
 Kırcaali Haber
  12 Eylül  2012  Çarşamba - Yıl:VI  Sayı:34 (150)   Fiyatı: 0,50 lv.   www.kircaalihaber.com   İSSN 1313-6925

BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİ

Гр. Кърджали, кв. “Възрожденци”, 
бул. ”Христо Ботев” № 68   

e-mail: mars55@mbox.contact.bg
                       Бул.”Беломорски” 68 ; Тел. 8 23 54; 8 23 55

www.hotel-kardjali.com

 Хотелът който Ви подхожда                        

 Kırcaali Haber Gazetesi’nin
her hafta  evinize gelmesini istiyorsanız her 

ayın 15’ine kadar en yakın postanede 
 Abone Olabilirsiniz!  

ABONE KAT. NUMARASI: 2454

 

Okullar 17 Eylül’de açılacak
Bulgaristan Eğitim, Gençlik ve Bilim 

Bakanlığı’ndan 2012/2013 eğitim-öğretim 
yılının 15 Eylül’ün Cumartesi gününe denk 
gelmesinden dolayı Pazartesi 17 Eylül’de 
açılacağı bildirildi. Bu yıl her okulun yeni 
eğitim-öğretim yılının açılış saatini kendi yö-
netimi tarafından belirleyeceği açıklandı. 

Sayfa 2’de

Devamı 7’de

Türk Dünyası’nın Ortak Bayrağı Belirlendi
Türkiye, Azerbaycan, 

Kazakistan ve Kırgızis-
tan tarafından oluştu-
rulan ve kısaca “Türk 
Konseyi” olarak adlan-
dırılan “Türk Dili Ko-
nuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyi’nin” ikinci top-
lantısı 23 Ağustos 2012 
tarihinde Kırgızistan’ın 
başkenti Bişkek şeh-
rinde gerçekleştirildi. 
Kırgızistan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Almaz-

bek ATAMBAYEV’in 
ev sahipliğinde düzen-
lenen zirveye Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı Abdullah GÜL, 
Kazakistan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Nursul-
tan NAZARBAYEV ve 
Azerbaycan Cumhuriyeti 
Başbakanı Artur RASİ-
ZADE katıldılar.
Zirvede yukarıda be-

Türkiye ve Bulgaristan Arasında İki Önemli Anlaşma
İstanbul Ceylan Otel'de 

düzenlenen imza töre-
ninde konuşan Günay, 
Bakanlık olarak ortak 
yapımların önünü daha 
da açacak yeni bir sine-
ma yasası hazırladıkları-
nı hatırlatarak, "Hem bu 
anlaşma hem de yeni 
yasa umuyorum ki sine-
ma için yeni ufuklar aça-
cak" dedi.

İmzalanan ortak ya-
pım anlaşmasıyla iki 
ülke arasında vizeler, 
ekipman taşınması ve 
mekan tahsisi gibi konu-
larda da kolaylıklar sağ-
lanacağına dikkat çeken 
Günay, "Azerbaycan ve 
Japonya gibi ülkelerle de 
benzer işbirlikleri yapıldı. 
Bulgaristan'ın film plato-
su da bulunan bir ülke 

olması dolayısıyla işbir-
liğinin verimli olacağına 
inanıyorum" dedi.

Günay,  imza lanan 
"Kültür varlığının yasa 
dışı ithali ve ihracının, 
transitinin ve mülkiyet 
transferinin yasaklan-
ması ve önlenmesine 
ilişkin anlaşma" ile ilgili 
Bulgaristan'ın Türkiye'den 
Avrupa'ya geçişte ilk du-
rak olduğunu hatırlata-
rak, "Türkiye'den kültürel 
varlıkların yasa dışı bir 
şekilde çıkarılmasının 
engellenmesi konusunda 
Bulgaristan'la yaptığımız 
bu anlaşma büyük önem 
taşıyor. Son 10 yılda yurt 
dışına kaçırılmış 4 binden 
fazla eseri Türkiye'ye geri 
getirdik. Bu sayı daha 
önceki 10 yılda 900 civa-

rında kaldı" diye konuştu. 
Bakan Günay, imzalanan 

anlaşmanın tarihi eser 
kaçakçılığının önlenmesi, 

kültür varlıklarının ithali-
nin denetimi ve karşılıklı 
personel eğitimi konu-
sunda sıkı işbirliğine im-
kan vereceğini kaydetti.

Bulgaristan Kültür Ba-
kanı Vejdi Raşidov, ise 
iki ülke Kültür Bakanlık-
ları arasında son üç yıl-
da mükemmel bir işbirliği 
yürütüldüğünü belirterek, 
"Ertuğrul Günay'la daha 
ilk görüşmemizde bazı 
şeylerin kağıt üzerinde 
kaldığına, bizimse somut 
işler başarmamız gerek-
tiğine karar verdik" dedi.

Kendisinin de sergiler 
açan bir sanatçı oldu-
ğunu belirten Raşidov, 

"Bugün iki ülkenin sine-
ma sektörünün temsilci-
lerini bir araya getiren bu 
toplantı ileride çok güzel 
meyveler verecek" diye 
konuştu.

Raşidov, kültürel varlık-
ların iadesine ilişkin im-
zalanan anlaşmayla ilgili 
de "Bulgaristan'a ait çok 
sayıda eseri Kanada'ya 
giderek bizzat geri getir-
dim. Geçtiğimiz günlerde 
Bulgaristan'da 488 parça 
Türk kültür varlığı ele ge-
çirildi. Bunları Türkiye'ye 
iade edeceğiz. İstiyorum 
ki mevkidaşım Ertuğrul 
Günay,Bulgaristan'a gel-
sin, ben de bu eserleri 
bizzat iade edeyim. İki 
ülke kendi kültürel kim-
liklerini korumak yolunda 
önemli bir adım atıyor. 
Kültür siyasetin üstünde-
dir, hatta daha doğrusu, 
kültür en iyi siyasettir" 
dedi.

Konuşmaların ardın-
dan anlaşmalar karşılıklı 
olarak imzalandı. İmza 
töreninin ardından Ra-
şidov, Fransa'nın Louv-
re Müzesi'nde açılacak 
Bulgar Kültür Varlıkları 
Sergisinden bir eserin 
kopyasını Günay'a verir-
ken, Günay da turkuaz 
renginde İstanbul silue-
tiyle kaplı cam bir vazo-
yu Bulgar mevkidaşına 
hediye etti.
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Osmanlı vakıflarına ait 300 civarında eserin endeksi çıkarıldı
Bulgaristan'da bulu-

nan Osmanlı vakıf la-
rına ait 300 civarında 
eserin endeksi çıkarıldı. 
IRCICA'nın yaptığı bu ça-
lışmadan da faydalanıla-
rak ülkedeki İslamî eser-
ler azınlık konumundaki 
Müslüman cemaatine 
devredilecek.
İslam, Tarih, Sanat ve 

Kültür Araştırma Merkezi 
(IRCICA) Bulgaristan'daki 
Osmanlı eserlerinin, Müs-
lüman cemaatine teslimi 
için önemli bir çalışmaya 
imza attı. İstanbul mer-
kezli IRCICA, Osmanlı 
vakıflarıyla ilgili 300 ci-
varında vakfiyenin özetini 
çıkartıp yayına hazırladı. 
Birkaç ay içerisinde ba-
sılacak bu çalışma sa-
yesinde Bulgaristan'daki 
İslamî eserlerin ülkedeki 
Müslümanlara ait olduğu 
netleşecek. Bulgaristan 
Müslümanları, böylece 
kendi vakıf eserlerinin 
nerede olduğunu rahat-
lıkla bulabilecek. 
Bunun yanı sıra elle-

rindeki Osmanlı tapuları 
ve tarihî vesikalarla va-
kıf mallarının mülkiyeti 
üzerinde hak iddia ede-
bilecek. 2002 yılında 
Dinler Yasası'nda yapı-

lan değişiklik uyarınca 
Bulgaristan'daki Osman-
lı eserlerinin Müslüman 
vakıflarına devredilmesi 
gerekiyor. Sofya yönetimi 
de yıl sonuna kadar azın-
lık vakıflarının başvur-
maları halinde mülkiyet 
devriyle ilgili çalışmaya 
başlanacağını açıkladı. 
IRCICA Genel Müdürü 
Halit Eren, vakıflarla ilgili 
hazırladıkları envanterin 
içeriğini Bulgaristan Müs-
lümanlarına gönderdik-
lerini söyledi. "Başvuru 
süresinin kaçırılmaması 
için çalışmamızı basıl-
madan gönderdik" diyen 
Eren, benzer faaliyetleri 
Yunanistan ve Makedon-
ya gibi diğer Balkan ülke-
lerinde de yapacaklarını 
kaydetti. 
Bulgaristan Müslüman-

larının temsilcisi konu-
mundaki Yüksek İslam 
Şûrası Başkanı Şabanali 
Ahmet de, IRCICA'nın 
çalışmalarının bu yılın 
sonundan itibaren başla-
yacakları hukuki müca-
delede destek sağladı-
ğını doğruladı. Şabanali 
Ahmet, "Bu eserlerin 
Müslüman vakıflarına ait 
olduğunu gösteren res-
mi belgeler Bulgar mah-

kemelerinde delil olarak 
kullanılacak" dedi. Ah-
met yasa değişikliğinin 
yapılmasından bu yana 
geçen 10 yıllık sürede 
200'e yakın vakıf eseri 
için dava açtıklarını ifade 
etti. Osmanlı vakfiyeleri-

nin yanı sıra imparator-
luğun yüzyıllar boyunca 
tuttuğu tapular da Bosna-
Hersek, Makedonya, Ye-
men, Etiyopya-Eritre ve 
Filistin'de güncel anlaş-
mazlıkların çözümünde 
kullanılmıştı. 
IRCICA Genel Mü-

dürü Halit Eren, Yıldız 
Sarayı'nda bulunan mer-
kezin diğer çalışmala-
rıyla ilgili de bilgi verdi. 
Eren, dünyanın değişik 
bölgelerinde el sanatları, 
sanat, tarih medeniyet 
konularında uluslararası 

kongre düzenlediklerini 
ve bunlarda yapılan teb-
liğlerin basıldığını anlattı. 
Bosna-Hersek'teki Mos-
tar Köprüsü'nü restore 
ettiklerini belirten Eren, 
buradaki tecrübelerini 
Kudüs'teki İslam eser-
leri için kullanmak iste-

diklerini ve Kudüs 2015 
projesini başlattıklarını 
dile getirdi. Eren, Abdül-
hamit Han'ın kullandığı 
Yıldız Sarayı'nda faali-
yet göstermelerinin hem 
IRCICA'nın bünyesinde 
bulunduğu İslam İşbirliği 

Teşkilatı (İİT) için hem de 
Türkiye için diplomatik bir 
avantaj sağladığının altını 
çizdi. Dünyanın birçok ül-
kesinden ziyaretçiyi kabul 
ettiklerini ve adeta diplo-
matik bir misyon üstlen-
diklerini söyleyen Eren, 
"IRCICA, İstanbul'a gelen 

devlet adamı ve liderlerin 
uğrak yeri haline geldi. 
Hiçbir yere gitmeyen Su-
udi prensler merkezimizi 
ziyaret ediyor, görüşme-
ler yapıyor" diye konuştu. 
Eren, İİT ve ABD arasın-
daki ortak çalışmalar için 
ABD Dışişleri Bakanı Hil-
lary Clinton'un da birçok 
lider ve devlet adamı gibi 
merkezi ziyaret ettiğini 
söyledi. Yıldız Sarayı si-
lahhanesini restore ede-
rek kütüphaneye çevir-
diklerini hatırlatan Eren, 
halka açık kütüphanede 
farklı dillerden 70 binden 
fazla kitabın okuyucunun 
hizmetine sunulduğunu 
kaydetti. 
200'e yakın vakıf eseri 

için dava açıldı 
Bulgaristan Müslüman-

larının temsilcisi konu-
mundaki Yüksek İslam 
Şûrası Başkanı Şabanali 
Ahmet, 10 yıllık süreçte 
200'e yakın vakıf eseri 
için dava açtıklarını söy-
ledi. Ahmet, "Bu eserlerin 
Müslüman vakıflarına ait 
olduğunu gösteren resmî 
belgeler, Bulgar mahke-
melerinde delil olarak 
kullanılacak" dedi.

Yeni  Kurulan Araştırma Merkezi 
Sağlık Risklerini Değerlendirecek
Kırcaali’de ülkede ilk 

olan Sınır Ötesi “Çevre 
ve Sağlık” Araştırma 
Merkezi kapılarını açtı. 
Resmi açılışta Meclis 
Sağlık Komisyonu Baş-
kanı Dr. Daniela Darit-
kova ve ülkenin Genel 
Sağlık Müfettişi Dr. An-
gel Kunçev yer aldı. 
Konuklar arasında 

Yunanistan’ın Plovdiv 
Konsolosu Nikolas Pi-
perigos, Aleksandru-
polis (Dedeağaç) “De-
mokrit” Trakya Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi’nden 
Eleonora Hacipaşali, 
Milletvekili Tsveta Ka-
rayançeva, Vali İvanka 
Tauşanova, Kırcaali 
Belediye Başkanı Müh. 

Hasan Azis, belediye 
meclisi üyeleri, ülke ge-
nelinden sağlık müfet-
tişlikleri müdürleri, böl-
gedeki sağlık merkezi 
yöneticileri, mimarlar, 
inşaat personeli, pro-
jenin gerçekleştirilme-
sinde yer alan kişiler 
vb. da vardı. 
Merkezde modern bir 

donanım ve insan sağ-
lığına çevrenin etkile-
rini araştıran gözlem 

ve denetim sistemi yer 
alıyor. Projenin yönet-
meni ve Kırcaali Sağlık 
Müfettişliği Müdürü Dr. 
Jeni Staykova: “Yapılan 
gözlem ve ölçümler, da-
kikası dakikasına sağlık 
risklerini belirlemeye 

yardımcı olacak ve ge-
rekli olduğu durumlar-
da önlemler alınması-
nı sağlayacaktır” diye 
açıkladı. 
Bulgaristan ile Yuna-

nistan sınır bölgesinde 
yaşayan insanların sağ-

lık statüsünü yükseltme 
ve yaşam kalitesini ar-
tırma programlarının da 
gerçekleştirilmesi ön 
görülmüştür. 
Proje “2007 – 2013 

Bulgaristan ile Yunanis-
tan Bölgesel İş Birliği” 

Operasyonel Programı 
tarafından finanse edi-
liyor ve toplam 2 mil-
yon Avro değerindedir. 
Kırcaali Bölge Sağlık 
Müfettişliği projesinin 
partnerleri “Kırcaali 
Sağlık Halk Koalisyo-

nu” Derneği ve Yuna-
nistan Aleksandrupolis 
“Demokrit” Trakya Üni-
versitesi Tıp Fakültesi 
Hijyen ve Çevre Koru-
ma Laboratuarı’dır. 

         Kırcaali Haber
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Koşukavak’ta yeni cami açılışı yapıldı
Bulgaristan Baş-

müftüsü Mustafa Aliş 
Haci: "Mevcut cami 
bize yetmiyor. Biz de 
yeri aldık. Ama 10 se-
nedir inşaat için izin 
bekliyoruz. Maalesef 
belediyeden anlayış 
göremedik"
Bulgaristan'da Müslü-

manlar Ramazan ayının 
son günlerini coşkulu 
bir şekilde yaşarken, 
ülkenin güneyindeki 
Koşukavak (Krumovg-
rad) kentinin cemaati 
Kadir Gecesi’nde yeni 
bir camiye kavuştu. An-
cak başkent Sofya'daki 
Müslümanlar, arsası 
hazır olan ikinci cami-
nin inşaatı için 10 yıldır 
belediyeden izin bekli-
yor.
Hayırseverlerin ba-

ğışları ile yapımı ta-
mamlanan 200 kişi 
kapasiteli caminin açı-
lışına Koşukavak halkı 
ve Bulgaristan Müslü-
manları Başmüftülüğü 
yetkilileri katıldı. "Bay-
ram Ak" ismi verilen 
yeni caminin hizmete 
girmesi dolayısıyla AA 
muhabirine konuşan 
Bulgaristan Başmüftü-
sü Mustafa Aliş Haci, 
"Kadir Gecesi’nde iki 
Kandilimiz oldu. Biri Ka-
dir Gecesi, bir de cami 
açılışı" dedi.
Bulgaristan'daki Müs-

lümanların Ramazan 
ayı nedeniyle yoğun 
duygular yaşadıklarını 
dile getiren Başmüf-

tü Haci, "Bu mübarek 
caminin, bu mübarek 
gecede açılışını yaptık. 
Umarız ki, inşallah bu 
cami cemaatsiz kalma-
yacak. Burada yapılan 
ibadetler de kabul ola-
cak. İnanıyoruz ki buna 
benzer açılışlar ve hiz-
metler devam edecek" 
diye konuştu.
B a ş m ü f t ü  H a c i , 

Türkiye'de ve dün-
yada yaşayan tüm 
Müslümanların Kadir 
Gecesi'ni kutlayarak, 
"Aynı zamanda kapı-
mıza gelen bayram do-
layısıyla herkesi tebrik 
etmek istiyorum. Dünya 
çapında barış ve anla-
yış olsun. İnşallah daha 
güzel günler bizi bekli-
yor diye umut ediyoruz" 
dedi.
Her bir cami Kabe’nin 

bir şubesidir" 

Törene katılan Kırcaali 
Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmed de, "Her bir 
cami Kabe’nin bir şube-
sidir" ifadesini kullandı. 
Akşam namazı önce-
sinde cemaatle sohbet 
eden Mehmed, yeni ca-
minin açılışı dolayısıyla 
duydukları mutluluğu 
vurguladı.
Beyhan Mehmed, AA 

muhabirine yaptığı de-
ğerlendirmede, "Cami-
lerimiz Müslümanları bir 
araya getiren, onların 
eğitimini sağlayan, birlik 
beraberliğini sağlayan 
medeniyet yuvasıdır. 
Kur’an-ı Kerim’deki kar-
şılığı 'mescit'tir" dedi.
Caminin yapılmasına 

başından beri yardım 
eden İslam Tarih, Sa-
nat ve Kültür Araştırma 
Merkezi (IRICA) Ge-
nel Direktörü Dr. Halit 

Eren, sponsorlarla bir-
likte gerekli organizas-
yonu yapmış olmaktan 
mutluluk duyduğunu 
söyledi.

Eren, "Bugün bu se-
vinci Koşukavak halkı 
ile birlikte paylaşıyoruz. 
Bu Kadir Gecesi’nde 
caminin açılışını ya-
pıyoruz. Mahşeri bir 
kalabalık burada hem 
iftar yapıyor, hem de 
cami açılışına katılıyor" 
dedi.
Koşukavak halkının 

mutlu gecesine katılan 
Türk kökenli Bağım-
sız Milletvekili Korman 
İsmailov da, "Hayırlı 
Ramazan ayında güzel 
ve mutlu anlar yaşadı-
ğını" söyledi. "Halkımız 
kaynaşıyor, pekişiyor" 
diyen İsmailov, "Son 
haftalarda bizim bura-
daki köy ve kasabaları 
gezerken halkımızın 
kaynaştığını, pekiştiği-
ni de gördük. İnşallah 
bu cami hep dolu olur. 
Buradaki güzel iftarlar 

sadece Bulgaristan’da 
değil tüm Balkanlar’da, 
Ü s k ü p ,  K o s o v a , 
Podgoritza’da da görü-
yoruz" şeklinde konuş-
tu.
Cami inşaatına izin 

vermeyen belediye 
mazeret bildirmiyor
Koşukavak Müslü-

manları bölgelerindeki 
ikinci caminin açılışı do-
layısıyla sevinç yaşar-
ken, nüfusu 1,5 milyon 
olan başkent Sofya'daki 
Müslümanlar geçen 
Ramazan bayramını da 
tek bir camide namaz 
kılarak karşıladılar.
Başmüftü Mustafa Aliş 

Haci, Sofya Müslüman-
larının mescit sıkıntısını 
AA’na anlatırken, Sofya 
Belediyesi'ni bu konuda 

duyarlı davranmadığına 
dikkati çekti.
"Sofya’da Ramazan, 

Allah’a şükür çok güzel 
geçiyor. Bu yıl daha çok 
sayıda genç Müslama-
nın teravih namazlarına 
katılmasından dolayı 
çok mutluyuz" diyen 
Aliş Haci, buna rağ-
men şehir merkezinde 
tek olan Banya Başı 
Camisi'nin cemaat için 
hiçbir şekilde yeterli ol-
madığını vurguladı.
Caminin kubbesinde 

depremler nedeniyle 
meydana gelen çatlak-
ların onarımı sürdüğü-
nü kaydeden Başmüftü, 
bayram namazına ge-
lecek cemaatin camiye 
sığamadığına işaret 
etti. Başmüftü Haci, 
Sofya Müslümanların 
sorunlarına ilişkin şun-
ları söyledi:

"Mevcut cami bize 
y e t m i y o r .  S o f y a 
Belediyesi'nden daha 
önce defalarca yer iste-
miş olmamaza rağmen 
yer veremeyeceklerini 
ama yeri biz bulursak 
yardımcı olacaklarını 
söylemişlerdi. Biz de 
yeri aldık. Ama 10 sene-
dir inşaat için izin bekli-
yoruz. Maalesef beledi-
yeden anlayış göreme-
dik. Ama bu işin peşini 
bırakmayacağız, çünkü 
hayati bir mesele oldu. 
Bütün Müslümanlar biz-
den bunu isterken, biz 
de yapmak zorundayız. 
Biz de istemeye devam 
edeceğiz."
Milletvekili Korman 

İsmailov da, "Bulgaris-
tan hükümeti ve Sofya 

Belediyesi yönetiminin 
bazı aşırı milliyetçi ses 
ve hareketlere kulak 
verdiğini" öne sürerek, 
inşata izin vermeyen 
belediyenin bu durum 
için hiçbir mazeret gös-
termediğini vurguladı.
Kırcaali Bölge Müftü-

sü Beyhan Mehmed de, 
Bulgaristan hükümetine 
çağrıda bulunarak, "Hü-
kümetimizin aklı selimle 
hareket edip bu sıkıntı-
dan bizi kurtarmasını 
istiyoruz" dedi.
Yıllar önce Sofya’da 80 

kadar caminin bulundu-
ğunu anımsatan Meh-
med, "Bugün bir tane 
camiyle Müslümanlar 
haliyle zorluk yaşıyor. 
İkinci bir caminin kurul-
ması ertelenmeyecek 
bir ihtiyaçtır" dedi.                     

                            AA

71 yaşındaki Şefika nine yakınları 
ile internet aracılığıyla görüşüyor

71 yaşındaki Mleçinolu 
(Sütkesiği) Şefika Şengü-
ler haftada bir kez köydeki 
Halk Toplum Merkezinde-
ki bilgisayar odasına gelip 
Skype üzerinden yakınla-
rıyle görüşüyor. 

Toplum Merkezi Sek-
reteri Mümine Ahmet’in 
yardımı ile Şefika nine 
Türkiye’deki kızları ve to-
runlarıyle bir iki saat görü-
şüp konuşuyor. 

Dör t bilgisayar, çok 
fonksiyonlu yazıcı, web 
cam ve kulaklıkla dona-
tılmış bilgisayar odası 
bu yıl Mart ayında “Kü-
rese l  Kütüphaneler-
Bulgaristan” projesi sa-
yesinde açılmıştı. 

Şefika nine, “Küresel 
Kütüphaneler” teşkila-

tına köydeki insanların 
uzaklardaki yakınlarıyle 
görüşme imkanı veren 
bu projesi için teşekkür 
ediyorum” diye memnu-
niyetini ifade etti. 

İki kızı, bir oğlu ve 7 to-
runu olan Şefika Şengü-
ler 1941 yılında Mleçino 
köyünde dünyaya geliyor. 

Hayatının büyük bir kıs-
mını tütün tarlalarında 
geçirir. Köydeki sağlık 
ocağında temizlikçi olarak 
da çalışmıştır. 

Kendisi Türkiye’de yaşa-
masına rağmen her yaz 
köyüne gelip sıla hasretini 
gideriyor. 

            Güner ŞÜKRÜ
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Soydaş, Bulgaristan'daki Haklarını, AİHM'de Arayacak
Bulgaristan'da Todor 

Jivkov döneminde 1984-
1989 yılları arasında uy-
gulanan işkence ve asi-
milasyonun hesabının 
verilmesi için soydaşla-
rın başlattığı mücadele 
devam ediyor. Soydaş-
lar, zorunlu göç nede-
niyle Bulgaristan'da ka-
lan hizmet yıllarının para 
olarak kendilerine öden-
mesi için açtıkları davayı 
kaybedince, iç hukukun-
da tükenmesini dikka-
te alarak Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi'ne 
(AİHM) başvurdular.
Bursa'da 2003 yılın-

da kurulan Balkanlarda 
Adalet, Haklar, Kültür ve 
Dayanışma Derneği'nin 
(BAHAD), Bulgaristan'da 
1984-1989 yılları arasın-
da soydaşlara Belene 
Kampı'nda yapılan iş-
kence ve asimilasyonun 

hesabını sormak için 
başlattığı mücadele sü-
rüyor.
BAHAD'ın Başkan Yar-

dımcılığını yapan Şükrü 

Altay, zorunlu göç ne-
deniyle Bulgaristan'da 
kalan sosyal haklarının 
kendisine nakit ödenme-
si için açtığı davadan so-

nuç alamayınca, AİHM'e 
başvurdu. Jivkov döne-
minde Belene Kampı'nda 
işkence gören 517 kişi-
den birinin kendisi ol-

duğunu söyleyen Altay, 
"Jivkov döneminde, beni 
de Belene Kampı'nda 
esir aldılar. Burada uzun 
süre işkence gördüm. 
Sonra da zorunlu göç 
kapsamında Türkiye'ye 
gönderildim. Bu sırada, 
sosyal haklarımın tümü 
Bulgaristan'da kaldı. 
Yaptığımız tüm başvu-
rulara rağmen bunların 
iadesini sağlayamadık. 
Ben de diğer arkadaşla-
rımıza emsal dava oluş-
turması için şahsi olara 
önce Kırcaali İl İdare 
Mahkemesi'nde dava 
açtım. Buradan, sosyal 
hakların ödenemeyeceği 
şeklinde karar çıktı. Bu 
karara itiraz etmek için, 
Bulgaristan Yüksek İdari 
Mahkemesi'ne müracaat 
ettim. Geçtiğimiz Aralık 
ayında, bu mahkemede 
de benzer karar çıktı. 
Böylece iç hukuk tüken-
miş oldu. Ben de, dava-
mı AİHM'e taşımaya ka-
rarı verdim. Geçtiğimiz 
20 Haziran günü baş-
vuru yaptım. Buradan 
çıkacak olan karar çok 
önemli. Önemli çünkü, 
zorunlu göç nedeniyle 

tam 122 bin kişinin sos-
yal hakkı bu ülkede bu-
lunuyor" dedi.
"JİVKOV'UN KİN VE 

NEFRETİNE ZAMAN 
AŞIMI"
Bulgaristan Başsav-

cılığı tarafından Jivkov 
döneminde iki etnik 
grup arasında, kin, nef-
ret ve düşmanlık yaptığı 
iddiasıyla 1991 yılında 
aralarda İçişleri Baka-
nı, Savunma Bakanı ve 
merkez komite üyelerinin 
de aralarında bulunduğu 
5 kişi hakkında başlatı-
lan soruşturma, geçti-
ğimiz 20 Temmuz günü 
zaman aşımına uğradı. 
Bu karar, gelişmeleri ta-
kip eden Bulgaristan'da 
ADALET, Türkiye'de ise 
BAHAD'a da bildirildi. 
BAHAD'ın Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı 
Şükrü Altay, Bulgaristan 
Başsavcılığı'nın süreyi 
uzatarak kendilerini oya-
ladıklarını, alınan bu ka-
rarı, Avrupa Komiseri'ne, 
Avrupa İzleme Komite-
sine ve Avrupa Genel 
Sekreterliği Siyasi ve 
hukuk Departmanlığına 
taşıyacaklarını açıkladı.

Ardinolu folklorcular Deliorman’da 
bol bol alkışlandı

Ardino (Eğridere) Ro-
dopska İskra (Rodop 
Kıvılcımı) Toplum Mer-
kezi çatısı altında faaliyet 
sürdüren amatör folk-
lor sanatçılarının Kuzey 
Bulgaristan’da gerçek-
leştirdikleri 4 günlük tur-
ne son derece başarılıydı. 

Geleneksel 4. Ulusal Türk 
Folklor Festivaline katılan 
Yüksel İsmail’in solist ve 

yönetmeni olduğu yerel 
Türk folklor orkestrası ile 
yetenekli müzisyen Er-
gün Mümünov seyircile-
rin gönlünü kazandılar. İki 
gün süren folklor bayramı 
25-26 Ağustos 2012 tarih-
lerinde Razgrad’ın Loznit-
sa Belediyesine bağlı Ve-

selina (Karagöz) köyünde 
“Müzik-Hoşgörünün Dili” 
sloganı altında gerçek-

leşti. Etkinlik, Loznitsa 
Belediyesi ile Hoşgörü 
Derneği tarafından Kültür 
Bakanlığının desteğiyle 
organize edildi.

4. Ulusal Türk Folklor 
Festivaline ülkenin çeşit-
li yerlerinden 35 folklor 
ekibi ve bireysel olarak 
icracılar katıldı. Sahneye 
toplam 500 amatör folklor 
sanatçısı çıktı. 

Ardino’da faaliyet yürü-
ten orkestra Dulovo Be-
lediyesine bağlı Ruyno 

köyü çevresinde bulunan 
Demir Baba Tekke’de ger-
çekleşen Belediye Türk 
Folklor kortejine katıldı. 
Dulovo kentinde ve Çer-
nolik ile Paisievo köyle-
rinde de konser sundular, 
seyircilerin bol alkışlarını 
aldılar. 

S e y i r c i l e r  a s l e n 
Ardino’nun Yabılkovets 
(Elmalı) köyünden olan 
saz ve söz ustası Ali 
Emin’in türkülerine de 
hayran kaldılar. Ardino 
grubunda Mleçino (Süt-
kesiği) köyünden genç 
şair İsmigül Bayram, Zla-
tograd Prosveta Toplum 
Merkezinden gaydacı 
Emanuil Pulev ile solist 
Daniel Karaasenov da 
yer aldılar. 

Sahnede gösterdikleri 
başarılı performans için 
Ardinolu amatör folklor 
sanatçıları onur ve şük-
ran belgesi ve anmalık 
eşya ile ödüllendirildiler. 
Kendi tarafından Rodops-
ka İskra Toplum Merkezi 
Başkanı Yüksel İsmail ev 
sahiplerine birer anmalık 
eşya ile plaket sundu. 

            Güner ŞÜKRÜ

Tuna nehrinin seviyesi düşmeye devam ediyor
Tuna Nehri Araştırma 

Ajansı’ndan yetkililer, 
Tuna nehrinin seviyesi-
nin sadece Bulgaristan 
kısmında değil, nehrin 
yukarı kısımlarında da 
düşmeye devam ettiğini 
bildirdi. 23 Ağustos tari-
hinde Tuna nehrinin se-
viyesi Ruse bölgesinde 
14 santimetre ile, Orya-

Küçük kale futbol turnuvasında 
Boyno takımı birinci oldu

Ardino’nun (Eğridere) Gorno Prahovo (Tos-
çalı) köyünde geçen hafta düzenlenen gele-
neksel köy şenliği çerçevesinde gerçekleşen 
küçük kalelerde futbol turnuvasını Emrah 
Mümün’ün kaptanı olan  Boyno köyü takımı 
kazandı. Rekor derecedeki hava sıcaklığından 
dolayı turnuvaya Mleçino (Sütkesiği), Boyno 
(İsmailler) ve ev sahipliği yapan Gorno Pra-
hovo takımları katıldılar. Maçlar 20’şer dakika 
zamandan ibaret iki yarıda ve sahada 6 kişilik 
takımlarla oynandı.

Sıcak havaya rağmen futbolcular futbolse-
verlere güzel oyun sergilediler. Dereceye gi-
renlere Gorno Prahovo’nun muhtarı İbrahim 
Murat, Tosçalılar Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği tarafından sağlanan para ödülleri 
sundu.

Mleçino takımının kaptanı Aydın Rıfkı turnu-
vanın en iyi futbolcusu belirlendi. 

                                           Güner ŞÜKRÜ

Bağış SMS’lerine KDV dahil edilmeyecek
Telefon operatörleri bağış kampanyaları es-

nasında gönderilen bağış SMS için KDV da-
hil edilmeyeceğini açıkladı. Alınan bu kararın 
neticesinde ilerde olası bağış kampanyaları 
esnasında vatandaşların daha fazla katılım 
göstermeleri bekleniyor. Bağış için telefonla 
yapılacak görüşme ücretlerine de KDV dahil 
edilmeyeceği açıklandı. Bunun bağış kampan-
yalarına çok olumlu şekilde etki etmesi bekle-
niyor.                                     Kırcaali Haber

hovo ve Sviştov bölgele-
rinde ise 10 santimetre 
ile düştü. Tuna nehrinin 
Bulgaristan kısmındaki 
düşük seviyeli yerler 12, 
Macaristan’da ise 30’dur. 
Önümüzdeki haftalar-
da Tuna nehrinin bazı 
yerlerinde seviyenin sı-
fıra düşmesi bekleniyor. 
Tahminlere göre kuraklık 
devam edecektir.

           Kırcaali Haber
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Stremtsi folklor ekibi, 4. Ulusal Türk Folklor Festivaline katıldı
Kırcaali’nin Stremtsi 

(Göklemezler) köyü Og-
nişte Toplum Merkezin-
de Gülser Halil’in yönet-
menliğinde faaliyet sür-
düren foklor ekibi 25-26 
Ağustos 2012 tarihlerin-
de Razgrad’ın Loznitsa 
Belediyesine bağlı Ve-
selina (Karagöz) köyün-
de “Müzik-Hoşgörünün 
Dili” sloganı altında ger-
çekleşen 4. Ulusal Türk 
Folklor Festivaline ka-
tıldı. Bu katılım Kırcaali 
Belediyesinin maddi ve 
manevi desteğiyle müm-
kün oldu. Etkinlik, Loznit-
sa (Kubadın) Belediyesi 
ile Hoşgörü Belediyeler 
Birliği Derneği tarafından 
Kültür Bakanlığı’nın des-
teğiyle düzenlendi. Deli-
orman bölgesinden Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Milletvekilleri Ha-

san Ademov, Ramadan 
Atalay ve Belgin Şükrü, 
Loznitsa Belediyesine 
kardeş Türkiye  İzmir 
Gaziemir Belediye Baş-
kanı Halil İbrahim Şenol, 
Gaziemir Meclis Üyeleri, 

İsperih (Kemallar), Sa-
muil (Işıklar) ve Omurtag 
(Osmanpazarı) belediye 
başkanları resmi konuk-
lar arasındaydı. Festival, 
Stremtsi folklor ekibinin 
gösterisiyle açıldı. Ama-

tör folklorcular, ilk önce 
eski bir Türk geleneği 
tanıttılar, ardından türkü 
söyleyip, mani okudu-
lar. Gösterinin sonunda 
da halkoyunu gösterisi 
sundular. 

2 4  A ğ u s t o s ’ t a 
Razgrad’da karşılanan 
30 kişilik ekip otele yer-
leştirildi. Aynı gün festi-
vale katılan diğer folk-
lor ekipleriyle birlikte 
bölgedeki kültürel tarihi 
yerleri gezdiler. Ekipte 
yer alan gençler Kuzey 
Bulgaristan’a yapılan 
yolculuktan çok mem-
nun. Yolculuğun bol bol 
türkülü ve şen şakrak 
geçtiğini paylaştılar. Ay-
rıca festivalin açılışını 
yapma fırsatını bulduk-
larına çok sevindiklerini 
dile getirdiler. 
4. Ulusal Türk Folklor 

Festivaline 35 folklor 
ekibi katıldı. Sahneye 
toplam 500 amatör folk-
lor sanatçısı çıktı. Hoş-
görü Belediyeler Birliği 
Derneği’nin İcra Müdü-
rü Ayhan Ethem ile Loz-
nitsa Belediye Başkanı 

Ayhan Haşimov katılım-
cılara birer takdir belgesi 
ile anmalık eşyalar sun-
dular. 
Bulgaristan dışında 

ayrıca Türkiye’den de 
folklor ekipleri festival 
programında yer aldılar. 
Türkiye Radyo ve Tele-
vizyon (TRT) kurumu-
nun ise festivalle ilgili 
film çekti.
Amatör folklor sanat-

çıların yanı sıra son yıl-
larda Bulgaristan’da çok 
yaygınlaşan pop-folk 
müzik yıldızları Orhan 
Murat, Ekstra Nina ve 
DJ LORDA’nın da festi-
val çerçevesinde konser 
sundular. 
Geçen yıl düzenlen 3. 

Ulusal Türk Folklor Fes-
tivaline Ardino (Eğridere) 
ev sahipliği yapmıştı. 
    
      Resmiye MÜMÜN

Boynik köyünde hemşeriler buluşması  
Krumovgrat (Koşu-

kavak) Belediyesi’nin 
Boynik (Ürpek) kö-
yünde gerçekleşen 
Geleneksel Hemşeri-
ler Buluşmasına yak-
laşık 100 kişi katıldı. 
Boynik, Kırcaali İlinde 

resmi olarak kimsenin 
yaşamadığı 10 köyden 
biridir. 
Artık 32 yıldır hiç ara-

lıksız (1984-1989 yılla-
rında bile) yurt içindeki 
ve yurt dışındaki Ür-
pekliler Ağustos ayı-
nın son cumartesi gü-
nünde hemşerileriyle 
görüşmek için buraya 
toplanıyorlar. Misafir-
lerin güzel vakit geçir-
meleri için Hemşeriler 
Buluşması Gir işim 
Komitesi ilgileniyor. 

Her yıl yeniden seçilen 
Komite Üyeleri yapılan 
giderlerin raporunu su-
nuyorlar. 
Köy, Krumovgrad sı-

nırlarında bulunuyor 
ve Momçilgrad (Mes-
tanlı) ile Stambolovo 

Belediyeleriyle sınır-
daş. Karşısında bulu-
nan Studen Kladenets 
(Soğukpınar) Barajı’nın 
diğer kıyısında ise Kır-
caali Belediyesine ait 
topraklar mevcut. Boy-
nik köyünün üç ma-
hallesi de eşi benzeri 
olmayan kuş türlerinin 
korunması amacıyla, 
özellikle Bulgaristan’da 
tek burada bulunan 
beyaz başlı akbaba 
kolonisinin korunması 
için kurulan ünlü Ro-

dop milli parkları Vılçi 
Dol (Kurtdere) ile Stu-
den Kladenets Geyik 
Çiftliği arasında bulu-
nuyor. 
Ürpek dağında sert 

insanlar yaşamış. On-
lar eşi benzeri olmayan 

hala güzel taş evlerde, 
kazılmış kuyularda, 
ağaç ve metalden ya-
pılan ev kap ve aletler 
de görülebilen kültü-
re sahipmiş. Şu anda 
Ürpek köyünde tek bir 
kişi yaşıyor. 
Buluşmanın yapı-

lacağı yere varmak 
için insanlar saatlerce 
yaya yürüdüler, çünkü 
oraya araçla erişim 
imkanı yok. Momçilg-
rad kentinden bir grup 
genç Ürpeklilerin an-

lamlı etkinliğine katı-
lıp onların alışkanlık 
ve adetlerini öğrenip 
ve aynı zamanda Ro-
dopların kültürel tarihi 
yerleriyle tanışmak 
için geliş-dönüş için 
5 saat yol yürüdüler. 
Girişim Komitesinin 
uzun yıllardır Başkanı 
olan Haskovo’da ya-
şayan Hüseyin Dede 
tanıttığı raporla birlik-
te Ürpek’te yaşamış 
şairlerin şiirlerinden 
örnekler okudu. 
Bursa’ya göç eden 

Hasan Ağabey kame-
rayla görüntü çekiyor-
du. O, uzun yıllardan 
sonra sıla hasretini gi-
dermeye, temiz hava 
almaya, bir zamanlar 
yaşama şerefi buldu-
ğu anılara dönmeye 
geldiğini paylaştı. 
Hemşeriler Buluş-

masına katılanların 
bir kısmı ilk defa bu 
yerleri ziyaret ediyor-
lar, büyük bir kısmı ise 
burada hiç yaşama-
mışlardır. Fakat artık 
geyik ve ceylanların 
koşuştuğu bu güzel 
yerlerde hayatını ge-
çiren atalarının duygu 
ve yaşam kavrayışını 
hissediyorlar.
 
     Ömer HÜSEYİN

Tütüne %30 zam yapılacak
Bu yıl ülkede yaşanan yoğun sıcaklar ve kurak-

lıktan dolayı tütünden gerekli verimin alınmasına 
engel olduğu açıklandı. 

Dönüm başına 40-50 kg tütün elde edilmesi 
bekleniyor. Bu da bu yılki tütün hasadının geçen 
yıla nazaran 3 kat daha az olması anlamına ge-
liyor. Bu nedenle hem üreticileri mağdur etme-
mek adına, hem de tütün hasadının az olması 
vesilesiyle tütüne %30 oranında zam yapılacağı 
öğrenildi. Her ne kadar yapılacak zammın üretici-
lerin kuraklık yüzünden uğradıkları mağduriyetin 
telafi edilmesi planlansa da, şu an için bu pek 
de mümkün görünmüyor. Nitekim çoğu üreticiler 
kurak nedeniyle ciddi kayıp içerisinde olduklarını 
ve yapılacak %30 gibi oranda bir zammın zararla-
rını tamamen karşılamayacağını savunmakta. Hiç 
şüphesiz kuraklık sadece Bulgaristan’ı vurmuş 
değil, Türkiye, Yunanistan, Makedonya, Roman-

ya, Sırbistan ve Hırvatistan’daki tütün üreticileri 
de kuraklıktan dolayı mağdur durumda oldukları 
gözleniyor. Bu yıl tütün hasadının düşük olması, 
geçimini tütünden sağlayan üreticilerin boynunu 
bükmüş durumda. 

Hiç kuşkusuz tütün hasadının düşük olması si-
gara fiyatlarını da doğrudan etkileyecek. Özellikle 
sigara kullanıcılarının kendilerini şimdiden gele-
cek zamma karşı hazırlamaları gerekiyor. Bu yıl 
zamlarda iyice bunalan vatandaşların, olası sigara 
zammı karşısında da ne tepki verecekleri merak 
konusu.                                  

     Kırcaali Haber
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Temelini Komünist Liderin Attığı Metro İstasyonunu AK Başkanı Açtı
Bulgaristan’da zama-

nın komünist lideri Todor 
Jivkov’un temelini attığı 
metro istasyonunun açı-
lışını Avrupa Komisyonu 
Başkanı Jose Manuel 
Barosso yaptı. Sofya’da 
inşaatına 1981 yılında 
başlanılan istasyon, 
daha sonra durdurul-
muştu. Avrupa Birliği’nin 
inşaatını finanse ettiği 
istasyon, 30 yıl sonra 
tamamlanarak Avrupa 
Birliği adı ile hizmete 
açıldı.
Zamanında ordudaki 

inşaat bölümü tarafın-
dan ücretsiz el emeği ile 
yapılan istasyon, aynı 
zamanda nükleer saldırı-
lara karşı sığınak görevi 
amacı ile de yapılmıştı. 
2008 yılında başlanan 
ikinci hattın inşaatının 
3,8 kilometrelik kısmı ise 
Doğuş Holding tarafın-
dan gerçekleştirilmişti.

Açılış törenine Cum-
hur başkanı  Rosen 
Plevneliev, Sofya Bele-
diye Başkanı Yordanka 
Fandıkova’nın yanında 
Doğuş Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Gönül 
Talu da katıldı. Yaklaşık 

800 milyon Euro’ya mal 
olan projenin 486 milyon 
Euro’su AB’den karşıla-
nıyor.
İkinci metro hattının 

resmi açılış törenine ka-
tılan Barosso, Avrupa 
Birliği durağındaki birliği 

sembolize eden metal 
anıtının açılışını da yap-
tı.
Metro genişletme pro-

jesinin tüm ulaşımların 
entegre edilmesine çok 
güzel bir örnek olduğunu 
aktaran Barosso, bugü-
nün Sofya ve Bulgaris-
tan için büyük bir gün 
olduğunu söyledi. Pro-
jenin yüzde 50’sini AB 
tarafından finanse edil-
diğini belirten Barosso, 
“Bir istasyonun adını Av-
rupa Birliği koyduğunuz 
için teşekkür ederim. Bu 

ülkenin ve AB ile omuz 
omuza olduğunu göste-
riyor.” dedi.
Yeni 11 kilometrelik hat, 

başkentin merkezinden 
geçtiği için özel Tünel 
Delme Makinası (TDM) 
kullanıldı. Bu sayede 
Roma döneminden kalan 
antik eserlerin de muha-
fazası sağlandı. Sofya 
metrosu, Avrupa’da eşi 
benzeri olmayan arkeo-
loji sergisiyle de dikkatle-
ri çekiyor. Neolit ve antik 
çağa ait olan el sanatla-
rını görmek isteyenler, 
şeffaf vitrinler sayesinde 
bunu yapabilecek.
Serdika şehrin kalıntı-

ları, Serdika durağında 
inen veya alt geçitten 
geçen herkes tarafın-
dan görülebilecek. 12 
cam vitrini ile sarılı olan 
arkeolojik kalıntıların 
arasında 2 bin yıllık ah-
şap direk, 2. yüzyıla ait 
şehir harita rölyefi, yine 
2. asıra ait erkek büstü, 
Heros şekli ile heykel 
bulunuyor. Serdika şeh-
rinin su tesisatı onarımı-
nı anlatan Latince yazılı 
olan bir kolon da dikkat 
çekiyor.
Metroda yapılan arkeo-

lojik kazılar için 6 milyon 
leva harcandı. Proje ise 
şehrin tarihini tamamıyla 
muhafaza edebilmek için 
5 kez değiştirildi.
Metro istasyonlarının 

üstünde ve asfalt yolun 
altındaki ara katta yer 
alan arkeolojik bölüm-
de, gelecek yıl sonuna 
kadar çalışmaların biti-
rilmesi planlanıyor.
Yapılan yeni hatla bir-

likte Sofya’nın kenar 
semtlerden merkezine 
12 dakikada ulaşılabi-
liyor. Yeni güzergahla 
birlikte Sofya’daki met-
ro uzunluğu toplam 31 
kilometreye ulaştı. Yol-
cu sayısının ise 180 
bin’den 320 bin’e çıkma-
sı bekleniyor. Metro’nun 
Sofya’ya 40 milyon Euro 
doğrudan ve dolaylı yol-
dan ekonomik katkısı 
bulunduğu belirtiliyor. 
AB fonları sayesinde 12 
yeni metro tren aracı da 
satın alındı. Kasım ayına 
kadar 6 tane daha baş-
kente getirilmesi planla-
nıyor. Açılış vesilesiyle 
Sofyalılar metroya bir 
gün için ücretsiz gezme 
fırsatı buldu.
                       CIHAN

Okullar 17 Eylül’de açılacak
Bulgar istan Eği -

tim, Gençlik ve Bi-
lim Bakanlığı’ndan 
2012/2013 eğit im-
öğretim yılının 15 
Eylül’ün cumartesi gü-
nüne denk gelmesin-
den dolayı pazartesi 
17 Eylül’de açılacağı 
bildirildi. Bu yıl her 
okulun yeni eğitim-
öğretim yılının açılış 
saatini kendi yönetimi 
tarafından belirleye-
ceği açıklandı. Ba-
kanlığın duyurduğu 
ön verilerine göre bu 
yıl birinci sınıfa 60 000 
öğrenci gidecek. Yeni 
ders yılında öğrencile-
rin dört tatili olacak. İlk 
önce öğrenciler 1’den 
4 Kasım tarihlerine 
kadar dinlenecekler. 
Noel ve Yılbaşı tatili 22 
Aralık’tan başlayarak 
6 Ocak 2013 tarihine 
kadar sürecek. Geçen 
yıl uygulamaya geçen 
kış tatili de 23, 24 ve 
25 Şubat tarihlerinde 
olacak. Bahar tatili ise 
29 Mart’tan başlaya-
rak 7 Nisan’da sona 
erecek. 
2012/2013 eğitim-

öğretim yılında ül-
kede tüm 5 yaşında 
olan çocuklar eğitim 
sistemine dahil edile-

cek. Eğitim Bakanlığı-
nın verilerine göre bu 
belediyelerin yüzde 
66’sında olmuştur. Bu 
yıl artık kanun üzere 
bakanlıktan sağlanan 
mali kaynaklarla tüm 
belediyelerin okul ön-
cesi eğitim grupları 
oluşturmaları gereki-
yor. 
Anaokullardan başka 

belediyeler okullarda 
da bu tür sınıflar aça-
bilir. Bunun olması için 
odalarda kara tahta 
ve okul masaları ol-
maması lazım. Bunun 
yerine çocuklar için 
küçük sandalye, masa 
ve dinlenmek için uy-
gun yerler olması şart 
koyulmuştur. 
Hesaplara göre bu 

yıldan itibaren okullar-

da üçüncü sınıf öğren-
cilerine öğleden sonra 
ek ders çalışmalar su-
nulacak, fakat bu uy-
gulama öğrenciler için 
zorunlu olmayacak. 
Kırcaali İlinde yeni 

eğitim-öğretim yılı 17 
Eylül’de 81 okulda 
açılacak. Öğrenci ye-
tersizliğinden dolayı 
Cebel (Şeyh Cuma) 
Belediyesine bağ-
lı General Geşevo 
(Gölcük) köyündeki 
okul kapandı. Öğren-
ciler yakın Ustren kö-
yündeki okulda eğitim 
görecekler. 
Ön verilere göre Kır-

caali İlinde 1334 minik 
çocuk ilk defa ilköğre-
tim okuluna ayak ba-
sacak. 
       Kırcaali Haber

Geleneksel Elmalı Baba 
Mayesine Yoğun İlgi

Momçilgrad (Mestanlı) 
Belediyesinin Bivolya-
ne (Mandacı) köyünde 
geçen cumartesi günü 
gerçekleşen geleneksel 
maye bölgeden, yurt 
içinden ve yurt dışından 
yüzlerce kişiyi bir araya 
getirdi. Yerel Alevi top-
luluğunun Elmalı Baba 
anısına düzenlediği ma-
yede Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi (HÖH) par-
tisinden birçok temsilci 
vardı. Resmi konuklar 
arasında HÖH millet-
vekilleri Ramadan Ata-
lay, Necmi Ali ve Ünal 
Tasim hazır bulundular. 
Geçen yıl restore edilen 
Elmalı Baba Tekkesi’nin 
açılışına katılan HÖH 
Genel Başkanı Dr. Ah-
met Doğan bu yıl ma-
yede yoktu. 
Alevilerin kutsal say-

dıkları bu yerde, Tür-
kiye Cumhuriyeti Filibe 
Başkonsolosluğu Mu-
avin Konsolos İmren 
Çamlıklı, Elmalı Baba 
Tekkesi ’nin restore 
edilmesine büyük kat-

kısı olan iş adamı Fuat 
Güven, Momçilgrad ve 
Kirkovo Belediye Baş-
kanları Akif Akif ile Sali 
Ramadan, Kırcaali Be-
lediye Başkan Yardım-
cısı Hüseyin Ahmet, 
HÖH Gençlik Kolları 
Genel Başkanı Ceyhan 
İbramov ve başka resmi 
konuklar da vardı. 
Gelenek üzere Aleviler 

her yıl Elmalı Baba Tek-
kesinde Eylül ayının ba-
şında maye yapıyorlar. 
Hz. Muhammed’in sev-
gili kızı Fatima’nın eli ve 
gözünün bulunduğu tek 
mezarının burada oldu-

ğu inancı mevcut. 
Mayeye bağışlanan 

30 hayvan burada ya-
tan evliyanın ruhu için 
kurban edildi. Gelen 
herkese kurban etiy-
le hazırlanan pilavdan 
dağıtıldı. Tekkeye ba-
ğışlanan hayvanların eti 
ve eşyalar geleneksel 
olarak açık arttırmayla 
satışa sunuldu. Topla-
nılan paralar tekkenin 
bakımı ve gelecek yıl 
yapılacak mayeye kur-
banlık hayvan alımı için 
kullanılacak. 
         
          Kırcaali Haber
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Komünist Dönem Anıtları Yıkılıyor
Başkent Sofya’nın mer-

kezinde bulunan ve Ko-
münist döneminin en bü-
yük sembolü olarak kabul 
edilen "13 Asırlık Bulga-
ristan" anıtının yıkılma-
sına ve içindeki metalin 
hurdaya gönderilmesi-
ne karar verildi. Sanat 
çevreleri ise, "Kurtarıcı 
Sovyet Ordusu Anıtı"nın 
yıkılmasında da ısrarcı.
Sofya Belediyesi, 35 bin 

avro bütçe ayırarak, "13 
Asırlık Bulgaristan" adlı 
dev anıtı yıkmaya karar 
verdi. Belediye yöneti-
mi, anıtın içindeki 1000 
tonluk metali ise hur-
daya göndererek yıkım 
masrafının bir bölümünü 
buradan karşılamayı he-
defliyor.
Ülkenin devrik Komünist 

diktatörü Todor Jivkov’un 
sıra dışı fikirlere sahip 
kızı Lüdmila Jivkova’nın 
inisiyatifi ile inşa edilen 

anıt Bulgaristan devle-
tinin kuruluşunun 1300. 
yıldönümü dolayısıyla 
1981'de açılmıştı.
Dönemin Komünist li-

derlerinin isteği üzerine 
kısa sürede tamamlanan 
ancak kalitesiz malzeme 
kullanılarak inşa edilen 
anıtın törenle açılmasının 
hemen ardından üzerin-
deki dev granit paneller 
dökülmüştü.
Anıtın bulunduğu böl-

genin zamanla marjinal 
grupların toplanma ye-
rine dönüşmesi üzerine 
güvenlik önlemleri alan 
belediye, anıtın çevresin-
de demir duvar örmüştü.
Sofya’nın kültürel mer-

kezi sayılan Halk Kültür 
Sarayı (NDK) binası-
nın karşısında geniş bir 
alanı kaplayan anıtın 
betimlediği sembolleri 
anlamakla güçlük çeken 
Bulgar vatandaşları, anıt 

için kompozisyonunu ve 
estetiğini eleştiren çeşitli 
alaycı isimlendirmeler 
kullanıyorlardı.
Anıtın yıkımı daha önce 

de gündeme gelmiş an-
cak anıtın heykeltıraşı 
Valentin Starçev'in çaba-

ları nedeniyle girişimler 
başarısız olmuştu. Star-
çev, halkı "anlayışının 
yetersiz olması"yla suç-
layarak, "şimdiki nesilden 
değil gelecek nesillerden 
takdir bekliyorum" demiş-
ti.

Son yıkım kararı, "13 
Yüzyıllık Bulgaristan" 
anıtı dışındaki diğer Ko-
münist dönem eserlerinin 
durumunu da gündeme 
getirdi.
Sanat çevrelerinden 

yapılan açıklamalarda, 
Sofya’nın merkezin-
de bulunan 36 metrelik 
"Kurtarıcı Sovyet Ordu-
su Anıtı"nın yıkımının da 
değerlendirilmesi gerek-
tiğine dikkat çekiliyor.
Şehrin tarihi merke-

zinde yer alan eski Bul-
garistan Komünist Par-
tisi (BKP) lideri Georgi 
Dimitrov’un mumyasını 
saklayan ve estetiği ile 
polemiklere neden olan 
anıt kabir de, patlayıcı 
kullanılarak kontrollü bi-
çimde yıkılmıştı.
Bu arada, vatandaşlar 

sık sık, "13 Asırlık Bul-
garistan" anıtının hemen 
yanında bulunan ve Ber-
lin Duvarından koparılan 
bir parçasının çevresine 
kurulu olan Komünizm 
Kurbanları Anıtının da 
bakımsızlığından yakı-
nıyor.

Kırcaali Belediyesi İdari Hizmetler Yönetmeliği’nde 
Değişiklikler ve Ekler Yapıldı

Kırcaali Belediye Mec-
lisi, Kırcaali belediyesi 
sınırları içerisinde Böl-
ge Ücretleri ve Hizmet 
Fiyatlarını Belirleme ve 
Yönetim Yönetmeliği’nde 
değişiklikler ve ekler 
kabul etti. Değişiklikler 
“İdari Hizmetler Ücretle-
ri” VI. Bölüm’de ve İskân 
Kanununun 24. Madde-
si gereğince yapılmış-
tır. Değişiklikler vatan-
daşlara daha iyi hizmet 
sunmayı amaçlamakta. 
Yasa gereğince Kırcaali 
Belediye Meclisi, ücret-
lerin miktarlarını koruyup 
bazılarının adlarında de-
ğişiklik yapıldığı Yönet-
meliğin 61. Maddesinin 
1. Fıkrasında değişiklik-
ler ve ekler onayladı. 2. 
Mısrada belediye mecli-
si üyeleri vatandaşların 
ücret ödemelerini kabul 
ettiler. 
1. Mirasçılık Belgesi çı-

kartmak: 5.00 Leva.
2. İsim Denklik Belgesi 

çıkartmak -üçretsiz
3. Doğum veya ölüm 

belgesi çıkar tılmadı-
ğı onay belgesi: 3.00 
Leva.
4. Nüfus cüzdanı ve 

evlilik cüzdanı kopyası 
çıkarmak, ölüm belgesi 
kopyası çıkarmak: 5.00 
Leva.
5. Medeni durum bel-

gelerini yur tdışı için 

onay: 15.00 Leva.
6.  Medeni  Durum 

Belgesi çıkarma: 3.00 
Leva.
7. Medeni Durum Bel-

gesi, eş ve çocuklar çı-
karmak: 3.00 Leva.
8. Eş ve akraba belgesi 

çıkarmak: 5.00 Leva.
9. Doğum Belgesi çı-

karmak: 5.00Leva.
10. Yurtdışında yaşa-

yan Bulgaristan vatan-
daşına evlilik belgesi 
çıkartmak: 5.00 Leva.
11. Yasal Kısıtlamalar 

belgesi çıkartmak: 3.00 
Leva.
12. Nüfus kayıt Belgesi 

çıkartmak: 5.00 Leva.

13. Bulgar vatandaşlı-
ğı varlığını tespit etme 
dilekçesinin kabul ve ta-
mamlamak: 7.00 Leva.
1 4 .  B u l g a r i s t a n 

Cumhuriyeti’nde yaban-
cı vatandaşların evlilik 
yapma belgeleri ile temin 
etme belgesi çıkarmak: 
3.00 Leva.
15. İskan belgesi çıkar-

mak: 3.00 Leva.
16. İskan değişikliği 

belgesi çıkarmak: 3.00 
Leva
17. Vatandaşların talebi 

üzerine diğer tüm belge-
ler: 3.00 Leva.
18. Belge kopyaları /her 

sayfa için/ : 2.00 leva.

19. Yurtdışından me-
deni durum belgelerini 
yeniden oluşturma iş-
lemleri: 25.00 Leva.
20. Yurt dışı mahkeme 

kararlarını kaydetme ve 
işleme: 25.00 Leva.
(2) Bir gün içerisinde 

gerçekleştirilen ekspres 
hizmet için, 1. Fıkrada 
belirtilen ücret üzerine 
10.00 Leva ücret ödeni-
liyor. 
(3) iki gün içerisinde 

gerçekleştirilen hızlı hiz-
met için, 1. Fıkrada belir-
tilen ücret üzerine 5.00 
Leva ücret ödeniliyor.

           Kırcaali Haber

Türk Dünyası’nın Ortak 
Bayrağı Belirlendi

lir tilen liderler görüş-
mesinden önce, ilgili 
ülkelerin Dışişleri Ba-
kanları toplandılar. Dı-
şişleri Bakanları toplan-
tısında Türk Konseyi’nin 
bayrağı tanıtıldı. Türk 
Konseyi’nin Sekretarya-
sına Dair Ev Sahibi Ülke 
Anlaşması’nda or tak 
bayrak konusuna da de-
ğinilmiş ve “Türk Konseyi 
bayrağı ve amblemi bina-
lar ve müştemilat üzerin-
de ve resmi amaçlar için 
kullanıldığında ulaşım 
araçları üzerinde sergi-
lenecektir” ifadeleri kul-
lanılmıştı. Türk Konseyi 
Genel Sekreteri Emekli 
Büyükelçi Halil AKINCI, 
Bişkek zirvesinde bir-
çok önemli konularda 
anlaşmaya varıldığını 
ifade ederek Türk Kon-
seyi ortak bayrağının 
kabul edildiğini de açık-
ladı. Kabul edilen ortak 
bayrağı anlatan Halil 
AKINCI “Bayrağın ana 
rengi mavi olacak. Bu 
Kazakistan'ın bayrağı, 
ortada yerleşecek olan 
hilal ise Türkiye'yi tem-
sil edecek. Ay üstünde 
Azerbaycan bayrağın-
daki yıldız olacak, hilalin 
dış kısmını ise Kırgızis-
tan bayrağının güneş 
ışını kaplayacak." dedi. 
Türkiye Cumhuriyeti Dı-
şişleri Bakanı Ahmet Da-

vutoğlu da bayrağın ka-
bulünü Türk Konseyi'nin 
kurumsallaşması adına 
yeni bir adım olarak de-
ğerlendirdi. Davutoğlu, 
"Bu bayrak, Türkçe ko-
nuşan halkları daha da 
yakınlaştıracak." dedi. 
Dışiş ler i  Bakanları 

toplantısının ardında 
gerçekleştir ilen Türk 
Konseyi 2. Zirve toplan-
tısı sonunda Kalkınma 
Fonu'nun oluşturulması, 
Türk Akademisi'nin ku-
rulması, Türk Kültürleri 
ve Türk Mirası Fonu'nun 
desteklenmesi konula-
rında anlaşmaya varıla-
rak konseyin 2. Zirvesi 
Bişkek Deklarasyonu 
imzalandı.
Türkiye, Azerbaycan, 

Kazakistan ve Kırgı-
zistan devlet başkan-
larının 2009 yılında 
Azerbaycan’ın Nahçi-
van şehrinde bir araya 
gelerek kuruluş anlaş-
masını imzaladığı “Türk 
Dili Konuşan Ülkeler 
İşbirliği Konseyi” 4 üye-
li yapısıyla 103 milyon 
nüfusu ve 1 trilyon 287 
milyon dolarlık ekono-
mik büyüklüğü ifade 
ediyor. Türk Konseyi’nin 
ilk toplantısı 2011 yı-
l ında Kazak istan’ın 
başkenti Astana’da ya-
pılmıştı, üçüncü top-
lantının da 2013 yılında 
Azerbaycan’da yapılması 
kararlaştırıldı.

1. sayfadan devam
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Kırcaali Haber

Güner ŞÜKRÜ

Tosçalı güreş turnuvasında koçu İstanbul’dan Yusuf Güler aldı
Ardino’nun (Eğridere) Gor-

no Prahovo (Tosçalı) kö-
yünde geleneksel olarak 
düzenlenen serbest güreş 

turnuvasında en büyük ödül 
olan koçu İstanbul’dan katı-
lan 21 yaşındaki Yusuf Gü-
ler kazandı. Final oyunda 
Türkiye’nin milli güreşçisi, çe-
kişmeli geçen oyundan sonra 
Azerbaycan’da Bakü’de dü-
zenlenen Dünya Genç Erkek-
ler Güreş Şampiyonası’nda 
bronz madalya kazanan 
yurttaşı Volkan Hasan’ı tuş-
la yendi. Bundan önce Yu-
suf, 1985 yılında Bulgaristan 
şampiyonu olan Tosçalı’dan 
45 yaşındaki eski güreşçi 
Günay Ahmet’ten daha fazla 
puan topladı. 
Geleneksel olarak en iyi 

güreşçiye ödül verilen koç 

başpehlivana Ardino Bele-
diye Başkanı Resmi Murat 
ile yarışmanın ana sponsoru 
yerel iş adamı Emin Emin ta-
rafından sunuldu. 
Yusuf Güler heyecanlı ola-

rak, “Gorno Prahovo’da yapı-

lan geleneksel güreş oyunla-
rını ilk defa kazanıyorum. İki 
yıl önce final oyunda yaralan-
dım ve son anda başpehlivan 
unvanını kazanma fırsatını 
kaçırdım. Bir grup arkadaş 
toplanıp, kuzu çevirmesi ya-
pacağız” diye paylaştı.
O,  g e n ç  e r ke k l e r d e 

Türkiye’nin şampiyonu ve İs-
tanbul Aksaray Üniversitesi 
takımında güreşiyor. Ailesi 
1989 yılında Gorno Praho-
vo köyünden Türkiye’ye göç 
edenlerden. 
Yaklaşık 40 derece hava sı-

caklığına rağmen bölgeden, 
Türkiye, Belçika, Hollanda 
ve Kuzey Kıbris’tan yüzlerce 

vatandaş ve göçmen Gorno 
Prahovo’da düzenlenen halk 
güreşlerini izlemeye geldiler. 
Müsabakalara etraf köy ve 

Stremtsi (Göklemezler), Tri 
Mogili (Üçtepe) köylerinden, 
Kırcaali, Madan, Asenovgrad 

(Stanimaka) şehirlerinden 
ve Türkiye İstanbul, Bursa, 
İzmir, Gebze kentlerinden 
150’den fazla pehlivan katıl-
dı. Yarışmacılar çocuk, genç 
ve erkekler olmak üzere üç 
yaş grubuna ayrıldılar. Tur-
nuvanın başhakemi Gorno 
Prahovo’dan ünlü pehlivan, 
eski çalıştırıcı ve öğret-
men Ramadan Emrullah 
(Şen), onun yardımcısı ise 
Stremtsi’den Bulgaristan’ın 
dünya güreş şampiyonu Ya-
kup Özden idi. 
Onlar, turnuvanın yüksek 

düzeyde ve iyi bir organizas-
yon içerisinde geçtiğini pay-
laştılar. Beklendiği gibi karşı-

laşmalar sportmenlik ruhuna 
yakışan bir şekilde geçti. Ya-
rışmacılar mükemmel fiziksel 
hazırlığa ve yüksek teknik 
beceriye sahip olduklarını 
gösterdiler. 
Erkeklerde 70 kiloya kadar 

sıkletinde Volkan Hasan bi-
rinciliği alırken, Borovitsa 
(Çamdere) köyünden Ali Emin 
ikinciliği, Gorno Prahovo’dan 
Reyhan Bobali ise üçüncülü-
ğü kazandılar. 
70 kilo üzeri sıkletinde Yu-

suf Güler birinci, Tri Mogili 
köyünden Apti Mestan ikin-

ci, köydeşi Safet Ahmet ise 
üçüncü oldular. Dereceye gi-
ren tüm güreşçilere turnuva-
nın destekliyicisi Emin Emin 
para ödülü sundu. 
Turnuvanın kapanışından 

önce Gorno Prahovo  muh-
tarı İbrahim Murat, gelecek 
2013 yılında Lüleburgaz’daki 
göçmen derneklerinin tem-
silcileri adına ünlü bir per-
de firmasının müdürü Erol 
Özgür’ün geleneksel halk 
güreş turnuvasının destekle-
yicisi olmaya söz verdiklerini 
duyurdu.


