Ahmet, 
Kiliseli Sali Veli vb kişiler 
öğretmenlik yapmışlardır. 
Daha sonraları Alim Re-
cep Hatipoğlu, Hikmet 
Abdullah, Behçet Mümün 
Durgut vb kişiler de öğret-
men olarak mezun oldular. 
Aynı kişiler kendi köyünde 
veya başka köylerde uzun 
yıllar öğretmenlik yaptılar 
ve bu meslekten emekli 
oldular.

Cami 1904 yılında inşa 
edilmiş ve ilk imamı da 
Kara Salihlerli Molla Ab-
dullah Efendidir. Daha 
sonra onun oğlu Şevki 
de aynı camide imamlık 
yapmıştır. Aynı camide 
1980’li yıllara kadar ibadet 
yapılmış, ve Ekim 1970 
yılında tamir yapılmış ve 
ibadetler devam etmiştir. 
Daha sonra köyde insan-

lar azaldığından şimdi 
cami kilitlidir.

1950 yılından sonra kö-
yün çehresi ve çevresi de-
ğişmesi için ve erozyona 
karşı ağaçlandırmaya çok 
önem verildi. Bugün Gök-
tepe, Efekli, Mezarsırtı ve 
Kırma’daki çam ormanları 
görenleri büyülüyor. 

19 6 5  y ı l ı n d a  köy 
Kırcaali-Cebel anayola 
stabilize yolla bağlandı 
ve  1984 yılında yeni as-
falt yol yapıldı. 

Ben Niyazi Kurt, bu yazı-
yı tamamlamak için  Eylül 
2009’da Bezirganlar kö-

yünü ziyaret ettim ve kö-
yün şimdikini durumunu 
gözlerimle gördüm. Kara 
Salihlerden Aşağı Bezir-
ganlar mahallesine varın-
caya kadar harap haldeki 
soydaşlarının evlerinin ve 
devlet binalarının durumu 
insanın yüreğini sızlatıyor. 
Evler iki katlıydı ve ba-
kımlıydılar. Çoğu evlerin 
geniş bahçeleri vardı ve 
içlerinde türlü türlü meyve 
ağaçları vardı.

Köy Türk köyüdür. Ahali-
si %100 Türk’tür. Nineleri-
miz ve annelerimiz çocuk-
larına ve torunlarına hep 
Türkçe konuşmuşlar ve 
Türkçe terbiye etmişlerdir. 
Ninnileri ve türküleri hep 
Türkçe söylemişlerdir. 
Yemen ve Çanakkale’ye 

savaşlara katılan şehit ve 
gaziler için hep Türkçe 
kullanılmıştır. Bu yöreden 
savaşlarda şehit düşen 
şunlardır; Taşlıköyden 
Çakıroğlu Hüseyin, Al-
fat lı köyünden Ömer 
Hocalar’dan Hasanoğlu 
vb kişiler. Bununla ilgili 
okuyuculara Nalbantlar 
(Podkova) yaşanan bir 
olaydan bahsetmek isti-
yorum:

Yedi kızın 7 sevgilisi var-
dı. Gün gelir 7 kızın sev-
gilileri askere çağırılırlar. 
Genç sevgililer askere 
gitmemek için babaları-

na bedel ödemeleri için 
yalvarırlar. Fakat bedeller 
pahalıdır. Babaları bedel 
tutamazlar (ödeyemez-
ler). Genç sevgililer aske-
re giderler. Gençler şehit 
düşerler ve evlerine dö-
nemezler. Genç kızlar çe-
yizlerini satarak köye bir 
cami yaptırırlar. Ustalar 
bu camiyi demir çivisiz, 
yalnız ağaçları yontarak 
yaparlar. Ve caminin adı 
“Yedi Kızlar veya Çivili 
Camii” dir. Şimdi bu cami 
restore edildi ve ibadete 
devam ediyor. Olay çok 
eskiden olmuş ama an-
nem o gençler için söy-
lenen türküyü bizim yanı-
mızda söylüyordu. Türkü-
nün sözleri şöyleydi:

Genç: Alıverin benim 

püsküllü çantamı,
Takayım koluma.
Babam bana bedel tut-

muyor,
Gideyim yoluma.
Kız: gitme gel be gelin 

eşim
Gel gitme bilece (bera-

ber) olalım,
Al çeyizimi satalım
Yare bedel tutalım.

Yıl lar  önce Osman 
Aziz’in Sofya Radyosu’nun 
Türkçe yayınlarında ve 
şimdi Türkiye’de okuma-
ya devam eden Fahriye 
Güney’in okuduğu “Alan 
çayırları” türküsü bu köy-
de cereyan etmiştir.Tür-
küde sözü geçen çoba-
nın adı Mehmet imiş ve 
Semerciler mahallesinin 
koyunlarını güdüyormuş. 
Mehmet koyunlarını Alan 
çayırlarında otlatıyormuş. 
Bir gün çamaşır çal-
mış diye iftira atarlar ve 
Mehmet’i ölünceye kadar 
döverler. Türküde şu söz-
ler geçmektedir. 

1) Alan çayırlarında 
yanıyor fener

Mehmedin başında 
doktorlar döner

Aman adaşım canım 
yoldaşım

2) Alan çayırlarında ta-
bakam kaldı

biricik Hayriyem kim-
lere kaldı?

Aman adaşım, dayan 
kardaşım

  
3) Alan çayırlarında 

koyun güdersin
Bir daha gömleğe kur-

ban gidersin
Aman adaşım canım 

yoldaşım.

Not: Halk arasında, 
Mehmet için söylenen 
sekiz dörtlük halk türküsü 
mevcuttur

Devamı gelecek sayıda

   Niyazi KURT
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Mestanlı Kiril ve Metodiy 
Turizm, Otelcilik ve Gıda 
Sanayisi Meslek Lisesi 
halkoyunları ekibi 22-24 
Temmuz tarihleri arasında 
Türkiye Cumhuriyeti Tekir-
dağ İli Hayranbolu İlçesin-
de gerçekleştirilen Hayra-
bolu 21. Ayçiçeği Festivali 
ve Sanayi Fuarına katıldı. 
Belediye Başkanı Hasan 
İrtem davetlisi olarak ka-
tılan “Rodopeya” ya da 
Türkler arasında Rodop 
Esintileri olarak bilinen kız 
halkoyunları ekibi 3 farklı 
oyun sergiledi. Şenlik açı-
lış yürüyüşüne katılan ve 
Bulgaristan bayrağını dal-
galandıran kızlarımız ünlü 
sanatçı Hadise ile 10 000 
seyirci önünde aynı sah-
neyi paylaştı.

Ö ğ r e t m e n  N u r a y 
Hılmi’nin yönettiği ve 10 
kızdan oluşan kırmızı 
eşarplı, kırmızı şalvar 
giysili, güllü beyaz önlük-
lü, kırmızı yelekli, beyaz 
entarili ve kırmızı yemenili 
ekip Rumeli’nin unutulmaz 
Osman Aga oyununu izle-
yicilere sundu. Ardından 
Trakya yöresi Kırklareli’ne 
ait Karşılama oyununu 

Meslek lisesi halkoyunları ekibi izleyicilerin gönlünü aldı

sergileyen ekip son olarak 
Balkanlar’da, Türkiye’nin 
Batı Karadeniz, Güney 
Marmara, İç Batı Anado-
lu bölgeleri ve Konya ile 
Mersin civarlarında oynan 
kaşık oyunlarının Rumelili 
yorumunu sundu. Şenliğe 
ekibimiz dışında Bursa’ya 
göç eden Kosovalı Türk-
lerin kurduğu halkoyunları 
ekibi ile Gürcistan’dan ka-
tılan Kafkas halkoyunları 
ekibi katıldı. 

Gösteriler sonrası ekibi-
miz önce Belediye Baş-
kanı Hasan İrtemi ma-
kamında ziyaret etti ve 
kendisine Bulgaristan’ı 
temsilen bir çini sunuldu. 
Ardından kaymakamlığa 

geçen kızlarımız orada 
Kaymakam Ali Türkel’le 
buluştu. Yerel görsel ve 
yazılı basının da ilgisini 
çeken Mestanlı’lı ekip 
hem MedyaTV seyircileri-
ne hem de Hayrabolu’nun 
Sesi gazetesine konuk ol-
dular.

Programları bitmesine 
rağmen yurtdışı taşımacı-
lık yapan otobüslerin dolu 
olması sebebiyle Rodop 
Esintileri ekibi 2. Dünya 
Mestanlılar Buluşmasına 
katılamamanın da üzün-
tüsünü yaşadığı ekipteki 
kızlardan gazetemize du-
yuruldu. 

Ekip yönetmeni ve mes-
lek lisesi öğretmeni Nu-

ray Hanım gazetemize 
şu demeci verdi. “Uzun 
çalışmalar ve uğraşılar 
sonucu, buna öğretmen 
odamdaki ders aralıkları 
çalışmaları da dahil olmak 
üzere ekip her geçen gün 
seviyesini yükseltmeye 
devam ediyor. Tabi bura-
da mezun olan kızlarımız 
ya da ailelerinden izin 
çıkmayan kızlarımızın 
yerini doldurmak o kadar 
kolay olmuyor. Ancak yıl-
lardır kültüre susamış bir 
toplumun evlatları olarak 
ekibimize katılacak öğ-
renciler bulunuyor.Tabi ki, 
bu da, gönüllü olarak yap-
tığım işten dolayı beni ve 
kızları çok mutlu ediyor. 
Okul müdürümüz Saşka 
Antonova’nın anlayışı ve 
manevi desteğiyle, mes-
lektaşlarımın anlayışlı ta-
vırları hem okulumuzun 
tanıtımına, hem Bulgar 
folklorunun hem de Türk 
halkoyunlarının yaşama-
sına yardımcı olduğumu-
zu düşünüyorum. Çünkü 
bizim oyun listemizde her 
iki toplumu temsil edecek 
şekilde oyunlarımız var. 
Yerine göre bazen hep-
sini bazen de bazılarını 
sergiliyoruz”.

İkinci Dünya Mestanlılar Günü Coşkulu Kutlandı
İsmail Acar, Alaattin Kır-
caali - İnegöl BAL-GÖÇ 
Başkanı, Mastanlı eski 
milletvekili Ahmet Hü-
seyin, yurtdışı ve yurtiçi 
belediye, belediye mecli-
si, dernek yönetimleri ve 
üyeler de Mestanlıları bu 
anlamlı günde yalnız bı-
rakmadılar. 

Protokol konuşmalar 
yapılmadan önce Birleşik 
Çocuk Eğitim Merkezi ço-
cukları ve Nov Jivot Kültür 
Merkezi Evridika çocuk 
grubu dans gösterileri 
sundular. Kırcaali Buket 
Kadın Korosu ve saz ta-
kımı unutulmaz Rumeli 
ezgileri seslendirdiler.

Belediye Başkanı Erdinç 
Hayrullah halkı ve proto-
kolü selamladıktan sonra 
“Mestanlı Daima Kalbim-
de” sözüyle yola çıktıkla-
rını, hayal bile edemediği 
olayın gerçekleştiğini, 
dünya genelindeki Mes-
tanlıların yeniden Mestan-
lı ve halkıya kucaklaştığı-
nı ve bu heyecan verici 
olayın gerçekleşmesini 
mümkün kılan, emeği 
geçen tüm çalışma arka-
daşlarına teşekkür etti. 
Geçen yıla göre kutlama-
nın genişletildiğini de be-
lirtti. Ayrıca bu kadar çok 
kişinin bir araya toplana-
cağını hiç ummadığını, bu 
coşkulu kalabalık işlerin 

doğru yapıldığını ve bu 
buluşmanın giderek ge-
lenek hale dönüşeceğini 
belirtti. 

Bursa Mestanlı Yöre-
si Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Hasan 
Öztürk, aynı kalbi duygu-
larla oradan bulunan her-
kese teşekkür etti ve hoş 
geldiniz ile karşıladı. Bu 
organizasyonun 10 yıldır 
Bursa’da düzenlendiğini, 
ancak daha anlamlısının 
göç edilen topraklarda 
yapılacağını ve bunun 
da gerçekleştiğini söy-
ledi. Bunu gerçekleşti-
ren belediye yönetimine 
Bursa’daki Mestanlılar, 
yönetim kurulu ve kendi 
adına sonsuz teşekkür-
lerini duyurdu. Bu toplan-
manın giderek sınırların 
kalktığı ve küçükleşen 
dünyadaki Mestanlıların 
birlik ve beraberliğini en 
iyi şekilde sergilediğini 
belirtti. Hasan Öztürk söz-
lerini, “Dilimize, dinimize 
sahip çıkarak bu ülkenin 
bütünlüğü içerisinde diğer 
toplumlarla kardeşçe hep 
birlikte olmak için her za-
man yanınızda olacağız, 
her zaman yanınızdayız” 
dedikten sonra sevgi ve 
saygılarını sundu. 

Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi Başkanvekili Ab-
dullah Karaada, Belediye 
Başkanı Recep Altepe 
adına selamlarını ilettikten 
sonra, Bursa’nın gelişme-

sinde ve güzelleşmesinde 
göçmenlerin hep en başta 
olduğunu, iki kardeş şehir 
arasında yapılacak her 
türlü kardeşlik, dostluk 
kültürel, sportif etkinlikler-
de, tamirlerde, tadilatlarda 
hep beraber olunacağının 
sözünü verdi. 

Göç-Türk Federasyonu 
ve Cebel Derneği Başka-
nı Op. Dr. Gürçay Cem, 
bu kutlamada bulunmak-
tan çok mutlu olduğunu, 
Bursa’da yaşayan Cebel-
liler adına da Mestanlıları 
selamladı. Bu organizas-
yonu düzenleyen kişilere 
teşekkür edikten sonra, 
Mestanlılara da eğlenceli 
ve neşeli zaman geçirme-
leri dileğinde bulundu.

Balkan Göçmenleri Kül-
tür ve Dayanışma Derneği 
(BAL-GÖÇ) Başkanı Prof. 
Dr. Emin Balkan, bu güzel 
günde, bu güzel mekanda 
bu akşam oradakilerle bir-

likte olmanın mutluluğuy-
la Türkiye’deki kardeşler 
adına herkesi selamladı. 
Doğum yeri Mestanlılı bir 
ananın evladı olarak ora-
da bulunmaktan çok duy-
gu yüklü olduğunu belirtti. 
Organizasyonu tertiple-
yenlere teşekkür etikten 
sonra göçün acısını iyi 
bildiğini, büyüklerin bu 
toprakları terk etmelerine 
rağmen hiç unutmadıkla-
rını söyledi. “Allah etnik 
yapısından dolayı kimseyi 
göç etmek zorunda bırak-
masın” sözlerini söyleyen 
Emin Balkan, bu toprak-
ları vatan olan herkes ne 
anadilini unutmalıdır res-
mi dili çok iyi bilmemelidir 
öğüdünü verdi. 

Kırcaali bölgesine geldi-
ği andan itibaren ilgi odağı 
olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Bursa Adalet ve 
Kalkınma Partisi Milletve-
kili Mustafa Öztürk sözle-

rine başlamadan önce 
bol bol alkış aldı. Dün-
yanın dört bir yanından 
2. Dünya Mestanlılar Bu-
luşması için oraya gelen 
vatandaşları ve protokolü 
selamlayan Öztürk 1968 
göçünü ve bazı hatırlıla-
rını paylaştı. “Ben bir kar-
deşimizim” diyen Mustafa 
Öztürk Türkiye Başbakanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
selamlarını iletti. Oraya 
katılan kişilerin çok farklı 
yerlerden geldiğini, bu sa-
yede birliğin, beraberliğin, 
kardeşliğin yaşatıldığını 
ve bu ruhun da ülkeleri 
yaşattığını söyledi. De-
vamında, kendilerinin de 
dünyada özgürlüğün ol-
masını, dünyada kardeş-
liğin olmasını, demokrasi, 
insan haklarının olmasını 
istediklerini, beraberce 
kalkınmanın olmasını 
ve insanların sevgi ve 
hoşgörü içerisinde yaşa-
malarını istediklerini dile 
getirdi. “Biz istiyoruz ki, 
dünyada adalet olsun, 
dünyada zülüm bitsin, 
kardeşlik olsun, insanlar 
huzur içinde, refah için-
de, mutluluk içinde yaşa-
sınlar. İşte siz burada bu 
tabloyu gösteriyorsunuz, 
sizleri bir kez daha tebrik 
etmek istiyorum” diyen 
Mustafa Öztürk kültür 
bağlarına değindi. Türkiye 
göç eden hiçbir kimsenin 
topraklarını unutmadığını, 
kültürel, tarihsel, dinsel, 
dilsel bağların sayesinde 
kültürün, inancın, tarihin 
ve insanlığın korunacağı-
nı belirtti. Balkanlar’da ve 
Ortadoğu’da barış olursa 
dünya barışından söz 
edilebileceğinin altını çi-
zen Mustafa Öztürk, söz 
verdiği gibi ilk ziyaretinin 
doğduğu topraklara ger-
çekleştirdiğini ve burada 
bulunmaktan çok mutlu 
olduğunu, herkese iyi eğ-
lenceler dilediğini ve ken-
disini davet edenlere de 
teşekkür ettiğini söyledi. 

Son olarak sözü alan 
HÖH Kırcaali Milletve-
kili ve Millet Meclisi Dış 
ilişkiler ve Kamu düzeni 
Komisyonu Başkan Yar-
dımcısı Necmi Ali söz-
lerine başlamadan önce 
orada bulunan herkesi 
Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi Genel Başkanı Dr. 
Ahmet Doğan’ın selamla-
rını ve 2. Mestanlılar Bu-
luşması özel tebriklerini 
iletti. Bu yörenin insanı 
nerede olursa olsun ör-
gütleşmeyi çok iyi yap-
tığını vurguladı. Hak ve 
Özgürlükler Hareketi’nin 
de böyle bir teşkilat ol-
duğunu, yüzyıldan fazla 
çeşitli rejimlerin hele hele 
totaliter komünist rejimi 
asimilasyon politikaları 
sonucu yüzbinlerce in-
san bu topraklardan göç 
etmek zorunda kaldığını 

dile getirdi. Bu kişilerin 
yurtdışında milyonları aş-
tığını, bulundukları yerde 
yuva kurduklarını, ancak 
hiçbir zaman doğup bü-
yüdükleri, yetiştikleri top-
rakları unutmadıklarının 
altını çizdi. Büyüklüğün 
kin ve nefrete sevgiyle ve-
rilen cevaptan doğduğu-
nu, bu toprakları zorunlu 
olarak terk eden kişilerin 
kendi kültürlerini de git-
tikleri  yerlere taşıdıkla-
rını ve oradaki kültürlere 
renk kattıklarını söyleyen 
Necmi Ali, bu topraklarda 
kalan kişilere de değindi. 
Türklerin ve Müslüman-
ların hakları HÖH tara-
fından savunulduğunu 
belirten Necmi Ali, bura-
daki Türklerin Bulgaristan 
ve Türkiye arasında köp-
rü görevi gördüğünü, bu 
köprünün temelinde de 
HÖH etrafında teşkilatlan-
madan doğduğunun altını 
çizdi. Bunun aynı şekilde 
Avrupa’da da yavaş yavaş 
gerçekleştiğini duyurdu. 
Organizasyon komitesine 
de teşekkür eden millet-
vekili vatandaşlara eğlen-
celi anlar diledi.

Konuşmalar bitince sah-
neye önce Balkan ezgile-
ri içeren pop-folk olarak 
adlandıran müzik türünü 
seslendiren şarkıcı Mag-
da kalabalığı coştururken 
gençler hem dans ettiler 
hem de şarkılarında eşlik 
ettiler. Ardından sahneye 
çıkan Rumeli Balkan Türk 
Halk Müziği Sanatçısı, 
T.C. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Yöresel Sanatçısı 
Fahriye Güney unutulmaz 
Rumeli türküleriyle yedi-
den yetmişe herkesi coş-
turdu. Bülent Şentürk or-
kestrası da vatandaşların 
keyifli anlar yaşamasına 
yardımcı oldu. Son olarak 
sahneye Türkiye’de yıldızı 
hızlı yükselen pop sanat-
çısı Emirkan çıktı. Genç-
ler doyasıya dans ettiler 
ve Ben Mecburum Sana 
şarkısında yer yerinden 
oynadı. 

Gece yarısına kadar 
devam eden etkinlikte 
kamu düzenini bozacak 
hiçbir vakanın yaşanma-
ması Emniyet ile Belediye 
arasındaki çalışmaların iyi 
yapıldığının ve vatandaş-
ların duyarlı olduğunun 
en belirgin göstergesidir. 
10 000’den fazla köfte ve 
kebabın tüketildiği yerde 
60 adet koyun çevirmesi 
de tüketildi. Gelecek yıl 
yapılacak kutlamaların 
Ramazan ayının başlan-
gıcına gelmesi sebebiyle 
bir hafta erken yapılacağı 
duyruldu. Giderek progra-
mı ve etkinlikleri genişle-
yen buluşmanın gelenek 
hale gelmesi ve Temmuz 
ayının son haftasından bir 
önceki haftada yapılması 
öngörülüyor. 

İsmail KÖSEÖMER

1. sayfadan devamı
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Sendikalar asgari ücretin 290 Leva olmasında ısrarlı
Bulgaristan Bağımsız 

Sendikalar Konfederas-
yon (KNSB) Başkanı Pla-
men Dimitrov,“Birimizin 
Hakkı, Hepimizin Hak-
kı!” Ulusal Kampanya 
çerçevesinde Kırcaali’yi 
ziyaret etti. Dimitrov, böl-
gedeki sendika teşkilatla-
rı başkanlarına teşekkür 
belgesi sunduktan sonra, 
“Kırcaali” otelinde basınla 
yaptığı toplantıda KNSB 
yönetiminin 1 Ocak 2012 
tarihi itibarıyla asgari üc-
retin 290 Levaya yüksel-
mesi için ısrar etmeye 
devam ettiğini belirtti. 
Sendika lideri, Boyko 

Borisov hükümetinin 
yönetimini değerlendir-
mesinde gerek olumlu, 
gerek olumsuz tespitler 
olduğunu öne sürdü. 
Dimitrov’un ifadesine 
göre, olumlu şeyler dev-
letin mali istikrarının ko-

runması, bütçenin ciddi 
etkilenmesine izin veril-
memesi ve bütçe eksikli-
ği ile baş edilmesi karak-
terini taşıyor. Sendikacı, 
bütün bunların yatırımla-
rın artmasına neden ola-
cağını ve böylece de iş 
yerlerin artacağını düşü-
nüyor. Fakat bunun kar-
şılığında devlet, bütçe, iş 
dünyası ve vatandaşlar 
arasında paylaşılmayıp, 
asıl yükün sıradan insan-
ların omuzlarına koyuldu-
ğunu ve iş adamlarını mi-
nimum ölçüde etkilediğini 
savundu. Dimitrov, düşük 
maaşları ve gelirlerin 
halkın büyük kısmının 
Avrupa Birliği standart-
ları dışında bir yaşam 
sürdürmelerine sebep 
olduğunu dile getirdi.
KNSB lideri, “Hükümet 

politikasını gelirlerin yük-
seltilmesiyle değiştirtmek 

zorunda” dedi. Dimitrov, 
gelirlerin yükseltilmesiyle 
tüketimin de yükselece-
ğini ve bunun yanı sıra 
ekonomik sistemin can-
landırılacağının altını çiz-
di.Eylül ayında sendika 

konfederasyonu asgari 
ücretin yükseltilmesi ve 
adaletli sosyal hukuk için 
hükümetle görüşmelere 
başlayacağını duyurdu.
Eğer istekler kabul edil-
mezse, protestolara gidi-
leceği belirtildi.
Dimitrov, Kırcaali’de ilk 

defa Bağımsız Sendi-
kanın 1 Ocak 2012 ta-
rihinden itibaren bütçe 
maaşlarının %10, diğer 
sektörlerde ise maaşla-
rın %12,5 yükselmesine 
ısrar edeceğini söyledi. 
Aynı zamanda sendika 
teşkilatının asgari üc-

retin önümüzdeki yılın 
başından 290 Levaya 
yükseltilmesi talebinden 
vazgeçmediklerini açık-
ladı. Sendikacı, işçilerin 
gelirlerinin yükselmesinin 
her kuruluşta, her sektör-
de ve meslek alanında 
gerçek olması gerektiğini 
savundu. 
KNSB lideri, işçilerin 

sendika birleşmeleri hak-
kının garanti edilmesi ge-
rektiğini de öne sürdü. 
Bağımsız Sendikalar 

Konfederasyonu, uzman-
larının yüksek sınıflarda 
öğrencilere işe girdikleri 

zaman nasıl haklarını 
savunabileceklerini öğ-
retmeleri önerisinde bu-
lunuyor. 
Basın toplantısında Pla-

men Dimitrov’un “Gorub-
so” Şirketini ziyaret ettiği 
açıklandı. Görüşmede 
Şirket’in sahibi Jivka 
Kovaçeva, işçilere öden-
meyen maaşların Ağus-
tos ayının sonuna kadar 
ödeneceğini garanti ettiği 
anlaşıldı. 
Dimitrov’un Kırcaali 

ziyareti Kurşun ve Çiko 
Fabrikasını ziyaretle de-
vam etti. 
Ondan önce sendika li-

deri basına, “KNSB, fab-
rikanın aynı gidişle işine 
devam ederek, çevreyi 
kirletmeden çalışması 
için elinden geleni ya-
pıyor. Biz olmasaydık, 
fabrika şehri kirletmeye 
devam edecekti. Bugün 
fabrika yönetiminden fab-
rikanın şu anki durumuy-
la ve yatırım niyetleriyle 
tanışacağız” dedi. 
Aynı zamanda  KNSB, 

Kırcaali’nin merkezine 
bir çadır kurdu ve vatan-
daşlardan kampanya için 
imzalı destek topladı. 
      
        Kırcaali Haber

Burgas-Şumen yolundaki kaza iki can aldı
24 Temmuz, saat 11,00 sularında Burgas-Şumen yolu arasındaki Radko 

Dimitrievo köyünde bir otomobil ve bir kamyon feci şekilde çarpıştı. Şumen 
plakalı otomobil karşıdan gelen kamyonla çarpıştığı ve kamyon tarafından 40 
metre kadar sürüklendiği bildirildi. Kamyonun altına giren otomobilde bulunan 
BNT Türkçe Haberler sunucularından Nalân Süleymanova’nın ve annesinin 
hayatını kaybettiği bildirildi. Olay yerinde incelemeler yapan polis, kazanın 
otomobilin büyük olasılıkla lastiğinin patlamasından kaynaklandığını bildirdi. 
Olay yerinde bulunana vatandaşların kaza esnasında önce bir patlama duy-
duklarını ve ardından da çarpışmanın meydana geldiği ifadesi de otomobilin 
lastiğinin patlaması sonucu bu kazanın meydana geldiği ihtimalini de güçlen-
diriyor. Olay ile ilgili incelemeler devam ediyor.                 Fevzi EHLİMAN

Madan’dan Güre’ye Ziyaret
Bulgaristan’ın Smolyan 

bölgesindeki Madan Şehri 
yetkilileri ve 1 otobüs öğ-
renci, Balıkesir’in Edremit 
ilçesine bağlı termal şehri 
Güre beldesine geldi.

Kaz Dağları’nın etekle-
rinden Ege Denizi’ne uza-
nan, dağ, deniz ve termal 
turizmde ün yapmış olan 
Güre beldesinin Beledi-
ye Başkanı Kamil Saka 
ve Meclis Üyesi Ahmet 
Çetin’in Bulgaristan ziya-
retleri meyvelerini veriyor. 
Daha önce Smolyan böl-
gesindeki Madan Şehri 
Belediye Meclis Başkanı 
ve aynı zamanda Hak 
ve Özgürlük Partisi MYK 
üyesi Hayri Sadıkov’un 
davetlisi olarak Madan 
Şehrine giden başkan 
Kamil Saka, belediye 
yetkililerini Güre’ye davet 
etmişti.

Türk yetkililer, Madan’da 
Hak ve Özgürlük Partisi 
Milletvekilleri Ramadan 
Atalay ve Arif Aguş ile 
Türk azınlığının sorunları 

konusunda görüş alışve-
rişinde bulunmuşlardı. Zi-
yarette Güre’den aldıkları 
davet teklifini değerlen-

diren Madan Belediyesi 
yetkilileri, başkan Kamil 
Saka’yı kırmadı ve arala-
rında çok sayıda başarılı 
öğrencinin de bulunduğu 
50 kişilik heyet ile Güre’ye 
geldi. Madan şehrini kar-
deş şehir yapmak için 
mücadele gösteren Baş-
kan Kamil Saka, Madan 
ile birlikte yakın zamanda 

Güre beldesinin 8 kardeş 
şehri olacağını bildirdi.

Bulgar ziyaretçilere Güre 
ve Edremit Körfezi’nin gü-

zelliklerini gösteren Güre 
Belediyesi yetkilileri, kül-
türlerarası kaynaşmanın 
en güzel örneğini sergile-
di. Yaptıkları ziyaretten ve 
Türk misafirperverliğinden 
büyük mutluluk duydukla-
rını ifade eden misafirler, 
Güre Belediyesi’ne teşek-
kür etti.

           Sinan Öztürk

Razgrad bölgesinde altı köy 
muhtarlığının kapatılması isteniyor
Razgrad Belediye Başkanı Denço Bo-

yaciev bölgedeki altı köy muhtarlığının 
kapatılması konusunda Belediye Mec-
lisine  rapor sundu. Bu köylerdeki muh-
tarlıkların kapanması isteğine gerekçe 
olarak köylerdeki nüfusun 350 kişinin al-
tında olması gösteriliyor. Köy nüfusunun 
350 ve daha az olması durumunda köy-
lerde seçim yapılamadığını belirten Bo-
yaciev, böyle durumlarda muhtarlık seçi-
mi yapılamayan köylere muhtar vekilleri 
atandığını belirtti. Razgrad bölgesindeki 
bu köylerin Pobit kamık, Poroişte, Bal-
kanski, Hedoklan, Prostorno ve Uşintsi 

köylerinin oldukları öğrenildi. Razgrad 
Belediye Başkanı Denço Boyaciev bu 
köylerdeki muhtarlıkların kapatılmasını 
oylamaya sunacağı bildirildi. Oylama so-
nunda muhtarlıkların kapatılması kararı 
çıkması durumunda Razgrat bölgesin-
de muhtarı olmayan köylerin sayısı se-
kize çıkmış olacak. Geçen seçimlerde 
de Ostrovçe ve Çerkovna köylerindeki 
muhtarlıklar kapatılmıştı. Son yıllarda 
köylerde nüfus düşüşü yaşanıyor, bunun 
nedeni de köylerdeki işsizlik nedeniyle 
köylülerin ya şehirlere yada yurtdışına 
gitmesinden kaynaklanıyor.

                                 Favzi EHLİMAN

Lukoil Neftohim Rafinerisi’nin lisansı iptal edildi
Bulgaristan Gümrükler Müdür-

lüğü, ülkenin tek rafinerisi Lukoil 
Neftohim’in lisansını iptal etti.
Lukoil Neftohim Rafinerisi Genel 

Müdürü Valentin Zlatev, Gümrükler 
Müdürü Vanü Tanov ve Maliye Baka-
nı Simeon Dyankov ile yaptığı görüş-
menin ardından, “Tüm petrol işleme 
ve akaryakıt üretimini durduruyoruz” 
dedi.
Lisans iptali kararını alan Gümrükler 

Müdürü Tanov, mevcut durumda ra-
finerinin sadece stokta bulunan pet-
rol ürünlerini işleyebileceğini, ancak 
ürettiği akaryakıtı satamayacağını 

söyledi.
Rafineride iki maliye denetimi ya-

pıldığını belirten Tanov’a göre Lukoil 
Neftohim, yakıt depolarına transfer 
edilen miktarla ilgili ölçüm aletleri 
kurmayı reddediyor. Rafineriyi daha 
önce uyardıklarını kaydeden Tanov, 
bu uyarılara karşın rafinerinin gerekli 
aletleri monte etmediğini ve bu ko-
nuda bir açıklama yapmadığını ifade 
etti.
Tanov, Bulgaristan’da akaryakıt pi-

yasasında bir kriz beklenmediğini de 
dile getirdi.
                             Kırcaali Haber
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Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Çocuk Süt Mutfağının açılışını yaptı
Kırcaali Belediye Başka-

nı Müh. Hasan Azis,  bi-
nasının temelden tamiratı 
yapılan Evde Bakım Hiz-
meti kuruluşunu ve ona 
bağlı yeni hizmete geçen 
Süt Mutfağının resmi 
açılışını yaptı. Bu geniş 
kamuoyu ve Kırcaali Hı-
ristiyanlar Topluluğunun 
Başkanı Peder Petır Ga-
rena ve Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet’in hu-
zurunda oldu. Törende 
“Sosyal Yardım” Bölge 
Müdürlüğü Müdürü Ke-
mal Faik, “Sosyal Yardım” 
İl Müdürlüğü Müdürü Kra-
simir Ralev, Kırcaali Mec-
lisine bağlı sağlık, sosyal 
faaliyetleri, ekoloji ve Av-
rupa Birliği entegrasyonu 
daimi komisyonlar temsil-
cileri, sosyal alanda faali-
yet gösteren sivil toplum 
örgütleri temsilcileri yer 
aldılar.

Açılıştan önce “Vyara, 
Nadejda i Lübov” Birle-
şik Çocuk Kuruluşundan 
çocuklar şarkı söylediler. 
Ardından “Obedinenie” 
Halk Toplum Merkezine 
bağlı Spor Dansları Ku-
lübünden bale ustaları 
gösteri sundular, Görme 
Engelliler Birliğine bağlı 
“Rodopi” Folklor Grubu 
ise Boris Petrov yönet-
menliğinde bir türkü söy-
ledi. 

Evde Bakım Hizmetleri-
nin tüketicileri adına Ge-
orgi Vançev, “Ben uzun 
yıllar Evde Bakım Hiz-
metlerinden faydalanıyo-
rum ve bana gösterilen 
ilgiden çok memnunum. 
Hava şartları nasıl olursa 
olsun, burada bizim için 
her zaman sıcak yemek 
hazırlanıyor. Toplumun 
yaşlı insanlara karşı gös-
terdiği saygı çok önem-
li. Ben buradan hizmet 

gören tüm arkadaşların 
adına emeği geçen her-
kese canı gönülden te-
şekkür etmek istiyorum 
ve görevlilerini hep aynı 
duyarlılık, fedakarlık ve 
yaşlı insanlara daha say-
gılı davranmaya devam 
etmelerini diliyorum” diye 
ifade etti. 

Çocuk Süt Mutfağı hiz-
metlerinden faydalanan 
Mariya Rusinova da, 
“Bu hizmeti bize sağla-
yan Kırcaali Belediyesi 
Yönetimine tüm anneler 
adına teşekkür etmek is-
tiyorum. Çünkü buna çok 
ihtiyaç duyuyorduk. Ben 
üç çocuk annesiyim ve 
en küçüğü için buradan 
yemek alıyorum. Çocuk 
yemekleri çok lezzetli ve 
diğer anneler de onu çok 
beğeniyorlar” diye dile 
getirdi. 

Evde Bakım Hizmetleri 
Yöneticisi Hayriye Sadık, 
misafir leri selamlama 
konuşmasında projeyi 
gerçekleştiren Kırcaali 

Belediyesine ve Başkan 
Hasan Azis’e teşekkürle-
rini sundu. 

Hasan Azis konuşma-
sında, “Bugünden mem-
nun olan insanlardan 
biri de şüphesiz Kırcaali 
Belediye Başkanı. Son 
yıllarda Belediye içeri-
sinde sunulan sosyal hiz-
metlerin genişletilmesi 
için verdiğimiz emekleri 
yoğunlaştırdık. Bunu da 
sosyal hizmetlere en çok 
ihtiyaç duyanlara yöne-
lik yaptık. Bu insanlar 
Belediyenin en küçük 
vatandaşları,sırada daha 
sonra  kendilerine baka-
mayan sosyal bakımın-
dan zayıf ve engelliler bu-
lunuyor. Son 30-40 yılda 
Kırcaali Belediyesi, daha 
yüksek kaliteli hizmet ve 
yemek sunulmasına im-
kan veren Evde Bakım 
Hizmetleri binasının ta-
miratını yapma fırsatı bul-
muş değildi. Öte yandan 
son 15-20 yılda anneler 
ve genç aileleri yardım-

layan Çocuk Süt Mutfağı 
unutulmuş gibiydi. 

Çocuk Süt Mutfağı aslın-
da Kırcaali Belediyesinin 
birkaç yıldır dört çocuk 
yurduna ve anaokulla-
ra sunduğu bir hizmet-
tir. “Bölgesel Kalkınma” 
Yürütme Programının 
Avrupa Fonu sayesinde 
Kırcaali’nin merkezinde 
bu hizmeti vatandaşlara 
açmamıza fırsat verdiği 
için gerçekten çok mutlu-
yum. Bizim bu yönde ardı 
sıra sarf ettiğimiz emek-
ler oldu. İlkin Kırcaali Be-
lediyesinin girişimi olan 
çocuk yurtlarına yemek 
sağlama ve bu Süt Mut-
fağı sayesinde de yüksek 
sağlık ve hijyenik stan-
dartlarında küçük yaşta 
çocuklara yemek sunma 
imkanı bulduk. Bu hizmet-
lerden yararlanan insan-
ların memnun olduklarını 
duymak da çok güzel bir 
olay. Çünkü Evde Bakım 
Hizmetleri ve Çocuk Süt 
Mutfağı projeleri bizim 

için çok önemli ve insani 
projelerden biridir” dedi. 
Başkan, bu projeyi ha-
zırlayan Belediye ekibine 
ve kurumda çalışanlara 
teşekkür etti. 

Evde Bakım Hizmetle-
ri Kırcaali Belediyesine 
bağlı bir kurum ve artık 
10 senedir bakıma ihti-
yacı olan yaşlı insanlara, 
engellilere ve sosyal ba-
kımından zayıf insanlara 
sıcak yemek sağlıyor.

Binanın tamiratı, Kırca-
ali Belediyesinin “Evde 
Bakım Hizmetleri” Oda-
larının ve Kırcaali “Na-
dejda” Engelliler Günlük 
Evi Binasının Bir Kısmı-
nın Ana Tamiratı ve Do-
nanımı “ adlı projesiyle 
yaptığı hibe sözleşmesi 
üzere mümkün oldu. Pro-
je, “Bölgesel Kalkınma 
2007-2013 Yılı” Yürütme 
Programınca Avrupa Bir-
liğinin Bölgesel Kalkınma 
Avrupa Fonu tarafından 
finanse edilmiştir. Proje-
nin toplam değeri 1 125 
982,59 Leva, onlardan 
957 085,20 Levayı Avru-
pa Fonu sağlamıştır. Kır-
caali Belediyesi bu projeyi 
22 Mayıs 2009 tarihinden 
22 Mayıs 2011 tarihine 
kadar realize etti. 

Şimdiye kadar Evde Ba-
kım Hizmetleri sosyal ba-
kımından zayıf 140 kişiye 
sıcak yemek sağlıyordu, 
tamirattan sonra ise ka-
pasitesi 200 kişiye arttı. 
Çocuk Süt Mutfağı her 
gün 6 aylıktan 3 yaşına 
kadar 50 çocuğa ve an-
nelerine yemek sağlama 
kapasitesine sahip. 

Evde Bakım Hizmetleri 
kurumunda bu yenilikler-
le beraber yeni 10 iş yeri 
açılmış oldu. 

Dıjdovnitsa’da Avrupa Okulu
Sofya Mimarlık Üniver-

sitesinden 15 öğrenci, 
KRIG Sanat Harekatı ve 
Doç. Dr. Mimar Georgi 
Stanişev başkanlığı al-
tındaki “Tarih ve Mimarlık 
Teorisi” Bölümü arasında 
anlaşma memorandumu 
üzerine 17 ile 25 Temmuz 
tarihleri arasında Dıjdov-
nitsa /Yağmurlar/ köyün-
deki geleneksel Avrupa 
Okuluna katıldılar. Öğ-
rencilerin bu ilk yaz staj-
larının amacı köyün en 
eski evlerinin ve caminin 
olası tamiratı için mimari 
çekim, kayda geçirme ve 
dijitalleştirmedir. Avrupa 
okuluna katılan öğrenci-
ler tarafından yapılan 3D 
ön izleme ve siyah beyaz 
projeler Eylül’de Kırcaali 
Sanat Galerisinde tanıtı-

lacak, en iyileri ise olası 
Avrupa Programları tara-
fından sağlanacak maddi 
desteği kazanmak için 

projelerde kullanılacak. 
Dijital “portreler” inter-
nette yayınlayıp reklam 
ve bilgi kaynağı olarak 

istifade edilecek . Avrupa 
Okulu, Kırcaali Belediye-
sinin desteği ile gerçek-
leştirilmekte.

Resmiye MÜMÜN

“Gel, Ne Olursan Ol, Yine Gel” konulu 
kompozisyon yarışması düzenleniyor
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi (HÖH) Gençlik 
Kolları Teşkilatı “Gel, Ne 
Olursan Ol, Yine Gel” ko-
nulu kompozisyon yarış-
ması düzenliyor. Büyük 
düşünür, şair Mevlana 
Celaleddin Rumi’nin ünlü, 
“Gel, ne olursan ol, yine 
gel! İster kafir, ister put-
perest ol, ister Mecusi, 
istersen yüz kere bozmuş 
ol tövbeni... Yine gel! Bi-
zim dergahımız umut-
suzluk kapısı değil, umut 
kapısıdır. Ne olursan 
ol, yine gel...” sözlerinin 
başlığında düzenlenen 
yarışma HÖH partisinin 
Genel Başkanı Dr. Ah-
met Doğan’ın himayesi 
altında gerçekleştiriliyor. 
Organizatörler teşkila-
tın resmi sitesinde, ya-
rışmanın amacı olarak 
gençlerin yaratıcılığını ve 
sivil toplum pozisyonunu 
teşvik etmek olduğunu 
belirtiyorlar. Bunun ise, 
güncelliğini kaybetme-
yen hoşgörü konusunda 
onlara kendi anlayışını 
paylaşmaya ve yaşama-
ya imkan verilerek müm-
kün olduğuna inanıyorlar. 
Ayrıca organizatörler, bu 
kompozisyon yazılarıyla 
Mevlana’nın sözlerinin 
uyandırdığı düşünceye 
felsefi estetik ve libe-
ral demokratik bir ivme 
verilerek günümüzdeki 
demokratik değerlerinin 
prizmasından geçirilerek, 
onun yaratıcılığının yeni 
bir kavrayışa dönüştürül-
mesini bekliyorlar. 
Kompozisyon yarışma-

sı konusunun ülkede ge-
lişen olaylardan provoke 
edildiğini ve sivil toplum-
da gözlenen eksiklikleri 
aşmaya, hoşgörü biriki-
mine ve demokrasinin 
değerlerine daha çok 
genç insanların dahil edil-
mesine yönelik olduğunu 
ifade ediyorlar. 
Yarışmaya her nerede 

ikamet etseler de, 16 ve 
35 yaş arasındaki tüm 
Bulgaristan vatandaşları 
katılabilecek. Yazılar Bul-
gar, Türk veya İngiliz Di-
linde 4 sayfa büyüklüğü-
ne kadar olabilir. Eserler 
ünlü siyaset adamları ve 
akademik çevreler tem-
silcileri tarafından oluş-
turulan bir jüri tarafından 
değerlendirilecek. Yarış-
mada ilk üç yeri kaza-
nanlar 500, 300 ve 200 
Leva miktarında para ile 
ödüllendirilecekler. Aynı 
zamanda ilk 10 sıraya 
girenler, Türkiye’de bulu-
nan Mevlana’nın yaşadı-
ğı Konya şehrini ziyaret 
etme fırsatını bulacaklar. 
Yazılar 31 Ağustos 2011 
tarihine kadar secre-
tary@mdps.bg elektronik 
posta adresine gönderi-
lebilir. Ödül alan yarışma-
cılar, Eylül ayının ikinci 
yarısında HÖH Gençlik 
Kollarının www.mdps.bg 
adresteki sitesinde ilan 
edilecekler, müelliflerin 
razılığı alınarak da, en 
iyi yazılar yayınlanacak. 
Yarışmayla ilgili daha 
ayrıntılı bilgi aynı sitede 
bulunabilir.
           Kırcaali Haber



 6
   03 Ağustos  2011  Kırcaali Haber Sayfa 6

Gensoru önergesi yine reddedildi
Muhalefetin, ‘’ülkeyi polis 

devletine çevirmek’’ ve ‘’insan 
haklarını ihlal eden aşırı polis 
baskısı uygulamakla’’ suçladı-
ğı Boyko Borisov kabinesinin, 
iç güvenlik ve adalet sistemi 
alanındaki siyasetine ilişkin 
gensoru önergesi oylaması, 
özel düzenlenen olağanüstü 
oturumda yapıldı.
Borisov hükümeti ile ilgili ve-

rilen 3. gensoru oylamasında, 
240 sandalyeli parlamentoda, 
235 milletvekili hazır bulundu. 
Milletvekillerinin 143’ü ‘’aleyh-
te’’, 91’i ‘’lehte’’ oy kullanırken 
1 milletvekili de çekimser kal-
dı.
7 SAATLİK TARTIŞMA 
Başta HÖH lideri Ahmet Do-

ğan olmak üzere toplam 74 
muhalefet milletvekilinin sun-

duğu gensoru önergesi, par-
lamentoda 7 saat tartışıldı.
Genel oturumda, muhalefe-

tin eleştirilerinin hedefi olan 
Başbakan Yardımcısı ve İçiş-

leri Bakanı Tsvetan Tsveta-
nov, 2 saat süren savunma 
konuşması yaptı. Tsvetanov, 
iç güvenlik ve polis şiddetine 
ilişkin kabinenin eleştirildiği 

tüm sorunların kaynağının, 
daha önceki hükümetler ol-
duğunu öne sürdü.
Bakan Tsvetanov, ‘’İktidara 

gelişimizden bu yana son 2 
yılda ağır örgütlü suçlarda 
ciddi bir azalma var. Sıradan 
adi suçlar ise sadece İçişleri 
Bakanlığının angajmanı sa-
yılmaz. Bunlar sosyal ve de-
mografik bir olgudur’’ dedi.
Önerge gerekçelerini ve 

görüşmeleri, ‘’anlamsız ve 
zaman kaybı’’ olarak nite-
leyen Başbakan Boyko Bo-
risov dünkü görüşmeleri, 
Parlamento Başkanı Tsetzka 
Tsaçeva’nın odasındaki moni-
törden izledi.
‘’Boş konuşmaları izlemek-

ten canının sıkıladığını’’ be-
lirtip parlamentodan ayrılan 
Başbakan Borisov, ‘’Muha-

lefet içi boş edebiyat yapaya 
çalışıyor. Onlar boş konuşur-
ken bizler otoban ve başka 
altyapı projelerin temelini atı-
yoruz’’ ifadesini kullandı.
HÖH Genel Başkan Yar-

dımcısı Hristo Biserov, hü-
kümetin yolsuzluk olayların 
önünü kesemediğini öne sü-
rerek, Başbakan Borisov’un 
da 1989 yılında sona eren 
Türk ve Müslümanlara karşı 
asimilasyon kampanyasına, 
birlik komutanı olarak katıldı-
ğını anımsattı.
Öte yandan önergenin ön-

cülüğünü yapan ve 2 yıldır 
parlamento oturumlarına ka-
tılmayan HÖH lideri Doğan, 
oylamada oy kullandıktan 
sonra tüm parlamento gru-
buyla oturumu terk etti.
                   Kırcaali Haber

Plamen Dimitrov: “Yüksek fiyatlara 
ve düşük gelirlere karşı  uygulanacak 
önlemleri hep beraber almalıyız”

Bulgaristan Bağımsız Sen-
dikalar Konfederasyonu 
(KNSB) Başkanı Plamen 
Dimitrov, Ardino’da (Eğride-
re) sendikacılar ve vatan-
daşlarla yaptığı görüşmede, 
“Bulgaristan’da artık üçüncü 
sene tüm gelirler durdurul-
muş halde. Aynı zamanda 
enflasyon süreci devam edi-
yor. Bunun ise, Uluslararası 
Para Fonundan bile peşin 
öngörülenden daha fazla ol-
duğunu kabul ettiler. Biz hal-
kın gelirlerini güncelleştirilip, 
yeni bir düzeye geçmesi için 
ısrar edeceğiz. Bunun için 
elde olan tüm imkanları zor-
layacağız, gerekirse baskı ve 
protesto gösterileri düzenle-
yeceğiz” dedi. 
Dimitrov, KNSB yönetiminin 

işçi maaşlarının düzenli öde-
me hakkının garanti edilme-
sine ısrar ettiğini belirtti. Ba-
ğımsız Sendika, Parlamento-
ya Hukuk Usulü Mahkemeler 
Kanununda değişiklik ve ek-
leme yapmak için kanun ta-
sarısı sunmuş durumda bu-
lunuyor. Buna göre, her işçi 
ve memurà hızlı uygulama 
belgesi çıkartılabilecek ve 
onunla icra memuru aracılı-
ğıyla kendisine ödenecek üc-
ret ve tazminatları alabilecek. 
KNSB aynı zamanda Ceza 
Kanununda maaşları gecikti-
ren ve zamanında ödemeyen 
işverenleri suçlu eylem kıla-
cak ekleme yapılmak üzere 
kanun tasarısı sunulmasına 

ısrar ediyor. Plamen Dimit-
rov, “Birinin Hakkı, Hepimi-
zin Hakkı!” ulusal kampanya 
çerçevesinde iş davalarını 
destekleyen 200 000 imza 
toplamaya kararlı olduklarını 
belirtti. O, sendikacıların al-
dığı pozisyona kanıt olarak 
şimdiki gerçekler ve insanla-
rın hayatıyla ilgili Parlamento 
ve hükümete sundukları öne-
rileri gösterdi. 
 Üçlü İşbirliği Ulusal Kurulu 

tarafından tartışılmak üzere 
ortaya atılan fiyatlar ve ge-
lirlerle ilgili bir sürü konunun 
analizini yaptı. Plamen Dimit-
rov, sendikacıların, işveren-
lerin, devlet yöneticilerin ve 
muhalefetin en kısa zamanda 
yüksek fiyatlara ve düşük ge-
lirlere karşı işleyen önlemler 
bulup uygulamaya geçirme-
leri gerektiğini söyledi. Eğer 
önlem alınmazsa insanların 

bunu protesto etmek için so-
kaklara dökülecekleri vurgu-
landı. Sendikacı, “Hükümet-
le ilgili eleştirilerimiz başlıca 
yürütülen sosyal politika ve 
gelirler içindir. Kritik denge 
nerede? Biz, onu tüketiciliği 
teşvik eden politika değişik-
liğinde görüyoruz” diye ifade 
etti. Onun ifadesine göre, iç 
tüketimi yükseltmek için ciddi 
önlemler alınması zorunlu. 
Ardino Belediye Başkanı 

Resmi Murat, Belediye yö-
netimi, sendikacılar ve işve-
renler arasında oluşan sabit 
partnerliği olumlu değerlen-
dirdi. Başkan, insanların ya-
rarına olan bu üçlü işbirliği 
desteklediğini belirtti. 
Plamen Dimitrov ve Resmi 

Murat kamuoyunu ilgilendi-
ren soruları cevapladılar.

                 Kırcaali Haber

“Rodopi 1935” Futbol Kulübü’nün 
75. yıldönümü münasebetiyle 8 

çocuk takımı yarıştı
“Rodopi 1935” Futbol Kulübü’nün 75. yıldönümü müna-

sebetiyle Momçilgrat (Mestanlı) kasabasında düzenlenen 
turnuvada 13-14 yaş 8 takımın oyuncuları yarıştı. Turnuvada 
birinci yeri Kırcaali “Arda” Futbol Kulübü, ikinciyi Mestanlı 
“Rodopi 1935” takımı, bronzu ise Svilengrat “Graniçar” Fut-
bol Kulübü oyuncuları kazandılar. Turnuva ünlü futbolcu ve 
çalıştırıcı Mehmedali Topçu’nun anısına yapıldı. Birincilik 
müsabakasından önce turnuvanın misafirleri ve futbolcu-
lar, kaptanın anısına bir dakika saygı duruşunda bulundu-
lar. Mestanlı Belediye Başkanı Erdinç Hayrullah, Mestanlı 
Meclis Başkanı Sunay Hasan, Mestanlı Belediye Başkan 
Yardımcısı Erol Mehmet, Bulgaristan Futbolcular Birliğine 
(BFS) bağlı “Şampiyonluklar ve Turnuvalar” Müdürlüğü Mü-
dürü Anton Popov, BFS Kırcaali İl Kurulu Başkanı Turgay Ali 
ve Mestanlı’nın fahri hemşerisi Hasan Semerci turnuvada 
dereceye girenlere kupalarını ve tüm oyunculara futbol ta-
kımları ve topları sundular.
Mestanlı futbol kulübünün 75. yıldönümü münasebetiyle 

“Rodopi 1935” ve “Arda” Futbol Kulübünün emektarları da 
sahada karşı karşıya geldiler. Galibiyet gösteremiyen iki ta-
kımın karşılaşması 1:1 eşitlikle sonuçlandı. 

Aşağı Tosçalı satranç turnuvasını 
İstanbul’dan Cemal Kemal kazandı

Dolno prahovo’da (Aşağı Tosçalı)  yapılan satranç turnu-
vasını İstanbul’dan Cemal Kemal kazandı.
Ardino’nun (Eğridere) Aşağı Tosçalı köyünde düzenle-

nen şenlik esnasında gerçekleştirilen satranç turnuvasına 
10’dan fazla oyuncu katıldı. Satranç yarışmasında bölgeden 
ve Türkiye’den gelen misafirler yer aldılar. Onların arasında 
gazeteci Güner Şükrü de bulunuyordu. 
Tartışmalı geçen oyunlardan sonra birinci yeri İstanbul’dan 

gelen Cemal Kemal kazandı. O, finalde geçen seneki tur-
nuvanın birincisi Mleçinolu Hamit Sali’yi yendi. Üçüncü yeri 
yine Mleçinolu bir oyuncu, Mümün Beysim kazandı. 
Aşağı Tosçalı’nın muhtarı Ahmed Emin, dereceye girenle-

re para ödülleri sundu.                           
 Kırcaali Haber
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sını isteyeceği açıklandı. 
Tİ Vİ Bİ Şirket  yönetimi, söz-

leşme esnasında Başkan Ha-
san Azis’e park projesini za-
manında bitirmek için işçilerin 
birkaç nöbette çalışacaklarına 
ve işe yerli inşaatçılar alaca-
ğına dair söz vermişti. Ancak 
Başkan şirketin üstlendiği hiç-
bir angajmanı yerine getirme-
diğinden yakındı. Hasan Azis, 
“Dimitrovgratlı Tİ Vİ Bİ Şirketi 
“Arpezos-Kuzey” Parkı proje-
sini 21 Ekim 2011 tarihine ka-
dar bitirilmesini üstlenmiş olsa 
da, inşaat işlerinde geç kalıyor. 
Belediye yönetimi olarak, pro-
jenin kaliteli uygulanması ve 
bazı kullanılan malzemelerin 
kalitesi hakkında ciddi endişe-
ler yaşıyoruz. Bunun karşısın-
da göz yumamayız, çünkü bu 
bir Avrupa projesi ve onun ger-
çekleşmesinde bizim yüksek 

istemlerimiz var. Şu ana kadar 
parkın alt kısmında 5-6000 
metre kare büyüklüğünde 
suni göl için çukur kazılacaktı, 
“Su Aynası” ile bağlantı kuran 
geçitler de hazır değil. Daha 
böyle bir sürü yeraltı altyapısal 
problemler mevcut. Bu parkta 

kurulacak suni göl en karmaşık 
teknik tesis” diye belirtti. 
Başkan Hasan Azis, parkın 

kuruluşunun organizasyonuy-
la ilgili problem olarak, “Su 
Aynası” projesini finanse eden 
Bölgesel Kalkınma ve Bayın-
dırlık ve Maliye Bakanlıklarının 

yığınlama işlerini de bitirmeleri 
gerektiğini vurguladı. Başkanın 
ifadesine göre, Belediye’nin 
şimdi bu yığınlama işini yeri-
ne getirmek için 300 bin Leva 
miktarında acil para bulması 
gerekiyor. Çünkü aksi taktirde 
“Arpezos-Kuzey” Parkı projesi 
tamamen durdurulabilir. Baş-
kan, “Bundan böyle uygulayıcı 
şirket inşaat programı gecik-
mesini aşabilmesi için yeni bir 
organizasyon yapmalı. Üreti-
ciler Pazarı  kurulurken bizler 
sabahın erken saatlerinden 
akşamın geç saatlerine kadar 
çalışıyorduk. Parkta çalışan iş-
çiler ise birer memur gibi, saat 
8.00’den akşam 17.00’ye kadar 
çalışıyorlar” diye dile getirdi. 
Başkan, “Bölgesel Kalkınma ve 
Bayındırlık ve Maliye Bakanlı-
ğının “Su Aynası” kıyısında yı-
ğınlama işlerini finanse etmek 
için bir yol bulmak zorunda-
lar” dedi. Hasan Azis, Meclis 

Kurulu’nun projeyi gerçekleş-
tirmek için bir yıl daha süre ta-
nıdığını söyledi. Başkan, “Ma-
alesef, 21 Ekim 2011 tarihinde 
belki parkın açılışı yapılmaya-
cak, fakat bu aşamada bunun 
en doğru karar olduğundan 
eminiz. Kırcaalilerin bu kararı 
onaylayacaklarından eminim, 
çünkü her hangi başka bir ka-
rar park projesinin gerçekleşti-
rilmesi için %100 risk yaratıyor” 
diye belirtti. 
Belediye’nin Baş Mimarı Pet-

ya Nazırova da, “Bu yıl inşaat 
ve montaj işleri yılı olmayacak. 
Bu dönemde uygulayıcı şirketin 
yarattığı problemlerin aşılması 
yönünde hazırlık faaliyetleri ya-
pılacak” dedi. 
Belediye binasında  yapılan 

toplantıdan sonra Hasan Azis 
basın mensuplarına park proje-
siyle ilgili paylaştığı problemleri 
yerinde gösterdi. 

“Arpezos-Kuzey” Parkı inşaatı durduruluyor!
1. sayfadan devamı

“Perperikon-Tanrılar ve İnsanlar Evi” projesinin 
finanse edilmesi onaylandı

Kırcaali Belediye Başka-
nı Hasan Azis,basınla yap-
tığı toplantıda, Belediye’nin 
“Perperikon-Tanrılar ve İnsan-
lar Evi” proje önerisi üzere 3 
844 099,61 leva ile finanse 
edilmesi onaylandığını bildir-
di. Kararın bizzat Bölgesel 
Kalkınma ve Bayındırma Ba-
kan Yardımcısı ve “Bölgesel 
Kalkınma” Yürütme Programı 
yöneticisi Lilyana Pavlova ta-
rafından imzalandığı bildirildi. 
Hibe sözleşmesinin, Bakan-
lar Kurulu’nun “Perperikon” 
Arkeoloji Merkezin yönetimini 
Kırcaali Belediyesine  teslim 
edilmesi kararının kabulünden 
sonra imzalanacağı anlaşıldı. 
Hatırlatmak gerekir ki, Kır-

caali Belediyesi valilik ara-
cılığıyla Kültür Bakanı’ndan 
“Perperikon” Traklar kalesinin 

yönetimini elde etme talebinde 
bulundu. 
“Perperikon-Tanrılar ve İnsan-

lar Evi” projesini Kırcaali Bele-
diyesi Bölgesel Tarihi Müze ile 
ortaklaşa gerçekleştiriyor.
Proje esnasında Kutsal Kale 

Kırcaali Belediyesi, şehrin gelişimi, bilgi merkezi ve yenilikçi 
kültür etkinliklerine ilişkin  projeler gerçekleştirecek

 Belediye Başkanı Hasan Azis, 
“Bölgesel Kalkınma” Yürütme 
Programınca “Kırcaali Şehrinin 
Kentsel Dönüşümü ve Gelişimi 
İçin Entegre Planı Hazırlanma-
sı” projesinin finanse edilmesi-
ne onay kazandığını duyurdu. 
Projenin toplam değeri 495 860 
Leva, onlardan 471 bin Levası 
finanse eden organdan sağlan-
ması bekleniliyor. Hasan Azis 
bu projenin son derece önemli 
olduğunu belirtti, çünkü onun-
la Kırcaali Belediyesi yöneti-
minin Avrupa Birliği’nin (AB)
diğer 2013-2020 plan dönemi 
için yürütme programlarınca 
çeşitli projelerin finanse edil-
mesi talebinde bulunduğunu 
vurguladı. Böyle bir projeye sa-
hip olmayan Belediyelerin AB 
fonlarından finanse edilmediği 

anlaşıldı.   Projenin temel ama-
cı, yaşam standardının yüksel-
tilmesi, çevre koşullarının ve 
fiziksel çevrenin iyileştirilmesi 
ve Kırcaali şehri sınırları içinde 
risklerin aşılmasının sağlanma-
sı olduğu açıklandı. 

Kırcaali Belediyesinin reali-
ze edeceği diğer projenin ise 
“Kırcaali’de Bölgesel Bilgi Mer-
kezi Oluşturma” olduğu bildirildi. 
Mali araçların “Teknik Yardım” 
Yürütme Programının “Bölgesel 
Bilgi Merkezleri İnşası ve İşle-
tilmesi” prosedürü üzere alına-
caklar. Projenin toplam değeri 
377 333 Leva, realize edilme 
süresi ise 36 ay. Projenin ama-
cı, Kırcaali ili vatandaşlarının 
Avrupa Birliği’nin politikasıyla 
ilgili bilgilere erişimi kolaylaştır-
mak ve onun amaçlarına uygun 

Bulgaristan’da mevcut imkanlar-
la tanıştırmak. 

Ayrıca Sayın Azis,  Belediye-
nin “Köprü-Kültürlerin Kavşağı” 
projesinin “Bölgesel Kalkınma” 

Yürütme Programının “Yenilikçi 
Kültür Etkinliklerini Oluşturma 
ve Promosyonu İçin Yardım-
lama” şemasına göre 393 bin 
Leva ile finanse edilmesini 

kazandığını bildirdi. Projenin 
toplam değeri 418 152 Leva. 
“KRIG Gençlik Merkezi” Vakfı 
ile ortaklaşa gerçekleştirilen 
projenin süresi 24 ay.  Başkan 
Azis, bu projeyle Belediyenin 
kültür takvimini çeşitlendirerek, 
zenginleştirmeyi amaçladığı 
ifade edildi. Proje esnasında 
“Sanat Günleri” düzenlenecek. 
O zaman herkes çeşitli sanat 
dallarında yeteneğini göster-
me fırsatı bulacak. İlginç olanı, 
projenin adına uygun olarak, 
kültür etkinlikleri Kırcaali mer-
kezini “Vızrojdentsi” semptiyle 
bağlayan yeni köprüde yapıla-
caklar. Başka faaliyetler, yerli 
halkın kültürleri araştırılacak ve 
elde edilen sonuçlar üzere tanı-
tım malzemeleri hazırlanacak.  
Başkan Azis, bu projeyle bele-
diyenin açık sahne için profes-
yonel tekniğe sahip olacağını 
söyledi. 

                   Kırcaali Haber

ve ona götüren yolun  güçlen-
dirilmesi, dekoratif aydınlatma 
sistemi kurulması, turistlerin 

kullandığı kale kısmına uza-
nan yaya yolların onarımı ve 
güçlendirilmesi, arkeoloji mer-
kezinin yorumu ve animasyonu 

yapılacak. 
                    Kırcaali Haber
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Dolno Prahovo’da yapılan mevlitten sonra yağmur yağdı
Dolno Prahovo (Aşağı Tos-

çalı) ve etraf Gorno Praho-
vo (Yukarı Tosçalı), Başevo 
(Hallar), Mleçino (Sütkesi-
ği) köylerinden, Türkiye ve 

Belçika’da yaşayan Bul-
garistan vatandaşlarından 
oluşan 500’den fazla kişi 23 
Temmuz Cumartesi günü 
geleneksel sağlık ve bere-
ket mevlidine katıldılar. Dini 
etkinlik Aşağı Tosçalı yakı-
nındaki medresede gerçek-
leşti. Dini görevliler, Kırca-
ali Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet başlarında olmak 
üzere,Kur’an-ı Kerim’den 
ayetler okudular, yağmur 

duası yaptılar. Aynı gün ak-
şamı havada bulutlandı ve 
sağanak yağmur yağmaya 
başladı. 
Mevlitte Ardino (Eğridere) 

Belediye Başkanı Resmi 
Murat ve Yardımcısı İzzet 

Şaban da bulundular. Dini 
adet Eğridere fahri vatanda-
şı yazar ve uzun yıllar gaze-
tecilik yapan Halit Aliosman 
Dağlı tarafından da sayıldı. 
Mevlidi Aşağı Tosçalı Muh-
tarlığı ve Cami Encümenliği 
organize etti. 
Yerli aşçılar Şaban Üseyin, 

Kerim Mustafa ve Kasim 
Feyzullah kaynatılmış buğ-
day ve etle yapılan 6 kazan 
keşkek hazırladılar. Mevlide 

gelenlere dağıttıktan sonra 
kalan keşkeği gelemeyenle-
re gönderdiler. Masrafların 
tümü yerli Cami Encümen-
liğinin eski Başkanı rahmetli 
Şevki  Ahmet’in kızları ve 
oğulları tarafından karşılan-
dı. Sali Şefki, “Babamızın 
bize vasiyeti her zaman bir-
lik içinde yaşamamız” diye 
paylaştı.
Dualardan sonra Ardino 

Belediye Başkanı Resmi 
Murat ve Kırcaali Bölge Müf-
tüsü Beyhan Mehmet, baş-
larında medresenin 73 ya-
şındaki imamı Nurittin İsmail 
İbrahim ve Aşağı Tosçalı’nın 
muhtarı Ahmed Emin yakın-
da bulunan türbeyi ziyaret 
ettiler. Türbede, bölgede ilk 
hocalardan biri  olan Musta-
fa  Yusuf Efendi’nin  mezarı 
bulunuyor. Mezar taşında 
onun adı  Arapça yazılı. 
Aşağı Tosçalı’da hiç kim-

senin cami, medrese, taş 
çeşmesi ve türbeden ibaret 
külliyenin ne zaman inşa 
edildiğine dair bilgisi yok. 
Köyün daha yaşlıları, kül-
liyenin 1912-1913 Balkan 
Harbi esnasında ateşe ve-
rildiğini ve 1923 yılında da 
tekrar ayağa kaldırıldığını 
anlatıyorlar. 2008-2009 yı-
lında ise külliyenin yeniden 
tamiratı yapılmış. Öyle ki, 

caminin çatısı onarılmış, 
pencere çerçeveleri değişti-
rilmiş. Ayrıca cami dışından 
yeniden sıvanmış. Şu anda 
da medresenin yakınına Eğ-
ridere Belediyesinin sağladı-
ğı mali yardımlarla bir çeşme 

kuruluyor. Bu çeşmenin yedi 
musluğu olacak.Medreseye 
namaz kılmaya gelen mü-
minler abdestini rahat alabi-
lecekler.Çeşme hazır olunca 
onun adına mevlit okunup, 
kurban kesilecek. 

Güner ŞÜKRÜ

Güner ŞÜKRÜ

Bulgaristan'daki Müslümanların Dini 
İhtiyaçları Edirne'de Değerlendirilecek

Bulgaristan'ın Kırcaali ve 
Smolyan şehirlerinde ya-
şayan Müslümanların dini 
ihtiyaçları Edirne'de yapı-
lacak toplantıda ele alına-
cak. 
Türk Cumhuriyetleri ile 

Türk ve Müslüman toplu-
luklarının bulunduğu ülke-
lerde yaşayan vatandaş, 
soydaş ve dindaşların dini 
ihtiyaçlarının karşılanma-
sı amacıyla 2006 yılında 
"Kardeşi Şehir" projesi 
hayata geçirildi. 
Bu kapsamda Edirne İl 

Müftülüğü, Yunanistan 
(Batı Trakya) Gümülcine; 
Tekirdağ, İskeçe ve Kırkla-
reli de Bulgaristan'ın Bur-
gaz kenti ile eşleştirildi. 
Uygulama ile birlikte kar-

deş şehirlerden gelen ta-
lepler, Trakya illerindeki 

müftülük imkânlarıyla kar-
şılanmaya çalışılıyor. 
Son olarak  Kırcaali ve 

Smolyan şehirlerinde ya-
şayan soydaşların bazı 
ihtiyaçları yapılan görüş-
meler sonucunda tespit 
edildi. 
Bu çerçevede Edirne, 

Tekirdağ ve Kırklareli İl 
Müftüleri düzenleyecek-
leri toplantıda gelen ta-
lepleri değerlendirerek bir 
eylem planı hazırlayacak. 
Hazırlanacak eylem planı 
daha sonra Diyanet İşleri 
Başkanlığı'na gönderile-
cek.        Kırcaali Haber


