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KIRCAALİ’DE AŞURE YEMEĞİ DAĞITILDI

Bursa Osman Gazi Belediyesi, Kırcaali Belediyesi, Bursa Kırcaaliler Derneği ve Ömer
Lütfi Kültür Derneği Tarafından Düzenlenen En Büyük Aşure Dağıtımı Gerçekleşti
Bursa Osmangazi Belediyesi,
Kırcaali Belediyesi, Bursa BALGÖÇ ve Kırcaaliler derneği ve
Kırcaali Ömer Lütfi kültür derneği
tarafından ilk kez düzenlenen
aşure günü kutlamaları çerçevesinde 09 Şubat 2008 Cumartesi
günü Kırcaali’nin yeni pazarında
vatandaşlara yaklaşık 4.000
kişilik Aşure yemeği dağıtıldı.
Kırcaali’de bu büyüklükte Aşure
dağıtımı ilk kez gerçekleşti.
Törene katılanlar arasında
Kırcaali Vali Yardımcısı Sebahattin Riza, Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan Azis, Kırcaali
bölge müftüsü Şabanali Ahmed,
Osman Gazi Belediye Başkan
Vekili Ayhan Sezer, Bal-Göç
yönetim kurulu üyesi Sadık
Yılmaz, Kırcaaliler Derneği
Başkanı Rafet Adalı, Ömer Lütfi
kültür derneği müdürü Müzekki
Ahmet, Kırcaali Papazı Petır da
bulundular.
Belediye Başkanı müh. Hasan
A zis yaptığı konuşmasında
böyle bir günün Kırcaali de ilk
defa düzenlendiğini belirtirken,
Sofya’dan sonra burada da böyle
bir törenin düzenlenmesi ve müftü
ile papazın bir arada olması
dinler arası ve etnik gruplar

arasındaki dialoğun ve dostluğun
bir örneğidir dedi.
Osman Gazi Belediye Başkan
Ve k i l i Ay h a n S e ze r ya pt ı ğ ı
konuşmasında Kırcaali Belediyesi
ile kardeş belediye olmak istediklerini belirtti, hatta belediye meclisinin konu ile ilgili karar aldıklarını
sözlerine ekledi. Kırcaali Müftüsü
Şabanali Ahmed Aşure günü ile il-

gili bilgi verdi ve bu organizasyonu
düzenleyenleri tebrikledi.
Papaz Petır konuşmasında bu
geleneğin yeniden canlandırılması
iyi bir şey olduğunu müslümanların
olduğu kadar hıristiyanlarında
geleneği olduğunu söyledi.
Bilindiği gibi Muharrem Ayının
10’uncu günü Aşure Günüdür.
Adem (a.s) tevbesi Aşure günü
kabul olmuş, Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşure
Gününde demirlemiş, Hz. Musa
Firavun un zulmünden bu gün de
kurtulmuş ve Firavun Kızıldenizde
bu gün boğulmuş, Yusuf (a.s)
kuyudan Aşure günü kurtulmuş.
vs...

KIRCAALİ HABER
gazetesinin bu sayısı iş
adamı sayın
SEZAY
AHMED’ İN maddi katkıları ile yayınlanmıştır.
Kendisine teşekkür ediyoruz.

Değerli Okuyucular,
“Kırcaali Haber” Gazetesi’nin
bu şekliyle huzurlarınızdayız!
Bundan önce gazetenin bir iki
örnek sayısını çıkardıktan sonra, yine Sizlerin yoğun isteği
üzerine süreli yayına geçmeyi
kararlaştırdık!
“Bu gazete nasıl olur? Kimlere
hitap eder? Nasıl karşılanır?”
biçiminde sorular olacağını biliyoruz. Ama bu soruların yanıtı
pek o kadar zor değildir. Çünkü
bu sorulara hep birlikte yanıt
bulacağız.
Daha ilk sayılarda mektup
ve telefonlarla gazeteyi nasıl
bulduğunuzu, nasıl bulmak istediğinizi bizimle paylaşırsanız,
işte yukarıdaki soruların büyük
bir kısmını yanıtlamış oluyoruz.
Tek sözle, bu gazete, Sizin gazeteniz olacaktır! Çünkü onun
temel hedefi Sizleri kucaklamak, Sizlerin sorunlarınıza yanıt aramak, zevk ve isteklerinizi
karşılamak olacaktır!
		
K.H.

DUYURU
Kırcaali “Ömer Lütfi” Kültür Deneği folklor ekiplerine
eleman kabul ediliyor.
Dans ve türkü yeteneği
olan 7-12 yaş arası ve 13
yaşından büyükler şu telefona başvurabilir:
0361 / 6 21 51
www.turkkulturevi.net
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Ömer Lütfi Kültür Derneği:
www.turkkulturevi.net

Kadriye Latifova D.Tiyatrosu:
www.dmdtkardjali.com

Zeybekler Derneği:

www.zeybekler2006.com

Rodop Kıvılcımı Derneği:
www.ardino.bg/?pid=5,28

Dekorstil Firması:

www.dekorstil.com

KIRCAALİ İLİNDEKİ BELEDİYELERİN WEB SİTELERİ
Kırcaali :

www.kardjali.bg
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www.momchilgrad.bg
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www.bulgaria.domino.bg/kirkovo
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Mehmet Alev
Uzun yıllar Batı’da bulunmuş,yaşamının
bir kısmını da Sovyetler Birliği’nde geçirmiş olan
Bulgar siyaset adamı Georgi Dimitrov’un,kendi
ülkesindeki Türkler’e, Türk kültürüne yaklaşımını
anlamak bir hayli zordur.
Bu zat, Dokuz Eylül devriminden hemen
sonra ülkeye döner ve iktidarın tepesine oturur.
Bu dönemde komunistler,propaganda makinalarını öylesine dakik çalıştırırlar ki,Dimitrov denen
adam bir evliya konumuna getirilmiştir.Her gittiği yerde onu o denli çoşkulu karşılarlar ki,yere
bırakmazlar,kucaktan kucağa,omuzdan omuza
taşınır.O,sadece Bulgaristan’ın değil,bütün dünyanın kahramanı olarak takdim edilir.
İşte böyle o,1946’lar da Sofya’nın
Boyana semtinde Askeri okul öğrencileriyle karşılaşır.Onun bu karşılaşması,pek ötekilerine benzemez.O bu yerde Türklerin
kültürüne,Osmanlı eserlerine çatar.Ve bu
eserlerin,Osmanlı’dan günümüze kadar ayakta
kalmayı başarmış olanların da ortadan kaldırılması için direktifler veriyor! Bilinen bir gerçektir
ki,bu şahıs 1933 yılında Almanya’nın Leypsig
kentinde Batılılara”barbarlık dersleri” veriyordu!

O yüzden günümüzde beşyüz yıllık bir
Osmanlı hakimiyetine ait müzelerde bir tek eser
bulmak hemen hemen imkansızdır.Hele hele
Smolyan ve Kırcaali müzelerinde...
Bilim adamlarından Rositsa Gradeva ve
Svetlana İvanova,bu konuyla ilgili sundukları
bir bildiride şu gerçeklere de yer veriyorlar:”.....
Kurtuluş’tan hemen sonra ve bundan çok
daha önce İslam mimarisine ait çok sayıda
camii,tekke,türbe vb. Yapıtlar yokedilmiştir...”
Aynı bilim adamları,bildirilerinin bir başka sayfasında şu saptamayı yapıyorlar ki,Osmanlı hakimiyetine ait eserler:”...çoklukla bilinçli olarak...
ortadan kaldırılmıştır...”.
Bu eserler arasında sadece Osmanlı dönemine ait köprüler merhamet ve insaf görmüşlerdir.Netekim Svilengrat/Mustafapaşa/ köprüsü
hala ayakta durmakta ve yakın geçmişte ulaşıma
da açıktı.
Türkçe de güzel bir atasözü vardır:Rüzgar
eken fırtına biçer...
Dimitrov olayı da bu atasözü ile tamı tamına örtüşür.1990 tarihinden sonra Bulgaristan’da
demokrasinin de sözü geçmeye başladı.Bu yazımızı da ancak bu demokrasi koşulları sayesinde
kaleme alabiliyoruz...
Dimitrov’a ait adım başına rastladığımız
eserler ortadan kaldırılmaya başlandı.Önce
Sofya’nın göbeğindeki anıt mezarı kazıdılar
dozerler.Öteki kentlerdeki heykelleri de nasibini aldı.Ancak Kırcaali’deki anıt külliyesi öyle
dozer mozer işi değildi.Yanlış anımsamıyorsam
Dimitrov’un Kırcaali’deki heykeli o muazzam
sütunları ile birkaç milyon halk parasına mal olmuştu.Şimdi bu yere bir başka inşaat için ihale
açılmıştır!
Bu yeterli midir acaba?1930’lu yıllarda yörenin müslüman halkının parası ve teri ile inşa
edilen Medrese hala sudan sebeplerle sahiplerine verilmemiştir!
D e m o k r a s i d e n b u n u d a i s te m e k
hakkımızdır,diye düşünüyorum.

BULGARİSTAN’DA 1400 CAMİ VAR
Bulgaristan
m ü s l ü m a n l a r ı
ba ş mu f tülü ğ ü g e ne l
sekreteri Hüseyin
Hafızov basına yaptığı
açıklamasında ülkemizde bulunan camilerde
yaklaşık 1100 imamın
görevde olduğunu
söyledi. Bu imamların
ikiyüztanesi gençlerden
oluştuğunu söyleyen
Hafızov diğer 900 imamın
da emekli olduğunu belirtti.
Hafızov “ İmamlarımızın
maaşlarını sağlamakta
sıkıntımız var. Maaş verilen imamlarımızın gelirleri vakıf mallarından
sağlanmaktadır. Vakıf
malları olmayan yerlerde
yöre halkı aralarında para toplayarak imamların
maaşlarını ödemektedirler. Bulgaristanda bulunan 3 imam hatip lisesinden mezun olan
gençlerimizin bir kısmı imam olarak çalışıyor.
Sağlanan maaşlar 300 leva civarında. Bu çok
yetersiz bir maaş olduğundan gençlerimiz imam
olarak çalışmaktan kaçınıyor. Yuksek islam enstitüsünde 56 öğrenci okumaktadır. Bunlar mezun olduktan sonra Bulgaristan okullarında din
ve islam dersi verebilir.” dedi.
Bulgaristanda camilerin sayısı ile ilgili Fokus
ajansına bilgi veren Hafızov şu açıklamada bu-

Eğridere camisi
lundu:
“ Bulgaristan çapında 1400 müslüman ibadet
yeri bulunmaktadır. Bunlardan bin tanesi cami
diğerleri ise mesçittir. Bu camilerden 300 tanesi
1989 yılından sonar inşa edildi. 2000 yılından
sonra yeni inşa edilen camilerin sayısı yılda
3-4 tanedir. En eski cami Yambol’da bulunan
Ebu Bekir caamisi, en büyük ibadet yeri olanı
Filibe’deki Muradi’ye caamisi, en yüksek olanı
da Şumnu’daki Tumbul caamisidir.”
KH
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Eğitim

BULGARİSTAN’DA TÜRKÇE EĞİTİMİN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU

Harun Bekir

Kırcaali Eğitim Müdürlüğü Türkçe Müfettişi
Kırcaali Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi

Bulgaristan’da Türkçe eğitimi değince, gerek Bulgaristan’daki Türk aydınları, gerekse vatanımız Bulgaristan’dan göçmek zorunda kalan
aydınlarımız her zaman duyarlı kalmış, dilimizi
ve kültürümüzü koruyup geliştirmekte gereken
önemi ve çabayı göstermişlerdir. Dolaysıyla her
fırsatta sorunlarımızı dile getirip çözüm yolları
aramak Bulgaristan Türkleri olarak bizler için her
zaman önemli olmuştur.
Burada Bulgaristan’da Türkçe Eğitimin tarihsel
sürecini incelemekten çok bugünkü durumunu
değerlendirmek istiyoruz. Çünkü Türkçe eğitimin
geçmişi konusunda birçok incelemeler yapılmış,
araştırmalar yayımlanmıştır.
Bulgaristan’daki Türkçe Eğitiminin günümüzdeki
durumuna göz atacak olursak durum son derece vahimdir. Temmuz 1991’de resmileşen yeni
Bulgaristan Anayasası, azınlıklara kendi ana dilinde öğrenme ve kullanma hakkı tanıdı. Buna
rağmen Türk öğrencilerin Türkçe dersler alması
sürekli erteleniyordu. Bunun üzerine Türk aileleri,
çocuklarını okullara göndermeme ve açlık grevi
yapma gibi yöntemlerle Bulgaristan yönetimini
protesto ettiler. Bu tepkiler karşısında Eğitim Bakanlığı, Türkçe derslerin başlatılması kararı aldı.
1989 büyük göç ile Türk aydın ve öğretmenlerinin
çoğunun Türkiye’ye gitmesi ile, Türkçe ders verecek eleman bulunmaması diğer bir olumsuzluktu.
Böylece bir kez daha Türkçe öğretmen yetiştirilmesi gündeme geldi. Bu kapsamda; 1992’de
Kırcaali Öğretmen Enstitüsü ve Şumnu Yüksek
Pedagoji Enstitüleri’ne Türkçe öğretmeni yetiştirecek sınıflar açıldı. Benzer şekilde 1990’da
Sofya’da ön lisans düzeyinde İslam Enstitüsü
ve Şumnu’da İmam-Hatıp Lisesi açıldı. Bunları
1991’de Rusçuk ve Mestanlı İmam-Hatip liseleri
izledi.
Yeni Bulgaristan Anayasası, azınlıklara kendi
ana dillerinde öğrenme ve kullanma hakkı tanıdı, fakat yürürlüğe göre, Bulgaristanda okuyan
her öğrenci okuluna müracaatta bulunarak müfredat dışı anadilini öğrenebilir. Burada çarpıcı
olan nokta anadili dersleri dolaysıyla Türkçe
eğtimin müfredat dışı tutulması ve ders saatlerinin dışında bırakılmasıdır. Öğrenci psıkolojisiyle
düşünüldüğünde çoğu öğrenci okulda bir saat
fazla kalmak istemeyecektir. Böylece dolaylı bir
şekilde de olsa Türkçe eğitimin önüne geçilmiş
olunacaktır.
Öte yandan, yıllardır yenileri basılmadığı için yaşanan ders kitapları eksikliği de sorunun boyutlarının artmasına neden oluyor. 1992 yılından bu
yana yeni ders kitaplarının basılmamış olması,
her yıl okullara kayıt olan yüzlerce öğrencinin,
Türkçe derslerini pekiştirmelerini engelliyor. Öğ-

renciler, ders yapacak sınıf ve öğretmen bulsalar
bile, bu dersleri gerektiği seviyede geliştirmelerine yardımcı olacak kitapları bulamıyorlar. Kendilerinden büyük kardeşleri olanlar bu konuda bıraz daha şamslı oluyor. Onlardan kalan kitaplarla
idare etmeye çalışan öğrenciler için durum daha
da zor olmakla birlikte, Türkçelerini geliştirmeleri
için bütün koşulların bir araya gelmesi gerekliliği
sorunu etkin bir şekilde çözülmesini engelliyor.
Türkçe eğitimin öndeki diğer bir gizli engel, anadili eğitiminin seçmeli yabancı dil eğitimi olarak
alınabilmesine dair yönetmeliktir. Bu durumda
Türk çocukları Türkçe ile yabancı dil arasında
bir tercih karmaşasına sokulmaktadır. Bunların
yanısıra okul müdürleri gerekli talep yok, yeterli
sayıda personel yok diyerek Türkçe eğitimini dolaylı olarak engellemeye çalışmaktadır.
1992 yılında Kırcaali Öğretmen Enstitüsü’nde
Türkçe öğretmeni yetiştirecek sınıflar açıldı. Bu
yüksek eğtim kurumunda Türkçe bölümlerinde
ders vermek üzere Sofya Üniversitesi Türkoloji
Bölümünden öğretim üyeleri olan Türkolog Prof.
Emil Boev ve Türk Edebiyatı uzmanı Doç. Vera
Samarcieva davet edildi. Bu bölümdeki bazı
dersler de dışardan gelen Türkçe uzmanılarına,
yani Öğretim Görevlilerine verildi. Bunların arasında Öğretim Görevlisi Harun Bekır, Öğretim
Görevlisi Aptikadır Aptişev, Öğretim Görevlisi Rahim Mollaömer gibi Sofya Üniversitesi Türkoloji

daki Türkçe öğretmenlerin işlerindeki belirsizliği
ve çoğu zaman kadro dışı bırakılması öğretmen
adaylarının Türkçe Bölümüne karşi ilgiyi de
azaltı. Böylece 2004 yılında Kırcaali Öğretmen
Enstitüsünde, Türkçe bölümünde ders verecek
öğretim üyesi yok, üniversite adayları bu bölüme
ilgi göstermiyor bahanesiyle bu bölüme öğrenci
kabul edilmedi. Şu anda da 2004 yılından önce
kabul edilen 3. ve 4. sınıf öğrencileri eğitimine
devam etmektedir. Türkçe dersleri de Öğretim
Görevlisi Harun Bekir ile Öğretim Görevlisi Neziha Hasan tarafından verilmektedir. Ayrıca Kırcaali, Bulgaristan’da Türklerin en yoğun yaşadığı
bir bölgedir. Bu bölgede ülke çapında ilköğretim
düzeyinde anadili Türkçe dersleri gören öğrencilerin sayısı da en çoktur. Dolaysıyla Türkçe öğretmeni yetiştirmek için üniversitelerdeki Türkçe
bölümleri de devam etmelidir. Ayrıca Türk dili
ile Türk kültürünü yaşatması ve geliştirilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır.
Bulgaristan Eğitm Bakanlığınnın istemleri doğrultusunda, Bulgaristan’daki herhangi bir üniversitede herhangi bir bölümün açılması, o bölümde
ders verecek öğretim üyelerinin büyük bir çoğuluğu o üniversitenin kadrolu elemanı olacak ve
ülkenin vatandaşı olacak şartı da var. Bu şartlarda Kırcaali Eğitim Fakültesinde ayrı bir Türkçe
bölümünün açılması, Türkoloji uzmanı (profesor,
doçent veya bu alanda doktora yapmış uzmanlar)

Bölümünden mezun ve master yapmış uzmanlarla Şumnu Üniversitesi Türk Filolojisi mezunu
Neziha Hasan da vardı.
1996 yılında kabul edilen yeni Yüksek Öğrenim
Kanunu ile Şumnu Yüksek Pedagoji Enstitüsü
üniversiteye dönüştürüldü, Kırcaali Öğretmen
Enstitüsü de Plovdiv Üniversitesi’nın bir kolu
olarak bir nevi Eğitim Fakültesi oldu. Bu her iki
eğitim kurumunda da Türkçe bölümleri öğrenci kabul etmeye devam etti. Daha sonraları bu
bölümlerde ders veren Türkoloji uzmanları Sofya Üniversitesi’nden emekliye ayrılınca Kırcaali Eğitim Fakültesi’ne kadroya alınarak Türkçe
Bölümünde derslerine devam etmelerinin yanı
sıra masterlik programını da açtılar. Kendileri Sofya’da kalarak ve ayda sadece 1-2 defa
Kırcaali’ye gelerek ders veriyorlardı. Fakat daha
sonraları bu konuda fakülte yönetimi ile aralarında anlaşmazlık çıkınca görevinden ayrıldılar.
1992 yılında Kırcaali Öğretmen Enstitüsü’nde
Türkçe öğretmeni yetiştirecek sınıflar açıldıysa
da 10 yıla aşkın bir zaman içerisinde bu eğitim
kurumunda Türkçe bölümünü devam ettirecek
öğretim üyeleri yetiştirilmedi, daha doğrusu yetiştirilmesine fırsat verilmedi. Öte yandan okullar-

olmayışından imkansız gibi görünüyor. Fakülte
yönetimiyle yapılan görüşmelerde Türkçe derslerinin yeniden açılıp devam etmesi ancak mevcut
bölümlerde olabilir kanatine varılmıştır. Mesela
Sınıf Öğretmeliği Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ve
Türkçe Öğretmenliği Bölümü’ne dönüştürülebilir
ve bu bölümün öğrencileri gördüğü derslerin yanı
sıra Türkçe dersleri de görüp, sınıf öğretmeni olduğu gibi Türkçe öğretmeni de olabileceklerdir.
Bulgaristan’da Türkçe Eğitim – Öğretimi’nin sorunlarını çözmekle tabi ki Bulgaristan’daki siyasetçilerin görevidir. Yani Türkçe eğitiminin önünde görünmez engeller teşkil eden yasa ve tüzüklerdeki gerekli olan değişiklikleri gerçekleştirerek
Türkçe eğitimini cazip hale getirmeleridir.
Ancak tek başına bir siyasi partinin çözebileceği
bir sorundan daha büyük ve fedakarlık isteyen
bir problemdir. Bu sorunu ancak “ Bulgaristan
Türklerine” yünelik sivil toplum kuruluşlarının,
eğitim kurumlarının, Türk Dünyasıyla ilgili vakıfların, Eğitim ve Araştırma Merkezlerinin, Türk
Milli bilincine sahip bütün organizasyonların hatta
Türkiye Cumhutiyeti Devletinin desteği ile çözülebilinecek bir sorundur.
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Bölgemizden

BÖLGE YOLLARI HIZLI
BİR GELİŞME İÇİNDE
Dağlık taşlık yolları, geçitleri ile bilinen, Doğu
Rodopların tarihi ve kültürel merkezi olan Kırcaali
İlinin gelişip kalkınmasına bu yıl daha da büyük
önem verilecek.
Herşeyden önce merkezi Plovdif, Haskovo,
Smolyan Bölgelerine bağlayan 609 km. birinci
sınıf yolları, dağlık ve uzak yerlerde kalan şehir
ve köylerdeki son derece yıpranmış, delik teşik
olmuş yolların temel tamirine, yenilenmesine gidilecek.
Bu maksatla 2008 yılında Kırcaali İli yolları için
Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığının
56 milyon leva para sağladığını belirten bakan
yardımcısı Dimço Mihaylevski, bunun geçen yıla
nispeten tam 4 defa fazla olduğunu vurguladı.
Yatırımların genellikle Krumovgrad, Kirkovo,
Momçilgrad ve Cebel gibi bölgelere uzanacağını
ve birinci dereceli yollardan da küçük bir bölüm
içererek kısa bir sürede 64 km. yolun böyle bir
tamirden sonda çok iyi bir duruma getirilebileceğini
kaydetti.
“Bölgesel kalkınma”, “Sapart”, “Far” ”Taşıt”
programları tarafından da yeni yatırımlar, sermayeler geleceğini öne süren Mihaylevski Yunanistan sınır kapılarına kadar uzanan MakasPodkova- Cebel yolu için de 82 milyon levanın
elde olduğunu, uzak yaşam yerlerinde bulunan
Ustren, Polkovnik Jelyaskovo köylerindeki yolların
da daha fazla beklemeden yeniliyeceklerini de
kaydetti.
Tarihi Perperikon kalesi ziyaretçiler merkezi
için de 6,5 milyon leva harcanacağını hatırlatarak
Kırcaali İlinde böyle bir kalkınmanın canlı şahidi
olmaktan duyduğu memnuniyeti anmadan geçemedi.

KOSTİNO “İVAN VAZOV” OKULU EDEBİ
YARATICILIĞIN ARENASI HALİNE GELDİ
31 O c ak
20 08’de Kostino okulunda
“ Bizim Okulumuz – Edebi
Ya r a t ı c ı l ı ğ ı n
A renası” adlı
projenin bitimiyle ilgili
gerçekleştirilen
konser gös terisinde okul
sahnesi edebi
yaratıcılığın
akınına uğradı.
2570
leva
değerindeki
bu
proje
Eğitim ve Bilim
Bakanlığının “
Okul-Öğrencinin
Te r c i h Et t i ğ i
Yer” adlı Ulusal Proğramının “ Ders Dışı ve
Sınıf Dışı Çalışmalar Gelişatı “ Modülüne
uygun hazırlanmıştır. Projenin amaçlarına
göre Bulgarca öğretmeni sayın Stoil Yanev
tarafından yönetilen Edebi Söz Derneği ve
Biyoloji, Kimya ve Müzik öğretmeni sayın
Merdiye Ömer tarafından yönetilen Çocuk

UZMANLAR, DİN DERSİNİN MECBURİ OLMASINI İSTİYOR
Bir araya gelen eğitim uzmanları,
din dersinin zorunlu olup
olmamasını tartıştı. Eğitim Bakanı
Daniel Vılçev’in de yer aldığı
toplantıya Okullarda Dini Eğitim
Kurulu Başkanı Georgi Bakalov
da katıldı. Dini eğitimin dünyada
nasıl uygulandığı konusunda bilgi
veren Georgi Bakalov, eğitimin
birinci sınıftan yedinci sınıfa kadar zorunlu, sekizinci sınıftan on
ikinci sınıfa kadar da seçmeli ders
olarak okutulmasını istedi. Birinci ile
dördüncü sınıfa kadar olan bölümde
hikaye ve masallar sayesinde dini
yönden ahlakın anlatılabileceğini
kaydeden Bakalov, beşinci sınıftan
yedinci sınıfa kadar olan bölümde
de dini bilgiler, kültürel ve tarihi

bilgilerin verilebileceğini kaydetti. Seçmeli ders olduğu zaman ise daha derin dini konuların
okutulması öne sürüldü. Bakalov,
mecburi dini eğitimin öğrenciler
arasında toleransı artıracağını
ve öğrencilerin kültürel düzeylerini yükselteceğini savundu.
Meclis İnsan Hakları ve Din İşleri
Komisyonu Başkanı Ognyan Gercikov da, okullarda mecburi dini
eğitimin verilmesinin çok olumlu
bir fikir olduğunu belirtti. Eğitim
Bakanlığı’nın konu hakkında bir karara varıncaya kadar görüşmelere
devam edilecek. Okullarda meydana gelen şiddetin önlenmesine
yönelik olarak okullarda dini eğitim
mecburi olması ileri sürülmüştü.

korosu grubu kurulmuştur. 45 öğrenci bu
gruplara katılmıştır. Proje süresi Eylül 2007 –
Ocak 2008 olmasına rağmen bu iki sınıfdışı
şeklindeki eğitim grupları dersyılı sonuna
kadar faaliyetini sürdürecektir.

Resmiye Mümün

BAL –GÖÇ GENEL BAŞKANI PROF. DR.
EMİN BALKAN TOKAÇKA’DA TAMİRİ
YAPILAN OKULUN AÇILIŞINI YAPTI

CEBEL BELEDİYESİNDE SU VE KANALİZASYON
PROJESİ ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Cebel belediyesi tarafından
kazanılan 600 000 levalık su ve
kanalizasyon projesi çalışmaları
başladı. Proje çevre bakanlığı
tarafından finanse edilecek.
Cebel belediyesinden verilen
bilgiye göre havaların ısınması
ile su borularının Kazantsi
köyünden başlayarak şehir içine
kadar döşeneceği belirtildi.
Yaklaşık 6 bin metre uzunluğu
olan boru hattı inşaatı Kırcaali
Savarona şirketi tarafından
gerçekleşecek. Plastik olan su
borularının dayanıklığı 50 yıl
olduğu belirtildi. 40 gün içeris-

inde projenin tamamlanmasıyla
Cebellilerin su sıkıntısı sona erecek.

KH

Kırcaali İli Krumovgrad
ilçesine bağlı Tokaçka köyündeki ilköğretim okulu BAL-GÖÇ
tarafından onarıldıktan sonra
yeniden açıldı.
Açılış törenine BAL-GÖÇ Genel
Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan,
Osmangazi Şube Başkanı Basri
Şen, Orhangazi Şube Başkanı Ali
Özaydın ile genel merkez ve şube
yönetim kurulu üyeleri katıldılar.
1965 yılında yapılan okulun kötü
durumunu gören Bursa Bal-Göç
Derneği Başkanı prof.dr. Emin

Balkan yardım etme kararı verdiklerini söyledi. Bursa’dan ve
çeşitli yerlerden - soydaşların,
yerel yönetimlerin, sanayicilerin
destği ile yaklaşık 160 000 leva
topladıklarını belirten Balkan bu
para ile okulu tamir ettirdiklerini
söyledi.
Tören de Krumovgrad Belediye Başkanı, BAL-GÖÇ Genel
Başkanı ve Koşukavak Müftüsü
birer konuşma yaptıktan sonra
öğrenciler Türk Halk Müziği ve
folklor gösterileri yaptılar

KH
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Kültür-Sanat

İZ BIRAKANLAR...

RODOPLAR
Sen, baba kaygısından yoksun çocuklar büyüten,
canımın içi, Rodoplar,
babaları gurbetten
topladın mı bağrına artık?
Elverir,
elverir bunca üzüntüler,
bunca ayrılıklar!...
Sende büyür, canımın içi, Rodoplar,
Uykuları tütünden talan edilen,
Yollar yapan,
Temeller kazan
Benim fakir, garip kardeşlerim!
Çam ormanı havası kadar
Temiz yürekli kardeşlerim!
Nerde olursa oturup çıkınını açan,
Sofra kurup peynir ekmek yiyen,
Gençlik çağını yaşamadan,
dalından vakitsiz yere düşen,
ahlat örneği yüzleri kırışan,
halleri güz rüzgarına tutulmuş
yapraklargibi perperişan,
yolda belde evindeymiş gibi konaklıyan,
canım kardeşlerim!..
...Senin her manzaran,
her bakışın,
her ağacın,
hatta her taşın
düygusal.
Sen hem yenibir gerçeksin,
Hem eski bir masal.

ONUR
Şuramda, yüreğimde benim yaşar,
Türk’e özgü nur yüzlü bir vakar.
Ansıdıkça tarihimizi ben ikide bir,
Göğüsümü kabartır eşsiz bir gururdan,
Ama büyük olan sabırlı olur...
Adildir her zaman sabırlı olan,
Dünyada hakkını yemez hiç kimsenin,
Hiç kimsenin de olmaz fakat kölesi,
Yaraşan nitelik de budur İnsan’a!
Zaten bir tavşana boyun eğmesi
Gülünçtür dağların şahı arslana!

Ben de senin eteklerinde doğmuşum,
Tahtımı gönlümde özlemden kurmuşum.
Elverir, elverir bunca ayrılıklar,
Eyy, devler, cüceler diyarı,
Canımın içi Rodoplar!...

Geçmişin acı anıları ------------------------------------------------------------

SOFYA RADYOSU
Gülizar, bu günde öğle paydosuna vaktinde çıkmadı. Her defasında olduğu gibi radyoyu açtı.
Önce haberleri dinledi. Ardından
türküler başladı. Oda hoş sedalarla doldu. Okunan nameler kalbinde
yuvalanıyor, gönlü coştukça coşuyordu. Dayanamadı. Kalktı, ellerini
bileklerinden kıvırmağa başladı.
Selvi boyu süzülüyor, kumral saçlar omuzlara yayılmış, kocaman
kara gözler daha da canlanmıştı.
Keman kaşları yay biçimliydi. ElleMustafa Bayramali
riyle birlikte belini de bükmeğe, türkünün ahengine uyarak oynamağa
başladı. Bu arada bakışları duvarda asılı plaketlere kaydı. Bir değil, üç değil,
tam dokuz tane idiler. Sonra kitaplarla dolu olan raflar arasında gezindi.
Yeniden radyonun yanına döndü. Türkünün biri bitmiş, diğeri başlamıştı.
Okuma yurdu çalışmaya başladığı zaman bu kitaplar bukadar çok
değildi. Hele de Türkçe kitapların sayısı yok denecek kadar azdı. Plaketlerin
hiç biri yoktu. Önce gençleri topladı, ikna etti ve amatör sanat topluluğu
kurdu. Gerçi köyde türkücüsü de vardı, çalgıcısı da, yalnız onlara ön ayak
olmak gerekiyordu. Gülizar bunu yaptı. En kabiliyetlerini topladı. Çalışmaya başladı. Çok geçmeden köyde ve etraf köylerde konserler verilmeye
başlandı. Programa yerli türküler alındı. Araya sokulan kısa güldürülerle
kusurlar ayıplanıyor, yere vuruluyordu. Hele Şahinaz’ın söylediği Rumeli türküleri, Şenol’un sazının köçek havaları salondakileri deniz dalgaları
misali coşturuyordu. Elde olan Türkçe kitaplar kütüphaneye toplanmıştı.
Bu hayaller denizinde yüzerken kapının aniden açılması onu anılarından

ayırdı.
Kapıda emniyet siyasi polisi Gogo Poyrazov göründü. Radyoda hoş
bir çiftetelli havası yayılıyordu etrafa. Gülizar hiç istifini bozmadı. Yüreği
biraz üşüse de belli etmedi.
Poyrazov’un kafası allak bullak olduğu çehresinden belliydi. Muşmula
suratı daha da ekşidi, dazlak kafasındaki kalan birki tel dikliverdi,fare gözleri
iyice küçüldü. Sinirden titriyordu adeta. Kendine hakim olamayıp Gülizar’ın
üzerine yürüdü.
- Yedim seni, Dağlının kızı, diyerek.
Gülizar hoş bir raharlıkla, sadece :
- Huzurlu olun Poyrazov yoldaş, oturun şuraya biraz, dedi
yanındaki sandalyeyi göstererek.
Poyrasov sandalyenin ucuna oturdu, kendinden geçmiş, yüzünde
kan tanesi kalmamıştı.
Radyoda çiftetelli bitti, ardından bir Rumeli türküsü başladı.
- Bu ne rezaler böyle. Kapa şu dilli düdüğü ! diye emretti.
Gülkibar yine ayni rahatlık ve hoşgörüyle :
- Biraz daha sabredin Poyrazov yoldaş, az sonra konuşuruz, diye
cevap verdi.
Radyoda Rumeli türküsü gırla gidiyor, Gülizar’ın gönlü coşuyor,
Poyrazov’un ise içi buruldukca buruluyor, bağırsakları birbirine dolaşıyordu.
Türkü bitti. Sonra sunucu :
“ Burası Sofya radyosu.Yayınımız sona erdi. Size iyi günler saygıdeğer
dinleyiciler “, diyerek yayını kapatmasiyle Poyrazov’un kapıdan ok gibi fırlaması bir oldu.
Gülizar adından kahkalarla :
- Dur, konuşalım, Poyrazov yoldaş. Acele etme. Ne oldu sana, Büvelek mi tuttu ? diye bağırsa da duymadı. Gözden kaybolup gitti.
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Bilelim-Gülelim

Bir Fıkra
Bir mahallede yeni komşularıyla çay sohbeti yapan kadına komşuları
- ‘’Senin aile yaşantına hayranız, eşin ve çocuklarınla çok mutlu bir
yaşantın var. Kocanın BİR dediğini İKİ etmiyorsun. Bu mutluluğunun sırrını
bizede anlat ‘’ derler.
- ‘’Kısaca anlatayım’’ der kadın ve anlatmaya başlar:
- ‘’Düğünümüz bittikten sonra kocam kendi atında , bende kendi atıma
bindik evimize doğru gidiyoruz. Benim bindiğim atın ayağı takıldı ve
sendeledi. Kocam arkasına döndü ve benim atıma ‘BİR’ dedi. Biraz daha
ilerledik ve benim atımın ayağı tekrar takılıp tökezlediği zaman eşim
tekrar arkasına dönüp atıma ‘İKİ’ dedi. Az sonra atım takrar aynı şekilde
tökezleyince eşim arkasını döndü ve at’a ‘üç’ dedi ve belinden tabancasını
çıkartıp atımı anlından vurdu.At oracıkta kanlar içinde yere yığılıp öldü.
Ben şok olmuştum ve ata çok üzüldüm. Eşime bir hışımla çıkıştım ‘’ Yazık
değil mi atı neden vurdun!!?’’ diye sordum. Eşim arkasını döndü ve bana ‘
BİR ‘ dedi.
Ve o günden sonra kocamın bir dediğini iki etmedim”

Geçen sayıdaki mantık sorusunun cevabı.

İki kum saatini aynı anda başlatırsınız. 7 dakikalık kum saati
boşaldığı anda deneye başlarsınız. 11 dakikalık boşaldığı anda tekrar
ters çevirirsiniz. Buraya kadar 4 dakika geçmiştir. 11 dakikalık kum saati
boşaldığı anda deneyi sona erdirirsiniz. Böylece toplam 15 dakika olmuştur.

BULMACA

Mantık Sorularımız
Üst katta sönük halde 3 lamba var ve alt katta 3 elektrik
anahtarı var. Her bir anahtar bir lambayı açıp kapıyor. Şimdi siz
bu anahtarları istediğiniz kadar açıp kapatabilirsiniz fakat üst kata
yanlızca 1 kere çıkıp hangi lambanın yandığını kontrol edebilirsiniz.
Bu durumda hangi anahtarın hangi lambayı açıp kapadığını nasıl
bulursunuz.

AĞIZ TADIMIZ
Çoban kavurma
Malzemeler
1 kg. kuzu eti,
200 gr. mantar
5-6 adet çarliston biber,
2 orta boy domates,
3 orta boy soğan,
Yarım çay bardağı sıvı
yağ,
Kekik,
Tuz,
Karabiber

Hazırlanış
Öncelikle kuzu etini kuşbaşı şeklinde doğrayın. Bir tavanın
içerisine sıvı yağı kızdırıp içine etleri koyun ve suyunu çekene
kadar kavurun. İnce ince doğranmış soğanları içerisine atıp,
soğanlar pembeleşinceye kadar beraberce kavurun. Daha
sonra mantar ve biberleride incecik doğrayarak içerisine
atıp kavurun.Etler yumuşayınca küçük küçük doğranmış
domatesleri ekleyip yaklaşık 7-8’ kadar orta hareli ateşte
pişirin.Ateşten indirdikten sonra servis yapabilirsiniz...

Afiyet olsun

Atasözü
Paraya nereye gidiyorsun demişler, çoğun
olduğu yere demiş.

SOLDAN SAĞA
1 - Bir kıta.
2 - Mitoloji.-Kadını boşama.
3 - Hollanda’da bir şehir.-Film yapma ve gösterme sanatı.
4 - Alamet.-Yol arkadaşlığı.
5 - pamuk ve ketenden, kalın olmayan dokuma.-Leş, pislik.-İnsan, beşer.
6 - Avrupa’nın güneyinde bir yarımada.-ışığın merkezden etrafa doğru
dalgalanması.
7 - Layık olma.-elektrik akımı almak veya anten bağlantısı sağlamak
maksadıyla yapılan iki metal uçlu parça.
8 - Haberci.-Bazı binaların çatılarını örtmede kullanılan bir madde.
YUKARDAN AŞAĞIYA
1 - Çanakkale’nin bir ilçesi.
2 - Bir erkek ismi.-Vilayet.
3 - Yolcuların konaklaması için yapılmış yer(tersi).-Işık.
4 - Oksijenle asitlerin alkollerle birleşmesiden oluşan sıvılar.-Bakmaktan
emir.
5 - Yediğimiz şeyler.
6 - Bir yüzey ölçüsü birimi.-Ayrılık.
7 - Katışıksız.-Titanın remzi.
8 - Bir malın vasıflarını ve fiyatını gösteren ibare.
9 - Bir bayan adı.-Ege yiğidi.
10 - Bilgi, haber vb.nin karşılıklı değişimi.
11 - Araba motorlarında bir parça.-İleri gelen, dolayı.
12 - Yeryüzünde ve yeraltında belirli bir yatak içinde eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su.

Geçen sayıdaki bulmacanın cevapları:
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Tarih

GA Zİ KIRCA ALİ EFSANESİ
Orta Asya’nın eski Özbek SSCB’
de bulunan eski bilim ve sanat
merkezi olan Buhara ilahiyet okullarının birinde Ali adında bir talebe
okuyormuş. Zeki hafızası ile dikkati
celbeden bu talebe, hem arkadaşları, hem de ona ders veren hocası
tarafından çok seviliyormuş. Yukarı
sınıflara geçtiğinde daha da coşkun olmuş, avcılığa kendini okadar kaptırmış ki, günlerce ortadan

hocasının yanına gitmiş ve diz çökerek yalvarmış:
“ Bir daha asla ava gitmeyeceğim.
Beni affedin ve okuldan ihraç etmeyin, çünkü ebeveynlerim bundan
ötürü delirebilir. Ben onların tek evladıyım. Acıyın bana.”
Ali örnek bir talebe olmuş, ancak iyi
ismini kaybettiğinden dolayı herkes
ona ‘’ Kırcı, Kırcı Ali’’demeye başlamış. Ali eski saygınlığını geri alabil-

seni kahraman olarak karşılayalım’’
demiş hoca.
Buhara’dan çok gönüllü varmış,
ama Ali daha ilk günlerde yiğitliği
ve delikanlılığı ile komutanlarının
dikkatini celpetmiş. Ali’ye sorumlu
görevler vermeye başlamışlar, Kırcı
Ali de bunları kusursuz yerine getiriyormuş. Burada da ona Kırcı Ali
demeye devam etmişler ve adı ağızdan ağıza dolaşıyormuş. Savaşta

Kırcaali
kayboluyormuş. Defalarca hocası
ormanda gezmemesi için nasihat
ediyor, dini vecibeleri ile ilgilenmesini istiyormuş. Ali, söz veriyor,
fakat ders saatleri bitince tüfeğini
kavrayıp ava koşuyormuş.Hocanın
defalarca yapmış olduğu protestolar
fayda etmemiş ve başka bir şekilde
onu etkilemeye karar vermiş. Hoca
çok maharetli biriymiş. Bir defa Ali
ava giderken hoca onu takip etmiş.
Ali bir tavşana nişan alırken hoca
onu bir ağaç arkasından dikkatle
seyrediyormuş. Ali tavşanı vurmuş, ancak tavşan yerine hocasını
vurduğunu görünce çok şaşırmış.
Dehşete kapılan Ali doğru okuluna
gitmiş. Ancak okul avlusuna girdiğinde hocasının huzurunu bozmadan çeşmede yıkandığını görmüş.
Ali rahat bir soluk almış, biraz önce
gördüğünü hocanın onu sık sık tekdir etmesinden doğan korkudan olduğunu düşünmüş. Ertesi gün sınıf
meşgaleleri başlayınca hoca Aliye
bakarak şöyle demiş:
‘’ Kalk! Dün nerede olduğunu bize
anlat.’’
“ Arkadaşlarımla ders çalışıyordum’’,
diye ürkekçe cevap vermiş Ali
“ Ormanda hocasına nişan alıp tavşan diye vuran kimdi? ?”
Ali telaşla titreşmeye başlamış,
hoca ise devam ederek:
“ Beni aldatabileceğini sanma. Öldürdüğün kişi ben idim, ama işte
ben senin karşındayım ve canlıyım.
İyi hatırla, bir daha gerçeği söylememek girişiminde bulunma. Otur
yerine. Sen artık talebe değil, sen
kırcı’sın.”
Talebeler gülüşmüş, Ali ise üzüntüden donakalmış. Hiçbir karşılık
verememiş, fakat hava kararınca

mesi için hiç bir şey fayda etmemiş.
Ve Ali yine coşkunluk etmeye başlamış, kimseyi dinlemiyormuş. Azıcık
serbest kalınca tüfeğini kavrayıp
ava koşuyormuş. Ali boylu poslu,
endamlı ve çok yakışıklı imiş. Yakışıklı olmasından başka her şeyi
öğrenme meraklısı imiş. Çok okuyormuş ve tüm derslerden üstün başarısı varmış. Bundan dolayı artık
hoca ona sert ihtarda bulunmuyor,
Ali’yi ava giderken gördüğünde göz
yumuyormuş.
Bu esnada Osmanlı imparatorluğu
Edirne’yi fethetmiş (1363) ve Balkan
Yarımadası’nda seferlerine devam
ediyormuş. Din uğruna yürütülen savaşlar için gönüllü toplamak icap etmiş. Sıra Buhara’daki
okula gelince hoca
Ali’ye dönerek şöyle
demiş:
“ Kırcı Ali, hadi şimdi
senin cesurluğunu göreyim. Sen beni yıllarca kızdırıp ava gitme
nasihatımı dinlemedin.
Benden bir şey saklanamaz. Senin kırda
nekadar gezip dolaştığını saydım ve hakkı
ile sana ‘’Kırcı’’ dedim.
Tavşan öldürmek ve
hedefi vurmak büyük
bir maharet değil, bu
bir kahramanlık da
sayılmaz. Çimdi seni
göreyim, söyle, gönüllü gidecek misin?’’
“ Evet, hazırım’’ diye
cevap vermiş Ali.
“ Hadi o zaman git savaşta ün kazan. Ben
ve tüm arkadaşların

da üstünlüğünü göstermiş ve hep ilk hatlarda yer alıyormuş.
Böylelikle komutan
olmaya başarmış.
Kırcı Ali her yerde
saygı ve sevgi ile anılıyormuş. Akıllıca ve
ilhamla konuşarak
askerlerini coşturuyormuş. Bir derceye
kadar tarihi de bildiğinden nutukları çok
celpedici imiş. Hatip
olarak ün kazanmış.
Birkaç yıl esnasında şöhret ve miralay
rütbesini kazanmış.
Onun askerleri fırtına
gibi ilerleyerek zafer
üstüne zafer kazanıyormuş. Kırcı Ali savaşta hep ön saflarda
bulunuyormuş. Mucize, o hiç bir defa yara-

lanmamış. Askerleri için bir kardeş
olup onlar da onu bir kardeş olarak
seviyorlarmış. Ali askerlerinin tok ve
barınakta olduklarını görmeyince
hiç bir zaman yemeğe oturmuyormuş. Rodoplara girdiklerinde Ali’nin
alayı büyük üne sahipmiş. Balta girmemiş Rodop dağları Ali’nin kalbini
fethetmiş. Sefer bittikten sonra Ali
oralarda kalmaya karar vermiş.
Köyden köye dolaşarak Kırcı Ali
yaşlanmış. Kırca Ali’nin gezdiği bu
yerlerde onun askerlerinin çoğu
yaşamaya devam etmiş. Yeni gelen göçmenlere nasihat veriyor,
ama bu arada ava gitmeyi de ihmal
etmiyormuş. Türk göçmenleri Kırcı
Ali’ye büyük hürmet gösteriyormuş.

Onsuz hiç bir şey olmuyor, o sivil
hayatta da ön saflarda imiş.
Kırcı Ali iyice ihtiyarlamış. Bir sabah
onu ölü bulmuşlar. Rodop köylerinden binlerce insan toplanmış. Onu
ölü buldukları alana gömmüşler.
Onun eski askerlerinden bazıları,
kendisini okadar çok seviyorlarmış
ki, mezarının yakınına ev kurarak
çok sevdikleri komutanlarının yanında kalmaya karar vermişler. Bu evlerin yanında başka evler de kurulmuş. Evlerin sayısı 25-30-u bulunca
Türklerden en yaşlısı köylerine nasıl
bir isim vereceklerini sormuş. Fazla
düşünmeden hep bir ağızdan cesur
komutanları Kırcı Ali’nin adını vereceklerini haykırmışlar.
‘’ Bu günden itibaren köyün adı Kırcı
Ali olsun, Buhara’lı cesur komutanın şöhreti ve kahramanlığı büyük
ve küçükler tarafından anılsın ve bir
gün burası kasaba olsun!’’ Bu veriler
Sultan Abdul Hamid’in hocalarından
biri olan Halim efendi tarafından zikredilmiştir. İstanbul kütühanesinde
Buharalı Ali hakkındaki bu hikayeyi bulan Kırcaali doğumlu Halim
efendi Osmanlı vakiyenamelerinde
okuduğunu bildirmiş ve böylece bu
hikaye bizim yöremizde ilk hekim
olanDoktor Sadık tarafından buraya getirilmiş.
Bu efsane veya gerçeğe Edirne vilayeti 1892 yılı Salnamesinin 316.
Sayfasındaki Kırcı Ali hakkında notu
hatırlatmak istiyoruz:
‘’ Kırcaali’nin fethi hakkında daha
fazla veri olmamasına rağmen,
Osmanlı vakiyenamelerine göre bu
olay Birinci Murat zamanında vuku
bulmuştur. Gümülcine’nin düşmesinden sonra Rodoplardaki diğer
yerleşim yerlerine de sıra gelmiş.
Başka bir delile göre bu yerlerde
Sultan Murad’ın komutanlarından
biri olan Kırcı Ali adında birisi savaşmış. Burada ateşe verilen köylerden
birini Kırcı Ali yeniden tesis etmiş
ve ona kendi adını vermiş. Böylece
Doğu Rodoplardaki Kırcaali kasabası meydana gelmiş.’’

Kaynak: Kırcaali Belediyesi
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Bölgemizden

ARDİNO KALKINMA YOLUNDA
Kırcaali İlinin en dağlık ve
verimsiz geçen topraklarını
içeren Ardino bölgesi insanları
dürüstlüğü ve övgüye değer
çalışkanlığı ile anılır.
Burasının insanları yoksulluk ve
sıkıntılar içinde yaşamları yıllar
yılı süre gelmiş, bu gün de belli
bir standarta varmış sayılamaz.
Buna rağmen yöre insanları
inadına direşken ve becerikli
kişiler sayılırlar.
Bölgenin bir sıra öğretmeni,
doktoru, ünlü şairi, yazarı ve
diğer uzmanları vardır.
Geçmişte olduğu gibi
Demokrasi dediğimiz dönemde
de A rdino’nun kalkınması,
güzelleşmesi için sıralı çabalar
harcanmaktadır.
Son birkaç yıl içinde yapılara
ver ilmesi gereken müspet
değerle paralel ,bu yeni Belediye
başkanlığı sürecinde, 2008 yılı
gerçekleştirilmesi birinci dereceli görünenlere değinmekle
yetineceğiz.

Herşeyden önce yeni seçilen
Belediye Başkanı Resmi Murad’ın
çaba ve ön görüşleri sayesinde
2008 yılında altyapı inşaat işleri
kategorisine giren birinci dereceli

görevlerin yapılmasına toplam 4
milyon 700 bin leva üstünde bir
yatırımla başlanacak.
Yol, su ve kanalizasyon işlerine
daha büyük bir önem verilecek.

Eğridere

Sular ve Çevre Bakanlığı’nın
sağladığı 1,5 milyon leva yalnız
Zdravets semtinin kalkınması için
harcanacak.
“Tabiat afetleri ve olağan üstü”
olayların neden olduğu ev ve
meskem bloklarının sular altında
kalmalarını önlemek için Koca
ve Alaca nehirlerinin tekneleri
temizlenip sahilleri beton duvarla
kolay yıkılmaz bir duruma getirilecektir.
“Sapar t ” programından
kazanılan 100 bin leva, diğer milli ve yerli finans kaynaklarından
yararlanarak “Çorbacılar- Alankaya” , “Tosçalı- Çamdere” ve
başka yolların tamiri için de 500
bin leva cıvarında para harcanacak.
Senelerdir arda kalan sokak
ve kasaba meydanlarına da
kaldırımlar yapılarak, imkanlar
dahilinde asfalt da döşencek.
Ba ş kan Re smi M ur ad’ın
belirttiği gibi geniş kapsamlı
inşaat Programının icrası bölgenin kalkınmasında çok müspet
bir rol oynayacaktır.

İzzet Naim

“GALA-1905” Firması Sahibi Sezay Ahmed:

Bizim İçin En Önemlisi Müşterilerimizin Memnuniyeti

Sezay Ahmed
- SAYIN SEZAY AHMED SİZ GENÇ BİR İŞADAMISINIZ, KENDİNİZİ
TANITIR MISINIZ?
- Kırcaali doğumlu, 24 yaşındayım. Market işine 2 yıl önce başladım.
İlk olarak Kırcaalide bir market açtık. Daha sonra Çernooçeneye ikinçi
marketi açtık. Burasının insanları malların ucuz olması nedeniyle bizlerden alış veriş yapmaya başladılar. Çernooçene bölgesi bilindiği gibi
dağlık ve merkeze köylerin uzak olduğu bir bölge. İnsanlar 20 kilometre

www.kircaalihaber.com

BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN HABER PORTALI

Reklamlarınızı Kırcaali Haber’de Değerlendirin
Kırcaali Haber gazetesi
reklam fiyatları:
- 10/10 = 100 sm.kare

1. Birinci ve sonuncu sayfada
- 50 leva - 1 sayı
- 300 leva -10 sayı
2. İç sayfalarda
- 40 leva - 1 sayı
- 250 leva - sayı

Kırcaali Haber sitesi
reklam fiyatları:
- 140/140 pıxsel

1. Baş sayfa
- 50 leva - 1 aylık
- 200 leva. - 6 aylık.
- 300 leva - 12 aylık.
2. Firma rehberi
- 250 leva - 12 aylık

uzaklıktan bizlerden alış veriş yapmaya geliyorlar. Bu yıl Kostino köyünde de bir market açmaya karar verdik. Burada da daha ucuz mal satarak
muşterilerimizin sayısını kat kat artırdık.Bu işte başarılı olmamızda
değerli nişanlım Sibel hanımın da katkıları büyüktür. Kendisine teşekkür
ediyorum.
- BAKIYORUM MARKETİNİZ HİÇ MÜŞTERİSİZ KALMIYOR. BİR
DE EN UCUZ MALLARIN BURADA SATILDIĞINI SÖYLÜYORLAR.
BUNU NASIL YAPIYORSUNUZ?
- Bizim için en önemlisi müşterilerimizi memnun etmek. Son zamanlarda ülkemizde pahalılık doruk noktasına çıktı. Halkımızın satın alım
gücü her gün azalmakta. Biz mallarımızı az kar ile satıyoruz. Böylece
firmamızın kar oranı çok mal satmakla sağlanmaktadır. Yani az kar ile
çok mal satmak. Bu formül bölgemiz için en karlı formül olmuştur.
- SİZ TÜRK KÜLTÜRÜNE DE DESTEK VERENLERDENSİNİZ. BURADAN OKUYUCULARIMIZA BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTİYOR MUSUNUZ.
- Bir millet için en önemli şeyler kültür ve eğitim. Onun için bunlara bir
yardımım dokunduysa çok memnun olurum. Tüm iş adamlarını kültüre
ve eğitime elinden gelen yardımı yapmaları çağrısında bulunuyorum. Bu
arada Kırcaali Haber gazetesinin de Türk dilinin gelişmesinde büyük rolü
olacağına inanıyorum. Yayın hayatında başarılar diliyorum. KH

