
 Kırcaali Haber
   02  Mart  2011  Çarşamba - Yıl: 5  Sayı: 9 (77)   Fiyatı: 0,50 lv.   www.kircaalihaber.com   İSSN 1313-6925

 

BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİ

2’de

 Kırcaali Haber gazetesine
Her ayın 15’ne kadar tüm Postanelerde 

Abone Olabilirsiniz!  
ABONE KATALOG NUMARASI: 2454

ОЩЕ ЕДНА ПЕРЛА В КОРОНАТА 
      НА ЯЗОВИР “КЪРДЖАЛИ”

Бутиков хотел “Язовир Кърджали” ви очаква
          - промоционални цени
              - изискана и уютна обстановка
         0893524930, 0885645230, 0878780330
www.yazovir-kardjali.com; e-mail: hotelyazovirkardjali@abv.bg

M

A
R
S

55

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                        

Devamı 3’te

  Sapıklık derecesi 

Sayfa 4’te

  Bakan Karacova: “Kömür 
yardımına son verilecek”

Sayfa 6’da

 Sayfa 3’te

   На стр. 7

     Momçilgrad Belediyesinin 
2011 bütçesi 8 895 290 
Leva

    Една година без поета 
Фехим Хорозов

Devamı 5’te

a     

a

a   

a    

Bulgaristan’da geç kalmış(!) milliyetçilik
1980’lerin sonunda dünyada yaşanan gelişmelere 

paralel Balkanlar coğrafyasında da büyük dönüşüm-
ler gerçekleşmiştir. Rejim değişikliği ile demokrasiye 
ve serbest piyasa ekonomisine hızlı bir şekilde geçiş 
yapan bölge ülkeleri için özellikle ilk on yıl, gerek 
devlet inşa süreçlerinin tamamlanması gerekse eko-
nomik sistemin yeniden yapılandırılması açısından 
son derece sancılı geçmiştir. 

Kırcaali Belediyesinin 2011 bütçesi onaylandı
Amaç ve önceliklerini 

uygulamak üzere 2011 
yılında Kırcaali Be-
lediyesi, 2010 yılının 
bütçesiyle neredeyse 
aynı rakamda olacak. 
Bütçe Meclis üyeleri-
nin 30 “kabul”, 6 “ret” 
ve bir “çekimser” oyu 
ile kabul edildi. Mali 
çerçeve yaklaşık 38 
milyon levadır. Beledi-
yenin 2011 yılı yatırım 
programında 7 235 
000 leva öngörülüyor. 
Belediye Meclis kür-

süsünden, belediyenin 
bu teklifine  “kabul” ve 
“ret” konuşmaları ya-
pıldı. Bu konuşmaların 
en olumsuzu “Trakya 
Siyasi Kulübü” Beledi-

ye Meclis üyesi Ogn-
yan İvanov’un Kırcaali 
Belediyesinin iflasın 
eşiğinde olduğu yö-
nündeki sözleri oldu.
Bütçeyi destekleyen 

konuşmaları Kameli-
ya Mileva, Dora Hris-
tova ve Elvan Gürkaş 
yaptılar. Oylamada 
Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (DPS), Bul-
gar Sosyalist Partisi 
(BSP) ve Demokratik 
Güçler Birliği (SDS) 
meclis üyeleri bütçeyi 
desteklediler.  GERB 
belediye meclis üyeleri 
Stefan Çanev, Zdravko 
Deveciev ve Feyzi Be-
kir konuşma yapmayıp 
“ret” oyu kullandılar. 

Kırcaali  Belediye 
Başkanı Müh. Hasan 
Azis, bütçenin sadece 

kriz ortamında mali ve-
rilere göre değil, büyük 
projelerin ve insanla-

rın küçük beklentileri 
arasında da dengeli 
olduğunu belirterek, 

olumsuz konuşmala-
ra yanıt verdi. Beledi-
ye Başkanı: “Projeler 
belediyedeki sokak, 
aydınlatma, kültür ve 
sporun gelişimi gibi 
hayatimizin birçok 
yönünü daha yükse-
ğe çıkartmak içindir” 
dedi. Bütçe, Belediye 
Başkanı tarafından 
hem sosyal, hem de 
kriz ortamında gelişim 
sağlayan bir bütçe 
olarak değerlendirildi. 
Yerel vergilerin oranı 
korunmuş, şirket ver-
gileri açısından ise 
bölgedeki iş adamları 
desteklenmektedir. 
Müh. Hasan Azis, 

Nikolay Kolev 10 yılın sporcusu seçildi
Kırcaali “Arda” Voley-

bol Takımı kaptanı Ni-
kolay Kolev, on yılın en 
iyi sporcusu seçildi. Ma-
riyan Dimitrov / kanu-
kayak/ ikinci, “Arda” 
Voleybol Takımının eski 
oyuncularından Neven 
Neşev üçüncü oldu. On 
yılın spor kulübü dalında 
ise “Arda” Voleybol Takı-
mı birinci, “Arda” Kanu 
–Kayak Takımı ikinci ve 
Stermtsi Köyü “Krepost” 
Güreş Spor Kulübü 
üçüncü oldu. 

“On Yılın Antrenörü” 
kategorisinde voleybol 
uzmanı İvan Halaçev ve 

kanu-kayak antrenörü 
Yanko Mandaciev birin-
ci oldular. Güreş antre-
nörü Aydın Rufat ikinci, 
basketbol antranörü Va-
sil Şiboykov ise üçüncü 
oldu. Birincilere, ödül ve 
plaketleri veren Kırcaali 
Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis tarafından 
tebrik edildiler. 

On yılın spor destekçi-
si ödülünü alan Hasan 
Azis ise şunları paylaştı: 
“Belediyenin başlıca he-
defi spor alanında birçok 
proje gerçekleştirmektir, 
böylelikle Kircaali mo-
dern spor sahalarına 

sahip olacaktır.” 
Ödül verme töreninin 

konukları Vali İvanka Ta-
uşanova, Beden Eğitimi 
ve Spor Bakanlığı Bölge 

Uzmanı Silviya Tençeva, 
Belediye Meclisi Başka-
nı Seyfi Necib, belediye 
meclisi üyeleri, sporcular, 
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Bulgaristan’da geç kalmış(!) milliyetçilik

1980’ler in sonunda 
dünyada yaşanan geliş-
melere paralel Balkanlar 
coğrafyasında da büyük 
dönüşümler gerçekleş-
miştir. Rejim değişikliği 
ile demokrasiye ve ser-
best piyasa ekonomisi-
ne hızlı bir şekilde geçiş 
yapan bölge ülkeleri için 
özellikle ilk on yıl, gerek 
devlet inşa süreçlerinin 
tamamlanması gerekse 
ekonomik sistemin ye-
niden yapılandırılması 
açısından son derece 
sancılı geçmiştir. Bu dö-
nemde, Avrupa-Atlantik 
kurumları ile bütünleş-
me temel hedefi doğrul-
tusunda yüzleri Batı’ya 
dönen Balkan ülkeleri, 
günümüzde mevcut de-
ğerler sistemindeki yeni 
yerlerini almışlardır. Bu-
gün birkaçı dışında her 
biri NATO ve AB üyesi 
olmuş veya üyelik yo-
lunda ciddi adımlarla 
ilerlemektedir. 

Bulgaristan da istisna-
sız bu süreçten payına 
düşeni almış, bir taraf-
tan 1997 yılında ciddi bir 
ekonomik krizi tecrübe 
ederek piyasadan, yol-
suzluğa bulaşmış irras-

yonel çalışan kurumları 
tasfiye etmiş, bir taraftan 
da sınırları içerisinde bu-
lunan azınlıklara yönelik 
politikalarıyla önemli 
bir demokrasi sınavı 
vermiştir. Söz konusu 
bu geçiş döneminin en 
önemli özelliği ise, yaşa-
nan tüm siyasi ve ekono-
mik zorluklara rağmen, 
Bulgaristan’da aşırı mil-
liyetçiliğin tutunamamış 
olmasıdır. Bilindiği üze-
re, 1990’ların başında 
sivil toplumun mobilizas-
yonu “demokrasi”, “insan 
hakları” ve “azınlıklar 
için eşitlik” sloganları al-
tında gerçekleştirilmiş; 
milliyetçi ve azınlık kar-
şıtı söylemlerle siyasal 
alanda meydana çıkan 
küçük partiler Bulgar 
toplumunda kabul gör-
meyerek kısa zamanda 
marjinalleşip siyasi ağır-
lıklarını yitirmişlerdir. Ül-
kenin etnik çeşitliliğe 
sahip ve politikacılarla 
bazı devlet kurumlarının 
sıklıkla başvurdukları 
spekülasyonlara rağ-
men, geçişin ilk yılların-
da Bulgaristan’daki mil-
liyetçiliğin, diğer Balkan 
ülkelerinden farklı ola-
rak, çatışma ve şiddete 
dönüşmemesi, ulusla-
rarası alanda da kayda 
değer bir başarı olarak 
takdirle karşılanmıştır.

Fakat özellikle 2000’li 
yıllardan itibaren AB 
üyeliği hedefi çerçeve-
sinde Bulgar hükümeti-
nin gerçekleştirdiği hızlı 

reform süreci ve azınlık-
lara tanınan ‘geç kalın-
mış’ haklardan rahatsız 
olan milliyetçi çevrelerin 
yeniden harekete geç-
mesiyle ülkedeki etnik 
barışı tehlike altına so-
kacak gelişmeler yaşan-
maya başlanmıştır. 2005 
yılında Volen Siderov 
önderliğinde kurulan ve 
Türk karşıtlığı üzerinden 
politika yapan ATAKA ile 
benzer çizgide yer alan 
ve 2006 yılında kurulan 
Boyko Borisov önderli-
ğindeki GERB’in siyasi 
sahnede hızla yüksele-
rek, 2009 seçimlerinde 
ülkede iktidar koltuğuna 
birlikte oturmaları, bu-
nun en açık göstergesi 
olmuştur. Yaklaşık iki yıl-
lık hükümetleri dönemin-
de, bu iki liderin birlikte 
hareket ederek bilhassa 
ülkedeki Türk azınlığın 
temel hak ve özgürlük-
lerine dair kısıtlayıcı gi-
rişimleri ve Türkiye ile 
ilişkilerde fevri çıkışları 
dikkat çekmektedir. An-
kara Büyükelçisinin geri 
çağırılması ve yaklaşık 1 
yıl boyunca yerine baş-
ka birinin atanmaması, 
Devlet Televizyonunda 
Türkçe yayınların kaldı-
rılması çabaları, Bulga-
ristan dışında yaşayan 
vatandaşların oy kullan-
ma haklarına ilişkin ha-
zırlanan yasa tasarısı, 
Türkiye’nin AB üyeliğine 
karşı başlatılan imza 
kampanyası, 1925 Ant-
laşmasına dayanan taz-

minat talebi bunlardan 
sadece birkaçıdır. İlave-
ten, uzun süredir devam 
eden müftülük krizi ha-
len neticelendirilmemiş-
tir. Hükümet, Bulgaristan 
Müslümanlarının ulusla-
rarası anlaşmalara ve 
iç hukuk kurallarına uy-
gun olarak seçilmiş olan 
Müftü Mustafa Hacı Aliş’i 
tanımamakta ısrarcıdır. 
Onun yerine mahkeme 
kararı ile atanan Nedim 
Gencev’i desteklemek-
tedir. 

T ü m  b u n l a r , 
Bulgaristan’da son dö-
nemde milliyetçiliğin 

arttığına işaret etmek-
tedir. Öyle ki, şu ana 
kadar Bulgaristan siyasi 
tarihinde, iktidar ve ide-
olojisi ne olursa olsun, 
kişilerin temel hak ve 
özgürlüklerinde bu denli 
kısıtlama girişimlerine 
gidildiği görülmemiştir. 
Bihassa azınlıklar mese-
lesi özelinde bakıldığın-
da, 1990’larda demok-
rasiye geçişle birlikte 
beklenenin aksine baskı 
ve kısıtlamalar gün geç-
tikçe etkisini arttırmıştır. 
Son dönemde ATAKA 
ve GERB’in bayraktar-
lığında gündemden hiç 
düşmeyen azınlıklara 
yönelik katı politikalar, 
başta AB olmak üze-
re uluslararası insan 

hakları değerlendirme 
kuruluşlarının raporla-
rında da sürekli eleşti-
rilmektedir. Bu durum 
sadece Bulgaristan için 
değil, azınlık haklarının 
korunması, temel pren-
siplerinin başında gelen 
AB için de lekeli bir sicil 
oluşturmaktadır. 

Konuyla ilgili AB Par-
lamentosu Türkiye’nin 
Dostları Grubu’nun An-
kara ziyaretleri kapsa-
mında USAK’a gelen bir 
grup parlamenterden 
biri olan HÖH (Hak ve 
Özgürlükler Hareketi) 
Bulgaristan Milletvekili 

Sayın Metin Kazak ile 
geçtiğimiz yıl sonunda 
kısa bir söyleşi yapma 
imkanımız olmuştu. Bu 
vesileyle yazımı bu gö-
rüşmeden notlarla son-
landırmak anlamlı ola-
caktır.

M. Vatansever: Henüz 
2005 yılında kurulmuş 
olmasına rağmen 2009 
seçimleri sonrasında 
GERB’in hükümet orta-
ğı olan ve Türk karşıtlığı 
üzerinden politika üreten 
aşırı milliyetçi ATAKA 
partisinin Bulgaristan si-
yasetindeki söz konusu 
yükselişini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

M. Kazak: Bulgaristan 
siyasetinde milliyetçi 
partiler her zaman var 

olmuştur. Fakat son dö-
nemde, küresel ekono-
mik krizin de etkisiyle ül-
kede ciddi bir ekonomik 
darboğazdan geçmek-
teyiz. İşsizlik oranları 
sürekli artmaktadır. Hü-
kümet henüz ekonomik 
krizle ilgili kapsamlı bir 
politika geliştirememiş-
tir. Böylesi bir ortamda, 
ATAKA başta olmak 
üzere milliyetçi bazı si-
yasi partiler söylemleri-
ni daha da sertleştirebil-
mektedir.

M. Vatansever: ATAKA 
en son Türkiye’nin AB 
üyeliğinin Bulgaristan’da 
referanduma götürülme-
si tartışmaları ile gün-
deme geldi. Bu konuyu 
nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

M. Kazak: Son dö-
nemde bildiğiniz gibi AB 
ülkelerinin genelinde 
Türkiye’nin AB üyeliği 
ile ilgili ciddi tartışmalar 
yapılmaktadır. Bulgaris-
tan da benzer bir süreç-
ten geçmektedir. Ancak 
diğer taraftan bazı aşırı 
sağ partiler bu durumu 
siyasi rant olarak gör-
meye başlamış ve me-
sele üzerinden politika 
üretme yoluna gitmiştir. 
ATAKA ve VMRO bunla-
rın başında gelmektedir. 
VMRO, Türkiye’nin AB 
üyeliğinin referanduma 
götürülmesi konusunda, 
halktan 300 bin civarın-
da imza topladı. Ardın-
dan, VMRO Başkanı 
Krasimir Karakaçanov 
hükümet yetkilileri ile 
bir görüşme yaptı ve 
bu konuyu Türkiye’ye 
AB üyeliği için kesin bir 
tarih verildikten sonra 
gündeme getirmelerinin 
daha doğru olacağı ko-
nusunda anlaşmaya var-
dı. Bunun üzerine ATA-
KA itiraz ederek, VMRO 

Devamı 3’te

Muzaffer Vatansever

Metin Kazak
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gündeme getirmiyorsa 
biz getiriyoruz diyerek 
parlamentoya taşıdı. An-
cak hem iktidar hem de 
muhalefet bu sorunun şu 
an görüşülmesinin erken 
olduğuna inanmaktadır. 
O nedenle ATAKA’nın 
teklifi parlamentoda red-
dedilmiştir. 

M. Vatansever: Bu 
durumda GERB iktidar 
olmanın sorumluluğunu 
yerine getirdi diyebilir 
miyiz?

M. Kazak: Evet, hem 
GERB hem de muhalefet 
bu konuyla ilgili rasyonel 
davranıp doğru bir adım 
atmıştır. Sanıyorum ki, 
bu konu uzun bir süre 
yeniden Bulgaristan par-
lamentosunun gündemi-
ne gelmeyecektir. 

M. Vatansever: Son 
dönemde, Türkiye kom-
şularıyla iyi ilişkiler ge-
liştirme üzerine kurduğu 
bir dış politika anlayışıy-
la hareket etmektedir. 
Bu kapsamda, Türkiye-
Bulgaristan ikili ilişkile-
rini, milliyetçi kesimlerin 
söylemlerini dışarıda tu-
tup hükümetler düzeyin-
de değerlendirdiğimizde, 
görece olumlu seyrettiği-
ni görmekteyiz. Referan-
dum tartışmalarının bu 
anlamda ikili ilişkilere 
etkisi ne olmuştur?

M. Kazak: Dilerim ki et-
kilemez. Bulgaristan’da, 
her zaman, Türkiye’ye 
karşı, tarihsel refleksleri 
kuvvetli, aşırı milliyetçi 
bazı kesimler tarafından 
benzer çıkışlar olabilir. 
Ancak Bulgaristan dev-
letinin genel stratejisi 

Türkiye’yi dost bir komşu 
ülke olarak görmektir. Bu 
anlamda Bulgaristan res-
mi düzeyde ve prensipte 
Türkiye’nin AB üyeliğini 
de desteklemektedir. 
Aynı şekilde Türkiye de 
1990’larda Bulgaristan’ın 
NATO ve AB üyeliğini 
desteklemiştir. İlişkilerin 
bu zeminde yürütülme-
ye devam etmesi hem 
Bulgaristan hem Türki-
ye hem de bölgenin ge-
leceği açısından önemli 
katkılar sunacaktır. 

M. Vatansever: De-
ğerli yorumlarınız için 
çok teşekkürler.

M. Kazak: Ben teşek-
kür ederim.

Muzaffer VATANSE-
VER, USAK AB Araş-
tırmaları Merkezi 

2. sayfadan

Bulgaristan’da geç kalmış(!) milliyetçilik

Anadili Günü Kırcaali Belediyesi’ndeki çocukları bir araya getirdi
Geçen ayın 21’inde, 

Kırcaali Birleşik Çocuk 
Merkezi ’nde (ODK) 
Uluslararası Anadil i 
Günü kutlandı. Kırcaali 
Belediyesinin   düzen-
lediği etkinliğe katılan 
öğrenciler i Belediye 
Başkan Yardımcısı Ba-
yan Elisaveta Kehayova 
selamladı. Kehayova, 
“Bugün hepimiz çocuk-
larımıza nasıl dil ve söz-
ler öğretiyoruz, onların 
nasıl sözler bilmelerini 
bekliyoruz, dolayısıyla 
Anadilini diğer yabancı 
diller önünde nasıl de-
ğerlendirmeliyiz, diye 
düşünelim” dedi. 

Kutlamaya katılan-
lar arasında eğitim ve 
kültür uzmanları, okul 
müdürleri ve öğretmen-
ler vardı. Programda, 
Boyno, Perperek, Most, 
Çiflik, Şiroko pole, Glu-
har, Rani list, Stremtsi, 
Ençets köyleri okulla-
rından öğrenciler yer 
aldı. Kırcaaliyi temsilen 

Anadili Gününe “P. K. 
Yavorov”, “Sv. Sv. Kiril 
ve Metodiy” ” İlköğretim 
Okulları, “Y. Yovkov “ , 
“Vl. Dimitrov Maystora ” 

Liselerinden öğrenciler 
katıldı. Çocuklar Türk-
çe bilgilerini sanatın her 
dalında edindikleri ye-

tenekleriyle gösterdiler. 
Kendi kaleme aldıkları 
eserleri tanıtma fırsatı 
buldular. Bol bol Anadili 
Türkçeye adanmış şiirler 

söylediler. Bunların yanı 
sıra anne, öğretmen, 
dostluk ve doğa hari-
kalarını yansıtan şiirler 

okumakla Türkçenin 
güzelliğini ve ahengini 
ispatladılar.

Gluhar öğrencilerinin 
maniler söyleyip, Nas-

reddin Hoca piyesini 
canlandırmaları, Rani 
listlilerin ise dil bilmenin 
önemini anlatan fıkrayı 

gözler önüne sergileme-
leri büyük beğeni kazan-
dı. Rani list çocukları ay-
rıca yaz tatilini köyde ge-
çiren çocuklar için şarkı 
söylediler. Stremtsi’nin 
genç yetenekleri şiir 
okuyup, barışı, dostluğu 
anlatan şarkı söylediler. 
Şiroko pole’nin genç 
kızları Türk ve Bulgar 
halk dansları gösterdi-
ler. Aynı köyden Hatice 
İbram “Aman” şarkısını 
okudu. Kırcaali Peyo 
Yavorov Okulunun güzel 
Roman kız ve delikanlı-
ları ilginç halk, modern 
ve köçek danslarıyla 
alkış tufanına tutuldular. 
İki gencin, İsmail YK’nın 
çok duygusal “Kanka” 
parçasını okumaları se-
yircileri ayağa kaldırdı. 
Aynı okuldan Sunay’ın 
muhteşem “Zeybek” 
dansı gençleri coştur-
du. “Yordan Yovkov” 
öğrencileri Anadili der-
sinde öğrendikleri şiirli 
büyük bir zevkle okudu-

lar. Entçetsli öğrenciler 
kendi şiirlerini okuyup, 
“Gel yanıma, gir kolu-
ma” şarkısını söylediler. 
Türk halk kadın giysile-
riyle dikkati çektiler. Kır-
caali “Kiril ve Metodiy” 
okulundan çocuklar ise 
Anadilleri Bulgarca  yaz-
dıkları, kendilerine ödül 
kazandıran eserleri sun-
dular, Rusça ve Türkçe 
de şiirler seslendiler. 
Çocuklar temsiline ünlü 
İvan Vazov’un “Rodna 
reç” şiiriyle son verdiler. 
“Vladimir  D. Maystora” 
öğrencileri ses yeteneği 
gösterdiler. Aynı okul-
dan Cansu’nun Türkçe 
ve Bulgarca sunduğu 
parçalar seyircileri bü-
yüledi. 

Etkinliğin sonunda Eli-
saveta Kehayova, Kır-
caali Belediyesinin her 
okula hazırladığı katılım 
belgesi sundu ve  ansik-
lopedi, satranç ve feder-
bal setleri hediye etti. 
Resmiye MÜMÜN

Momçilgrad Belediyesinin 2011 bütçesi 8 895 290 Leva 
  Momçilgrad (Mestanlı) 

Belediye Meclisi Şubat 
ayı oturumunda 8 895 
290 Levalık 2011 bütçe-
sini kabul etti. Yapılara 
göre dağıtılan sermaye 
giderleri 474 200 leva’dır. 
Momçilgrad Belediye 
Başkanı Erdinç Hayrul-
lah bütçenin ana amaç-
ları arasında, eğitim sis-
temi ve sosyal hizmetle-
rinde istikrar sağlamak, 
belediyenin altyapısını 
geliştirmek ve sınırlan-
dırılmış mali kaynaklar 
dahilinde kasaba ve köy 
gelişiminde eşitliğe eriş-
meyi başarmak olduğu-

nu öne sürdü. Başkan, 
2011 bütçesinin serma-
ye giderleri yapılmasına 
geniş imkan vermediğini 

göz önüne getirerek, Be-
lediye yönetiminin ulusal 
ve Avrupa Birliği fonla-
rından finanse edilen 

projelere aday olarak bu 
eksikliği giderecek her 
olasılığı kullanacağını 
söyledi. Oturumda, 2011 
sermaye giderlerinin tam 
olarak nasıl dağıtılacağı-
nın planı onaylandı. 

Yerel Meclis üyeleri 
Belediyenin “Bölgesel 
Kalkınma- 2007-2013” 
Programının “Tur iz-
min İstikrarlı Gelişimi” 
yönünde amacına uy-

gun olarak, “Orfeus’un 
Tapınağı-Efsane, Mistik 
ve Gerçek” adlı projey-
le aday olmasına razı 
olduklarını gösterdiler. 
Meclis, turizmden so-
rumlu Danışma Kuru-
lunun düzenleme ve 
faaliyetleri kurallarını 
belirledi, Belediye mülk-
lerini yönetim ve tanzim 
programını güncelleş-
tirdi. Oturumun başka 
bir konusu olan Sedlare 
köyünün su şebekesini 

idare etmek, bakım ve 
işletilmesi için Kırcaali 
“ Su Tedariki ve Kana-
lizasyon” (ViK) şirketine 
verilmesi kararlaştırıldı. 
Momçilgrad Belediye-
sinin projesi Bölgesel 
Kalkındırma ve Bayındır-
lık Bakanlığı tarafından 
finanse edilmişti ve Su 
Yasasına göre işletilme-
sini şirketin üstlenmesi 
gerekiyor.
      Kırcaali Haber

2011 bütçesinin son 
sekiz yıl içerisinde 
Kırcaali’nin gelişme-
sini sağlayan bütçeler 
zincirinden bir tanesi 
olduğunu belirtti. Ona 
göre bu bütçe hem 
başlamış olan proje-
leri, hem de başlan-
ması beklenen iki pro-
jeyi /çöp deposu ve su 
arıtma tesisatı kurma 
projeleri/ destekleme-
ye yeterlidir.
Bütçe dahilinde olan 

ve olumsuz tepkiler 
alan yatırım progra-
mı hakkında Belediye 
Başkanı bu programın 
gerçekçi ve uygulana-
bilir olduğunu belirtti. 
Örnek olarak, “Teklas” 
Şirketinin Kırcaali’deki 
üretimi genişletmek 
için 250-300 kişilik 
yeni iş olanağını verdi. 
“Billa” Hipermarketinin 
yanında bulunan boş 

belediye arazisine de 
ilgi olacağını belirtildi. 
Belediye mec l is i 

kürsüsünden Başkan 
Azis, 2011 yılı hesa-
bının %15 oranında 
olan bütçe açığından 
dolayı kendini konforlu 
hissetmediğini belirtti. 
Fakat ona göre 2011 
Bütçesi genel olarak 
gerçek leşeceğ in i , 
birkaç ay içinde ise 
belediyenin borçları-
nı %50-60 oranında 
azaltacak olan gelirler 
de olacağını belirtti. 

Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis, kriz 
ortamında 2011 bütçe-
sini gerçekleştirmek 
sadece belediye yö-
netimi değil, belediye 
meclisinin de sorum-
luluğu olduğunu ifa-
de etti. Sonuç olarak 
da Belediye Başkanı, 
“Bu yüzden de birlik 
olmamız, birbirimizi 
desteklememiz, zayıf 
yönlerimizi belirtirken 
yapıcı da olmamız ge-
rekiyor” dedi. 

1. sayfadan
Kırcaali Belediyesinin 2011 bütçesi onaylandı
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Sapıklık derecesi 

Sapıklık canlılar arasın-
da, daha çok insanlarda 
görülen psikolojik bir 
hastalıktır. Hayvanlar-
da vuku bulmaz, çünkü 
onlarda sapıtacak kadar 
akıl-fikir yoktur. Ve bu 
nedenden dolayı onlar 
tek ve ya sürü halinde 
yaşadıkları ve var olduk-
ları doğa ve ortamdan 
kendi istekleriyle faz-
la uzaklaşmazlar, hem 
cinslerinden ayrılmazlar. 
Yani sapıtmazlar. 

Bizler dünyanın en üs-
tün canlı varlığı insanlar, 
hayvanlardan bir ibret 
alabilsek. Mesela arılar 
ve karıncılar gibi akıllı, 
çalışkan ve organize 
olsak… Evet, bazı hay-
vanlardan pisliği, bazıla-
rından inadı, nankörlüğü, 
yalakalığı, vs. almışız.  
Budalılık, enayilik, fesat-
çılık vasıflarını nereden 
aldığımızı bilemiyorum, 
çünkü bunlar hiç bir 
hayvanda görülmeyen 
değerlerdir. Kurnazlığı 
tilkiden tavşandan alma-
dık, biz onları kurnaz ve 
korkak yaptık. 

 Akıl, fikir, mantık ve 
ahlak yolundan ayrılıp 
doğasını değiştirip baş-
ka yollara sapanlara 
sapık denilir. Nöroloji, 
psikoloji, kardiyoloji ve 
daha bilmem ne… oloji 
uzmanı vardır, fakat sa-
pıkoloji uzmanlığına tıp 
bilim daha ulaşamadı. 

 Gelelim asıl konuya. 
Bulgarlaştırma sürecin-
de bizleri dilimizden, di-
nimizden, ahlak ve gele-

neklerimizden, yani Türk 
doğamızdan ayrıp, bize 
özgü olmayan başka yol-
lara saptırmaya yeltendi-
ler. Bu süreç 1984 yılının 
çok daha gerilerinden 
başladı. Kimliğini, benli-
ğini koruyabilen korudu. 
Sapan saptı, sapmayan 
sapmadı. 

 Kimse kendini sapık 
gibi görmediği halde 
acaba kim bu sapıklar 
diyeceksiniz. Kimsenin 
alnında sapık işareti 
olmadığı halde, onları 
normal insanlardan na-
sıl ayırt edebiliriz. Sapık-
lar haliyle türlü genetik 
çeşitlere ayrılır; cinsel 
sapık, şuursal sapık vs. 
Burada şuursal sapıklara 
değineceğiz. Bunlar ço-
cuklarına Türkçe eğitimi 
gereksiz görenler, kendi 
aralarında Bulgarca ko-
nuşan Türk “aydınları-
mız”.  Bir parça ekmek 
uğruna milletini satıp 
Türk düşmanı siyasi par-
tilere poposunu dayayan 
yaratıklar, Türklüğünden 
utananlar. 

 Bulgarlaştırma süre-
cinde bizlere başımıza 
vura vura Bulgarca dü-
şüneceksiniz, Bulgarca 
konuşacaksınız denme-
di mi? Evet, insan nasıl 
düşünürse öyle konuşur. 
Geçenlerde aydın ve 
okumuş geçinen birine 
sordum, aralarında Bul-
gar olmadığı halde ne-
den birbiriyle Bulgarca 
konuştuklarını. Cevabı, 
düşüncelerini Bulgarca 
daha iyi ifade ediyor-
muş.  Ne oluyor, yeni bir 
millet mi yaratıyoruz?!  
Yani Bulgar şuurlu Türk. 
Bulgarcası, turçin  s bıl-
garsko  samosıznani-
ye. Yok, benim evladım 
Türkçe yerine İngilizce 
okuyacak. O zaman 
onun kimlik bilinci hep-
ten karışıyor. Ve annesi-
ne, babasına, kardeşine 
karşı başka bir duyguya 
sahip bir evlat çıkıyor 
karşımıza, başka dille-

ri öğrenelim, çağımıza 
ayak uyduralım derken. 
Ama önce kendi dilimi-
zi, benliğimizi öğrenip 
bu temelin üzerine İn-
gilizceyi konduralım. Ve 
İngilizce düşünüp, etra-
fımızdakilere düşman 
kesilmeyelim. 

Türk demek, Müs-
lüman demek, saygı, 
sevgi, hoşgörü, asalet 
ve mertlik demektir. Ya 
Türklüğünden utananlar 
hangi sapık derecesine 
girmeli. Benim onlara 
tavsiyem: Türk’ün tarihini 
okuyun, öğrenin, ibret ve 
ders alın. Ondan sonra 
değil Türklüğünüzden, 
şimdiye kadar utandığı-
nızdan utanacaksınız. 
Tarih bilgileriniz hepi-
mizin zorunlu okumaya 
maruz kaldığımız uydu-
ruk tarihle sınırlı kalma-
sın. Çanakkale destanını 
okuyun. Oradaki iki yüz 
elli bin şehidin arasında 
benim de büyük dedem 
var, eşimin iki büyük de-
desi de şehit. Araştırın, 
bunlar arasında sizlerin-
de atalarınız vardır. Gazi 
Osman Paşa’nın Plevne 
savunmasını, İstiklal 
savaşını, atalarımızın 
tarihini okuyun. Ondan 
sonra nerelerden gel-
mişiz, nerelerdeyiz ve 
nerelere gitmemiz ge-
rektiğine karar kılın. An-
layın nasıl bir asil milletin 
evlatları olduğumuzu. Ve 
ondan sonra karar verin 
Türkçe okumanın, Türk-
çe düşünmenin, Türkçe 
konuşmanın değerine. 

 Bulgarlaştırma sürecin-
de ağızda çıkan Türkçe 
bir söz için 5 leva ceza 
kesiliyordu. Ben buna 
çok üzülüyordum. Beş 
leva az bir para! Türk-
çe bir sözün değerine 
paha biçilmez. Ve aynı 
zamanda resmi dilimiz 
Bulgarcayı da inadı ina-
dına öğrenelim ve yerin-
de kullanalım. 

 Yolumuzdan sapmaya-
lım, sapık olmayalım!                                                                                                        

Mehmet Davut  

Biyogaz üretebilen atık su arıtma tesisi konulu uluslararası seminer düzenlendi 
Ülke genelinden 85 

Belediye Başkanları ve 
Belediye Başkan Yar-
dımcıları biyogaz üreten 

modern atık su arıtma 
tesisi konulu uluslarara-
sı seminerde bilgi aldı-
lar. Kırcaali Belediyesin-
den de temsilci bulunan 
toplantı Hak ve Özgür-
lükler Hareketi Avrupa 
Birliği (AB) milletvekili 
Prof. Vladko Panayotov 
tarafından Sofya “Silver 
House” otelinde organi-
ze edildi.
Basına yaptığı açıkla-

mada Prof. Panayotov, 
amacın bürokrasi, iş 
adamları ve belediye-
ler arasındaki mesafe-
yi kısaltmak olduğunu 
belir tti.  „Bunun için 
girişimcileri, beledi-

ye başkanlarını ve AB 
uzmanlarını bir araya 
getirdik. AB Komisyonu 
temsilcileri AB fonla-

rından alınan paraların 
nasıl yönetildiğini ve de 
Bulgaristan’da nasıl kul-
lanacağını iyi biliyorlar. 
Sadece belediyeleri ve 
iş adamlarını heves-
lendirmemiz gerekiyor. 
Gelecekte “Avrupa II-
Enerji” programına gü-
veniyoruz” dedi. 
Seminer “Çevre koru-

ma ve temiz enerji üre-
timi. Atık suları temizle-
mede ve artık biyokütle-
lerinden enerji yaratma-
da etkili yöntemler” baş-
lığı altında geçti. Çevre 
ve Su Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı İvelina Vasi-
leva, Bulgaristan’da bu 

yönde AB kanunları-
nın nasıl uygulandığını 
anlattı. Djordj Kremlis, 
AB’nin çevre koruma fa-

aliyetleri finanse etme-
siyle ilgili yasa düzen-
lemesini tanıttı. Maykıl 
Par ve Griyn Karbon-
Layt, biyogaz üreten 
su arıtma tesislerinin 
verdiği avantajları say-
dılar. Djina Stefanaku 
Yunanistan’ın bu alanda 
deneyimini paylaştı. 
Forumda 2014 yılına 

kadar ülke nüfusunun 
%42,3’ünün atık su 
arıtma tesislerine ulaş-
masının şart olduğu or-
taya çıktı. Şu anda 10 
000’den fazla nüfusa 
sahip yerleşim yerle-
rinde 58 tesis bulunu-
yor. Onlardan 43’ünün 

yenilenmesi gerekiyor. 
2014 yılına kadar 55 
büyük ve 350 küçük 
atık su arıtma tesisi ku-
rulması öngörülüyor. En 
büyük zorluğun tasarım 
ve idare kapasitesinin 
yeterli seviyede olma-
masından ileri geldiği 
anlaşıldı. Gösterilen 
projelerin verimi düşük 
olup, maliyetlerin yük-
seltildiği öne sürülüyor. 
Ayrıca tasarımcı ve arıt-
ma teknolojisi seçmenin 
şeffaf olmayan yöntem-

lerle yapıldığı iddiasın-
da bulunuluyor. Pahalı 
teknoloji seçmek için 
açıkça lobi yapıldığı ifa-
de ediliyor. Bu anlamda, 
Madan ve Haskovo  şe-
hirlerinde tespit edilen 
örnekler verildi. Biyogaz 
üreten atık su arıtma te-
sisileriyle ilgili projeler 
AB’nde Rekabet Yete-
neği ve Yenilikler Prog-
ramı dahilinde finanse 
ediliyor. Amaç, ener-
ji verimini yükseltme 
ve yenilenebilir enerji 

kaynakları kullanmayı 
teşvik etmektir. Böyle 
projelerle ancak tüzel 
kişilerin aday olması be-
lirlenmiştir. Maykıl Par, 
belediyelerin bir proje 
gerçekleştirmeyi baş-
lamadan önce biyogazı 
elde etme giderlerini ve 
olası gelirleri hesapla-
maları gerektiğini öne 
sürdü. Brüksel uzmanı, 
“Bu teknoloji sıkı dene-
time ihtiyaç duymakta” 
dedi.
      Kırcaali Haber

Enver Şengül Kırcaali’de “Üç Nehrin 
Birleştiği Şehir - Edirne” sergisini tanıttı

G a z e t e c i  E n v e r 
Şengül’ün “Üç Nehrin 
Birleştiği Şehir - Edirne” 
adlı sergisi 25 Şubat ile 
25 Mart tarihleri arasın-
da KRIG sanat galerisi-
ne konuk oluyor. Etkin-
lik, Kırcaali belediyesi, 
KRIG Sanat Hareketi ve 
Edirne Fotoğraf Sanatı 
Derneğinin ortaklaşa ça-
lışması ile gerçekleştiri-
liyor. Basına gönderilen 
mektupta organizatör-
ler, daha önce serginin 
Yambol ve Haskovo’da 
sergilendiğini ve fotoğraf 
sevenler tarafından çok 
iyi karşılandığını belirti-
yorlar. 

Enver Şengül, “Sanat 
Tarihi” üzerine yüksek 
lisans eğitimi görüyor. 
Halihazırda Edirne Sağ-
lık Müzesinin müdürüdür 
ve Trakya Üniversitesi-
nin Güzel Sanatlar Fa-
kültesinde okutmanlık 
yapıyor. Gazetecinin 
“Selimiye” ve “Darüşşi-

fa” adlı basılmış iki kitabı 
bulunmaktadır. Şengül 
TRT, Hürriyet gazete-
si ve Anadolu Ajansı 
muhabiri görevinde bu-
lunmuş, Edirne Fotoğ-
raf Sanatı Derneğinin 
başkanlığını yapmıştır. 
Fotoğraf sanatıyla 1985 
yılından beri uğraşıyor, 
ülkesinde ve yurt dışın-
da toplam 60 sergi aç-
mıştır. 

Sergi, 30 resim içeri-
yor. Onlar, Avrupa kıtası-
nın en eski şehirlerinden 

biri olan Edirne’nin eş 
benzeri olmayan kültü-
rel tarihi yerleri ve güzel 
doğasını yeni bakış açı-
sından sunuyorlar. Bazı 
resimler Meriç, Arda ve 
Tunca nehirlerinin Ege 
Denizine dökülmek üze-
re birleştiği yerde çekil-
miştir. 

25 Şubat saat 18.00’de 
açılışı yapılan sergide, 
Kırcaalili sanat sevenler 
Enver Şengül ile bizzat 
tanışma imkanı buldular.    
Kırcaali Haber
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BAHAD göçmenlerin Bulgaristan’da bıraktıkları gayrimenkullerin tespitini yapıyor
Merkezi Bursa'da 

bulunan "Balkanlar-
da Adalet, Haklar, 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği"nin (BAHAD) 
Genel Başkanı Eşref 
Kahraman, "Türkiye'ye 
göç eden soydaşların, 
Bulgaristan'da bırak-
tıkları gayrimenkullerin 
tespiti ve kayıt altına 
alınması için bu yılın 
sonuna kadar başvu-
rularını yapmaları bir 
zorunluluktur" dedi. 
Kahraman, Kırklareli 

Dostluk evinde düzen-
lediği basın toplantısın-
da, derneği, Türkiye'ye 
zorunlu veya herhangi 
bir sebeple gelen soy-
daşların Bulgaristan'da 

bıraktıkları gayrimen-
kul, sigortalılık veya 
buna benzer haklarını 

almaları için kurdukla-
rını söyledi. 
Bir süreden bu yana, 

Dışişleri Bakanlığı-
nın eş güdümünde, 
Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü ve 
BAHAD iş birliğiyle, 
1908 yılından itiba-
ren Bulgaristan'dan 
Türkiye'ye göçlerden 
dolayı yaşanan taşın-
mazlarla ilgili sorunlar 
konusunda çalışma 
yürüttüklerini ifade 
eden Kahraman, şöyle 
devam etti: 
"Dışişleri Bakanlı-

ğımız, 2009 yılının 
Mart ayında bizle-
ri Ankara'ya davet 
etti ve burada bize 
önemli bir görev ver-
di. 1908 yılından bu 
yana Bulgaristan'dan 
çeşitli nedenlerle ana 
vatan Türkiye'ye göç 
eden insanlarımızın 
Bulgar istan'da bı -
rakmış oldukları mal 
varlıklarını kayıt altı-
na almamız istendi. 
Biz de soydaşlarımı-
zın mal varlıklarını 
almaları konusunda 
başvurularını yapma-
ları için illerde bilgiler 
veriyoruz. Türkiye'ye 

göç eden soydaşların, 
Bulgaristan'da bırak-
tıkları gayrimenkullerin 
tespiti ve kayıt altına 
alınması için bu yılın 
sonuna kadar başvu-
rularını yapmaları bir 
zorunluluktur. 
Bugüne kadar Trakya 

bölgesi hariç Türkiye 
genelinde derneğimi-
ze 3 bin 500 civarında 
başvuru yapıldı. Ne 
hikmetse eski göç-
menlerin yoğunlukla 
yaşadığı Trakya böl-
gesinden başvuru ol-
madı. Öncelikle Edirne 
ve Kırklareli'deki soy-
daşlarımızın bu konu-
ya önem vermelerini 
istiyoruz." 
Derneğin Dış İlişki-

ler Sorumlusu Şükrü 
Altay da soydaşların 
Bulgaristan'daki mal 
varlıklarının tespiti-
nin yanı sıra, Belene 
mağdurlarıyla ilgili de 
çalışma yürüttüklerini 
bildirdi.
        Kırcaali Haber

Bulgaristan’da köyler boşalıyor
Bulgar Bilimler Akademisi (BAN) Araştırma 

Enstitüsü Başkanı Nikolay Tsekov, ülkedeki de-
mografik kriz yüzünden 2060 yılında köylerin 
tamamen boşalacağını bildirdi.
Tsekov düzenlediği basın toplantısında, nü-

fusun giderek azalmasının yanında ekonomik 
kriz ve göç yüzünden yılda ortalama 15 köyün 
boşaldığını açıkladı. Nüfusu 7,5 milyon olan ül-
kemizde son yıllarda 200 köyün tamamen terk 
edildiğini, 500 köyde ise 10-20 kişilik nüfusun 
kaldığını söyleyen Tsekov, "Son 60 yılda köyler-
de yaşayanların sayısı 1 milyon azaldı. Bu şart-
lar devam ederse 2060 yılında kırsal kesimde 
yaşayan tek bir kişi bile kalmayacak" dedi.

HÖH heyetinden Bakan Çelik'e ziyaret
T.C. Devlet Bakanı Faruk Çelik, Hak ve Öz-

gürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkan Yar-
dımcısı Ruşen Riza ve beraberindeki heyetle 
görüştü.
Çelik, Başbakanlık Merkez Bina'daki ma-

kamında gerçekleşen görüşmede, HÖH'nin 
Bulgaristan'ın kalkınması, güçlenmesi ko-
nusunda ciddi çabaları olduğunu, ayrıca 
Bulgaristan'daki azınlık soydaşların haklarının 
korunması konusunda önemli hizmetler yap-
tığını vurguladı. Çelik, geniş bir coğrafyadaki 
soydaşların sorunlarını ele alma konusunda bir 
birimden yoksun olunduğunu ancak Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 
kurulmasıyla bu konuda tek merkezli bir çalış-
ma imkanı elde edildiğini anlattı.
Ruşen Riza da, Bulgaristan'da önemli siyasi 

haklar elde edilmiş olmasına rağmen eğitim, 
kültür ve dini alanda yardıma ihtiyaç bulundu-
ğunu belirtti. Riza, TİKA ve Yunus Emre Vakfı 
ile görüştüklerini, sonuçta da iyi bir çalışma 
yapmayı umduklarını dile getirdi.

Nikolay Kolev 10 yılın sporcusu seçildi
antrenörler oldu. Spor 
Bakanı Svilen Neykov ve 
Spor Toto Genel Müdürü 
Damyan Damyanov teb-
rik mesajları gönderdiler. 
En büyük spor faaliyet-
çileri dalında ise Hristo 
Zamov, Hristo Çifteev, 
Cemil Mustafov ve spor 
yazarları Todor Muhta-
rov ile Petır Raşkov ödül 
aldılar. Tüm konuklar ise 
sanatçı Neli Rangelova 

tarafından selamlandı. 
Böyle bir müsabaka 

ilk defa düzenleniyor ve 
tüm sporseverler tarafın-
dan desteklendi. Toplam 
32 ödül verildi. Çeşitli 
dallarda ödül alanların 
arasında Kalin Karagya-
urov, Plamen Staykov, 
Nikolay Surkov, Ahmed 
Osman, Emiliya Stoya-
nova, Aycan Ahmed , 
Georgi Georgiev, Desis-
lava Petkova, Krasimir 
Georgiev, Dimitır Hris-

tov, Sibel Şevket, Hris-
tina Korsikyan, Nikolay 
Tahtaciev, Turgay Aptula 

ve Borislav Muhtarov da 
vardı.

        Kırcaali Haber

1. sayfadan

Bansko’da çığı düştü, bir kişi 
hayatını kaybetti

Bulgaristan'ın en büyük kış tatil merkezlerinden 
biri olan Bansko bölgesindeki Todorka tepesin-
de çığ düşmesi nedeniyle Finlandiyalı bir turistin 
yaşamını yitirdiği bildirildi. 
Bansko kenti Belediye Başkanı Aleksandar Kra-

varov, basına yaptığı açıklamada, saat 14.55’te 
çığ düşmesi sonucu, ayrıca iki Finlandiyalı ka-
yakçının da yaralandığını söyledi. 
Kravarov, kayakçıların pistlerin dışında kesin-

likle yasak olan bir bölgede "maceracı bir giri-
şimde bulunarak" hayatlarını tehlikeye attıklarını 
öne sürdü. 
Çığ bölgesine helikopterle ulaşan kurtarma 

ekiplerinin kaza ile ilgili tespit çalışmaların sür-
düğü belirtildi. 
Bu arada, Bulgaristan Dağı Kurtarma Servisi 

Merkezinin açıklamasında, Bansko’nun bulundu-
ğu Pirin Dağı bölgesinde hava koşullarının son 
derece elverişsiz olduğu, turistlerin resmi pist 
güzergâhlarının dışına çıkmamaları gerektiği 
ifade edildi. 

***************

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı Bulgaristan’a geldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu merkezi başkent Sofya'da bulu-
nan Türk-Bulgar Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TBTSO) 
ziyaret etti. 
 Bulgaristan'da çalışan Türk iş adamları ile tanışa-

rak, sorunlarını dinleyen Hisarcıklıoğlu, ''Yurt dışın-
da çalışan Türk iş adamları, İngilizcede 'soft power' 
olarak adlandırdığımız, ülkemizin yumuşak gücü 

sizlersiniz'' dedi. 
 Rifat Hisarcıklıoğlu, Bulgaristan'ın dönem başkan-

lığını yaptığı bölgeden 10 ülkenin üye olduğu, Balkan 
Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin Bulgaristan Sa-
nayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantısına 
katıldı. 
  Hisarcıklıoğlu, toplantıdan sonra TBTSO merke-

zini ziyaret ederek burada yaklaşık bir saat çalışma 
toplantısına katıldı. 
  Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTPP) 

Türkiye'de Dış ekonomik İlişkiler Kurulu'nu (DEİK) 
muhatap gördüğünü belir ten Hisarcıklıoğlu, 
TBTSO'nun, BTPP ile ilişkilerini sağlam tutması ge-
rektiğini vurguladı. 
  ''Türkiye'nin en yakın komşusu olan Bulgaristan'ın 

aynı zamanda Türkiye'nin Batıya açılan kapısı ol-
duğunu'' ifade eden Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
   ''Avrupa Birliği üyesi olan Bulgaristan öyle ya 

da böyle gelecekte dünyanın kabul ettiği en üst 
standartlarına sahip olan ülke haline gelecek. 
BTPP ile çok iyi ilişkilerinizin olması lazım. BTPP 
Başkanı Tzvetan Simeonov'un başkanlığını yaptığı 
Bulgar?Türk İş Konseyi'ne üye olmanız lazım. Dün-
yada ticaretin yüzde 50'si komşu ile yapılır. Bu ticaret 
hem onu hem kendimizi zenginleştiriyor. Birbirleri 
ile iyi ticaret yapan komşular arasında kavga olmaz, 
dostluk olur.'' 
  Hisarcıklıoğlu, TBTSO'nun, bir an önce dünya-

nın dört bir yanındaki Türk iş adamları ve onları ye-
rel muhatapları ile temas sağlayan Dünya Türk İş 
Konseyi'nin de üyesi olmasının şart olduğunu söy-
ledi. 
 Makedonya ve Bosna Hersek sonrası Bulgaristan'da 

faaliyet gösteren Türk iş adamları ile tanışmaktan 
mutluluk duyduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, dünya-
ya açılan Türk girişimcilerine verilen desteğin güçlü 
olduğunu vurguladı. 

                                                  Kırcaali Haber
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Çevre Bakanı Nona Karacova: “Kömür yardımına son verilecek”
Başkent Sofya'da Sheraton 

Oteli'nde, ''Kapital'' gazetesi 
tarafından ''Yeşil Ekonomi'' 
konulu uluslararası bir konfe-
rans düzenlendi.
Bölgesel Gelişme ve Bayın-

dırılık Bakanı Rosen Plevne-
liev, enerji tasarrufu ve alter-
natif enerji kaynaklarının tartı-
şıldığı konferansın açılışında, 
ülkenin uluslararası kriz orta-
mında enerji kaynaklarının 
geliştirilmesine büyük önem 
verdiğini söyledi.
Plevniev ''Enerjinin tasar-

ruflu ve etkin kullanımı hükü-
metimizin başlıca önceliğidir'' 
dedi.
Hükümetin belirlediği, Böl-

gesel Geliştirme İdare Prog-
ramına bir milyar Avro ayrıl-

dığını ifade eden Plevneliev, 
enerjinin etkin kullanımı ala-
nında geliştirilecek çeşitli pro-
jelerle ilgili toplam 270 yapım 
sözleşmesinin imzalandığını 

bildirdi.
"Avrupa'nın en yoksul ül-

kesi, çok cömertçe enerji 
harcıyor"
Konferansa katılan Dünya 

Bankası Bulgaristan Daimi 
Temsilcisi Marcus Repnik, 
Bulgaristan'ın enerji tasarrufu 
alanındaki politikasını sert bir 
dille eleştirerek, ''Avrupa'nın 
en yoksul ülkesi olan Bulga-
ristan, çok cömertçe enerji 
harcıyor'' dedi.
''Yeşil Ekonomi'' kavramının, 

düşük karbondioksit emisyon-
lu teknolojilerin kullanılması, 
doğal kaynakların tüketilme-
mesi ve çevreye minimum 
atık bırakılması anlamına 
geldiğini kaydeden Repnik, 
Bulgaristan'ın ''yeşil ekonomi'' 
alanında daha kararlı tavır al-
ması gerektiğini söyledi.
Repnik ''Ülkeniz bu konuda, 

ancak cesur kararlar alarak, 
çok daha geniş kapsamlı ve 

koordinasyonlu hareket ede-
rek belirgin bir ilerleme kay-
dedebilir'' diye konuştu.
"Kömür yardımına son ve-

rilecek"
Konferansta bir konuşma 

yapan Çevre Bakanı Nona 
Karacova da inşaat sektö-
ründe yapıların dış ısı izolas-
yonuna yatırım yapılmasının 
şart olduğunu, çevreyi kirle-
ten yakıtların sınırlandırılması 
gerektiğini bildirdi.
Yoksul ailelerin devletten 

yakıt yardımı aldıklarını hatır-
latan Karacova, ''Kömür yar-
dımına son verilecek. Yapılan 
yardımlar çevreye zarar ver-
meyen, 'yeşil' enerjinin kul-
lanımına yönlendirilecektir'' 
dedi.

Akrabalar 60 yıl sonra buluştular
60 yıllık ayrılıktan sonra iki 

aile kavuşunca hasret sona 
erer. Kırcaali’nin Gluhar (Sa-
ğırlar) köyünde oturan Hasan 
ve Sedriye Sadık ailesi 1950 
yılında Türkiye’ye göç eden 
akrabası Ayşe Aliosmanova ile 
hiç görüşmemişlerdi. Buluşma 
anının hikayesi ise çok ilginç.  
Bu yılın  Ocak ayında, Sadık 
ailesinin ev telefonu çalar.

Telefonun diğer ucundaki 
şahıs, yıllar evvel Türkiye’ye 
göç etmiş kardeş çocukları 
olduğunu bildirir. Görüşmek 
ve hasret gidermek istedikleri-
ni arzu eder. Bu olay karşısın-
da şaşkınlığını gizleyemeyen 
Sadık çiftı hemen görüşmeyi 
kabul ederler. Aynı akşam 
20’den fazla akraba Sağır-
lar köyünde bir araya gelirler 
ve 60 yıllık hasreti muhabbet 
ederek giderirler.

Ayşe Meriç 1949 Momçilgrad 
doğumlu ve bir yaşındayken 
ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç 

ederler.
Eşi Beysim Meriç ise 1943 

Kabaklar köyü (Volovartci) 
doğumlu ve o da 1950 yılın-
da ailesiyle birlikte Türkiye’ye 
göç eder.  Ayşe Mer iç , 
Bulgaristan’da yaşayan akra-
balarını aramak için ana ba-
basından ve kardeşlerinden 

duyduklarıyla çıkıyor hasretli-
ğin yollarına. Kimseyi tanıma-
sa da bu hasretliğin bitmesini 
çok istiyor. 

60 yıllık bir ayrılıktan sonra 
iki ailenin bir araya gelmesiyle 
özlemin sona ermesinin mut-
luluğu yaşandı. 

                     Güner Şükrü

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti
 - TARİH -

Tarihte ilk Türk Cumhuriyeti 31 Ağustos 1913 tari-
hinde Batı Trakya’da kurulur.’Garbi Trakya Hükümet-i 
Müstakile ‘ adıyla da anılan bu ilk Türk devletini, hem 
Yunanistan hem de Bulgaristan tanımıştır. Sınırları 
doğuda Meriç’ten, batıda Makedonya, kuzeyde Bul-
garistan - Rodop dağları ve güneyde Ege Denizi’ne 
kadar uzanır.
Bu coğrafya Ortaköy köprüsü- Kırcaali –Makas- 

Mesta Karasu ve İskeçe üzerinden Ege ile Enez’den 
Gümülcine -İskeçe- Dedeağaç- Karağaç- Fere’ye- Ko-
şukavak- Mestanlı ile çevrilidir. 
Bağımsızlığını ilan eden yönetim, ilk olarak ülkenin 

sınırlarını belirler, bağımsız devletin simgesi ay yıldızlı, 
yeşil, beyaz bayrağı resmi binalara çeker. 29.170 kişilik 
ordusunu kurup, bütçesini hazırlar, pul bastırarak, pa-
saport uygulamasına geçer. Bu arada Osmanlı yasa 
ve tüzükleri aynen kabul edilerek davalara da Garbi 
Trakya Adliyesi bakmaya başlar. 

Ancak o dönemde Osmanlı Devleti; yeni kurulan bu 
Cumhuriyete dış baskıların da etkisiyle olumlu baka-
maz. Buna ek olarak İstanbul’daki siyasal iktidar kav-
gası ve kargaşası Batı Trakya’da böyle bir bağımsız 
Türk devletiyle ilgilenme olanağını ortadan kaldırır. 
Nitekim 29 Ekim 1913 tarihinde imzalanan İstan-
bul Anlaşmasıyla Osmanlı hükümeti, Batı Trakya'yı 
bütünüyle Bulgaristan’a bırakır. Batı Trakya Türk 
Cumhuriyeti’nin toprakları, General Lazarof komuta-
sındaki Bulgar kuvvetlerince 30 Ekim 1913'e değin 
tümüyle işgal edilir. Cumhuriyet Devleti sona erer.

Bir yaşında Nuri dede!
Geçen yeni yıl akşamı aile 

sofrasında şenlikler devam 
ederken şakalaşmalar yer 
yer yükseliyordu. Nuri dede 
üç kuşak evlatlarının mutlu-
luğuna gülümseyerek sevgi 
ekliyordu.
 Nuri Ömer dede Çerno-

oçene belediyesine bağlı 
Gabrovo köyünde 1910 
yılının baharında dünyaya 
gelmiştir. Dört çocuk baba-
sı, 14 torun ve 7 torun ço-
cuklarına sevinmektedir. Ai-
lesi Ayşe nineyi 10 yıl önce 
kaybetmiş. 
 Oğlu Bayramali’nin yanın-

da oturmaktadır. Kızı Fatme 
ve torunu Rayme onu her 
gün ziyaret edip  ihtiyaçla-

rını soruyorlar. 
Nuri dede ömür boyu ta-

rımda çalışmış. Alkol ve 
sigara kullanmamış. Süt 
ve yoğurt onun en sevdiği 
yemeklerdendir. Yağlı etten 
kaçınmış, zaman zaman 
kırmızı eti tercih etmiş. Nuri 

dedenin elinde ne baston 
ne de gözlerinde gözlük 
var. Yakına gelene kadar 
Çernooçene pazarının dai-
mi ziyaretçilerinden biriydi. 
Yeni yıl pastasında mum-

lar yakılmak üzereyken, 
torunlar bir yaş büyüdükle-
rine seviniyorlardı. Onlar-
dan biri, “Büyük dede, sen 
de söylesene, kaç yaşına 
giriyorsun?” diye sordu. 
Nuri dede bir asırı geride 
bırakarak işaret parmağını 
göstererek “Bir yaşına giri-
yorum evladım”  dedi. 
Torunlarının sarmaş dola-

şına esir oldu.
Not: Kırcaali Haber Gaze-

tesi ekibi Nuri dedeye nice 
nice sağlıklı ve huzurlu yıl-
lar diliyor.
         
            Bayram Kuşku
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Една година без поета Фехим Хорозов
Точно преди една година,  

на  26 февруари България 
се сбогува с големия си 
поет, журналист и дра-
матург Фехим Хорозов, 
известен с творческия си 
псевдоним като Филип Хо-
розов. Той  е роден на 18 
септември 1954 година в 
село Чорбаджийско, об-
щина Кирково. Завършил 
е „Българска филология“ в 
Пловдивския университет. 
Автор е на осем книги с по-
езия и две с есета сред ко-
ито „Времето по часовник“, 
„Вгради се в мен“, „Дълбоката река“, „Сиво черна моя“, 
„Веднъж в живота“, „Сезон за него“, „Наставление за подпи-
ране в небето“ . Последната му книга е „На капчици изтече 
реката”. Носител е на редица големи национални награди,  
като последната получи на името на „Георги Джагаров” 
на Съюза на българските писатели през лятото на 2009 
година. Дълги години работи като журналист в Кърджали, 
сътрудничи на национални издания. През последните 7 
години от живота си е драматург на Държавно музикално-
драматичен театър „Кадрие Лятифова“, който миналото 
лято се сля с ДКТ „Д. Димов” в Кърджали. Мината година 
на Деня на Кърджали-21 октомври посмъртно бе удостоен 
със званието „Почетен гражданин на Кърджали”. 

По този повод предлагам на вниманието на читателите 
мнението на хора на културата, които са  имали възмож-
ност да опознаят по-отблизо Фехим Хорозов.  

 Петър Анастасов, поет-драматург 
За мене е непрежалим
Първото, което държа да 

кажа е, че Фехим Хорозов 
беше голям, много голям 
поет, когото времето те-
първа ще оценява по дос-
тойнство. В неговата пое-
зия думите сякаш пости-
гаха върховния смисъл на 
своя божествен произход.  
Подредени в бялата магия 
на изумителния му талант, 
те се превръщаха в небес-
ни послания на добротата 
и мъдростта. Винаги, ко-
гато четях стиховете му, 
имах чувството, че разго-
варям с мъдрец. Мисля, 

че Фехим имаше мисия. На 
пръв поглед живееше бав-
но, но се оказа, че сърцето 

му е препускало не само 
по родопските ридове и по 
тягостните пътеки на нера-
достния ни живот, а и по 
катастрофичните серпан-
тини към към тайнството 
на отвъдното. За себе си и 
за света той знаеше много 
повече, отколкото казваше. 
Беше трогателно делика-
тен. Измъчваха го чуждите 
грехове и нещастия. Кри-
еше въздишките си. Мно-
го от тях все още пърхат 
в театъра – артистичния 
пристан на последните го-
дини от живота му, където 
той живя като в предверие 
към един следващ свят. За 
мене е непрежалим. 

Кямил Топчи, актьор в ДКТ „Д. Димов”
Преди да се запозная 

лично с покойния  Фехим 
Хорозов през 2004 г., кога-
то постъпих като актьор в 

бившия ДМДТ „Кадрие Ля-
тифова” го знаех от публи-

кациите му във вестник „Нов 
живот”. В театъра той ни че-
теше лекции по българска 
класическа драматургия. По 
това време ми се струваше, 
че е много строг, но с тече-
ние на времето го опознах 
по-отблизо и се уверих, че 
зад привидната му строгост 
се крие много топлота и чо-
вечност. 

Ролята му в театъра беше 
голяма, с всеки творец ра-
ботеше индивидуално и се 
стремеше да помогне на 
всички ни. Той никога не 
се  правеше на голям теат-
рал, той истински обичаше 
театъра. Когато напишеше 
нови стихотворения или 
разкази ме викаше в стая-

та си, пускаше подходяща 
мелодия и ми ги четеше с 
плътния си глас. 

Малко преди внезапната 
му кончина, една сутрин 
рано рано ми се обади и ме 
помоли преди репетиции да 
се отбия при него. Когато 
отидох при него ме посрещ-
на с една папка, подаде ми 
я и каза: „Майна, това са 
ми най-новите драскани-
ци. Виж ги и ако ти харесат 
може да ги прочетеш”. И на 
26.02.2010 г. внезапно ни 
напусна големият поет, жур-
налист и драматург Фехим 
Хорозов. Отиде си една го-
ляма личност на Кърджали, 
един изключителен талант. 
Но остави незабравими от-
печатъци в културния живот 
на Кърджали и България.

Павел Петков, директор на Рег. 
исторически музей-Кърджали
Мир на праха му. Позна-

вам го още от студент-
ските му години, той уче-
ше заедно с мой първи 
братовчед Петьо Петков. 
Първите ми впечатления 
от него са изключителни. 
Имах чувството, че гово-
ря с един невероятен мъ-
дрец, мъдрец като плани-
ната Родопа. Най-кратко 
така бих го оприличил. 
По-късно в творчеството 
си той го потвърди. Много 
лесно се четат неговите 
творби и са изключител-
но впечатлителни. Човек, 
четейки неговите творби 
веднъж ги запомня за цял 
живот. Като човек беше 
широкоскроен, от него 
лоша дума не можеше да 
се чуе. Думата му беше 

блага. Във всичко беше 
умерен.  За мене беше 
удоволствие да се срещ-
на с него. Изключително 
много ми липсва. Имаме 
много общи приятели. 
Покрах него създадох 
много приятелства. Фех-
им беше голям приятел 

Лияна Фероли, поетеса-журналист 

Мнозина и не разбраха 

точно какъв човек беше 
Феим. В това число и аз 
самата. Но поне малко се 
досещах каква фина душа 
прозираше зад маската 
на неговата дори студена 
сдържаност. А това най-
много го доказва неговата 
лирична поезия. Затова 
чрез нея ще продължим 
да го преоткриваме. И 
най-вече чрез мъдрост-
та и правдивостта, която 
струи от нея.

Георги Кулов, журналист-BGVesti
Познава х  Фехим от 

30 г. и мога да кажа, че 
той беше рядък талант. 
В периода 1995-2005 г. 
работихме заедно във в-к 
„Нов живот”, той пишеше 
любопитните неща, а 
другите го копираха.  Фехим 
успяваше да събира около 
себе си хора, отдадени на 
литературата, културата и 
изкуството. Винаги беше 
център на внимание. 
Беше много достолепен 
човек, с тежест и винаги 
предизвикваше уважението 
на околните. За мене 

той беше изключително 
талантлив и като поет, 

и като журналист и като 
драматург в театъра. Той 
беше така да се каже 
от тежката артилерия в 
българската култура не 
само в региона, но и в 
цялата страна. Неслучайно 
всички големи имена 
на българската култура 
искаха да бъдат приятели 
с него. Фехим беше много 
искрен приятел. Когато 
установеше приятелски 
отношения с някого много 
държеше на него, беше от 
този тип хора, които никога 
не предават приятелите 
си. 

    Страницата подготви: Ресмие МЮМЮН

Следващия брой на вестник “Кърджали 
Хабер” ще излезе на 16.03.2011 г.
                                   Редакционен екип

“Kırcaali Haber” gazetesinin gelecek sa-
yısı 16. 03. 2011 tarihinde çıkacak.
                                                Yayın ekibi

и на културно-историче-
ското наследство. Много 
пъти сме дискутирали с 
него  както нематериал-
ното, така и материал-
ната култура на Бълга-
рия. Той показваше една 
висота на познание, на 
вътрешна убеденост, че 
това е една стъпка към 
съхранение на идентич-
ността на всеки отделен 
индивид. 

Павел Петков

   Георги Кулов

Лияна Фероли

   Кямил Топчи

  Петър Атанасов

Фехим Хорозов
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 Teklas Şirketi, Kırcaali’de yeni 300 kişiye iş sağlayacak
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Hasan Azis, Tek-
las şirketinin Kırcaali’de 
işini genişletip, üretimini 
yükseltmeye niyetli oldu-
ğunu bildirdi. Bunun için 
şirketin 300 kişilik yeni 
personel alımı yapacağı-
nı açıkladı. Başkan,  Türk 
şirketinin yatırım niyeti 
Kırcaali - Momçilgrad 
yönünde oluşturulması 
düşünülen yeni sanayi 
bölgesi yapım sürecini 
hızlaştıracağını düşünü-
yor. Sayın Azis, üstelik 
bunun başka şirketlerin 
de yatırım yapmaya cel-
bedeceğini belirtiyor. 

Otomobil lastiği üreten 
yeni fabrikanın bu yıl 

içinde faaliyete geçmesi 
bekleniliyor. Teklas Şir-
ketinin Kırcaali’de yapa-
cağı yeni yatırım 13 mil-
yon Leva değerindedir. 
Şirket genellikle Avrupa 
Birliği ülkelerinden oto-
mobil üreticileriyle çalışı-
yor ve ağır gümrük vergi-
sini atlatmayı amaçlıyor. 

Bugün Teklas dünyaca 
ünlü Volkswagen, Audi, 
Skoda, SEAT, Saab, 
Opel,  Chevrolet otomo-
billeri üreten fabrikalara 
ürün satıyor. Şirket, Re-
nault ve Fiat ile anlaş-
malar imzalamıştır. 

      Kırcaali Haber

Bakan Naydenov, Türkiye Büyükelçisi ile salgın hastalıklarla mücadeleyi görüştü
Tarım ve Gıda Baka-

nı Miroslav Naydenov, 
Türkiye Cumhuriyeti 
Bulgaristan Büyükelçisi 
İsmail Aramaz ile yaptı-
ğı görüşmede hayvan-
lardaki salgın hastalıkla-
ra karşı mücadeleyi ele 
aldı. Bakan Naydenov, 
Bulgaristan ile Türkiye 
arasındaki iyi ilişkilerin 
ve Asya ülkelerinden 
yayılan hayvanlardaki 
salgın hastalıklara kar-
şı mücadelenin öncülük 
olduğunu belirtti. Şapla 
mücadeleyi başarabil-
memiz için iş birliği ge-

rekli diyen Naydenov, 
Büyükelçi’den sınır böl-
gelerinden serbest ge-
çen hayvanların deneti-
minde yardımcı olmasını 
istedi. İyi işbirliği örneği 
olarak, bir yıl önce “Tuta 
Absoluta” adlı güvenin 
domateslere hücum et-
tiğinde iki tarafın iyi ile-
tişim sağlayarak birlikte 
hareket etmeleri saye-
sinde problemin hızlı 
ve etkili bir şekilde yok 
edilmesini gösterdi. 
G ö r ü ş m e d e 

Karadeniz’de kalkan avı 
da konu alındı. Avrupa 

Bulgaristan, 2009-2014 dönemi için 126,6 
milyon Euro yardım alacak

Avrupa Ekonomi Alanı 
Mali Mekanizması (AE-
AMM) ve Norveç Mali 
Mekanizması çerçeve-
sinde Bulgaristan 2009-
2014 dönemi için 126,6 
milyon Euro mali yardım 
alacak. Bakanlar Kuru-
lunun basına gönderdiği 
bildiride kaynak sağla-
yan ülkeler Norveç, İz-
landa ve Lihtenştayn'dır. 
Avrupa Birliği Fonları 
Araçları Yönetiminden 

sorumlu Bakan Tomislav 
Donçev ekibiyle birlikte 
dün iki mali mekanizma-
nın yeni program dönemi 
için ikinci müzakere ger-
çekleştirmiştir. 

Yabancı heyetin başın-
da Norveç Kraliyet Dış 
İşleri Bakanlığı Genel 
Müdür Yardımcısı Stay-
nar Hagen bulunup, Nor-
veç Kraliyeti Bulgaristan 
Büyükelçisi Tove Skars-
teyn ve AEAMM ofisin-

den temsilciler katıldı. 
Müzakerelerin konusu 

program dahilinde olan 
alanlar; çevre, enerji, 
sağlık, kültür mirası, adli-
ye ve içişleri, sivil toplum 
örgütlerini destekleme 
ve Norveç kurumlarıyla 
ortaklık olarak belirtili-
yor. Görüşmede Anlaş-
ma Memorandumları 
çerçevesinde mali öde-
neklerin belirlenmesi ve 
yönetim şeması karar-
laştırılmıştır.

           Kırcaali Haber

Komisyonunun, Roman-
ya ve Bulgaristan’a bu 
konuda kota koyduğunu 
belirten bakan, kotaların 
arttırılmasını Romanya 
ve Bulgaristan’ın iste-
mesini yeterli bulma-
yarak, Türkiye’nin de 
desteği gerektiğini vur-
guladı. Tarım ve Gıda 
Bakanı , “Bu AB Komis-
yonu önünde Türkiye’nin 
daha tam üye olmadan 
iyi bir partner ülke ola-
bileceğine mükemmel 
bir örnek gösterilebilir”  
dedi.

        Kırcaali Haber


