Bezirganlar köyü ve çevresi

Kırcaali Haber gazetesine

Yörede Bizans kültürünü andıran
izlere de rastlandı. “Alan Çayırlarında” ve “Kırmaç” mevkiinde onlara ait
mezarlar bulundu. Ahmetoğulları mahallesinin güneyinde Asar (Hisar) tepesinde de tarihi kalıntılar bulundu.
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Hasan Azis’ten “Su Üzerinde” Basın Toplantısı
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Belediye
görevlilerinin yaz izinlerinden önce yerel ve ulusal
yayın temsilcisi gazetecilerle son basın toplantısını “Su üzerinde” yaptı.
Başkan, birkaç ay önce
bizzat kendisinin sürdüğü otobüsle “tekerlekler
üstünde” yaptığı brifingten sonra, bu defa gazetecilerle “Kırcaali” barajı
sularında görüşme yaptı.
Bunun için iki gemi gazetecilere barajı gezdirmek
üzere yol aldılar. Birisinin
kaptanına Başkan Hasan

Azis yardım etti, diğerine
ise onun yardımcısı Nurcan Üseyin.
“Kırcaali” barajı turu
akşamüstü kıyısında bulunan Yüksel Kaleci’nin
“Kırcaali Barajı” otelinde
verilen yemekte sona erdi.
Burada Başkan’ı barajda
kolları ve ayakları bağlı
olarak yüzerek, rekor yaparak Gines kitabına girmeye çalışan Yane Petkov
karşıladı. Bu girişim için
Sandanski kasabasından
Kırcaali’ye gelen Petkov,
Hasan Azis’ten gördüğü
destek için şükranlarını
ifade etti.
Daha sonra Başkan ga-

zetecilere hitaben yaptığı
konuşmasında iki dönemde de yerli basınla yaptığı çok iyi işbirlikten dolayı
teşekkürlerini sundu. Hasan Azis, yerel yönetimde
başarılı olmak için basının
oynadığı önemli rölü belirtti. Kırcaali Gazeteciler Birliği adına konuşan
Pavel Tençev kendisinin
uzun yıllar basına emek
verdiğini, fakat şu ana kadar Hasan Azis’in Kırcaali
Belediye Başkanlarından
en çok iletişim kuran olduğunu ifade etti ve bunun
Devamı 5’te

Gorno Prahovo’da sağlık ve bereket mevlidi
Güner ŞÜKRÜ
Ardino’nun (Eğridere)
Gorno Prahovo (Yukarı Tosçalı), etraf köyler, Türkiye, Belçika
ve Hollanda’dan gelen
Bulgaristan vatandaşlarından 500’den fazla
kişi Nasuflar Sırtı’ndaki
çeşme yakınında yapılan geleneksel sağlık

ve bereket mevlidine
katıldılar.
Et k i n l i k t a m a m e n
Kur’an-ı Kerim’den okunan ayetlerle geçti. Bu
yerde 99 yıl önce, Balkan Savaşı esnasında
çok sayıda yerli Türk
öldürülmüştür. Müslümanlar onların anısına
her yıl olduğu gibi, bu
yıl da dua okuyup say-

aBulgaristan’ın

Kalem
Müdürleri’nin Bursa Buluşması
Sayfa 3

a

HÖH Velişane köyü teşkilatına
yeni 16 genç üye kabul edildi
Sayfa 4

gı gösterdiler. Dini adet,
rahmetli Niyazi Emin ve
Yukarı Tosçalı’nın eski
muhtarı Mümün Emin’in
girişimiyle 1995 yılından
beri yapılmaktadır.
Mevlitte Eğridere Belediye Başkanı Resmi
Murat ve Yardımcısı
İzzet Şaban da bulundular. Bu yılki etkinlik,
“Tosçalılar” Yardım-

bölgede geleneksel yemek. Mevlit için yapılan
masrafları“Tosçalılar”

Derneği ve yerli iş adamı Kasim Mestan karşıladılar.

laşma ve Dayanışma
Derneği ve yerel Cami
Encümenliği tarafından organize edildi.
Usta aşçı Sabri Mustafa kaynatılmış buğday ve etle yapılan 20
kazan keşkek hazırladı.
Keşkek mevlide gelen
insanlara dağıtılınca,
kalanı da evde olanlara
gönderildi. Keşkek bu

a

Hasan Tataroff’un vakfı Krumovgrad hastanesine bağışta
bulundu
Sayfa 6

a

Unutulan Balkan Türklerinin
Sorunlar Grafiği Üzerine Bir DeSayfa 7
ğerlendirme
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Geçen sayıdan devamı
Yörede Bizans kültürünü
andıran izlere de rastlandı. “Alan Çayırlarında” ve
“Kırmaç” mevkiinde onlara ait mezarlar bulundu.
Ahmetoğulları mahallesinin güneyinde Asar (Hisar) tepesinde de tarihi
kalıntılar bulundu.
Cebel’in güneyinde bulunan Ustura Kalesi de 10.
asırda Bizanslılar zamanında inşa edilmiştir. Tarihi
kaynaklara göre 14. yüzyıldan itibaren bu yörelere
yerleşen Anadolu’dan Karamanoğulları beyliğinden
gelen Yörük Türkleridir.
“Yörük” demek yürüyen
Türk demektir. Yöremizin
insanları yürümek yerine “yörümek” kelimesini
kullanırlar. Buralardaki
köylerin çoğu Türklerin
gelmesinden sonra kurulmaya başlamışlardır.
Anadolu’dan gelen atalarımız yeni kurulan bazı
köylere geldikleri yerlerin
adlarını ve kendi isimlerini vermişler. Örneğin
Saltuklar, Saruhanlılar,
Softalar, Kangallar, Recepoğulları vb. isimler.
Atalarımız buraları yurt
edindikten sonra mektepler, camiler,mescitler
köylere misafir odaları,
köprüler, değirmenler,
çeşmeler, pınarlar yapmışlar. Kadıköy’de küçük
davalara bakmak için bir
“Kadı” bulunuyormuş.
Yalnız Bezirganlar mahallesinde misafir odası
varmış.
Buna benzer bir kadılık
Küçük Viran’ın (Mişevsko)
köyünün Recepoğulları
mahallesinde bulunuyormuş. Davalar köy mescidinde bakılıyormuş. O
zamanlarda Küçük Viran Eğridere’ye (Ardino)
bağlıymış. Eğridere’den
Recepoğullarına ağaçtan ağaca teller gererek
telefon getirmişler. Yakın
zamana kadar telefonun
çengelleri mahalledeki
karaağacında duruyordu.
O çengeller, karaağaç
ağaçlarında beliren hastalıkta yok oldular. Daha
sonra buraları Mestanlı’ya
(Momçilgrad) bağlanmışlar.
Bezirganlar köyüne yer-
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Bezirganlar köyü ve çevresi
leşen ilk sülaleler mahallelere kendi adlarını
vermişler. Recepoğulları
konusunda da belirttiğimiz gibi Osmanlı kay-

Niyazi KURT
naklarında Bezirganlılar
köyü Eğridere Kazası
ilçesi ve Edirne vilayetine bağlıymış. Köyün kuruluşu 3 asır öncesine
(1700’lü yıllarda) tahmin
edilmektedir. Köyün adı
ile ilgili şöyle bir rivayet
vardır. “Aşağıki Bezirganlar mahallesine ilk olarak
üç hane yerleşmiş. Onlar
hayvancılık ve ticaretle
geçiniyorlarmış. Cuma
günleri atlarına binerek
hep beraber Eğridere’ye
gidiyorlarmış. O üç komşu çevre köyleri de hep
beraber dolaşarak manifatura malları sattıkları
için onlara “BEZİRGANLAR” demişler. Bu atalarımız köyün adının da Bezirganlar olmasına vesile
olmuşlar.”
Bezirganlar köyünün güneyinde tarihi “Damdere”
köprüsü bulunmaktadır.
Köprü tek kemerlidir. Kitabesi yoktur ama 3 ası
önce Softalar köyünden
Hasan Ağa’nın yaptırdığı
söylenmektedir. Bir rivayete göre Hasan ağanın
kızı genç yaşta ölmüş ve
onun (kızının) çeyiz paralarıyla yaptırmış deniyor.
Köprü Cebel ve yöresinin
Kırcaali’ye gitmek için
en kısa yolu sağlıyordu.
Şimdi artık Kırcaali’ye
her yerden otobüsler çalışmaktadır.
Osmanlı ordusunda
çavuş olarak askerlik

yapmış birçok gençler
varmış ve onlar sülalelerine adlarını vermişler. O
sülaleler şunlardır: Muhammed Çavuşlar, Ali
Çavuşlar, Veli Çavuşlar,
Mustafa Çavuşlar, İsmail
Çavuşlar, Hasan Çavuşlar, vb kişilerdir. Köydeki
diğer sülaleler ise şunlardır: Hacı Şakir oğulları,
Ferhad Oğulları, Hacılar,
Ömer Ağalar, Hacı Eyüp
Oğulları, Feyzullah Oğulları, Pendallar, Kapıcılar,
Tumbarlar, Çolak Hasanlar, Molla Muratlar, Molla
Abdullahlar... Bu sülaleler
genelde çiftçilikle geçiniyorlardı. Köyün toprakları verimliydi. Köylüler
hayvancılıkla da uğraşıyorlardı. 1958 yılında
Kooperatif kurulduktan
sonra tütüncülüğe daha
çok önem verdiler ve çok
yüksek başarılara ulaştılar. Erkeklerden bazıları
nalbantlık, düvencilik,
kireççilik, semercilik, dülgercilik, vb zanaatlarla
geçiniyorlardı.
Köy ve yöredeki insanlar Ekim 1912’de Balkan
Savaşı esnasında Bulgar
askerlerinin korkunç vahşetleriyle karşılaşmışlar.
Halk katliamlardan kurtulmak için apar topar
Gümülcine’ye kaçmışlar
ama Gümülcine’de işgal
edildikten sonra tekrar
köyler ine dönmüşler.
Bulgar askerleri o zaman
Karakaşların Kaşıkçılar
mahallesini, Kabaklarda
Ayvacık mahallesini ve
Cıdılar köyünü yakmışlar.
O zaman Bulgar askerleri
Kırcaali’den çekilmişler ve
iki kola ayrılmışlar. 1. kol
Göktepe’ye yerleşmişler.
Göktepe’ye yerleşen askerlerin yanına Durabeylerli köylüler yalvarmaya
varmışlar. Askerler ise
ateşle cevap vermişler ve
tüm köylüleri öldürmüşler.
2. kol Bezirgan’dan geçmişler ve Küçük Viran’a
y e r l e ş m i ş l e r. K ü ç ü k
Viran’da Tahtakale adındaki imamı kurşuna dizerek öldürmüşler ve camiyi
ateşe vermişler, ama cami
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yanıncaya kadar beklememişler ve cami yanmamış. Askerlerin yaktıkları
yer yakın zamana kadar
duruyordu ve caminin sıvası altında kaldı. 1913
yılında bir gece köye bir
grup Yunan askeri baskın
yapmış. Aynı gece çoluk çocuk demeden tüm
köylüleri köy mescidinde
toplamışlar ve halka eziyet yapmışlar. 1920 yılında köyden Çolak Hasan
Efendi Çıkrıklı’da karaağaçların altında bir grup
Bulgarın Balkan savaşında sakladıkları paraları
çıkarıp aldıklarında kendi

rın Cumhuriyet istemeye
hakları varmış.
19 3 4
y ı l ı n d a B u l g a r i s t a n’d a
Osmanlı’dan kalan tüm
yer adları; şehir, kasaba
ve köylerin adları değiştirilmiştir. Bu karardan
bizim köyümüzde nasibini almış ve Bezirganlar
yerine Kuptsite olmuştur. (Genelge No 37 75
/7.12.1934)
1944’den sonra Komünistler Türklere çok şirin
görünmeye başladılar.
Hele aydın kimseleri istedikleri gibi kullanmayı
amaçladılar. Bundan baş-

gözleriyle görmüş. Balkan
savaşından hemen sonra
Bulgar hükümeti Türkleri
ve Türklüğü yok etmek
çareleri aramaya başladı. Daha o zaman Türkleri
göçe zorlama çarelerine
başvurdular. Kuzey ve
güney Bulgaristan’dan
birçok aileler çeşitli yıllarda Türkiye’ye göç etmişlerdir. Onların köylerde
kalan mallarına “Muhacir
evi” veya “Muhacir yeri”
demeye başlanılmıştır.
Bulgaristan hükümeti her
on yılda bir göçmenlik
meselesini ortaya çıkarmıştır. Burada amaç ülkede Türklerin sayısını
azaltmaktır. Çünkü uluslararası kanunlara ve kararlarına göre sayısı bir
milyonu geçen azınlıkla-

ka cahil insanlara da şirin
görünmeye çalışıyorlardı.
Türk çocukları için köylerden mada mahallelere
bile ilkokullar açtılar. Daha
sonra mahallelere de
Anaokulları açıldı. Yaşlılar
için okuma yazma kursları açtılar. Tahsili olmayan
memurlar için genel bilgi
kursları açtılar.
1950’lerde Türk Pedagoji Okulları açtılar ve kısa
zamanda birçok sayıda
kadrolu öğretmen yetiştirdiler, vekil öğretmenlerin sayısı azaldı. Sofya’da
da Vılko Çervenkov adını taşıyan Türk Pedagoji
Okulu açıldı. İlk olarak
eski Zağra’da (Stara Zagora) açılan İlkokul Öğretmen Enstitüsü 3 yıl sonra ilk mezunlarını verdi.

1951/1952 yılında bu okul
ikiye ayrılarak Razgrad ve
Kırcaali’de Türk Pedagoji
Okulları olarak yollarına
devam ettiler. Aynı yıllarda Sofya Üniversitesinin
yanında Türk Filolojisi
de açıldı. O zamanlarda
Türk çocukları ve gençleri eğitimde “Lale Devri”
yaşadılar. Türklere o kadar iyi ilgi gösterdiler ki,
“Bulgaristan’da Türk veya
çocuk” olasın deniyordu.
1952 yılında Mişevsko
(Küçük Viran) belediye
merkezinde sağlık ocağı açıldı. Önce pratisyen
doktor Dunev adında bir
diş hekimi ve bir de ebe
tayin ederek “Doğum evi”
de açıldı. İlk tayin edilen
doktor ve hemşireler köyü
beğenmediler ve terk edip
gittiler. Onlardan sonra
Dr. Kınev 30 yıldan fazla,
Lilka Dimitrova (ebe) 25
yıldan fazla köy halkına
hizmet vermişlerdir.
Daha sonra belediyede
ve çiftçi partisinde uzun
yıllar çalışan İbişlerli Beytullah ağanın oğlu Yüksel
diş hekimi olarak tayin
olundu ve o da Küçük
Viran halkına hizmet verdi. Onun yanına hemşire
olarak eşi Lütfiye Hanım
atandı. Lütfiye bazen sağlık ocağında da hizmet
veriyordu.
1970’li yıllarda köylere
de sağlık ocakları açıldı
ve oralara da sağlık memurları (felşerler) atandı.
(Havazlı, Kontil, Bezirganlar köyü ve Kiliseli)
1984 yılında Kangallar
köyünde de sağlık ocağı
açıldı. Oraya sağlık memuru olarak Halil Kadirov
atanmıştı. Kadirov hem
hastalara çok iyi tedavi
uyguluyor ve hem de köyün genel hijyeni için çalışıyordu. Hele çocukları
o kadar çok seviyordu ki,
çocuklar için ressam getirdi ve odanın birini sadece çocuk muayeneleri için
süslemişti.
Devamı gelecek sayıda
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Bulgaristan'ın Kalem Müdürleri’nin Bursa Buluşması
Türkiye Özel Kalem
Müdürleri Platformu’nun
organizasyonuyla bu yıl
ilki düzenlenen ‘Balkan
Ülkeleri Özel Kalem Müdürleri Bursa Buluşması’,
Bulgaristan’ın 15 şehrinden gelen özel kalem
müdürlerinin katılımıyla
Almira Otel’de gerçekleştirildi.
Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nin, Balkan
ülkelerinin kardeş şehirleriyle her alandaki işbirliğinin geliştirilmesini
amaçlayan çalışmaları
doğrultusunda gerçekleştirdiği buluşma, özel
kalem müdürlerinin ortak
hedef ve amaçlar kapsamındaki birlikteliklerinin
de ilk adımını oluşturdu.
Etkinliğin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir
Belediyesi Özel Kalem
Müdürü ve Türkiye Özel
Kalem Müdürleri Yürütme Kurulu Başkanı Ercan
Özel, davetlerine icabet
ederek Bulgaristan’ın 15
şehrinden gelen özel kalem müdürleriyle bir arada olmanın mutluluğunu
yaşadıklarını söyledi.
Bursa’daki Balkan göç-

meni nüfusunun yoğunluğuna işaret eden Özel,
“Balkan ve Rumeli illerindeki Türk nüfusla yakın
bir diyalog halindeyiz.
Bursa, Balkan göçmeni
vatandaşlarımızın en yoğun olarak yaşadığı şehirlerimizin başında gelmekte. Büyükşehir Belediye
Başkanımız Sayın Recep
Altepe’nin, Balkanlar’da
ve Rumeli’de Türklerin
yaşadıkları bölgelere götürdüğü tarihi ve kültürel
hizmetler, ecdad yadigarı
topraklara ne denli önem
verdiğinin de en açık göstergesi. Sayın Başkanımızın yol göstericiliğinde
gerçekleştirdiğimiz organizasyon kapsamında,
bizim için ‘çok özel’ olan
siz değerli konuklarımızla bugün burada bir araya
gelmenin mutluluğu içerisindeyiz. Balkan göçmeni
hemşehrilerimiz arasında,
Bulgar göçmeni soydaşlarımızın yoğunluklu olarak
bulunması, ‘Balkan Ülkeleri Özel Kalem Müdürleri
Bursa Buluşması’nın ilkini,
Bulgar meslektaşlarımızla
gerçekleştirmemize vesile
oluşturdu” diye konuştu.

Özel kalem müdürlüğünün önemi

Sorumlusu oldukları
makamlarda görev yapan
idarecilerin haftalık, aylık
ve yıllık programlarının
belirlenmesi, uygulanması
ile ilgili kurum ve kuruluşlarla diyaloglarının sağlanmasında çok önemli
bir işlevi yerine getirdiklerini vurgulayan Özel,
‘özel kalem müdürlüğü’
makamının aynı zamanda, belediyelerin halka
açılan kapıları olduğunu
dile getirdi.

Bir çınar daha yıkıldı
Mestan ADALI
Son yıllarda Kirkovo
Belediyesi birçok kıymetli evladını kaybetti.
Büyük mücahit, şair,
B a lka nl a r ın N e l s o n
Mandela’sı Nuri Adalı
(Ostrovets köyü), Benkovskili Yakub Efendi,
Bulgaristan Yazarlar Birliği üyesi, şair ve gazeteci Çorbaciyskolu Fehim
Hüseyin, din adamları
Hafız Hasan Hoca, Molla Emin vs. Yakında çınarlardan biri daha yıkıldı- Ahmet Molla. Şeker,
kalp ve başka hastalıklara uğraşı, direniş ve göğüs germesine rağmen
73 yaşında aramızdan
ayrıldı. O, 1938 yılında
Zagoriçene (Keloğulları)
köyünde dünyaya geldi.
Zamanına göre ünlü bir
ailenin evladıydı. Merhum, Fotinovo’da rüştiye
okulunu ikmal ettikten
sonra 1955/56 yıllarında Kırcaali Türk Pedagoji Okulundan mezun
oldu. Yıllarca Haciysko, Fotinovo ve Vırben
köylerinde öğretmen ve
okul müdürü gibi çalıştı.
Ülkemize layık yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Bu

sırada Sofya “Kliment
Ohridski” Üniversitesinin Pedagoji Bölümünü
dışarıdan (gıyaben) bitirdi. Öğretmenliği dışında
kültür ve içtimai işlere de
faal surette katıldı. Bölge
sakinleri onu düğün, cenaze v.s. gibi etkinliklerde hem Bulgarca, hem
de Türkçe ustaca, duy-

Ahmet Molla
gusal konuşmalarıyla da
bilirlerdi. Ahmet Molla
büyük tarihçiydi de. Siyaset yanı sıra o geçmişimizle de yakından ilgileniyordu. (Hazırlamakta
olduğum “Bölgemizin
kutsal abideleri” kitabımın “Fotinovo (Çakırlı)
camisi” bölümünü daha
çok onun bilgilerine dayanarak yazdım). Tüm
bunlardan dolayı o hafızalarda büyük öğret-

men - pedagog, tarihçi,
siyasetçi ve içtimaiyatçı
gibi kaldı, kalacaktır.
(1000- den fazla kitaba
sahipti).
Merhum iki evlat babasıydı. Onlara yüksek
tahsil ve iyi terbiye verdi.
Büyük kızı Meral, Momçilgrad Belediyesi’nin
baş muhasebecisi, diğer kızı Rahşan, HÖH
Genel Merkezinde çalışmaktadır. Eşi Zekiye,
emekli tarım uzmanıdır.
Halen köy iktisadiyatı
ilaçları eczanesini çalıştırmaktadır.
Din-i cenaze merasimi kalabalık insan kitlesi
tarafından izlendi. Mezarı başında yüce kitabımız
Kuran’dan ayetler okundu, dua edildi. Konuşma
oldu. Ruhuna hasredilen
Mevlidi- Şerif’e yoğun
ilgi vardı. Fotinovo (Çakırlı) camisinde tertiplenen bu törende de kuran
okundu, dua edildi.
Yakın ve uzak akrabalarına, dostlarına, tüm
onu tanıyanlara baş
sağlığı, sabır ve selamet diliyor, merhum Ahmet Molla’ya ise Yüce
Rabbimizden bol bol
rahmet gelmesini niyaz
ediyoruz.

Oldukça önemli ve vizyon gerektiren bir görevi
yerine getirmenin bilinciyle, insana hizmette sınır
tanımayan bir anlayışın
uygulayıcıları olarak, geceli gündüzlü çalışmanın
gayretinde olduklarını
ifade eden Ercan, çözüm
üreten bir anlayışın pratik
temsilcileri olduklarına
değindi.
Bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri ‘Balkan Ülkeleri
Özel Kalem Müdürleri Bursa Buluşması’nın
mesleki ilerlemenin önünü
açacak fikir paylaşımlarına zemin oluşturacağına
olan inancını dile getiren
Ercan, ‘çok özel’ buluşmanın aynı zamanda,
ülkelerarası diyaloğun ve
işbirliğinin gelişimine de
katkı oluşturması temennisinde bulundu.
Bulgaristan Heyeti adına
konuşan Bayram Hüseyin
ise Türkiye’nin ve özellikle Bursa Büyükşehir

Belediyesi’nin hizmetleri
sayesinde tarihi şuur ve
güven içerisinde yaşadıklarını söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin,
Bulgaristan’daki Türk
nüfusun yaşadığı beldelerdeki cami, han, köprü
ve çeşmelerin restorasyonunu gerçekleştirdiğini
dile getiren Hüseyin, özel
kalem müdürleri buluşmasının, tarihi ve kültürel
alandaki sıkı bağların,
kurumlar düzeyinde de
sağlanacağının işaretçisi
olduğunu vurguladı.
Mesleki dayanışma
Kırcaali Belediye Özel
Kalem Müdürü Sezgin
Bekir de buluşma vesilesiyle özel kalem müdürleri
arasındaki mesleki dayanışmanın daha da güçleneceğini söyledi.
Daha iyi hizmet adına, Bursa Büyükşehir
Belediyesi Özel Kalem
Müdürlüğü’nün tecrübele-

rinden yararlanacaklarını
belirten Sezgin, kendilerine gösterilen misafirperverlik dolayısıyla Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe başta
olmak üzere, Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel
Kalem Müdürü Ercan
Özel ve diğer yetkililere
teşekkür etti.
Etkinliğin önemine işaret eden Balkan ve Rumeli Türkleri Dernekleri
Konfederasyonu Başkanı Turhan Gençoğlu ise
‘özel kalem müdürleri’
buluşmasının, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin
Balkan ve Rumeli Türkleri nezdinde var olan sevgi
ve sempatisine katkı oluşturacağını belirtti.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk
de organizasyonun gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, ‘özel kalem
müdürleri’nin temsil ettikleri kurum ve kuruluşların,
vizyon kimliğini sergileyen
çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini vurguladı.
Konuşmaların ardından
protokol ve konuk heyet
hatıra fotoğrafı çektirdi.
29
Te m m u z ’d a
Bulgaristan’ın 15 şehrinden Bursa’ya gelen ‘özel
kalem müdürleri’nin karşılanması ve ağırlanmasıyla başlayan ‘Balkan
Ülkeleri Özel Kalem Müdürleri Bursa Buluşması’
konuk heyetin gezi ve
incelemelerinin ardından
31 Temmuz Pazar günü
sona erdi.

“Belite brezi” Turistik Merkezinde
70 genç gökyüzü gözlemciliği yaptı
Kırcaali Rasathane
Müdürü Agop Uzunbohosyan, genç yıldız
gözlemcilerin bu yıl
da Ardino (Eğridere)
“Belite Brezi” turistik
merkezine toplandıklarını bildirdi. Aynı
zamanda her yaz
“Belite brezi” de gerçekleştirilen astronomi ve astrofizik kamp
okulunun yöneticisi
olan Sayın Uzunbohosyan, bu yıl kampın düzenlenmesi çok
zor geçtiğini ve buna
rağmen gerçekleştiğine sevindiğini belirtti.
Kamp okulu programının artık başladığı

açıklandı.
Gökyüzü gözlemciliği yapan çocuklar
Kırcaali’den başka,
Plovdiv (Filibe), Stara
Zagora (Eski Zağra),
Varna, Burgas, Ruse
(Rusç uk), Pleven
(Plevne) ve Silistra
şehirlerindendi. Yö-

neticileriyle birlikte
70 kişi oldukları belirtildi. Kamp okulu
4 Ağustos’a kadar
sürdü. Programda
çocuklara evrenin
başlangıcından bu
günlere dek zaman
aşamasını iç eren
konferanslar verildi.
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HÖH Velişane köyü teşkilatına yeni 16 genç üye kabul edildi
Kırcaali Belediyesi’nin
Velişane (Kabaağaç) köyünde 28 Temmuz 2011
tarihinde Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Yerel Kurulu kamuya
açık Genel Toplantı gerçekleştirdi. Toplantının
açılışından sonra resmi
misafir olan HÖH Kırcaali İlçe Teşkilatı Başkanı ve Kırcaali Belediye
Başkanı Müh. Hasan
Azis, “HÖH partisinin
Velişane yapılışı sabit
duruyor” dedi.
Toplantıda, parti saflarına katılmak isteyen 16
genellikle gençler yeni
üye kabul edildi. Böylece yerel teşkilat üyeleri-

nin sayısı iki misli arttı.
HÖH Velişane Yerel Kurul Başkanı olarak etkin
gençlerden Ramadan
Mahmut seçildi. Partinin Velişane teşkilatının
kuruluşundan bu yana
liderliğini yapan Haşim
Sali ise 7 kişiden oluşan yeni seçilen Yerel
Kurulu yönetiminde yer
aldı. Toplantıda, Yerel
Kurulda Velişane’nin her
mahallesinden temsilci
olması kararı alındı.
Birkaç hafta önce köyden 11 kişi HÖH partisinden çıkma dilekçesi
sunmuşlardı. Onlar, dilekçelerinde neden olarak, iktidar GERB par-

tisine üye olma isteğini
belirtmişler. Bu olaydan
sonra, Kırcaali Valisi

İvanka Tauşanova çeşitli
devlet kurumları uzmanlarıyla birlikte Velişane

köyünü ziyaret etmişti.
Bu sebepten dolayı Belediye Başkanı Hasan

Azis basın mensupları
önünde, “Şu ana kadar
ne duydum, ne gördüm
İl Valisi ve devlet kuruluşları temsilcileri köyleri gezsin. Bunda kötü
bir şey yok, fakat görüşmeler GERB partisi çıkarları için kullanılıyor”
diye yorumladı. Başkan
devamında, “Sadece bir
köye böyle ziyaret yapılırsa, artık probleme
dönüşüyor. Velişanelileri küçümsüyorlar, bu da
hakaret demektir. Kırcaali Belediyesi’nin birçok
köyleri Velişane’de görülen problemleri paylaşıyorlar” diye ifade etti.

Kırcaali Haber

Ardino’da sokaklara asfalt döküyorlar Hükümet, “Makas” sınır kapısı
Ardino’nun (Eğridere)
İzgrev semtinde bulunan
sokaklara asfalt dökülüyor. Onların bazıları 25
yıldır asfaltlanmamıştır.
Kırcaali “İnşaat ve Tamirat” Şirketi, “Mitko Palauzov”, “Napredık” sokaklarına ve “Tütüneva” sokağının bir kısmına asfalt
dökümü yaptı.
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, 2011 yılı
yatırım programının gerçekleştirilmesinin başladığını bildirdi. Programa
göre, sermaye giderleri
listesinde tek tek adlarıyla
yer alan yapıların söz konusu olduğu anlaşıldı. Bu
yıl Belediye sınırları içinde bulunan her yerleşim
yerinde en az bir sokağın
asfaltlanması gerekiyor.
Resmi Murat, Belediyenin hazırladığı üç projenin

onaylandığını ve yakın
zamanda gerçekleşeceğini paylaştı. Belediye
Başkanı, “Umarım en
kısa zamanda “Bölgesel

Kalkınma” programınca
onaylanan Şeytan Köprüsü yolunun inşaatısorumluluğunu yükleyeceğimiz

şirket belirleme prosedürünü de uygulayacağız.
Şeytan Köprüsüne giden
yol asfaltlanarak arkeoloji
yapısını ziyaret etmek is-

teyen herkesin ona kolayca ulaşması sağlanacak”
dedi.
Güner ŞÜKRÜ

Hasan Azis, naylon poşet kullanmama
kampanyasına katılma çağrısında bulunuyor
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Belediyenin tüm vatandaşlarına Bulgaristan Ulusal
Televizyonu ve Çevre ve
Su Bakanlığının başlattığı kampanyaya katılarak
naylon poşetlerini kullanmamaları çağrısında
bulunuyor. Kampanya,
“Naylon poşetleri modada
değil. Başka seçimimiz de
var!” sloganı altında gerçekleştiriliyor.
Girişimciler topluma,
“Eğer değişiklik istiyorsan, eğer daha iyi ve temiz bir şehirde yaşamak
istiyorsan, değişikliğe
kendinle başla! Bekleme!
Naylon poşetlerine Hayır
de!” diye sesleniyorlar.

Hasan Azis, “Daha temiz
ve iç açıcı bir çevrede yaşamak için buna benzer
günleri başlatalım. Çünkü
“Naylon poşetler modada
değil. Başka seçimimiz
de var!” Sen bunu değiştirebilirsin! Değişikliğe
başla!” diye Kırcaalilere
sesleniyor.
Belediye Başkanı çağrısında, “Dükkanlarda önerilen naylon poşetler yerine çok kullanılışlı torbaları
tercih et. Bu en kolay ve
etkili biçimde çevremizi

bugünkü halinde gelecek
nesillere koruyabiliriz. Bir
naylon poşeti birkaç dakikada üretiliyor, ortalama 20 dakika kullanılıyor,
fakat bilim adamları onun
harap olması için 500
yılın gerektiğini hesaplamışlar. Şu kesin biliniyor
ki, yakın zamanda naylon
poşetleri insanın gündeminden kaybolmayacak,
fakat onların kullanımının
büyük derecede sınırlandırılmasına yardımcı olabiliriz” diye belirtiyor.
Sonunda Belediye Başkanı, “Diğerlerine aldığın
pozisyonu göster ve hep
beraber şehrimizin çehresini değiştirelim!” çağrısında bulundu.

için 4,5 milyon leva sağladı

Bakanlar Kurulunun Basın Bürosundan, Hükümetin “Makas” sınır kapısının
kurulması için daha 4,5
milyon Leva sağladığını
bildirdiler.
Mali araçlardan 3 765
800 Levanın Bölgesel
Kalkınma Bakanlığının
bütçesine yatırıldığı belirtiliyor. Onlarla Bakanlık “Makas” sınır kapısı
üzerinde yol, giriş yolu ve
zemin altyapısının kurulmasını ve giriş yolunda
istihkam mühendislik işleri yapılmasını finanse
etmesi gerekiyor.
İçişleri Bakanlığı da 268
000 Levaya kadar ayrılan
mali araçla sınır kapısı ve
telekomünikasyon ağları
donatımını finanse etmek
zorundadır. Aynı zamanda Maliye Bakanlığı 134
000 Levaya kadar sınır
geçidine bina konut tesis-

leri teslimat ve montajıyla
görevlendirilmiştir. Kırcaali Valiliği ise 332 200
Levaya kadar bina konut
tesisleri teslimatı ve montajı, devlet sembolleri ve
zemin donatımıyla ödevlendirilmiştir.
“Makas” yolu, Yunanistan ile 1996 yılında yapılan uluslararası mukaveleye göre kuruluyor.

Bu anlaşma üzere iki
ülke arasında Trans –Avrupa Koridoru IX KuzeyG üney ’in bir unsur u
olarak sınır geçidi bulunan Haskovo-KırcaaliKomotini (Gümülcine)Aleksandrupolis limanı
yönünde yol bağlantısı
kurulması gerekiyor.
Kırcaali Haber

Seçimlerde sadece “X” işaretiyle oy kullanılacak
Merkez Seçim Komisyonu, önümüzdeki
Ekim ayında yapılacak
seçimlerde sadece “X”
işaretiyle oy kullanılmasına karar aldığını
bildirdi.
Sebep olarak, 23
Ekim 2011 yılı tarihinde Bulgaristan Cumhurbaşkanı seçimi esnasında seçmenlerin
mavi yazan tükenmez
kalemle seçtikleri aday
listesinin karesine “X”
işaretini koyarak oyunu kullanmış, bu şekilde oylarını tek anlamlı
ifade etmiş olacakları

belirtiliyor. Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri ve
köy muhtarları seçiminde
de aynı prosedürün uygulanacağı bildiriliyor. Bu
defa da “X” işaretinin seçilen parti, parti koalisyonu veya Girişim Komitesi

önünde bulunan kareye
yazılması gerekiyor.
Oyun geçerli olması
için “X” işaretinin oy kullanmak için belirlenen
karelerden sadece birine
koyulması şarttır.
Kırcaali Haber
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Gorno Prahovo’da yapılan güreş yarışmasında koçu Stanko İncov kazandı
Güner ŞÜKRÜ

Ardino’nun (Eğridere)
Gorno Prahovo (Yukarı
Tosçalı) köyünde yapılan geleneksel serbest
güreş turnuvasında en
büyük ödül olan koçu
Zlatograd kasabasından katılan 42 yaşındaki Stanko İncov kazandı. Koç, turnuvanın
ana sponsorluğunu yapan yerli iş adamı Metin
Murad tarafından sağlandı. Smolyan bölgesinin eski güreşçisi ödülü, ev sahiplerin büyük
umudu Yusuf Yüksel
ile tuşa kadar oynadığı
uzun, tartışmalı ve çok
yorucu bir güreş sonrası kazandı. Daha az

kilolarına rağmen 19
yaşındaki Yusuf, daha

güreşler başlamadan
önce koçu almak için

en büyük rakip gösterilen Stanko İncov’u son

Bogatino köyü yakınında bulunan
Ercan Çeşmesi’nde mevlit okundu
Ardino’nun (Eğridere)
Bogatino (Çorbacılar)
köyü yakınında bulunan,
Brezenli (Halaçdere) Saliosman Saliev ve oğlu
Ercan’ın anısına yap-

tırılan çeşmede mevlit
okundu. Dini adete

Çorbacılar ve etraf köyler Mleçino (Sütkesiği),
Hromitsa ve Çervena
Skala ve de Türkiye,
Fransa ve Belçika’da
yaşayan Bulgaristan va-

tandaşlarından 200’den
fazla kişi katıldı. Köyün

77 yaşındaki imamı Mümün Emin başlarında olmak üzere din adamları
Kur’an-ı Kerim’den ayetler okudular. Yerli usta
aşçı Emin Sali Hoca
dana etiyle hazırlanan
5 kazan pilav pişirdi.
Pilav mevlide gelenlere
dağıtıldıktan sonra, artanı evde kalanlara da
gönderildi.
Ercan Çeşmesi yanında yapılan mevlitte Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murat da hazır
bulundu. Saliosman
Efendi sağlığında, “Yol
kenarındaki çeşmeden
tek bir serçe su içse de,
gene hayır yapmış oluyorsun” diyordu. O, 2000
yılında hayata gözlerini
erken yuman oğlu Ercan
için Çorbacılar yakınına

bir çeşme kurmuştu.
2008 yılında ise kendisi
de Sofya’da başına gelen bir kazada hayatını
yitirdi. Çeşmenin yapısı
iki kattan ibaret. Ahşap
çatılı çeşmede ziyaret
edenlerin dinlenmesi
için kameriye, çevirme
ve barbekü yapmak için
ayrılan kuytu ve hayvanları sulamak için yasla
bulunuyor.
Türkçe iki yazı yakınlarının acısını ortaya çıkarıyor ve yolcuları dinlenmeye ve bu dünyadan
erken göçen oğlu ve
babasını anmaya davet
ediyor. Mevlidi, Saliosman Efendi’nin Sofya’da
yaşayan diğer oğlu Rasim düzenledi.
Güner Şükrü

Hasan Azis’ten “Su Üzerinde” Basın Toplantısı
1. sayfadan devamı

için de ona ayrıca teşekkür etti.
Hasan Azis, konuşmasının devamında önümüzdeki yerel seçimler için Hak
ve Özgürlükler Hareketinin
(HÖH) ayrı ayrı yerleşim
yerlerinde yaptığı genel
toplantılarda kendisinin
tekrar Kırcaali Belediye
Başkanı adayı gösterildiğini dile getirdi. Ancak 27
Ağustos’ta HÖH Kırcaali
İlçe Teşkilatının yapacağı
geniş çaplı toplantısında
delegelerin Kırcaali Belediye Başkanı adayı olarak
gösterilen Hasan Azis’e,
Elvan Gürkaş’a ve Raif

Mustafa’ya verecekleri
oylarından sonra adayın
belli olacağı açıklandı. Fakat, Kırcaali Belediye Başkanlığına asıl adayın HÖH
partisinin Genel Başkanı
Dr. Ahmed Doğan’ın onayı
alındıktan sonra 5 Eylül’de
ilan edileceğine vurgulandı.
Başkan, HÖH partisinin
yerel teşkilatlarında 220
Meclis Üyesi adayı önerilmesinin, onların yerel yönetimde ne kadar önemli
olduklarının bilincinden
ileri geldiğini düşünüyor.
Hasan Azis, geçen iki
dönemde gerçekleştirilen
dev projelerden dolayı
Kırcaali şehrinin gelece-

ğine iyimser gözle baktığını öne sürdü. Başkan,
“Üreticiler Pazarı”, “Arpezos Kuzey” Parkı , “Perperikon Kalesi”, “Sanayı
Bölgesi” gibi projelerin
şehrin gelişimi için büyük
potansiyele sahip olduklarının altını çizdi. Başkan,
“Üreticiler Pazarı”nın şu
anki değerlendirilmesini
“siyasi uzağı görememek”
diye nitelendirdi. Çünkü
onun ifadesine göre, bu
yatırımdan meyve yaklaşık 8 yıl sonra alınmaya
başlanacak. Hasan Azis,
Kırcaali bölgesinde en
büyük yatırım yapan Türk
“Teklas” şirketinin işsizlikle
mücadelede önemini be-

lirtti. Başkan, Kırcaali’nin
çevre sorunlarından sıkıntısını dile getirdi ve bu
yönde ekibinin hazırladığı
“Bölgesel Atık Deposu” ve
“Arıtma İstasyonu” projelerinin hayata geçirileceğini kaydetti. Hasan Azis,
“Biz Kırcaali’nin gelişimi
için gereken adımları
attık, gelecek Belediye
Başkanı’nın en önemli görevi bölgede yatırım yapacak iş adamları bulması”
diye ifade etti.
Başkan Hasan Azis, gazetecilere yeni bir sürpriz
sunarak, diğer basın toplantısını havada yapmayı
düşündüğünü paylaştı.

derecede zorladı. Başpehlivan koçu kazanınca daha sonra yerli
çiftçi Hasan Habibov’a
sattı.
Stanko
İ n c ov,
“Zlatograd’taki basından Yukarı Tosçalı’da
halk güreşleri yapılacağını öğrendim. Yerli
güreşçilerin ne düzeyde olduklarını yerinde
görmek istedim. Şu ana
kadar yurt içinde yapılan çeşitli güreş turnuvalarında 10’dan fazla
koç ve dana kazandım”
diye paylaştı.
31 Temmuz Pazar
günü, köyün spor sahasında yapılan geleneksel halk güreşlerine

100’den fazla pehlivan
katıldı. Pehlivan çarpışmaları 4 saatten fazla
sürdü. Havanın sıcak
olmasına rağmen güreşlere halk tarafından
büyük ilgi gösterildi.
Güreş oyunlarını Eğridere Belediye Başkanı
Resmi Murat ve Meclis
Başkanı Aydın Serkan
da izlediler. İkili oyunlara Kırcaali, Zlatograt,
Smolyan, Plovdiv (Filibe), Asenovgrat (Stanimaka) ve Türkiye’den
pehlivanlar katıldı.
Halk güreşleri turnuvası Tosçalılar Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği tarafından organize edildi.

Momçilgrad Belediyesi, arıtma istasyonu
projesi hazırlığında

Momçilgrad (Mestanlı) Meclis üyeleri Belediyenin
su tedariki ve kanalizasyon şebekesi inşaatının tamamlanması ve atık suları temizlemek için arıtma
istasyonu kurma projesinin finanse edilmesine aday
olması önerisini onayladılar. Belediye, projenin Çevre
ve Su Bakanlığı tarafından “Çevre-2007-2013” Yürütme Programı üzere finanse edilmesine aday olacak.
Proje önerisi, Momçilgrad Belediyesi’nin sınırları içindeki tüm atık suların tutulup, Avrupa istemlerine uygun
olarak arıtılması, Vırbitsa (Söğütlü) nehrinin ve “Studen kladenets” (Soğuk Pınar) barajının kirletilmesinin
önlenmesini amaçlıyor.
Momçilgrad Meclis Kurulu, belediyenin finanse edeceği kısmın öngörülen giderlerden %3,53 olmasına
karar aldı.

Çocuklarına aşı yaptırmayan
ailelerin sosyal yardım
paraları azaltılacak

Bulgaristan Hükümeti, Sosyal Yardım Yasasını
uygulama Talimatnamesinde yapılacak değişiklikleri ele alacak. Yapılacak değişikliklere göre, aylık
sosyal yardımları tam miktarında sadece çocuklarına zorunlu aşıları yaptıran ve hastalıklardan
koruyucu muayenelerden geçiren ailelere verilecek. Bu istemlerin birinin yerine getirilmediğinde
hak edilen paranın miktarı azaltılacak. Değişikliklerle velilerin disiplin etkisinin güçleştirilmesi ve
sorumlu veliliğin teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Talimatnamede yapılacak başka değişiklikler
üzere işsizlerin sosyal yardım almak için şart
koşulan İşsiz Bürolarına kayıt olmaları süresi
azaltılıyor. Buna göre, ancak 6 ay içerisinde her
hangi İşsiz Bürosuna kayıt olan işsizler sosyal
yardıma tabi tutulacaklar.
Yeni değişiklerle Belediye konutlarına kira ödemek için hedefli destek sağlanan insanların kapsamı genişletiliyor. Bu yardıma erişim sınırı farklı minimum gelire göre %150’den 250’ye oranla
yükseltiliyor.
Bunun dışında değişikliklerle, standart formlar
ve insanların ihtiyaçlarını sosyal değerlendirme
yapma süresi belirlenmesinin yürürlüğe sokulmasıyla sosyal hizmetler sağlama prosedürü
iyileştirilecek.
Kırcaali Haber
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Sayfa 6

Hasan Tataroff’un vakfı Krumovgrad hastanesine bağışta bulundu
İsveç’de yaşayan Hasan
Tataroff, birkaç gün önce
Krumovgrad (Koşukavak)
hastanesine özel bir bağışta bulundu. O, sağlık merkezinin müdürü Dr. Mariya
İvanova’ya 900 Leva değerinden fazla “Volvo” modeli
ambulans için orijinal yedek
parçalar sundu.
İsveç’in Varnberg kentinde
Hasan Tataroff ve Fiskarn
Berntsson tarafından kurulan
“Bulgaristan’a Yardım” Vakfı,
2009 yılında Koşukavak kasabasına ambulans hediye
etmişti. Vakıf, bir ambulans
da Acil Yardım Servis’inin
Koşukavak şubesine verdi.

Yedi ay önce de Sayın
Tataroff’un İsveç’teki “VICTORSON INDUSTRIER”

şirketinden tüm iş arkadaşlarının Acil Servis ambulansına
alınacak yedek parçalar için

para bağışında bulundukları
açıklandı.
Koşukavak kasabasında doğup büyüyen Hasan Tataroff
20 yıldan fazla İsveç’te yaşıyor, fakat her yıl ihtiyacı olan
insanlara yardım etmek için
vatanına dönüyor. Hayırsever işlerini Varnberg kentinde birkaç İsveçli ile 1991 yılında kurduğu “Bulgaristan’a
Yardım” Vakfı aracılığıyla
gerçekleştiriyor. Merkezi,
Hasan Tataroff ve Fiskarn
Berntsson’un aileleriyle yaşadığı Varnberg’te bulunan
vakfın faaliyeti tamamen
Kırcaali İli halkına yardım etmeye yönelik.

Fiskarn Berntsson kiraladığı bir hektarlık arazide çiçek
yetiştiriyor ve bu işten kazandığı tüm paraları çocuklara
yardım için banka hesabına
yatırıyor. Hayırsever işinde
onu eşi İngabrit ve oğlu Yanİnge destekliyorlar.
Vakıf her yıl Haziran ayında kermes organize ediyor
ve hayırsever satışlardan
Kırcaali bölgesi için kullanılan mali yardım toplanılıyor.
Berntsonn ailesi Kırcaali
bölgesine yardım etmek için
çalışan birçok insanı celbetmelerinden dolayı memnun
olduklarını ifade ediyor.

Orhan Murat, Gorno Prahovo şen- Kırcaali’deki Partiler
Belediye Seçim Komisliğinde hayranlarıyla buluştu
yonunu Belirlediler
Ardino’nun (Eğridere) Gorno
Prahovo (Yukarı Tosçalı) köyünde Tosçalılar Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen geleneksel
şenlik gerçekleşti.
Köy şenliğine etraf köyler Başevo (Hallar), Dolno Prahovo
(Aşağı Tosçalı), Mleçino (Sütkesiği), Borovitsa (Çamdere)
ve Brezen’den (Halaçdere) ve
de Türkiye, Belçika, İngiltere,
Hollanda ve İsveç’te yaşayan
Bulgaristan vatandaşları akın
ettiler. Etkinlikte resmi misafir
olarak Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murat ve Rusalsko (Hotaşlı) köyünde dünyaya gelen ve
Amerika Birleşik Devletleri’nde
yaşayan bilim adamı antropolog
Prof. Dr. Ali Eminov hazır bulundular.
Pazar günü Yukarı Tosçalı köyünün meydanı her türlü ürünlerin yer aldığı sergilerle doluydu.
Ayrıca etrafı kebapçe ve köfte
kokuları almıştı. Geleneksel
şenlikte küçük kapılarda futbol

Kırcaali siyasi partiler temsilcileri yaklaşık yarım saat içerisinde
Belediye Seçim Komisyonunu /BSK/ belirlediler. Bu seçim Bulgaristan Cumhurbaşkanı’nın 146/20.06.2001 No’lu Kararnamesi
ve Seçim Yasası’nın 30. Maddesi’nin 2. Fıkrası ve Merkez Seçim
Komisyonu’nun 18/08.07.2011 No’lu Kararı gereğince gerçekleştirildi. Görüşmede GERB, HÖH, “Ataka”, NDSV, “Bulgaristan için
Koalisyon” ve “Mavi Koalisyon” siyasi partileri temsilcileri yer aldı.
Kırcaali BSK 17 üyeden oluşuyor. Kırcaali Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis huzurunda gerçekleştirilen görüşmede katılımcılar
GERB komisyon başkanını, Bulgaristan için Koalisyon başkan veki-

ve satranç turnuvaları düzenlendi. Yarışmalarda dereceye
girenlere para ödülleri verildi.
Programın doruk noktası hayranlarının sevinci ve keyfi için
ünlü pop-folk yıldızı Orhan
Murat’ın söylediği parçalardı.
Köy meydanında herkesin katıldığı kıvrak horalar oluştu.

Organizatörler, bu sene şenliğe gelenlerin geçen seneye
kıyasla daha çok olduklarını belirttiler. Bu yılki şenliğin sponsorluğunu, kökeni bu köyden olan,
Belçika’nın Antverpen şehrinde
yaşayan Metin Murat yaptı.
Güner ŞÜKRÜ

Tokuda Hastanesi, sigaradan vazgeçtiren
entegre bir yaklaşım oluşturdu
Sofya Tokuda Hastanesi,
sigara içmeyi bırakmak için
entegre bir yaklaşım oluşturdu. Sigaradan vazgeçmek
isteyen herkesin sağlık durumunun genel değerlendirilmesi yapılacak ve ona göre
zararlı alışkanlığı bırakmak
için bireysel program hazırlanacak.
Sofya Tokuda Hastanesi,
en çok rastlanan ve insan
sağlığını tehlikeye atan bağımlılıklardan biri olan sigara
kullanmayla savaş yürütmek
için özel bir kabul odası açtı.
Bu odayı ziyaret etmek isteyen herkes bunu önceden
02/403 4910 nolu telefondan
bildirerek yapabilir.

Sigara kullanmaktan vazgeçmek için oluşturulan
entegre yaklaşım bireysel
danışmanlık, nikotin bağımlılığının derecesini tespit
etme, spirometri ile akciğer
fonksiyonunu inceleme, kan
basıncını inceleme, elektrokardiyogram tanı koyma,
bağımlılıkla başa çıkma ve
tedavi seçeneklerini öğren-

me hakkında davranışsal
danışmanlık içeriyor.
Tokuda Hastanesinin sigara kullanmaktan vazgeçme
odasının yöneticisi Doç. Dr.
Georgi Georgiev, “Resmi
verilere göre, Bulgaristan’da
insanların %45’i sigara kullanıyor ve bu durum da bizi
Avrupa’da sigara içilen ülkelerin başında getiriyor. Sigara
tiryakileri bu bağımlılığın sonucunda ne olacağının farkında değiller. Onlar gerçeği
ancak hastalandıkları zaman
kabul ediyorlar. Bizim görevimiz de, bu insanlara daha
tezken sigaranın zararlarını anlatmak ve ondan vazgeçmek isterlerse yardımcı

lini ve HÖH komisyon sekreterini seçmeleri konusunda anlaştılar.
Bunun dışında komisyonda GERB’in 7, HÖH ve BK ikişer, NDSV,
“Ataka” ve “Mavi Koalisyon”un birer üyesi olacak. Belediye Başkanı
Hasan Azis: “BSK üyeleri konusunda varılan anlaşma, siyasi partilerin bölgedeki temsilcilerinin siyasi bilgeliklerinin ve olgunluklarının
bir işaretidir. Verilen mesaj çok önemidir ve siyasi deneyimin bir
göstergesidir” diye yorumladı.
Belediye Başkanı BSK üyeleri teklifini ve anlaşma protokolünü
komisyonun atanması için Merkez Seçim Komisyonuna gönderecek. Seçim Yasası gereğince bu komisyon seçimlerden 65 gün
öncesinden, yani 18 Ağustos 2011 tarihinden itibaren çalışmalarına
başlayacak.
Kırcaali Haber

olmak” dedi. Tıp doktoru,
sigara içmenin kanser, kalp
krizi ve felç hastalıklarına yol
açan ana sebeplerden biri olduğunu vurguladı.
Bu ayın başından beri Tokuda Hastanesinin sigaradan
vazgeçme odasında yeni tedavi yöntemi ve benzersiz
cihaz uygulanıyor. Ayrıca
doğru tanımlanmış ve zarar-

sız elektrik darbelerle sinir
sisteminin bağımlılık reseptörlerini etkileyecek bir alet
ile donatıldı. Elektrik darbeleri vücuttaki toplam 37
nokta üzerinde yoğunlaştırılıyor. Uzmanlar tam olarak
bu vücut noktalarının sigara
bağımlılığı oluşturduklarına
inanıyorlar. Tedavi prosedürü
toplam 45 dakika sürmekte.
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Unutulan Balkan Türklerinin Sorunlar Grafiği Üzerine Bir Değerlendirme
nat cezalarına boğulması gibi,
bir dizi husus iki azınlık grubumuzun ortak sorunlarını içermektedir. Kaldı ki; Bulgaristan
Türkleri açısından mesele daha
trajiktir. Ortak sorun yaşayan iki
kitlenin farklı tepkiler vermesi
Batı Trakyalıların ‘iradî azınlık’

totlarına, Ali Cengiz oyunlarına
bırakmıştır.
Bulgaristan’da son dönemde
yaşanan bir iki hususa dikkat
çekmek lazımdır. Bulgaristan
Türkleri nüfus itibariyle diğer
Balkan Türklerinin toplamının
iki katından daha fazladır. Bu

olmasından; Bulgaristan Türklerinin ise ‘kültürel azınlık’ olmasından ileri gelmektedir. Diğer
bir deyişle, Batı Trakyalılar her
dönemde teyakkuz halinde olmaya meyilli iken; Bulgaristan
Türkleri kriz oldukça sertleşme
eğilimindedir. Başmüftülük krizi
ve Mayıs ayındaki cami saldırısı
bu noktada önemli örneklerdir.
Ancak bütün Balkan Türklerinin
görmediği bir husus vardır: Katı
asimilasyon dönemleri bitmiştir;
artık modern asimilasyon dönemleri yaşanmaktadır. Diğer
bir ifadeyle, askeri araçlarla
asimilasyon yerini İngiliz me-

açıdan, Balkan Türklerinin en
önemli mihenk taşı olarak da
nitelendirilebilir. Ancak, ülkedeki 2011 yılı nüfus sayımına
göre, Bulgaristan Türklerinin
sayısı 588 bin 313’e gerilemesi
tarihsel süreç içerisinde görülen
en alt düzeyi ifade etmektedir.
Bunda, ülkedeki Türklerin ekonomik sorunlar nedeniyle yurtdışına yoğun göçlerinin etkisi
büyüktür. Ayrıca, nüfus sayım
metotları, yurtdışındaki pek çok
Bulgaristan Türkünün demografik istatistiklerde yer alamamasına yol açmıştır. Kanaatimizce
Bulgaristan Türklerinin sayısı

Momçilgrad Belediyesi, Güneydere
kıyılarının güçlendirilmesi projesini
hayata geçirmeye başlıyor

kullanan diğer belediyelerin
nüfusu ve de turistler üzerinde
etki gösterecek.
Proje, “178 küçük belediyelerde taşkınları önlemek için
küçük ölçekli tedbirleri desteklemek” şemasına göre onaylandı. 1 Haziran 2011 yılı tari-

Kader ÖZLEM
Ülkemizin son dönemde iç ve
dış politikadaki yoğun gündemi,
artan terör, malum çevrelerin
‘özerklik’ (!) açıklamaları ve yapay azınlık çalışmaları son hızla
devam ederken; yanı başımızda Türkiye’nin ‘garantör devlet’
olarak teminatı altında bulunan,
Osmanlı Devleti’nin yıkılışından
sonra bölgedeki şanlı ama bir o
kadar da hüzün dolu bir geçmişin mirası olan ve günümüzde
‘gerçek azınlıklar’ olarak bölgede varlığını sürdürmeye çalışan
Balkan Türklerinin ülkemizde
pasif bir tepki ve unutkanlık
psikoloji içinde izlendiği görülmektedir.
Son birkaç aylık dönemde Balkan Türkleriyle ilgili gelişmeler,
ülkemizde yine bu alana heves
duyan bir küçük bir grup tarafından takip edilmekle birlikte;
kümülatif olmayan, tekil konu
başlıkları altında ele alınmıştır.
Kanaatimizce, konuların tekil incelense de; bütüncül bir çerçeveye oturtulması gereklidir. An-

Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi Güneydere kıyılarının
güçlendirilmesi projesini hayata geçirmeye başlıyor. Bundan
dolayı Belediye salonunda geçen salı günü saat 11.00’de bir
basın toplantısı yapıldı. Tam
adıyla “Momçilgrad 1. Sanayi
Bölgesinde Güneyderenin Kıyısını Güçlendirme ve Temizleme” projesinin birinci aşaması
1,007 milyon leva değerinde ve
“Bölge Kalkınma-2007-2013”
Yürütme Programı tarafından
Bölgesel Kalkınma Avrupa Fonunun mali desteğiyle finanse
ediliyor. Hibe edilen mali yardımın miktarı yaklaşık 956 bin
leva. Belediyenin projeye kendi
katkısı %5 veya 50 351 leva.
Momçilgrad Belediyesi bu proje teklifiyle finanse edilmek için
aday oldu, çünkü Güneyderenin
kıyıları son derece kötü durumda. Onun doğal hali bozulmuş,
kum ve çakılla dolmuş, çalılar

cak bunu Balkan topluluklarında
görülen (ki özellikle Balkanlı Ortodoks Hristiyanlar’da oldukça
yaygındır) ‘düşman yaratma’
hastalığı ve tarihsel paranoyaya
kapılmaksızın gerçekleştirmek
sağlıklı sonuçlar verir.
Genel bir yaklaşımla, Balkan
Türklerinin sorunlarına bakıldığında; görülen husus hemen
hemen bütün Balkan Türklerinin
kimliksel anlamda sıkıntılarla
karşı karşıya bırakılmak istendiğidir. Bir milleti ayakta tutan
kültürün en önemli öğelerinin
dil ve din olduğu yadsınamaz
bir realite iken; bu noktada,
özellikle Batı Trakya’daki ve
Bulgaristan’daki Türklerin her
ikisinden de muzdarip olundukları görülmektedir. Türkçe
eğitim, müftülük sorunu, yoğun
misyoner çalışmaları, ekonomik
geri kalmışlık, din görevlileri ve
Türkçe öğretmen konusundaki
yetersizlik, hâkim kimliğin uyum
ve bütünleştirme adı altında
asimilasyon faaliyetleri, ılımlı milliyetçi çoğunluğun mesaj
veremediği noktalarda LAOS,
ATAKA, VMRO gibi aşırı milliyetçi grupların devreye girmesi
ve bunların provakasyon amaçlı
eylemleri, Müslüman Türk nüfus
kitlesini, Türk, Pomak, Roman
diye etnik gruplara ayırarak
Müslüman adı altında birleştirme gayretleriyle sonra bu grupları yine etnik gruplara bölmek
suretiyle farklı bir stratejinin
uygulanması, kısıtlı kaynaklar
nedeniyle mevcut Türkçe yayın
organlarının kapanma tehlikesi,
ekonomik açıdan sorun yaşamayan neşriyatların ise tazmi-

800.000 sınırının biraz daha
üzerinde; Müslümanlar ise 1,5
milyon dolayındadır. Ancak,
burada dikkat çeken, Bulgar
Devleti’nin sayım sonuçlarıyla
eriyen Bulgar nüfusunu gizleme
çabasıyla, bununla birlikte Türk
ve Müslüman grup üzerindeki
psikolojik harekâtıdır. Öte yandan, Bulgaristan’da Başmüftülük krizi büyük ölçüde çözülse
de; küçük çaplı hukuk sorunları
hâlâ devam etmektedir. Güncel farklı bir sorun ise, ülkede
yeni yürürlüğe giren ikamet yasasıyla oy kullanmak için yerel
seçimlerden önce 4 ay ülkede
oturma zorunluluğunun getirilmesidir. Aslında söz konusu
seçim yasası, Bulgar Devleti’nin
Türkiye’den her seçimde gerçekleşen göçmen akınını engelleme isteğiyle Türklerin ezici
çoğunlukta olmadığı ancak yerel yönetimleri elinde buldurduğu yerleri ‘devirme’ arzusunun
bütünleşmiş ifadesidir. Yerel
seçimler için ‘seçmen turizmine’
çözüm bulan Sofya Yönetimi’nin
genel seçimler için de paralel
bir alternatif üreteceğini tahmin
etmek güç olmasa gerek. Diğer taraftan, kurumsal açıdan
Bulgaristan Türklerinin gerek
siyasi temsil anlamında gerek
Türkiye’deki sivil toplum örgütleri bazında hiç olmadığı kadar
büyük bir kimlik krizi yaşadığı
ve açmazda bulundukları görülmektedir. Nitekim bu durum
kendi içinde ‘anti’ hareketleri
doğurmakta ve azınlık yapılanmalarının yıpranmasına yol
açmaktadır.

Devamı gelecek sayıda
hinde imzalanan sözleşmeye
göre, Momçilgrad Belediyesi
“Momçilgrad 1.Sanayi Bölgesinde Güneyderenin Sahilini
Güçlendirme ve Yeniden Su
Geçirilmesini Sağlama” projesini 12 ay süre içinde bitirmek
zorundadır.

Hükümet, tütün üreticilerine
daha 35 Milyon leva ulusal
yardım sağlanmasını onayladı

büyümüş. Beton duvarlar, su
bentleri ve alt kapaklar yer yer
viran olmuş ve bol yağmur yağdığında sular çevredeki alanlara taşıyor.
Tesisin kurulması ve güçlendirilmesi su taşkınlarını önle-

yecek, Belediyenin altyapısını
geliştirecek, insanların sağlık
riskini minimuma kadar azaltacak ve çevreyi iyileştirecek. Bu
da Belediyenin tüm ahalisini
etkileyecek. Ayrıca Momçilgrad Belediyesi’nin altyapısını

Tarım ve Gıda Bakanı Miroslav Naydenov’un önerisi üzere tütün üreticilerine 2007-2009 dönemi için
ödenecek olan 35 milyonluk
ulusal yardımın ikinci bölümü Bakanlar Kurulu’nun
onayladığı bildirildi. Ek mali
araçların sağlanmasının Mali
Bakanı Simeon Dyankov ile
koordine edildiği anlaşıldı.
2012 yılının Mart ayının
sonuna kadar tütün üreticilerine daha 73 milyon Leva
verileceği bildirildi. Hükümet
böylece 2009 yılında bir kilo
tütün başına ödenilen prim-

lerin durdurulmasını telafi
etmeyi düşünüyor. Yapılan
ödemelerle tütüncülerin başka tarım üreticiliğine veya alternatif işe yönlendirilmeleri
bekleniliyor.
Kırcaali Haber
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Kırcaalili iş adamları, Merkez Cami’de 50 Müslümana iftar veriyor
Resmiye MÜMÜN
1 Ağustos’ta başlayan Müslümanların kutsal Ramazan
ayı boyunca Merkez Camiinin

avlusunda kurdukları çadır altında Kırcaalili Türk iş adamları 50 kişiye iftar veriyor. Geçen
sene ise aynı hayırsever iş
adamları Ramazan esnasında
oruç tutanları “Rusalka” restoranına iftara davet etmişlerdi.
Aynı zamanda, bu iş adamlarından biri olan Kırcaali Merkez
Cami Encümenliği Başkanı
Abdullah Şevki, “Bu sene 50
kişiye iftar verilmesini sağlayabildik. İnşallah önümüzdeki
yıllarda 100 Müslümana ve de
daha fazlasına iftar vermeyi
düşünüyoruz. Başka Belediyelerde de iftar sofraları açmak
istiyoruz. Duyduğum kadarıyla bu Ramazanda Mestanlı’da
da 30 kişiye iftar sağlanmış.
Niyetimiz Kırcaalilerin camide
iftar yapmalarını gelenek haline getirmek. Sıcak havadan
dolayı insanların rahat etmesi
için dışarıda masa kurmaya
karar verdik. Daha önceden
de camide iftar verdiğimiz oldu,
fakat çok dar bir yerde, o yüzden cami avlusuna yeni çadır
kurduk” diye paylaştı. Caminin
imamı Erdinç Hayrullah, “Bu
iftarın sağlanmasını organize

eden Kırcaali Bölge Müftülüğü ve Encümen Başkanımız
Abdullah Şevki’den Allah razı
olsun” şeklinde duygularını dile
getirdi.

77 yaşındaki Hacı Recep
Muhtar, Kırcaali’nin Veselçane
semtinde oturuyor, fakat Kırcaali Merkez Camiisinin İslam
Cemaati azası. Çocukluğunu
Benkovski (Kirli) köyünde geçi-

bu yana Müslümanlara farz
olan orucu hiç aksatmadığını
belirtti. Hacı Recep, “Kısmetse bir ay boyunca her akşam
camide olacağız. Zaten hemen
hemen vakit namazlarını burada kılıyoruz. Bu sene Ramazan
boyunca camide iftar verileceğini öğrendik. Dün akşam ilk
defa burada açtık iftarımızı ve
ikram edilen yemeklerden son
derece memnun kaldık. Dört
türlü yemek vardı. Allah nasip
ederse, Ramazan Bayramına
kadar iftarı camide yapacağız.
Çünkü her zaman cemaatle
kılınan namazlar, toplu halde
açılan iftarlar çok daha büyük
sevap kazanıyor. Üstelik Müslüman kardeşlerimiz bizleri
iftara buyur ediyorlar, onları
kıramayız” diye ifade etti. Merkez Camii cemaatini organize
eden Hacı Recep, “Camide
verilen iftara iştirak etmemiz
cemaat açısından çok uygun.
Çünkü ilk önce akşam namazını kılıyoruz, ardından iftarımızı
açıyoruz. Dini sohbetlerde bulunuyoruz, vaiz dinliyoruz ve
nihayette teravih namazını ye-

ren Hacı, oruç tutmaya o yıllarda başladığını söylüyor. Ancak
Todor Jivkov’un totalitarizm rejimi dolayısıyla işte bulunduğu
zamanlarda oruçlarını sırasınca tutamadığını paylaştı. Fakat
demokrasi döneminin başından

rine getiriyoruz. Kırcaali Belediyesi tarafından Ramazan ayı
için sağlanan bir otobüs şehrin
ayrı ayrı semtlerini dolaşıyor
ve teravih namazına katılmak
isteyenleri camiye getiriyor ve
sonra tekrar aynı yerlere götü-

Ömer Lütfi Kültür Derneği’nin 29 Ağustos akşamı düzenleyeceği Ramazan Bayramı konseri hazırlıkları tüm
hızıyla devam ediyor. Yakıcı sıcaklara rağmen müzik ve halk oyunları ekipleri provalarını sürdürüyor.

rüyor” diye belirtti.
Otobüs her akşam saat
21.15’de Çocuk Esirgeme Kurulu Sosyal Evi önünden kalkıyor. Toplivo, Otogar, Veselçane, Gledka ve Vızrojdentsi
semtlerini dolaşarak yeni köprüden cami önüne gelip, daha
sonra tekrar aynı yönde geri

dönüyor.
Ramazan ayının başından
beri Kırcaali Merkez Camisi
teravih namazında yaklaşık
200 Müslüman’ı bir araya topluyor. Onların arasında daha
çok yaşlıların bulunduğu dikkati çekiyor.
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