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Devamı 6’da

 Kırcaali Haber Gazetesi’nin
her hafta  evinize gelmesini istiyorsanız her 

ayın 15’ine kadar en yakın postanede 
 Abone Olabilirsiniz!  

ABONE KAT. NUMARASI: 2454

Türk Kültür ve Sanat Derneği 
ve Kırcaali Haber Gazetesi, 
BENİM BAYRAMIM 23 NİSAN

 konulu kompozisyon yarışması düzenliyor.
Yarışmanın amacı, Bulgaristan’da Türk 
asıllı öğrencilerin arasında 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını 
benimsetmek ve anadilleri Türkçeyi 

sevdirmek ve yaşatmak.

Yarışma iki grupta yapılacak
I. grup: 1. - 4. sınıf öğrencileri
II. grup: 5. - 8. sınıf öğrencileri

Dereceye girenlere: 
I. ödül – Dizüstü Bilgisayar 
II. ödül – Dijital Fotoğraf Makinesi
III. ödül - Dijital Fotoğraf Makinesi

Denemeler okunaklı ve 2 sayfayı geçmemeli. 
Yapıtlar 10 Nisan 2012 tarihine kadar şu 

adrese gönderilmeli:

Вестник „Кърджали Хабер”
Бул. България № 53, ет. 2, офис 10

Кърджали 6600

Krumovgrad ile Bornova Belediyeleri 
kardeş belediye oldu

Krumovgrad /Koşukavak/ Belediye 
Başkanı Sebihan Mehmet, Bornova 
Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Ok-
yay Sındır ile kardeş belediye proto-
kolü imzaladı. 

Sayfa 2’de

Barutin’de asimilasyon kampanyasının kurbanları anıldı
Bulgaristan’ın güne-

yindeki Dospat kentine 
yakın Barutin köyünde 
1972 yılında eski ko-
münist rejimin uygula-
dığı asimilasyon kam-
panyasında ölen ve 
yaralananlar mitingle 
anıldı.
Bulgar polisinin zırhlı 

araçlarla köye girerek, 
isimlerini değiştirmek 
istediği Türk ve Müs-
lümanlara karşı silah 
çekmesi üzerine köy-
den iki kişi ölmüş, altı 

kişi yaralanmıştı. Ara-
dan 40 yıl geçmesine 
rağmen bölgeden 4000 

Türk ve Müslüman yine 
bir araya gelerek, ölen 
ve yaralananlar için 

dua etti.
Parlamentoda grubu 

olan, üyelerinin ço-
ğunluğunu Türklerin 
oluşturduğu Hak ve 
Özgürlükler Hareketi 
(DPS–HÖH) partisin-
den milletvekili Arif 
Aguş mitingde, olay-
ları kınayan bir bildiri 
okudu. 40 yıl önceki 
baskıların anlatıldığı 
bildiri, cumhurbaşkanı, 
parlamento başkanı, 

Devamı 4’de

Türkiye ile Bulgaristan arasında 17 anlaşma
Türkiye Başbakanı 

Recep Tayyip Erdo-
ğan ile Bulgaristan 
Başbakanı Boyko Bo-
risov başkanlığında 
Türk ve Bulgar heyet-
leri arasında yapılan 
görüşmelerin sonunda 
iki ülke arasında çeşitli 
alanlarda 17 belgeye 
imza atıldı.
İki ülke başbakan-

larının or tak basın 
toplantısı öncesinde 
imzalanan belgeler şu 
şekilde:
1-Anadolu Ajansı ile 

Bulgar Haber Ajansı 
arasında iş birliği an-

laşması. Anlaşmaya 
Anadolu Ajansı adı-
na, AA Yönetim Kuru-
lu Başkanı ve Genel 
Müdürü Kemal Öztürk 
imza attı.
2-TRT ile Bulgaris-

tan Ulusal Televizyonu 
arasında İkili İşbirliği 
Anlaşması. Anlaşmayı 
TRT adına, TRT Genel 
Müdürü İbrahim Şahin 
imzaladı.
3-TRT ile Bulgaristan 

Ulusal Radyosu ara-
sında İkili İş birliği An-
laşması. Anlaşmaya 
TRT adına, TRT Genel 
Müdürü İbrahim Şahin 

imza attı.
4-Türkiye ile Bulgaris-

tan arasında Savunma 
Sanayi Güvenliği An-

laşması.
5-Türkiye ile Bulga-

ristan hükümetleri ara-
sında İki Ülke Limanları 
Arasındaki Uluslararası 
Demiryolu Feribot Hat-

tının Organizasyonuy-
la ilgili anlaşma. An-
laşmayı Türkiye adına 
Ulaştırma Bakanı Bina-
li Yıldırım imzaladı.
6-Türkiye ile Bulgaris-

tan hükümetleri arasın-
da Bilgi ve İletişim Tek-
nolojileri ve E-devlet 
Alanında İşbirliği İçin 
Mutabakat Zaptı. Bu 
anlaşmaya da Bakan 
Binali Yıldırım imza 
attı.
7-Orman ve Su İşleri 

Bakanı ile Bulgaristan 
Çevre ve Su Bakanı 
arasında Su Kaynakla-
rı Alanında İşbirliği Or-
tak Bildirisi. Anlaşmayı 
Türkiye adına Orman 
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Balkan Türkleri Federasyon’un 4. olağan genel kurulu Edirne’de yapıldı
Edirne, Kırklareli, Te-

kirdağ, Samsun, Sakar-
ya, Lüleburgaz, Çorlu ve 
Büyük Karıştıran Balkan 
derneklerinin oluşturduğu 
Balkan Türkleri Federas-
yonunun Genel Kurulun-
da konuşan Federasyon 
Genel Başkanı Zurfettin 
Hacıoğlu, 3 yıllık dönem 
içerisinde gerçekleştiri-
len faaliyetleri; 1. Anma 
Törenleri ( Zorunlu gö-
çün 20 yılı) 2. Eğitim fa-
aliyetleri (Balkanlarda 
bilhassa Bulgaristan’daki 
Türkçe Eğitimi) 3. Sosyal 
ve yardımlaşma faaliyet-
leri (Sünnet şölenleri, İftar 
Yemekleri, Okul ve cami-
lere yapılan yardımlar ) 3 
ana başlık altında Genel 
Kurula sundu. Gerçek-
leştirdikleri bu faaliyet-
lerde katkısı olan başta 
B.R.G.K Genel Başkanı 
Sn. Turhan Gençoğlu’na 
herkese teşekkür etti ve 
Genel Kurulun Türkiye’ye 
ve Balkanlara hayırlı ol-
masını diledi.

Genel kurulda konuşan 
Balkan Rumeli Göçmen-
leri Konfederasyonu Ge-
nel Başkanı Turhan Gen-
çoğlu, Trakya’yı içine alan 
Edirne Balkan Türkleri 
Federasyon ile beraber 
birçok başarılı çalışma-
yı hayata geçirdiklerini, 
Konfederasyon olarak 
36 ilde, 9 federasyon ve 
146 dernekle örgütlene-
rek Türkiye’nin Balkanlar 
nezdinde en büyük sivil 
toplum örgütü olduklarını 
ifade etti. Konfederas-
yonumuzun kurucuların-
dan olan Edirne Balkan 
Türkleri Federasyonu-
muz, Balkanlardan gelen 
öğrencilerin mesleki ve 
Yüksek eğitimi konusun-
da yapmış olduğu özveri-
li çalışmalarının yanı sıra 
Bulgaristan’da ki STK ve 
öğretmenlerimiz ile ilgili 
de çok başarılı çalışma-
lar yapmıştır. Başta Genel 

Başkan Zurfettin Hacıoğlu 
olmak üzere tüm yönetim 
kurulu üyelerine takdir ve 
teşekkürlerimi sunarım.

Gençoğlu, yaptığı ko-
nuşmada soydaşlarımızın 
birçok sorunlarının çözü-
me kavuşturulduğunu 
ve göçler devam ettikçe 
zaman zaman sorunların 
oluşabileceğini ve bu so-
runların bugüne kadar ol-
duğu gibi bundan sonrada 
çözüme kavuşturulacağı-
na inandığını söyledi.

Gençoğlu, biliyorsunuz 
hükümetimizce tüm dün-
yaya örnek olacak bir ka-
rar alındı, atılım yapıldı. 
Yurdumuzdaki azınlık va-
kıflarına ait mülklerin ken-
dilerine verilmesi yolunda 
bir uygulamaya gidildi.

Bu olayın bizlere demok-
rasi dersi verme çaba-
sında olan, sözde insan 
haklarını savunur görün-
tüsü veren, çoğu zaman 
gerçekleri görmekten ka-
çınan ve kulakları sağır-
laşıp duymaz hale gelen 
toplumlara bir ders ve ör-
nek olması gerekir.

Başta Bulgaristan ve 
Yunanistan ile Arnavutluk, 
Bosna Hersek, Hırvatis-
tan, Makedonya, Roman-
ya, Kosova, Macaristan, 

Sırbistan ve Karadağ’da 
ki sayıları binleri aşan va-
kıflarımızın malları ile ilgili 
böyle bir kararın alınması 
en büyük temennimiz ve 
hakkımızdır, bunu bekli-
yoruz.

Hem hukuki açıdan ve 
hem de bir insanlık göre-
vi olarak biz bunu izleye-
ceğiz.

Komşularımızın bizleri 
örnek alsınlar dedi.

Gençoğlu, Bulgaristan 
parlamentosu, komünist 
rejiminin Müslüman ve 
Türklere karşı uyguladığı 
asimilasyon kampanyası-
nı kınayan bildiriyi kabul 
ederek tarihi bir karara 
imza attı. Bulgaristan 
devletinin Türklere kar-
şı girişilen asimilasyon 
kampanyasını resmi ola-
rak kabul eden ilk belge 
olması açısından büyük 
önem taşıyan bildiri ülke-
mizde memnuniyetle kar-
şılanmıştır. Ancak yeterli 
bulmadığımızı da özellikle 
belirtmek istiyorum.

360.000 kardeşimizin 
bulundukları topraklardan 
koparılarak zorla göçe 
zorlandığını, yüzlerce ki-
şinin ölmesine, binlerce 
kişi Belene ve toplama 
kamplarında eziyetler 

görmelerine ve her türlü 
baskıya maruz kalmaları-
na neden olan bu karanlık 
girişimin sorumlularının; 
adalete önünde hesap 
vermelerini, mahkeme 
süreçlerinin hızlandırılıp 
zaman aşımına uğratıl-
mamasını ve bu insanla-
rın mağduriyetlerinin her 
yönüyle giderilmesi için 
somut adımlar atılmasını 
bekliyoruz.

Ancak,asıl beklentilerin-

de asimilasyon sırasında 
göçe zorlanan bu kardeş-
lerimizin mağduriyetinin 
de giderilmesidir.Hepimi-
zin malumu olduğu üzere 
zamanın Bulgaristan Baş-
bakanı İvan Kostov,Kasım 
1998 senesinde zamanın 
başbakanı Mesut Yılmaz 
ile birlikte Bursa ya gele-
rek yapmış olduğumuz bir 
organizasyonda Bulgaris-
tan tarihine kara leke ola-
rak geçen bu asimilasyon 
için soydaşlarımızdan 
ve Türk halkından özür 
dilemiştir. Ancak o gün-
den beri soydaşlarımızın 
en önemli sorunu olan 
ve‘’Sosyal Haklar’’ olarak 
nitelendirdiğimiz soydaş-
larımızın Bulgaristan da 
çalışarak primini ödediği 
çalışma sürelerinin Tür-
kiye ye transferi ile ilgili 
iki ülke arasında imzala-
nacak ‘’Sosyal Güvenlik 
Anlaşması’’ile teminat 
altına alınmasını bekle-
mekteyiz. Ancak bugüne 
kadar Bulgaristan yetkili-
leri çeşitli sebepler suna-
rak bu anlaşmanın imza-
lanmasını bugüne kadar 
geciktirdiler.

Ayrıca, geçtiğimiz yıllar 
içersinde çıkan bir yasa 
ile soydaşlarımızın seç-
me ve seçilme haklarına 
önemli engelleri içeren 
yasalar çıkardılar.

Herkes şunu iyi bilme-
lidir ki, bu kardeşlerimiz 
hiçbir zaman hür irade-
leri ile göç etmemişlerdir. 
Bulundukları toprakla-
rından kopartılarak göçe 
zorlanmışlardır. Dolayısı 
ile bu kardeşlerimiz hiç-
bir kısıtlamaya maruz 
kalmaksızın gerek göçe 
zorlandıkları ve gerekse 
yaşamlarını sürdürdükleri 
ülkelerde her türlü seçme 
ve seçilme hakkına sahip 
olmalıdırlar.

Komşumuz, dostumuz 
ve ortak çıkarlarımız olan 
AB üyesi Bulgaristan par-
lamentosunun soydaşla-
rımızın mağduriyetini gi-
derecek bu önlemleri de 
ivedilikle almasını içtenlik-
le bekliyoruz dedi.

Yapılan genel kurulda 
Genel Başkanlığa 3. kez 
Zürfettin Hacıoğlu seçil-
di.
          Kırcaali Haber

K r u m ovg r a d  i l e  B o r n ova 
Belediyeleri kardeş belediye oldu

Krumovgrad /Koşuka-
vak/ Belediye Başkanı 
Sebihan Mehmet, Borno-
va Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Kamil Okyay Sındır ile 
kardeş belediye protokolü 
imzaladı. 

Krumovgrad Belediye 
Meclis Başkanı Metin 
Bayramali ve meclis üye-
lerinden oluşan bir heyet-
le birlikte Bornova Beledi-
ye Başkanı Prof. Dr. Ka-
mil Okyay Sındır’ı ziyaret 
eden Krumovgrad Beledi-
ye Başkanı Sebihan Meh-
met, Bornova’yla kardeş 
belediye olmaktan gurur 
duyduklarını söyledi. Kar-
şılıklı ilişkilerin imzalanan 
anlaşmayla gelişeceğine 
inandığını söyleyen Sebi-
han Mehmet, “Bu anlaş-
manın sosyal ve kültürel 

i l işkiler imizde olduğu 
kadar ekonomik olarak 
da Koşukavak’a yararlar 
getireceğine inanıyorum. 
Bornova ile kardeş be-
lediye olmaktan büyük 
bir mutluluk duyuyorum” 

dedi.
Bornova’da çok sayıda 

göçmen vatandaşın ya-
şadığını belirten Başkan 
Sındır “İlçemizde Ko-
şukavaklı olan pek çok 
yurttaşımız da bulunuyor. 
İki ilçe arasında zaten bir 
kültür birliği var. Hatta 
Bornova’da bir Koşukavak 
Mahallesi bile bulunuyor. 
İlçelerimizin arasında bu 
anlamda zaten kardeşlik 
bağları var. Biz zaten var 
olan bu ilişkiyi resmiyete 
döktük” diye konuştu.

Bornova ve Krumovgrad 

arasında kardeş belediye 
anlaşmasının imzalanma-
sı ardından Balkan Göç-
menleri Kültür ve Daya-
nışma Derneği (Bal-Göç) 
tarafından Anemon Ege 
Sağlık Oteli’nde dostluk 

yemeği düzenledi. Ge-
ceye, Bornova Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Kamil 
Okyay Sındır, Krumovg-
rad Belediye Başkanı Se-
bihan Mehmet, Bal-Göç 
Genel Başkanı Hamdi 
Kanlıoğlu, Bal-Göç eski 
Genel Başkanı Süley-
man Pehlivanoğlu, Batı 
Trakya Türkleri Dayanış-
ma Derneği İzmir Şubesi 
Başkanı Aydın Özcan ve 
CHP İzmir eski Milletvekili 
Yılmaz Kaya da katıldı.

            Kırcaali Haber
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Hisar Köylü Sabri Alagöz, Manisa “Celal Bayar“ 
Üniversitesi’nde Diploma Tezi’ne Konu Oldu

Geçen sayıdan devam

İÇİMİZDEKİ SÖNMEYEN 
KANDİLLER

Metin Cesur, Sabri İb-
rahim Alagöz’ün üçüncü 
kitabının 2003 yılında ya-
yınlandığını bildiriyor. Bu 
kitap da sanki ikincisiyle 
ölçülmüş gibi tam onun 
kadar.112 sayfa. İçeriği 61 
adet şiir ve 7 adet dörtlük-
ten oluşmaktadır.

- Vatan Ufukları
- Bu Nasıl Köprü
- Beni Yoran Yollar
- Yolculukların Kalbe Fı-

sıltısı
- Dedrtler ve Hemdert-

ler
- İnsan Ölür, İzi Kalır
- Dörtlükler
- Yılın On İki Ay ı̀
- Son Söz Yerine
Başlıklarını taşıyan do-

kuz bölüme ayrılmıştır.
İ n c e l e y i c i  t e z i n e 

Alagöz’ün üçüncü kitabın-
dan dört uzun şiir almıştır. 
Bizim İller yahut Tuna Ağ-
larken, Yaşadıkca, Kemal 
Paşa’nın Çanakkale’si, 
Dinim ve Kitabım. Bu dört 
şiirin içinde en kısası “Ya-
şadıkca” başlığını taşıyan 
dizelerdir. Şu şiiri bir oku-
yalım da, başımıza neler 
gelebileceğini görelim:
Hayat öyle ki
İnsan yaşadıkça
Ay`ı uğurlayıp
Güneşi sardıkça
Evrende görecek daha
Nice hileler
Nice haksızlıklar
Çekecek çileler var.
Namazın kılınmak için 
Musalla taşına uzanın-
caya dek
Başından geçecek
Daha neler neler var...

Mayıs 1998, Sofya – 
Kırcaali

Sabri İbrahim Alagöz’ün 
üç şiir kitabının yanında 
“Kaynak” dergisinin baş-
makalelerini içeren “Ya-
şım Yüz Otuz Bir”, ” Şiir 
Çelengi” adında azınlık 
şiir antolojisi ve “Dostluk” 
1944-1966 (Bibliyografya) 
kitapları vardır.

ŞİİR ÇELENGİ
Sayın Alagöz’ün 2004 

yılında yayınladığı bir an-
tolojidir. Bu kitap, ucun-
dan bir şiir derlemesi, bir 
antoloji çevirisi değildir. 
Yazar burada hem telifçi, 
hem de çevirmendir. Telif-
çidir, çünkü Bulgaristan’da 
doğup büyümüş olan tüm 
azınlık şairlerinin en iyile-
rini, en değerlilerini ara-

mış bulmuş, onların en 
iyi şiirlerini seçerek anto-
loji şeklinde bir kitapta bir 
araya getirip memleketin 
yeni bir göz kamaştırıcı, 
şimdiye kadar kimsenin 
yapmadığı bir biçimde 
güldestesi haline getirerek 
okurlarına sunmuştur.

Bulgaristan halkını oluş-
turan çeşitli etnik topluluk-
lara mensup 46 şairin 134 
şiirini gerçekten bir çelenk 
şeklinde toplumumuza 
bahşetmiştir. Bu iki yönlü 
bir hizmettir. Bir yandan 
Türk okuyucu memleket-
teki azınlık şiirinin seçkin 
temsilcileriyle tanışırken, 
öte yandan onların eser-
lerini kendi anadilinde 
okumanın zevkini yaşa-
maktadır.

Derleyici ve çevirmen 
200 sayfalık bir kitapta, 
Arman, Bulgar, Çingene, 
Eremeni, Yahudi, Yunan, 
birkaç da Başka Şairi bir 
dostluk masası etrafında 
toplayarak onlara bir şiir 
şöleni vermiş olur. An-
tolojide alfabetik sıra ile 
Arman şiirinin üç temsilci-
sinden 10 güzel şiir veril-
miştir. Doğaldır ki, kitapta 
Bulgar şairlerine en ge-
niş yer ayrılmıştır. Angel 
Todorov’dan başlayarak 
Veselin Hançeve kadar 
22 şairin 75 şiirine yer 
verilmiştir. Çingene şiiri 9 
şairin kitaplarından seçi-
len 21 şiir ile temsil olun-
maktadır. Bu kesimin en 
yetenekli şairi Usin Kerim 
“Ata’ya Adanan Şarkılar” 
başlıklı poeminde aşkın 
gücünü şöyle terennüm 
etmektedir:

“O evleneli üç yıl geçti 
aradan

Üç yıldır ağlıyor, sızlıyor 
kalbim,

Üçüncü yıl!
Dostlar, arkadaşlar, söy-

leyin bana 
Nereden bulayım kalp 

ilacını?
Diyorlar ki, zaman ondu-

rur yaraları
Yalan dostlar, inanmayın 

yalan!
O evlendi, üç yıl geçti 

aradan
Üçüncü yıl!
Üçüncü yıl kalbim kurtu-

lamadı
Bu yaradan...
Ermeni şiiri Karekin Ma-

nuelyan, Madlen Kojuha-
rova ve Sonya Hay adında 
üç şairin eserleriyle su-
nulmuştur. Üçünden se-
kiz şiir alınmıştır. Yahudi 
şiiri Bulgaristan edebiya-
tının en büyük isimleriyle 
temsil olunmaktadır. Dora 
Gabe, Valeri Petrov,David 
Ovadiya gibi anıt isimler. 

Her birisi en iyi şiirleriyle 
antolojide yer almışlardır. 
Yunan şiiri tüm edebiyat-
severlerce bilinen ve se-
vilen Argiris Mitropolusun 
güzel bir şiiriyle dillendiril-

miştir.
Metin diploma tezinde 

Sabri İbrahim Alagöz`ün 
kişiliği ve edebi yaratıcılı-
ğına ilişkin bütün bunları 
anlattıktan sonra şöyle 
bir genel değerlendirme 
yapıyor:

Sabri İbrahim Alagöz’ün 
şiirlerindeki başlıca tema 
“İNSAN, İNSANA SEV-
Gİ ve SAYGIDIR”. Şair 
şiirlerinde milli ve dini 
duygularını yansıtmakta, 
”Anavatan” bildiği Türki-
ye ve Türkiye’nin çeşitli 
kentlerine yaptığı gezi-
lerdeki duygularını dile 
getirmektedir. Şairde 

toplum ile bütünleşme 
ve topluma yararlı olma 
çabası yoğun bir biçimde 
görülmektedir. İlk şiirleri-
nin yazıldıkları dönemin 
koşullarında değerlendi-

rirsek bu şiirlerin meydan 
şiirleri, propaganda şiirle-
ri olduklarını, yazarın işçi 
sınıfı yanında yer aldığını 
görebiliriz. Daha sonraki 
dönemlere baktığımızda 
şairin artık kendi şiirini 
oluşturduğunu, yani ken-
disini bulduğunu kayıt-
sız şartsız görmekteyiz. 
Sade bir Türkçe ile şiirler 
yazan şairin şiirlerini ithaf 
ettiği kişiler, şehirler ve 
unsurlar şunlardır: anne 
ve babası, eşi, çocukla-
rı, dostları, Atatürk, Türk 
aydınları, Balkan Türkleri, 
Türkiye, Kırcaali, KKTC, 
Büyük Göç, İstanbul, İz-

mir, Güzel Türkçemiz, Di-
nimiz, Dini değerlerimiz 
ve Peygamberimizdir.

Sabri İbrahim Alagöz`ün 
şiirlerini bir uzman gözüy-
le inceleyen sadece genç 
Metin Cesur beğenmiyor. 
Yazarın şiir coğrafyası 
geniştir. Türkiye, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 
Azerbaycan, Nahcıvan, 
Romanya, Kosova, Kı-
rım gibi ülkelerde yaşa-
yan şiir severler o mem-
leketlerdeki edebiyat 
dergilerinde, gazete ve 
derlemelerde basılan şiir 
ve diğer eserlerini mem-
nuniyetle okumuşlar ve 
beğendiklerini bildirmiş-
lerdir. Hatta Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nin seçkin 
ozanlarından Eldar İsmail 
“ULU TURAN YOLUNDA” 
başlıklı büyük poemasın-
da (Destan ) Sabri Alagöz 
bir can insan, yetkin şair 
olarak şöyle terennüm et-
mektedir:

...................
Sabri bey İbrahim gözel 

Türk oğlu
Öz hayat yoluma benze-

yir yolu
Sabri İbrahim bey bir 

nurlu şair,
Her sözü-sohbeti uğurlu 

şair.
Şeirler okuyur,
nağmeler deyir,
Ulu Türk önünde
Sabri baş eyir.
Ne gedar bağlıdı
ele,obaya,
Canında sevgi var
Yurda – yuvaya.
Kanında coşku var tür-

kün adına,
Yanmağa hazırdı millet 

oduna.
İnsana sevgisi bitip tü-

kenmez,
Arzusu isteyi yetip tü-

kenmez.

Seçip götürürük seda-
gatini,

Sabri İbrahimin meheb-
betini.

Hikmet dünyasına tuş 
olurug biz,

Bir canda döyünür du-
yan gelbimiz.

Bir şeir oxuyur,
Bu şeir ile
Köhne dertlerimi getirir 

dile.
Bu şeir anamı salır ya-

dıma,
Bu şeir atamı salır yadı-

ma,
Garışır şairin odu odu-

ma.......
Türkiye Cumhur iye-

ti Manisa “Celal Bayar” 
Üniversitesi yanındaki 
“Süleyman Demirel “ Kül-
tür Merkezi Başkanı Doç. 
Dr. Ünal Şenel 2011 yılın-
da İzmir`de düzenlenen II 
Uluslararası Balkanlarda 
Türk Varlığı sempozyu-
munda “Sabri İbrahim 
Alagöz’ün Şiirlerinde Göç” 
konusunu bir bilimsel 
araştırma bildirisi olarak 
sunmuştur. Bu sunumda 
Sabri İbrahim`in üç şiir 
kitabındaki eserlerinde 
ele aldığı göç meselesi-
ni incelemiş, bir edebiyat 
eleştirmeni olarak değer-
lendirmiştir.

Sonunda daha iki sö-
zün yer l i  o lacağını 
zannediyoruz.75 yaşını 
tamamlamak üzere olan 
genç ve dinç görünümlü 
Sabri İbrahim Alagöz’e 
uzun ömürler, derin ya-
ratıcılık, canımız kanı-
mız pahasına bağlı ol-
duğumuz Rodoplar’ın ve 
dolayısıyla Bulgaristan 
Türk’ünün şanını şerefini 
dünyaya daha geniş çap-
ta yaymasını dileriz!

                          
                         Son

Dr. İsmail Cambazov

T.C. Filibe Başkonsolosu Ramis Şen Filibe 
Üniversitesi’ne ziyarette bulundu

T.C. Filibe Başkonso-
losu Ramis Şen Fili-
be Üniversitesi Filoloji 
Fakültesi bünyesinde 
bulunan Türk Dili bö-
lümünü ziyaret ederek 
öğrenciler ve öğretim 
görevlileri ile sohbet 
etti.
Türk Dili bölümü öğ-

rencilerine söz konu-
su bölüme kütüphane 
kurulacağı müjdesini 
verdi. Ayrıca, bölüm 
öğrencilerine masrafları 
Başkonsolosluk tarafın-
dan karşılanmak üzere 

bir hafta sonu İstanbul 
ziyareti sözü verdi.
2009-2010 eğitim-

öğretim yılında Plovdiv 
(Filibe) Paisiy Hilen-
davski Üniversitesinde 

açılan bölüm üniversite 
adayları tarafından bü-
yük ilgi görmektedir. 
Geçen yıl da yine T.C. 

Filibe Başkonsolosu 
Ramis Şen’in girişim-
leriyle Plovdiv (Filibe) 
Paisiy Hi lendavski 
Üniversitesi Bulgarca 
ve Türkçe Dilleri Bölü-
münden 40 öğrenci ve 
beraberindeki öğretim 
görevlileriyle birlikte 
Edirne ve Tekirdağ’a 
gitmişlerdi.
        Kırcaali Haber
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başbakan ve cumhuri-
yet başsavcısına yolla-
nacak. Bildiride ayrıca, 
Barutin’deki olayların 
35. yılında, bu baskı-
ların tarih kitaplarına 
alınmasının önerildiği, 
ancak bu önerinin hala 
karşılıksız kaldığı belir-
tildi.
Bildiride şunlar kay-

dedildi: “Bugün bir kez 
daha konuyu gündeme 
getiriyoruz. Unutulma-
mak üzere, utanç verici 
o şiddet olaylarının mut-
laka tarih kitaplarında 
yer alması gerekiyor. 
Bir devletin kendi va-
tandaşlarının onurunu 
ayaklar altına almış ol-
ması toplum tarafından 

unutulmamalıdır. İsim 
değiştirme kampanya-
sını yürüten hiç kimse 
hala ne ceza almış, ne 
de toplum tarafından 

suçlu gösterilmiştir. Biz 
intikam peşinde deği-
liz. Sadece suç işlen-
diğinin itiraf edilmesini 
istiyoruz. Böylece isim 

değiştirme kampanyası 
kesin olarak tarihin bir 

Barutin'de asimilasyon kampanyasının kurbanları anıldı
parçası olacak. İçin-
de bulunduğumuz bu 
sorumsuzluk bataklı-
ğından çıkıp bir daha 
yalan duymak istemi-
yoruz. Hepimize dürüst 
ve onurlu bir gelecek 
istiyoruz.” 
Milletvekili Arif Aguş, 

muhabire yaptığı açık-
lamada, kimsenin ger-
çeklerden kaçamaya-
cağını belirterek, asi-
milasyon kampanyası 
suçlularının isimlerinin 
daha fazla saklanma-
ması gerektiğini söyle-
di.
Aguş, “İnsani boyutu 

bu kadar büyük olan bir 

suçun üstü yalanlarla 
örtülmez. Biz daha faz-
la yalan duymak istemi-
yoruz” diye konuştu. 
Mitinge Arif Aguş’un 

yanı sıra HÖH millet-
vekil ler inden Rem-
zi Osman, Aliosman 
İmamov, Hilmi Hilmi ve 
Elin Andreev de katıldı. 
HÖH Genel Başkanı 
Ahmet Doğan’ın miting-
de hazır bulunmaması 
dikkati çekerken, üst 
düzey konukların ara-
sında Türkiye’nin Filibe 
Başkonsolosu Ramis 
Şen ve bölgedeki bir-
çok kentin belediye yö-
neticileri yer aldı.
          Kırcaali Haber

Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rosen Plevneliev’e
Bulgaristan Miller Meclisi Başkanı Sayın Tsetska Tsaçeva’ya
Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Boyko Borisov’a
Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcısı Sayın Boris Velçev’e

Dospat Belediyesi Barutin köyü “Uyanış Süreci”nin 40. Yılını Anma Mitin-
gine katılanlar tarafından hazırlanmış

D  E  K  L  A  R  A  S  Y  O  N  

SAYIN CUMHURBAŞKANI,
SAYIN MECLİS BAŞKANI,
SAYIN BAŞBAKAN,
SAYIN BAŞSAVCI,
Köyün ordu ve polis kuşatması altında uyandığı 1972 yılının o soğuk Mart günle-

rinin üzerinden 40 yıl geçti. O olayların yaşandığı dönemin insanları bu kuşatmanın 
amacını biliyordu, fakat şimdiki nesil ve olaylardan çok sonra doğan bütün gençler 
belki de hiçbir şey bilmiyorlar. İşte burada olmamızın sebebi olanları hatırlatmak.

“Barışçıl Uyanış Dönemi” olarak ilan edilen, devlet ve parti organlarının zorla 
isimleri değiştirme girişimine halk direnince ordunun kuşatması ve kurbanlar olmaya 
başladı. Ölenlerin isimlerini hatırlayalım- Necibe Kelosmanova ve Emine İbrahimo-
va. Yaralananların isimlerinin hatırlayalım- Silvie Poçenli, Fatma Dervişeva, Cemile 
Kelosmanova, Feim Poçenli, Camal İbrahim ve Kamil Kurtov.

Günümüzde değerlerimiz (ekonomik, sosyal, siyasi) aşınmış veya öncelikleri de-
ğişmiş. Çünkü 1972 yılında yaşananlar da dâhil, yakın tarihimizden gerekli dersleri 
almadık.

35. yıldönümünde bu olayın geçmişte yaşandığını ve tekrarlanmayacağını gös-
termek için tarih ders kitaplarına girmesini istedik. Tarih ders kitaplarının ilgi alanı 
geçmiş olaylardır. O zamanki elit ve enstitüler insanların hafızasını, geçmiş ile ilgili 
anlayışını sınırlamak istediler. Bu olayların değerlendirilmesi için en az 40 yıl geç-
meliymiş. Sanki farklı bir değerlendirme olabilir! Sanki insanlığa karşı işlenen suçlar 
tartışma konusu olabilir!

Kırk yıl geçti, fakat değerlendirme hala yapılmadı. Bu sebepten dolayı bu utanç 
dolu olayların unutulmaması için tarih ders kitaplarına girmeleri yönündeki isteğimizi 
tekrarlıyoruz. Toplumun, bir ülkenin kendi vatandaşlarının onurunu ezdiğini unutma-
ya hakkı yok. Yönetimin kendisine meşruiyet sağlayan halk üzerinde gerçekleştirdiği 
canavarca keyfi uygulamayı unutmaya hakkı yok.

Bugün “Uyanış yapanlardan” hiç kimse cezalandırılmadı, hatta ismen kınanmadı 
bile. Bunun sebebi yönetenlerin kendilerinin soyları olması mı veya toplumun bu 
arınmaya ihtiyaç duymaması mı?

40 yıl önceki soğuk Mart günlerinde devlet Müslüman olan Bulgar vatandaşlarının 
bir kısmının onurunu ezdi. Herkes için en kutsal olanı –ebeveynlerinin verdikleri isim, 
hayatını sürdürdüğü ismi, Tanrı önüne çıkacağı ismi yok etti. İsimleri öldükten sonra 
değiştirilen dedeler ile yakınları arasındaki bağ koptu. Ve bütün bunlar- asimilasyon 
olarak görülen sözde “birleştirmek” adına gerçekleşti. Bu “birleştirme’’, Barutin’de 
insanların öldürülmesinin, tutuklanmasının, itaat etmeyenlere dayak atılmasının 
bahanesi oldu. Bu zorla “birleştirme” sonucu insanların ruhunda büyük bir travma 
ve tedavi edilemez korku oluştu.

Travma hala duruyor ve korku da tedavi edilemiyor, çünkü bu suçtan 40 yıl sonra 
bugün de suçlu yok, cezalandırılan yok. Mağdurlar ve kurbanların anısı için adalet 
yok.

Hafıza yok!
Biz intikam istemiyoruz, suçların kabul edilmesini ve “Uyanış” sürecinin geçmiş 

haline dönüşebilmesi için hafıza istiyoruz! 
Sorumsuzluk ve ikiyüzlülük bataklığından çıkmak istiyoruz!
Yalan ve kandırmaca olmasın istiyoruz!
Herkes için onurlu ve gururlu bir gelecek istiyoruz!

       17.03.2012  Barutin köyü, Dospat İlçesi  Smolyan İli

Kurşun ve Çinko Fabrikası işçileri 
Valilik önünde protesto yaptılar

Kırcaali Kurşun ve 
Çinko Fabrikası işçileri 
ödenmemiş maaşların-
dan dolayı başlattıkları 
süresiz grev esnasında 
vaatlerin yerine geti-
rilmemesi üzere Kır-
caali Valiliğin önünde 

işverenleri Valentin 
Zahariev’i protesto et-
tiler. İki tarafın temsil-
cileri arasında yapılan 
sözleşme üzere işçiler 
maaşlarının %60’ını 
almaları gerekiyordu, 
daha sonra ise kalan 
kısmını. Fakat bu ol-
madı. Ancak işçilerin 
bir bölümü maaşların-
dan az miktarda para 
aldılar. 
Bulgaristan Bağımsız 

Sendikalar Konfederas-
yonu (KNSB), Podkre-
pa ve Zaştita Sendika-
larının fabrikadaki tem-
silcileri, Kırcaali Valisi 

İvanka Tauşanova ile 
görüşmelerinde, pro-
testonun sendikacılar 
isteği üzere değil, işçi-
lerin ısrarıyla düzenlen-
diğini belirttiler. 
KNSB’den Belyo Stay-

kov, “Bizi destekleyen 

Valiye ve Kırcaali Be-
lediye Başkanı Hasan 
Azis’e teşekkür ediyo-
ruz. Zaten bundan do-
layı buraya toplandık” 
dedi. 
Görüşmede Kırcaali 

İş Müfettişliği Müdürü 
Kostadin Stratiev ve 
Milli Sigorta Enstitü-
sünün Kırcaali Şube 
Müdürü Svilena Yan-
çeva yer aldılar. Gerek 
Vali, gerek Stratiev iş-
çiler maaşlarını alabil-
meleri için tek çarenin 
fabrika sahibi Valentin 
Zahariev’e karşı dava 
açmaları olduğunu kay-

dettiler. 
Vali, Zahariev’in bir 

bankayla 4 milyon 
levalık kredi çekme 
sözleşmesi yaptığı ve 
maaşların ödeneceği 
söylentilerinin doğru ol-
madığını söyledi. Stra-

tiev, Zahariev’e verilen 
zorunlu talimatları ye-
rine getirmemesinden 
dolayı aleyhine çıkartı-
lan para cezası ödeme 
makbuzu üzere 10 000 
leva ceza kesildiğini 
bildirdi. İş müfettişlerin 
Zahariev’e toplam 102 
000 levanın üzerinde 
para cezası kestikleri 
açığa çıktı.
İşçilerin ise kendisin-

den toplam 1 145 000 
leva alacaklı oldukları, 
onlardan ancak 300 
000 levanın ödemesi 
yapıldığı belirtildi. 

        Kırcaali Haber

1. sayfadan devam
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2012 yılında 82 milyon leva değerinde projeler 
gerçekleşecek

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis, 
yaptığı basın toplantı-
sında Kırcaali Beledi-
yesinin 2012 yılında 82 
milyon leva değerinden 
fazla projeler gerçek-
leştireceğini açıkladı. 
Yılın başından beri 
Belediye yönetimi 10 
milyon leva değerinde 
proje sözleşmesi imza-
lamıştır. Başkan Azis, 
3,8 milyon leva değe-
rindeki “Perperikon-
Tanrıların ve İnsanların 
Evi” projesinden sonra 
önümüzdeki günlerde 
başında Kırcaali Bele-
diyesi adına, “Bölge-
sel Geliştirme” Ope-
rasyonel Programıyla 

yaklaşık 6 milyon leva 
değerinde 2 yeni proje-
nin sözleşmesini daha 
imzalaması bekleniyor. 
Projelerin biri enerji 
tasarrufuyla, diğeri de 
eğitim ve sosyal faali-

yetlerle ilgili. Ayrıca 72 
milyon leva tutarındaki 
içme suyu ve kanali-
zasyon alt yapısının 
yeniden inşa edilmesi 
ile atık su arıtma tesisi 
kurulması öngörülen 

projelerinin desteklen-
mesi de bekleniyor. 
Belediye Başkanı, 

“Dönemin başında ger-
çekleştireceğimiz bu 
projelerle Belediye yö-
netimi olarak çalışma-
larımıza iddialı başlıyo-
ruz. Tüm zorluklara rağ-

men Kırcaali’nin önemli 
sorunlarını çözmek için 
sorumluluk üstlendi-
ğimizi gösteriyoruz. İl 
merkezinde yapılan 
yatırımların gerçekle-
şeceğinden her hangi 
bir şüphem yok” diye 
konuştu. 

Gazetecilerin sorusu 
üzere Başkan Azis, 
önümüzdeki günlerde 
park çalışmalarına yeni-
den başlanacağını, Ku-
zey Arpezos Parkının 
açılışının 24-30 Mayıs 
günleri arasında yapı-
labileceğini açıkladı.

Hasan Azis: “Yeni asma 
köprü için hükümetten 
900 bin leva bekliyoruz.”

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, GERB partisinin yerel teşkilatının kısa bir 
zaman önce bir vetandaşın hayatını kaybetmesine sebep olan Arda nehri üzerindeki 
eski asma köprünün güvenliğiyle ilgili yerel iktidarın karar almasını istemesi üzere 
Belediye tarafından görevlendirilen bir kişinin her gün sabah akşam köprüyü gözden 
geçirdiğini ve tesisin durumunu rapor ettiğini bildirdi.

Başkan Hasan Azis, yeni bir asma köprünün kurulması için hükümetin daha 900 
000 leva sağlaması gerektiğini belirtti. Daha önceden köprü için sağlanan bir miktar 
paranın yeniden kurulması için yeterli olmadığı belirtildi. Başkan Azis, yeni bir asma 
köprüsü inşaatı sorumluluğunu devletin taşıdığını belirtti. Başkan, “İktidardaki GERB 
partisi yerel düzeyde muhalefette bulunuyor, fakat merkez düzeyde yönetimde olma-
sından dolayı temsilcilerinin kendilerini yönetici olarak hissetmeleri gerekiyor. Bunun 
için onların yeni asma köprüsü inşaatının angajmanını üstlenmeleri çok doğal” dedi. 

Hasan Azis, yaklaşık 2 milyon levanın elde olduğunda mevcut köprünün yıkılıp, ye-
niden kurulacağını dile getirdi. 

Hasan Azis, başka bir varyant olarak da elde olan paralarla köprünün yeniden ta-
sarlanmasıyla tamiratının yapılmasını belirtti. 

Başkan, “En iyi varyant, köprünün yeniden kurulmasıdır” diye tekrar vurguladı. Hükü-
metin gereken finansmanları sağlamaması halinde köprüdeki ahşap tahtaların harap 
olmaması için kauçuk kaplama ile kapatılması teklifinde bulunacağını söyledi. 

“Perperikon” restorasyonuyla 
ilgili proje çalışmaları başlıyor 
Kırcaali Belediye 

Başkanı Hasan Azis, 
“Perperikon” arke-
olojik kompleksinin 
restorasyon projesi 
çalışmalarının baş-
layacağını açıkladı. 
Kırcaali Belediye-
sinin “Perperikon-
Tanrıların ve İnsan-
ların Evi” adlı projesi 
“Bölgesel Geliştirme” 

Operasyonel Progra-
mı üzere 3,8 milyon 
leva değerinde des-
tek alması için belli 
bir zaman önce söz-
leşme imzalamıştı. 
Projenin gerçekleş-
tirme süresi 24 ay ve 
Şubat 2014 tarihinde 
sona ermesi gere-
kiyor. Başkan Azis, 
proje esnasında ya-

pılacak faaliyetler 
arasında akropolün 
güçlendirilmesi, zi-
yaretçiler için yaya 
patikaları kurulması, 
gözlem, sergi, resim 
yapılması için yerler, 
manzara görünümü 
elde edilen alanlar 
oluşturulması oldu-
ğunu belirtti. 
Başkan Azis, “ Per-

perikon kalesi de 
ülkedeki bazı büyük 
kültürel anıtlardan 
olduğu gibi, özel bir 
edebi ışıklandırma 
sistemine sahip ola-
cak” diye vurguladı. 
Başkan, Bölgesel 
Tarih Müzesi görevli-
lerinin de yer alacağı, 
turistlere çeşitli atrak-
siyonlar öngörüldü-

ğünü dile getirdi. 
Müzenin internet 

sayfasında Perperi-
kon arkeolojik komp-
leksinin sanal sergisi 
düzenlenecek. Proje 
üzere 4 kişinin tu-
rist gezi rehberi ve 
animatör olarak gö-
revlendirilmesi üze-
re eğitim görecek-
ler. Başka 3 kişi de 
Kırcaali’de açılacak 
Kültürel Bilgi Merke-
zinde turizm hizmet-
leri sunacaklar. 
Perperikon’da en 

yakın zamanda, zi-
yaretçilere satılacak 
biletlerden gelir elde 
etmek için giriş te-
sisi monte edilecek. 
Başkan Azis, yerel 
meclisin gelecek 
oturumlarında gün-
deme gelmesi üzere 
Perperikon’un ziya-
retinden elde edilen 
gelirlerin özel bir he-
saba yatırılıp, sadece 
Kırcaali Belediyesin-
de turizmin gelişimi 
ve tanıtımı yapılması 
için harcanmasına 
dair teklifte bulana-
cağını bildirdi. 
      Kırcaali  Haber
 

Hayırseverlik kampanyası sona erdi
Momçilgrad (Mestanlı) 

“Dr. Petır Beron” İlköğre-
tim Okulundan bir grup 
öğrencilerin, hayırse-
verlik amacıyla sattıkları 
marteniçkalardan ( Mart 
süsü) toplam 547 leva 
para topladıkları bildiril-
di. Paraların belediye-
den üç hasta çocuğunun 
ailelerine teslim edildiği 
açıklandı. Marteniçka 
yapmaktan ibaret ha-
yırseverlik kampanya-
sına okuldan 1-8. sınıf 
öğrencileriyle beraber, 
öğretmenleri ve velileri 
de katıldılar.

Eğitim kurumunun yö-
netimi ve öğretmenler, 
girişime karşı duyarlılık 
göstererek, “Dr. Petır 
Beron” İlköğretim Oku-

lunun satışa sunduğu 
marteniçkaları tercih 
eden tüm belediye hal-
kına teşekkür ediyorlar.
          Kırcaali Haber
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Kırcaalili bir aile, Brüksel’in göbeğinde iş yapıyor
Brüksel’in göbeğinde bulunan 

Schaerbeek (Skarbek) semtin-
de yaşayan Kırcaalili Mestan ai-
lesi kendi kurdukları iş yerini yö-
netmektedir. Aile Belediye Baş-
kanlığı binasının da bulunduğu 
semtin en hareketli sokağında 
“Mestan Pedriye” adını verdik-
leri bir terzi atölyesine sahip. 
Bu yerde her cuma günü büyük 
kalabalığın toplandığı bir pazar 
düzenlenmektedir. Mestan aile-
si Avrupa Birliğinin başkentinde 
artık 11 yıldır yaşam sürdür-
mektedir. Aile buraya güzel bir 
eve sahip oldukları İstanbul’dan 
gelmişler. Daha önce ise 1991 
yılında Kırcaali’den Türkiye’ye 
göç etmişler. 18 yaşından bü-
yük iki evlatları var. 

Birlikte çalıştıkları oğulları 
Erkan evli ve bir yaşında Ber-
kay adında bir çocuk babası. 
Berkay, ninesi Bedriye’ye ve 
dedesi Mümün’e sevinç kay-
nağı olmaktadır. Kızları ise, 
İstanbul’da büyük bir tekstil 
fabrikasında mühendis olarak 
çalışıyor. İstanbul’da liseyi bitir-
dikten sonra üniversiteye giriş 

sınavlarında ala başarı göster-
miş ve Bulgaristan’da okuduğu 
üniversiteyi de ala başarıyla ik-
mal etmiştir. Aile, birbirine çok 
bağlı olan çocuklarıyla gurur 
duymakta, çünkü onlar atölyeye 

gelen her müşteriye karşı güler 
yüzlü ve cana yakın davranma-
sını biliyorlar. 

Müşterileri genelde Flamanca 
ve Fransızca dilini konuşanlar-

dan başka, Bulgaristan’dan olan 
birçok soydaşlarıdır. Bedriye ile 
eşi, çok iyi Fransızca konuşu-
yorlar. İkisi de, Belçika’da ya-
şayan bir insanın profesyonel 

hayatta ve hayallerini gerçek-
leştirmek isterse, bu ülkenin 
dilini çok iyi bilmek zorunda 
olduğunu düşünüyorlar. Bedri-
ye, Belçika Devlet Bakanı Emir 

Kır’dan 8 Mart Uluslararası Ka-
dınlar Günü vesilesiyle yapılan 
kutlamada girişimcilikten dolayı 
bir ödül aldı. 

Terzi atölyelerinde müşterinin 
tercih ettiği model üzere muhte-
şem gelinlikler yaratıyorlar. 

Onlar usta elleri sayesinde el-
biseyi kısaltma veya düzeltmek 
için gelen en kaprisli müşteriyi 
de memnun etmesini biliyorlar. 
Oğulları Erkan, atölye işlerinde 
aktif olarak yardımcı oluyor. 

Mestan ailesinin fertleri hiçbir 
zaman nereden geldiklerini ve 
kökenlerinin nerede olduğunu 
unutmayarak, “Mademki, Bulga-
ristan vatandaşlığına sahipsin, 
Türkçenin yanı sıra Bulgarca 
da bilmelisin, çocuklarımızın bir 
gün Bulgaristan’a tatil yapmaya 
veya akraba ziyaretine gittikle-
rinde Bulgarca konuşamamala-
rı ayıp olmayacak mı, dil bilmek 
zenginliktir” diyorlar ve onun 

için torununa Bulgarca da öğ-
retiyorlar. 

Mümün Mestan, geçen yıl 
Aralık ayında resmi olarak açı-
lan Kırcaaliler ve Belçika’daki 
Bulgar istan Vatandaşlar ı 
Derneği’nin Başkanıdır.

Sadece Sakrabek semtinde 
80 aileden fazla, hatta 100 aile-
den bile fazla olan Kırcaaliler ve 
Beçika’da yaşayan Bulgaristan 
vatandaşları “Derneklerin Çağ-
daş Federasyonu” teşkilatının 
desteğiyle bir dernek kurmaya 
karar vermişlerdir. Dernek sos-
yal, kültürel aktiviteler, Bulgar-
ca, Fransızca ve Flamanca dil 
kursları düzenlenmesini, eğitim 
programları uygulanmasını ve 
vatandaşların bilgilendirilmesini 
amaçlamaktadır. 

Mestan ailesi Avrupa’nın gö-
beğinde oturan, bireylerinin bir-
birine bağlı bir ailedir. 
Azize Hüseyinova - Belçika

ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu imzaladı.
8-Türkiye ile Bulgaristan 

hükümetleri arasında Kar-
şılıklı Kültür Merkezlerinin 
Açılmasına İlişkin Mutabakat 
Muhtırası. Anlaşmayı Türkiye 
adına Kültür ve Turizm Baka-
nı Ertuğrul Günay imzaladı.
9-Kültür ve Turizm Bakan-

lığı ile Bulgaristan Ekonomi, 
Enerji ve Turizm Bakanlığı 
arasında Turizm Alanında İş-
birliği Programı. Anlaşmaya 
Türkiye adına Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Ertuğrul Günay 
imza attı.
10-Kültür ve Turizm Bakan-

lığı ile Bulgaristan Ekonomi, 
Enerji ve Turizm Bakanlığı 
arasında Taşınmaz Kültürel 
Mirasın Korunması Alanında 
2012-2016 Dönemi İşbirliği 
Programı. Anlaşmayı Türkiye 
adına Kültür ve Turizm Baka-
nı Ertuğrul Günay imzaladı.
11-Enerji ve Tabii Kaynak-

lar Bakanlığı ile Bulgaristan 
Ekonomi, Enerji ve Turizm 
Bakanlığı arasında Enerji İş-
birliği Ortak Bildirisi. Anlaş-
maya Türkiye adına Enerji ve 
Tabi kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız imza attı.
12-Türkiye ile Bulgaristan 

arasında Ekonomi İşbirliği 
Anlaşması. Anlaşmayı Eko-
nomi Bakanı Zafer Çağlayan 

Türkiye ile Bulgaristan arasında 17 anlaşma
1. sayfadan devam

imzaladı.
13-Ekonomi Bakanı ile 

Bulgaristan Ekonomi, Enerji 
ve Turizm Bakanı arasında 
Ekonomik ve Ticari İşbirli-
ğinin Geliştirilmesine İlişkin 
Ortak Bildiri. Bu anlaşmaya 
da Bakan Zafer Çağlayan 
imza attı.
14-Türkiye ile Bulgaristan 

arasında Acil Durumlarda 
İşbirliği Anlaşması. Anlaş-
mayı Türkiye adına Başba-
kan Yardımcısı Bekir Bozdağ 
imzaladı.
15-Türkiye Dışişleri Bakan-

lığı Diplomasi Akademisi ile 
Bulgaristan Diplomatik Ens-

Belçika’daki Türk Dernekleri 
Çağdaş Dernekler Federasyonu 
çatısı altında faaliyet gösteriyor  
Çağdaş Dernekler Federasyonu (ÇDF), merkezi Belçika’nın 

Gent şehrinde bulunan ve etnik azınlıklara yönelik sosyokültürel 
çalışmalar yapan bir dernektir. 

Çağdaş Dernekler Federasyonu kurulduğunda Türk derneklerini 
bir çatı altında toplamıştır. Bu derneklere üye olanlar genellikle 
Türk gençler, kadınlar, yetişkinler ve yaşlılardır. Türk olmayan grup-
ların da üye olma talepleri artınca 2002 yılında çalışmalara aktif 
olarak katılmak isteyen herkese kapılarını açtı. 

ÇDF hedefleri arasında, Kültürel deneyim yaşamak ve birlikte 
çalışma; Topluma entegrasyon sağlama sürecinde aktif rol oy-
namak; Toplumda kadınlar ve erkekler arasındaki eşitliği sağla-
mak; Göçmenler ile yerliler arasında karşılıklı işbirliğini sağlamak; 
Demokratikleşme süreci konusunda faaliyet gösteren kurum ve 
kuruluşların çalışmalarını desteklemek; Göçmen gençleri yüksek 
öğrenim görmelerini teşvik etmek; Uzmanları teşvik etmek; Siyasi 
parti temsilcileriyle bilgi ve fikir alışverişinde bulunmak; Kültürel 

faaliyetleri desteklemek, kültürlerarası diyalogu geliştirmek için 
tiyatro, müzik, şiir, halk oyunları gösterileri gibi çeşitli etkinlikler 
düzenlemektir. 

Çağdaş Dernekler Federasyonu’na üye derneklerinden biri olan 
Belçika Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Mümin Mestan, Bul-
garistan Kırcaali kökenlidir.

ÇDF, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 10 Marta bir akşam ye-
meği düzenledi. Düzenlenen etkinliğe Kırcaalili aileler, arkadaş 
çevreleri, Çağdaş Dernekler Federasyonu’ndan Oktay Karatas ve 
Bakan Emir Kir, Derya Aliç gibi siyasetçiler katıldı.

Akşam yemeği Türk müziği eşliğinde geçti. Gecede Mümin 
Mestan’nın eşi Bedriye konuklara beyaz gül dağıttı. Mümin Mestan 
yaptığı kısa konuşmasında, “Hayatımızda kadınların çok önemli 
yeri vardır bu hayata, ne yemek, ne sofra, ne aile, ne dünya ka-
dınsız olur”, dedi.

                                                        Azize Hüseyinova - Belçika

titüsü arasında İşbirliği Mu-
tabakat Muhtırası. Muhtırayı 
Dışişleri Bakanı Ahmet Da-
vutoğlu imzaladı.
16-Türkiye ve Bulgaristan 

dışişleri bakanlıkları arasında 
ortak açıklama. Açıklamayı 
Bakan Davutoğlu imzaladı.
-17. ve son olarak da Türki-

ye ve Bulgaristan hükümet-
leri arasında Yüksek Düzey-
li Stratejik İşbirliği Konseyi 
Kurulması Hakkında Ortak 
Siyasi Bildiri, Başbakan Er-
doğan ve Konuk Başbakan 
Borisov tarafından imzalan-
dı.
                                   AA



7
 Kırcaali Haber  728 Mart 2012 HABERLER

Ardino Belediyesi elektrik tasarrufu yapacak
Ardino Belediye Başkanı Res-

mi Murat köy muhtarlarıyla top-
lantı yaptı. Toplantıda elektrik 
tasarrufu konusu görüşüldü. 
Belediyenin toplantı salonun-
da düzenlenen görüşmeye, köy 
muhtarların yanı sıra belediye 
memur ve çalışanları, Ardino 
Bölge Orman Dairesi Müdürü 
Veselin Angelov ile Belediye 
Tarım Dairesinden Atanas Ço-
çev de katıldılar. 
Görüşmenin başında Özel 

Kalem Müdürü Müh. Kemal Ali-
ev, Belediye Görev ve Çalışma 
Yönetmeliğini tanıttı, memurla-
rın sağlıklı ve güvenli çalışma 
koşulları, yangın ve acil durum-
larda güvenliğin sağlaması ile 
ilk yardım sağlama hususunda 
bilgi verdi. 
Belediye Başkanı Resmi Mu-

rat, Belediye Mali Stabilizas-
yon Planı’nın uygulamasıyla 
ilgili Belediye Başkanlığı bina-

sındaki çalışma ofislerinde  ve 
muhtarlıklarda elektrikli ısıt-
ma araçlarının kullanılmasını 
yasakladığını bildirdi. Ayrıca 
toplantıda belediye binalarının 
ve muhtarlıkların aylık elektrik 
tüketim limiti belirlendi. Nisan 
ayının başından Eylül ayının 

sonuna kadar 500 nüfusa ka-
dar yerleşim yerlerinde aylık 
50 kw saat, 500 nüfustan fazla 
yerleşim yerlerinde ise 150 kw 
saat elektrik tüketim limiti be-
lirlendi. Sokak aydınlatması da 
sadece belirli saatlerde yapıl-
ması kararlaştırıldı. 

Görüşmede belediye tarafın-
dan ödenen içme suyu sağla-
yan pompaların elektrik tüketim 
konusu da ele alındı. Belediye 
Başkanı Resmi Murat, “Su ve 
Kanalizasyon” (ViK) Şirketi ta-
rafından su sağlanan Ardino ve 
diğer yerleşim yerleri sakinleri 
su faturası ödüyorlar, ViK’in 
hizmet vermediği yerleşim yer-
lerde ise pompalarla su temin 
ediyoruz. Bunun karşılığında 
da vatandaşlar herhangi bir fa-
tura ödemiyor. Bence bu büyük 
bir haksızlıktır” dedi. 
Resmi Murat’a göre, pompa 

istasyonlarının elektrik gider-
leri  bulundukları muhtarlıklar 
tarafından toplanmalı, elde 
edilen paralar da belediyenin 
kasasına girmeli. Muhtarlara, 
köylülerle toplantılar yaparak, 
tükettikleri elektrik enerjisinin 
nasıl ödeneceğine dair hep 
birlikte karar vermelerini tavsi-
ye etti.
Ardino Bölge Orman Müdürü 

Veselin Angelov, ısınma odu-
nu için öngörülen ve planlanan 
odun miktarına ilişkin bilgi ver-
di. 2012 yılında ısınmak için 
7300 metreküp odun harcan-
ması öngörüldüğünü bildirdi. 
Ağır kış hava koşullarından 
dolayı yere düşen ağaçlardan 
elde edilen odunların onaylan-
mış fiyat tarifesiyle almak is-
teyen vatandaşlara verileceği 
açıklandı. Angelov, kırık odun 
almak isteyenlerin listesi muh-
tarlıklar tarafından hazırlanma-
sını ve Ardino Orman Müdürlü-
ğüne vermelerini istedi. 
Ardino Tarım Dairesi uzma-

nı Atanas Çoçev, 2012 yılında 
tarım üreticilerini destekleme 
kampanyasında dilekçe sun-
ma prosedürlerini köy muhtar-
larına tanıttı, tarım üreticilerine 
destek sağlama konusundaki 
yeni mevzuatlarla muhtarları 
bilgilendirdi.

Güney Bulgaristan Türkçe 
Öğretmenleri Derneği  

Basın Açıklaması 
21 Şubat 2012 tar ihinde 

Kırcaali’de Anadili Gününü an-
mak vesilesiyle ve Anadilimiz 
Türkçenin okullarda okutulması 
amacıyla düzenlenen Çalıştay’a 
Güney Bulgaristan’dan Türkçe 
öğretmenleri katılmış ve Ül-
kemiz Bulgaristan’da Anadili 
Türkçenin okullarda yaygınlaş-
tırılması ve Türk Kültürünün 
geliştirilmesi için Öğretmen 
Derneklerinin kurulması ve öğ-
retmenlerin örgütlenmesi kararı 
alınmıştır. Gereken çalışmalar 
yapıldıktan sonra derneğinin 
kayıtlanması için mahkemeye 
başvurulmuştur. 

Güney Bulgaristan Türkçe 
Öğretmenleri Derneği bir sivil 
toplum örgütüdür ve Kırcaali İl 
Mahkemesi’nin Kararnamesiyle 
14 Mart 2012 tarihinde resmi-
leşmiştir. 

Derneğin Başlıca amaçla-
rı, üyelerinin mesleki, sosyal, 
kültürel ihtiyaçlarını karşılama-
larına destek olmaktır. Ülke-
miz Bulgaristan’da Türk dilinin 
okutulması ve geliştirilmesinde 
çaba göstermek. Bulgaristan 
Türklerinin kültürünü, folkloru-
nu, gelenek ve göreneklerini 
araştırıp geliştirmede katkıda 
bulunmak. Yurt içi ve yurt dı-
şında Türkçe eğitimiyle ilgili 
çalışan kurum ve kuruluşlarla 
bağlantı kurarak işbirliği yap-
mak. Türk dili ile ilgili ulusal ve 
uluslararası seminerler, konfe-
ranslar, paneller düzenlemek. 

Bulgaristan Türklerinin so-
runlarını ve çeşitli konulardaki 
görüşlerini duyurmak ve bu ko-
nuda kamuoyu oluşturmak için 
her tür bilimsel toplantı, sanat 

ve kültürel etkinlikleri, yarışma-
lar düzenlemek. Bu çalışmala-
rını başka kuruluşlar ve uzman 
kişilerle işbirliği yaparak ortak 
etkinlikler biçiminde de sürdür-
mektir. Bu doğrultuda basın ya-
yın kuruluşları bilim ve eğitim 
kurumları ve uygun olan kişi ve 
kuruluşlarla ilişki kurarak uygu-
lamalar ve çalışmalar gerçek-
leştirmektir. Yasal yolları izleyip 
gerekli işlemleri tamamlayarak 
yurt dışındaki, kişi ve kuruluş-
larla işbirliği yapmak, benzer 
çalışmalarda bulunmaktır.

Eğitim, öğretim, bilimsel ve 
tüm sosyal amaçlı çalışmalar 
yapacak, öğretmenlere yönelik 
eğitim kursları düzenleyecek, 
bu konularda ilgili kurum ve ku-
ruluşlarla işbirliği yapacaktır. 

Güney Bulgaristan Türkçe Öğ-
retmenleri Derneğinin güçlen-
mesi ve etkinliklerinin artması 
için Dernek, kendi amacıyla 
paralel nitelikteki dernekler-
le koordineli çalışmaları yü-
rütmek, Derneğin amaçlarını 
gerçekleştirmek için ülkemiz 

Bulgaristan’da ve yurt dışında 
çalışan aynı amaçlı derneklerle 
bilimsel çalışmalar veya toplan-
tılar yapacaktır. 

Bulgaristan’da yaşayan Türk-
lere Türkçe eğitimi konusunda 
çalışmalar yapmak ve bu ça-
lışmaların sonuca ulaşabilme-
si için Türk dünyasına yönelik 
dernekler, vakıflar ve diğer sivil 
toplum örgütleri ile birlikte ortak 
çalışmalarda bulunacak, prog-
ram, projeler üretecek ve bun-
ları hizmete sunacaktır. Ayrıca 
yaşadığımız toprakların sahibi 
olduğu bilincini aşılayacak, bu 
konularda da yeni çalışmalar ve 
projeler üretecektir. 

Bulgaristan’da yetişen şair, 
hikâyeci, roman yazarı gibi kül-
tür adamları ve yayınlarını des-
tekleyecek, bu şahıslarla ortak 
çalışmalar yapacaktır.

Bulgaristan Anayasasının ve 
diğer kanunların Türklere ta-
nıdığı haklardan azami yarar-
lanmalarını sağlamak amacı 
ile bilgilendirme, aydınlatma 
ve yol göstericilik faaliyetlerini 
yürütmek için çalışmalarda bu-
lunmak, Bulgaristan Türkleri ile 
ilgili güncel olaylara karşı anın-
da gerekli tepkiyi verecektir. 
Bulgaristan’da gelecekte çıka-
bilecek her tür etnik çatışmala-
rın önüne geçilmesi için gerekli 
hazırlıkları yapacaktır.

Derneğimiz amaçlarına ulaş-
mak için üyelerinin mesleki, 
akademik, sosyal, hukuksal so-
runlarının ve kültürel ihtiyaçları-
nın karşılanmasında destekleyi-
ci ve yönlendirici olacaktır. 

Kendi diline, kültürüne sahip 
çıkmayıp, daima başkalarının 

yaptıklarına hayranlık duyan 
bir millet asla varlığını sürdü-
remez. Tarihini, dilini, sanatını, 
folklorunu tam olarak bilmek 
bu topraklar üzerinde yaşayan 
herkesin görevidir. Güney Bul-
garistan Türkçe Öğretmenleri 
Derneği de bu amaçla günümüz 
insanına bu duyguları aşılamayı 

hedeflemektedir.
Güney Bulgaristan Türkçe Öğ-

retmenleri Derneğinin amaçları-
nı paylaşan herkesi üye olmaya 
davet ediyor.

Kamuoyuna duyurulur.
Harun Bekir 
Güney Bulgaristan Türkçe Öğ-

retmenleri Derneği Başkanı

Güner ŞÜKRÜ

Ardino Belediyesindeki 
halk kültür merkezlerine 

158 bin leva ayrıldı 
2012 yılında Ardino (Eğridere) Belediyesinde bulunan top-

lam 20 halk kültür merkezleri ve okuma evleri için 158 000 
leva mali yardım öngörülmektedir. 

Ayrılan bütçe, bazı göstergeler göz önünde bulundurularak 
belediyede kurulan özel bir komisyon tarafından kültür mer-
kezleri ve okuma evleri arasında paylaşımı yapılacak. 

Ardino Belediye Başkanlığından verilen bilgiye göre, belir-
lenen kriterlerle gerçekten aktif faaliyet gösteren kültür mer-
kezlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

2012 yılı için belediyedeki halk kültür merkezlerinin ve oku-
ma evlerinin faaliyetine ilişkin program çok kültürel etkinlikler 
içermekte. Mayıs ayında Belediye Başkanı Resmi Murat’ın 
himayesi altında Üçüncü Bratstvo /Kardeşlik/ Uluslararası 
Edebiyat Forumu gerçekleştirilecek. Etkinlik dâhilinde Ardino 
doğumlu ünlü Türk şair ve yazar Sabahtin Ali’nin hayatını 
anlatan “Sabah Yıldızı” filminin ikinci gösterisi yapılacak. 
Geçen yıl filmin bazı bölümleri için Ardino’da çekimler yapıl-
mıştı. Filmin ilk gösterisi 2 Nisan 2012 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleşecek.

Mayıs ayında, 10 yıl aradan sonra, Ardino Belediyesi Ama-
tör Halk Sanatçıları Geçidi organize edilecek. Aynı zamanda 
Rodopska İskra /Rodop Kıvılcımı/ Halk Kültür Merkezi ve 
Okumaevi Ardino’da ressamlar atölyesini düzenleyecek.

Bununla birlikte programda Mleçino, Gorno Prahovo, Bo-
rovitsa, Byal İzvor, Jıltuişa, Padina ve başka köylerde gele-
neksel olarak yapılan şenlikler de yer almaktadır. 

Eylül ayında Sonbahar Kültürel Etkinlikleri dâhilinde Ardi-
nolu şair ve gazeteci Saffet Eren’in 60. yıldönümü kutlaması 
düzenlenecek. 

                                                               Güner ŞÜKRÜ

Harun BEKİR
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Kırcaali Haber

2013 yılında da tütün üreticilerine prim verilecek
2010 Ulusal Tütün Üreticile-

ri Derneği Başkan Yardımcısı 
Asen Kiçukov, 2007-2009 yıl-
ları arasında tütün üreten va-
tandaşlara 2013 yılında da prim 
ödeneceğini bildirdi. Dernek yö-

netimi, Tarım ve Gıda Bakanlığı 
Tütün Danışma Kuruluna prim 
verilmesi için teklifte bulun-

muştur. Üreticiler, 15 Mayıs’a 
kadar İl Tarım Müdürlüklerine 
sunulması gereken dilekçeler-
de “Tütün İçin Ulusal Ödeme” 
şemasına dâhil edilmelerine 
aday olduklarını belirtmek zo-

rundadırlar. 
Bulgaristan, 2010 ve 2011 

yılında uygulanan bu şemanın 

Avrupa Birliği’nden bir yıl sü-
reyle uzatılmasını isteyecek. Bu 
talep Ağustos ayında yapılma-
sı bekleniyor. Kasım ayında ise 
ulusal ödeme için toplam prim 
miktarı belli olacak. Primler 
2013 yılı bütçesi hazırlanırken 
göz önünde bulundurulacak. 
Kiçukov, Tarım ve Gıda Baka-
nı Miroslav Naydenov ile Baş-
bakan Boyko Borisov’un 2013 
yılında tütün üreticilerine prim 
ödemesi konusunda söz ver-
diklerini açıkladı. 

2007-2009 yılları döneminde 
tütün yetiştirmiş kişiler, bu mali 
yardımı alma hakkına sahiptir. 
Ödeme, tütün alımın yıllık orta-
laması miktarı üzere yapılacak. 
Belirtilen bu üç yıl içerisinde tü-
tün çalışmamış kişilerin alacağı 
prim miktarı, tütün yetiştirdiği 
yıllarda ortalama tütün alımına 
göre belirlenecek. 

Ulusal ödemelerin 2009 yı-
lından sonra elde edilen tütün 
üretimiyle bir bağlantısı yoktur. 
Prim almak için 2007-2009 yıl-

ları döneminden sonra tütün 
üretiminden vazgeçen, fakat 
tarım işleriyle uğraşmaya de-

vam eden kişiler de başvuru 
yapabilirler. 

                 Kırcaali Haber

Canan Ahmet, Avrupa Serbest Güreş 
Şampiyonasında üçüncü oldu

S ı r b i s t a n ’ ı n  b a ş k e n t i 
Belgrad’da düzenlenen Avru-
pa Serbest Güreş Şampiyo-
nasına katılan Canan Ahmet 
Bulgaristan’a bronz madalyay-
la döndü. Aslen Kirkovo’nun 
Vırben köyünden olan Canan, 
Letonyalı Christine Orbova’yı 
tuşla yendi. Canan, 67 kg sık-
lette küçük finale Alman Aline 
Foken ve Romanyalı Roxana 
Nastrushniku’yu yenerek ulaş-
tı. Yarı finalde ise İsveçli Hanna 
Johansson’dan oyunu kaybet-
ti. 

18 yaşında olan Canan 
Ahmet’in spor sahasında ra-
kipleri kadınlardır. Başarılı kız, 
“Üçüncü yeri kazanmak benim 
için büyük bir başarı, çünkü 
benden daha büyük ve dene-
yimli yarışmacılarla karşı kar-
şıya geliyorum, oysaki daha 
yaşım çok genç” dedi. 

Canan, serbest güreş sporun-
da ilk adımlarını Dimitrovgrad 
(Kayacık) “Enü Vılçev” Güreş 
Spor Kulübünde attı. Üç yıldır 
“CSKA Armeec” Serbest Gü-
reş Spor Kulübü takımıyla ant-
renmanlarına devam ediyor. 
Onun antrenörü, milli takımın 
da antrenörü olan babası Fah-

ri Ahmet’tir. Eski güreş ustası 
Fahri Ahmet, Kirkovo’nun Foti-
novo köyü “Sokol” /Şahin/ Gü-
reş Kulübünün kurucusudur. 

Geçen yıl Canan Ahmet, 
Genç Kızlar Avrupa Serbest 
Güreş Şampiyonasında da 
üçüncü olmuştu. 2010 yılında 
ise Singapur’da düzenlenen 
Gençler Olimpiyat Oyunla-
rında dördüncü yeri kazandı. 
Canan, serbest güreş dalın-
da bu olimpiyata katılmak için 
kota kazanan tek Bulgaristanlı 
sporcuydu. 

Fahr i  Ahmet ,  Canan’ın 
Zagreb’de yapılacak Gençler 
Avrupa Serbest Güreş Şam-
piyonasına ve Londra Olimpi-
yat Oyunlarına 63 kg sıklette 
katılmak için hazırlık yapmaya 
başlayacağını belirtti. 

Canan’ın kız kardeşi Elis de 
milli serbest güreş takımında 
yarışıyor. O, Avrupa ve Dünya 
Serbest Güreş Şampiyonala-
rında yarışarak spor unvanı 
kazanma imkânlarını değer-
lendirmek istiyor. 

                  
Kırcaali Haber


