Türk Diline Sahip Çıkalım!

Kırcaali Haber Gazetesi’nin
her hafta evinize gelmesini istiyorsanız her
ayın 15’ine kadar en yakın postanede

Abone Olabilirsiniz!
ABONE KAT. NUMARASI: 2454

Değerli anne ve babalar,
Bulgaristan Anayasasının vermiş olduğu haklardan yararlanarak, çocuklarımızın Anadilleri Türkçeyi okuyup öğrenmeleri için duyarlı olalım!
Doğal hakkımızı kullanarak Anadilimizi çocuklarımıza okutalım. Anadilimiz Türkçeyi ders olarak seçebilmek amacıyla dilekçe vermek için son
tarihin 1-4. sınıflar için 30 Mayıs 2012, 5-8. sınıflar için 15 Haziran 2012
olduğunu unutmayalım, çevremize de duyuralım. Türkçemizi yaşatalım!
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Türkiye’den İl Eğitim Müdürleri, Kırcaali’yi ziyaret etti
Resmiye MÜMÜN
Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu’nun
girişimiyle Türkiye’den İl
Eğitim Müdürlükleri’nden
bir heyet Kırcaali bölgesini ziyaret etti.
T.C. Filibe Başkonsolosluğu Muavin Konsolos İmren Çamlıklı'nın
eşlik ettiği heyet, Kırcaali Belediye Başkan
Yardımcısı Elisaveta
Kehayova’yı, Doğu Rodoplarda en büyük okul
olan Kırcaali “Petko
Slaveykov” Lisesini ve
Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer’i ziyaret
ettiler.
Heyette Edirne Milli
Eğitim Şube Müdürü

Ömer Doğan Çimenlik,
Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Halis İşler ve Yardımcıları Sadi Esenkal
ile Hasan Basri Kuzu,
Kırklareli Milli Eğitim
Müdürü İbrahim Korkmaz ve Bursa Milli Eğitim Yardımcısı Şevket
Barca’nın yer almaktaydı.
Kırcaali “Ömer Lütfi”
Derneğini de ziyaret
eden heyet, Dernek
Başkanı Seyhan Mehmet ve Dernek Müdürü
Müzekki Ahmet tarafından karşılandı. Görüşmeye, Kırcaali’de yeni
kurulan Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenler
Derneğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Habibe Halibram ve

Хотелът който Ви подхожда
Бул.”Беломорски” 68 ; Тел. 8 23 54; 8 23 55

www.hotel-kardjali.com

Yönetim Kurulu Üyeleri
Haşim Semerci ile Seyfi

Halilov da katıldılar.
“Ömer Lütfi” Derneğinin kurucu üyelerinden
biri olan Müzekki Ahmet, eğitim uzmanlarına
genel hatlarla derneğin
tarihini anlattı ve devamında, derneğin tüm
faaliyetleri ve girişimleri
hakkında konuklara geniş bilgi verdi. Dernek
müdürü, son yıllarda 23
Nisan-Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
19 Mayıs-Atatürk' ü
Anma Gençlik ve Spor
Bayramı, Çanakkale
Şehitlerini Anma Töreni
gibi Türkiye’nin milli bayramlarını da Kırcaali’de

Гр. Кърджали, кв. “Възрожденци”,
бул. ”Христо Ботев” № 68
e-mail: mars55@mbox.contact.bg

kutlanmasına gayret ettiklerini kaydetti.
Müzekki Ahmet, “Ömer

Lütfi” Derneğinden farklı olarak, Türk kültürüyle
ilgili çalışmaların daha
rahat bir şekilde sürdürülmesi için 2011 yılında
Bulgaristan’da ilk olarak
dernek adında Türk sözü
geçen Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneğinin
kurulduğunu, daha sonra da Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenler
Derneğinin kurulduğunu
belirtti.
Güney Bulgaristan
Türkçe Öğretmenler
Derneği’nin Yönetim
Kurulu Üyesi Seyfi Halilov, Bulgaristan’da Anadili Türkçe eğitiminde
yaşanılan problemleri
dile getirdi ve bu doğrultuda yapılacak çalış-

Devamı 7’de

23 Nisan Çocuk
Bayramı Konserine

Davet

Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği tarafından 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen
konsere tüm vatandaşlar davetlidir.
Kırcaali Türk Folklor Ekibi, Kadriye Latifova Çocuk Folklor Ekibi ve Türkiye’den
Çocuk Folklor Ekibi’nin katılımıyla düzenlenen konser 23 Nisan 2012 /Pazartesi/
saat 18,30’da Kırcaali Kültür Evi salonunda gerçekleşecek.
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Memleket! İnsanın
doğup büyüdüğü yer
ya da gerisinde bırakıp
gittiği yer… Aynı zamanda hiç unutamadığı, zaman zaman gidip
gördüğü yerdir.
Birbirini hiç tanımayan
iki insanın bile birbirlerine sordukları ilk soru
“Memleket neresi? ”
olur. Bundan sonrası kendiliğinden gelir;
memleket anıları anlatılır, memleketin güzelliklerinden bahsedilir ve
özellikleri dile getirilir.
Bu özlemi biraz da olsa
azaltmak için Türkiye
de büyükşehirlerde kültür ve dayanışma dernekleri kurulur. Bizim
İzmir derneğimiz de
bunlardan biridir. Derneğimiz faaliyet konusu
genellikle Balkanlardır.
Sık sık Rodoplar’dan,
Tu n a b o y u n d a n ,
Ko c a b a l k a n’d a n ,
Dobruca’dan söz edilir.
Bu sohbetler hayalen
memleketin dağlarında,
çayırlarında, bağlarında

Memleketin çekim gücü
dolaşılır. Soğuk sularını
içer, serin gölgelerinde
dinleniriz. Belki de kulaklarınızda kaval sesleri bile duyarız. Kısacası
memleketin o inanılmaz
çekim gücünü hissederiz.
Memleketin çekim
gücü sihirli bir güçtür.
Altın kafese konulan
bülbülün öyküsünü
bilmeyen hemen hemen yoktur. Bülbülü
bir kafese koymuşlar;
yemini suyunu ayağına getirmişler fakat
küçük bülbül hiç birine
dokunmamış ve ötmez
olmuş. Bülbülün kafesi
beğenmediğini düşünüp onu altın bir kafese
koymuşlar ama durum
yine değişmemiş. Bülbülün mutsuzluğu aynen devam etmiş. Hep
memleketim memleketim deyip durmuş.

Bunun üzerine onu
salıvermişler ve bülbül
de gökte bir tur atıp en
yakın çalılığa konmuş.
Neşeli neşeli ötmeye
başlamış. Bülbülün bu
neşeli sesini duyan di-

başlamışlar. Etraf bülbül
sesleri ile çınlamış.
Bu öyküyü geç en
yıl Temmuz ayında
gerçekleşen 2. Uluslararası Mestanlılar
Buluşması’nda hatırla-

ğer bülbüller de yanına
konup ona eşlik etmeye

dım. Dünyanın dört bir
tarafından gelen ka-

Krumovgrad’ta Kutlu Doğum
Programı gerçekleştirilecek
Resmiye MÜMÜN

Krumovgrad (Koşukavak) Bölge Müftülüğününden, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in
dünyaya teşrif edişinin
1441. yıl dönümü münasebetiyle geleneksel
olarak 27 Nisan 2012
tarihinde Kutlu Doğum
Haftası Programı düzenleyeceği bildirildi.
Krumovgrad Bölge Müftülüğü Sekreteri Recep
İsmail, program dahilinde merkez camide Hz.
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Muhammed ve ahirete
intikal edenlerimiz için
Kutlu Doğum Mevli-

di, Kur’an-ı Kerim’den
ayetler, ilahiler okunacağını ve ayrıca va-

azlar ve Peygamber
Efendimizin hayatından
örnekler verileceğini
açıkladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kutlu
Doğum etkinliğine Bulgaristan Müslümanları
Başmüftülüğünden ve
Türkiye’den konukların gelmesi bekleniyor.
Yöremiz ve ülkenin diğer bölgelerinden bin
civarında Müslümanın
katılımıyla gerçekleşen
etkinlik pilav dağıtımıyla son buluyor. Krumovgrad Bölge Müftülüğü adına Recep
İsmail, “Geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz
Kutlu Doğum Programı
çok güzel bir organizasyondur. Etkinliğe
bölgeden, yurt içinden
ve yurt dışından iştirak
etmek isteyen herkesi
bekliyoruz” diye müminleri davet etti.
Krumovgrad Müftülüğünün bu kışın aşırı yağmurlar sonucu
büyük hasarlar gören
Harmanli’nin Biser köyü
afetzadeleri için örtü,
battaniye ve başka ev
eşyaları olmak üzere
yardım toplama kampanyası düzenlediği

tılımcıların üzerindeki
tişörtlerde Türkçe, Bulgarca ve İngilizce olmak
üzere 3 dilde “Mestanlı
kalbimdesin” logosu
yazıyordu. Demek ki insan dünyanın neresinde bulunursa bulunsun
memleket sevgisini kalbinde capcanlı saklıyor.
Memleketi insanı güçlü
bir mıknatıs gibi kendine çekiyor. Anlaşılacağı
üzere, hepimizin memleketi çok değerlidir.
Bunu gösteren pek
çok işaretlerin varlığının farkına varamadığımız olur. Örneğin, Bulgaristan göçmenlerin
soyadları memleketten
alınmıştır. Cebelli, Koşukavaklı, Dereköylü,
Mestanlılı gibi. Doğduğu köyü ve yeri soyadları ile yaşatanlar çoktur. Türkiye de yaşadığı
mahalleye sokağa Kır-

bildirildi. Elde edilen
eşyaların kampanya
sonunda Biser köyü
halkına teslim edileceği
belli oldu.
Krumovgrad Bölge
Müftülüğünce, önümüzdeki yaz aylarında dördüncü kez toplu
sünnet merasimi organize edilecek. Peşin
hazırlanan liste üzere
yaklaşık 150-200 çocuk
usta sünnetçi Dr. Lütfi
Mehmet tarafından kanamasız yöntemle sünnet edilecek.
Recep İsmail, “Memleket çapından ve hatta başka ülkelerden
çocuklar sünnet merasimine katılıyor. Toplu
sünnete yoğun talep
var, çok büyük ilgi gözleniyor. Çünkü sünnet
ücretsiz yapılıyor ve Dr.
Lütfi Mehmet’in uyguladığı lazer tekniği sayesinde çocuklar 1-2 dakika içerisinde sünnet
ediliyor ve ardından
hemen ayağa kalkıyorlar” diye ifade etti.
Krumovgrad Müftülüğüne her yıl 15-18 hacı
adayının başvurdukları
ortaya çıktı. Başmüftülüğünün organizasyonuyla ülke genelinden hacı adaylarının
İstanbul’dan Suudi
Arabistan’a kutsal Mekke ve Medine toprakla-

caali Mahalesi, Mestanlı mahalesi, Koşukavak
Mahalesi ve benzeri yer
adlarında hep memleketin özleminin giderilmesi için seçilmiştir.
Ayrıca göçmenlerin açtıkları bakkal, alış veriş
merkezi ve işyerlerine
hep memleketi hatırlatan isimler verilmektedir. Arda Eczanesi,
Kırcaali Bakkalı, Koşukavak Marketi, Eğridere
Pastanesi gibi. Pek çok
göçmen yeni doğan çocuklarına Arda, Meriç,
Tuna gibi isimler koymaktadırlar.
1989-1990 yıllarında
göç eden Bulgaristan
Türklerinin Bulgaristan
vatandaşlıklarını devam
ettirmeleri, bazılarının
köylerine dönüp evlerini tamir etmeleri, emekli
olup da yaz aylarını doğup büyüdüğü yerlerde
geçirmeleri hep memleketin çekim gücünün
sonucudur.
İbrahim ŞAFAK,
İzmir

rına uçtukları belli oldu.
Bulgaristan’dan uçakla
hacca gitmenin bir kişiye 2 500 Euroya mal
olduğu anlaşıldı.
Recep
İsmail,
“Bulgaristan’da hac
kontenjanı sorunu olmadığı için daha çok
Türkiye’de yaşayan
Bulgaristan vatandaşları hacca gitme talebinde bulunuyorlar. Orada
hac kontenjanı sebebiyle hacca gitmek isteyen
Müslümanlar bunu istediği vakit yapamıyorlar.
Geçen yıl Krumovgrad
Bölge Müftülüğünden
18 hacı adayı vardı. Bu
yıl da hacı olmak isteyenlerin aşağı yukarı
gene o kadar olmalarını bekliyoruz” dedi.
Krumovgrad Müftülüğünün hizmet kadrolarından 30 imam, bölgedeki toplam 30 cami
ve 35 mesçitte hizmet
vermektedir.
Krumovgrad kasabasında Osmanlı döneminden kalma merkez
camiden başka, “Zapad” /Batı/ semptinde
yeni büyük bir caminin
inşaat halinde olduğu
öğrenildi. Türkiye’den
sponsorlar sayesinde kurulan caminin
yaklaşık 300 kişilik bir
cemaat alabilecek kapasitede olması planlanmıştır.
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Ribnovo köyündeki masalımsı düğünleri anlatan bir belgesel
Güneybatı Bulgaristan’ın
dağlık bölgelerinden birinde Bulgaristan Müslümanlarının oturdukları Ribnovo köyü bulunur. Yerliler,
babaerkil değerleri, töre
ve gelenekleri, yaşam
tarzını itina ile koruyor.
Gençlerin düğünleri ise
halk masallarında gibidir.
Davet edilen konuklar üç
gün süreyle bayramlaşır.
Ribnovo köyünde yapılan
böylesi bir düğünü Bulgaristan Radyosu’ndan gazeteci Veneta Nikolova’nın
TVT- Turizm Televizyonu
için hazırladığı belgeseli
anlatıyor.
Veneta Nikolova şöyle
diyor:
“Çekimler için Ribnovo
köyüne gelir gelmez dağın
yükseklerinde bulunup diğer yerleşim yerlerinden
epey uzakta bulunan bu
köyün hayat dolu olduğunun farkına vardım. Sarp
sokaklarda alaca başörtü-

leriyle kadınlar, çocuk ve
erkekler devamlı hareket
içinde. İnşaat çalışmaları
durmak nedir bilmediğinden her yerden çekiç sesleri geliyor. Uzaklardan
ise müzik sesleri duyuluyor. Ne ki, yurdumuzun
gittikçe ıssızlaşan köylerine böyle bir canlılık özgü
değil.
Belgeselim, Ribnovoluların küçük, rengarenk ve
bizim için bir yere kadar
anlaşılır olmayan dünyalarına uzanmaya çalışıyor. Köyde sürdürülen
düğün geleneği ise bu
insanların görüş açısı ve
yaşam tarzını, ergeç topluma karışacak küçük bir
topluluğa tabi olma hissinin bir ifadesidir.”
T V T ’d e n S t oya n
Radulov’un fikriyle doğan
belgesel kameraman
Dobrin Keresteliev tarafından çekilmiştir. Düğün çeyizinin dizilmesini

gösteren görüntüler çok
ilginç. Kız evinin önüne
anne ve babasının yıllar
boyunca toplamış oldukları bütün eşyalar çıkarılır. Bütün sokağa dizilen

çeyiz gerçek bir renk
cümbüşü arz eder. Yeni
evlilerin yeni yatakları,
mutfak dolapları, mikrodalga fırınları, plazma televizyonları herkes tara-

Öğrencilerin okullardan ayrılma sebepleri tartışıldı
Özel bir çalışma grubu
tarafından hazırlanan ve
öğrencilerin okullardan
ayrılma riskinin azalmasını amaçlayan uygulama planı Kırcaali Etnik
ve Entegrasyon İşbirliği
İl Konseyi tarafından ele
alındı. Konuyla ilgili Kırcaali Eğitim Müdürlüğü
müfettişlerinden Yordanka Popyaneva, düzenlenen toplantıda bir sunum
yaptı. Kırcaali Valisi İvan-

ka Tauşanova ise, “ Etnik
ve Entegrasyon İşbirliği İl

Konseyinin girişimiyle ve
Eğitim Müdürlüğü, İş Bü-

Sofya Hatıraları, Mehmet Behçet Perim
Mücadeleci, gazeteci,
yazar ve şair Nevrokoplu
Mehmet Behçet Perim'in
1947 ve 1949 yıllarında iki
kısım halinde yayınladığı
hatıraları tekrar gün yüzüne çıkıyor.
BTG Editörü Basri Zilabid tarafından yayına
hazırlanan ibret ve ilginç
olayları içeren Sofya Hatıralarını zevkle okuyacağınızı umut ediyoruz.
Kitap 132 say fadan
oluşmak tadır. Ücreti:
10,00 TL'dir. Satın almak
isteyenler için özel dijital
baskı yapılarak adresine
kargo ile gönderilmektedir. Kargo ücreti alıcıya
aittir.
Kitabın arka kapağından:
Bundan seneler evvel
arkasında torbası, sırtında abadan camadanı ile
poturu bulunan bir genç,

Garbi Trakya'nın Kırca
Ali Kasabasındaki geniş

kahveye giriyordu. Yanında beyaz sarıklı bir zat

roları, Sosyal Yardımlaşma Müdürlükleri ve okul
müdürlerinin ortak çabalarıyla okulu terk eden ve
devamlı olarak okula gelmeyen öğrencilerle ilgili
ilk defa bir bilgi bankası
hazırlandı” dedi.
Toplantıda ele alınan
bilgiler, Kırcaali İlindeki
toplam 82 okul ve eğitim
kurumunu kapsamaktadır. Sunulan bilgilere
göre, 2011 yılı eylül ayın-

vardı. Bu da Trakya’nın en
münevver uzuvlarından
olup o tarihlerde Daimî
Encümen Azası bulunan
dayım Hasan Sabri idi.
Hasan Sabri, bu poturlu
ve camadanlı arkadaşını
bana “Mehmet Behçet”
diye takdim edince tuhaf
bir haleti ruhiye içinde kalmıştım. O sene Kırca Ali
Rüştiyesinde öğretmen
idim. Mehmet Behçet
adını babamdan [Hasan
Vehbi Rodoplu] işitmiştim. Trakya müdafaası
sonunda Bulgaristan’a iltica eden Cafer Tayyar kıtalarıyla birlikte Sofya'ya
gelen bu zat, o günlerde
Sofya'da bulunan şimdiki
Kırklareli Müftüsü babamla bir otelde görüşmüşlerdi. Babamla aralarında
çok samimi bir dostluk
teessüs etmiş olmalı ki
babam kendisini, kendisi
de babamı daima takdirle
ve sitayişle anarlardı.
Bu suretle kaleminden
millî heyecanlar duyarak

fından görülebilir ve evin
önünden büyük bir insan
kalabalığı geçer. Sıra düğün merasimine gelir. Bu
bölgede süslü gelinlere
‘gelina’ derler.

Veneta Nikolova devamla şunları anlatıyor:
“Kızın anası onu o zamana dek oturmuş olduğu baba ocağına götürür.
Bu kız olarak evine son
gidişidir. Etrafında büyük bir kadın topluluğu
oluşur. Kıza beyaz değil,
alaca bir gelinlik giydirilir.
Onu yere yatırarak köyden gelen özel bir kadın
yanaklarına, alnına renkli
pullar yapıştırır, gelini tanınmayacak hale getirir.
Yapılanların amacı gelinin kötü nazarlardan korunmasıdır. Çünkü kızlık
ile gelinlik arasındaki dönem çok özgü ve hassas
bir dönemdir.
Film yapımcısı Georgi
Krumov ile çekime hazırlanırken yerlilere bu
geleneğin nereden kaynaklandığını sorduk ve
‘Bu eskiden kalma bir gelenek’ cevabını aldık. “
bnr

dan 2012 yılı mart ayına
kadar toplam 117 öğrenci çeşitli sebeplerden
dolayı okulu terk etmiş.
Onlardan 61’i yurt dışına çıkmış, 37’si ise aile
sorunları yüzünden okula gitmedikleri belirtildi.
Bundan başka çocukların
okula gitmemesinin sebepleri arasında ailelerin
maddi sıkıntıları ile okuma motivasyonu eksikliği
olduğu belirtildi. Yapılan
araştırmaya göre, 167 aileden 52’sinin daimi geliri
olmadığı açıklandı.
Çocukların okullardaki

devamsızlığını kontrol etmek açısından bazı okullarda anında velilere telefon aracılığıyla bildirme
uygulanması, olumlu bir
örnek olduğu ifade edildi. Tartışmalar sırasında
öğrenciler arasında alkol
kullanımı ve 18 yaşından
küçüklerin içki yerlerine
gitmelerinin daha sıkı
kontrol edilmesinin gerekli olduğu vurgulandı.
Kafeterya ve diskoları
yoklamak üzere gönüllülerden oluşan mobil
ekiplerinin kurulması fikri
ortaya atıldı.

istifade ettiğim bu zatı
apansız karşımda görünce içimde anlatılmaz bir
sevinç ve ürperme duymuştum.
Perim dağlarının yetiştirdiği bu ateşli genç,
Bulgaristan’daki Türk Milletine kalemiyle ve dili ile
çok önemli hizmetlerde

bulunmuş olduğu için Kırca Ali'de kaldığı müddetçe
yanından hiç ayrılmamış
ve geceli gündüzlü devam
eden konuşmalarını derin
hayranlıklarla dinlemekten haz duymuştum.
Re'fet Rodoplu
Lüleburgaz "Özdilek"
Gazetesi, 1947

2020 yılında Bulgaristan’da
çalışanların dörtte biri Roman
asıllı olacak
Başbakan yardımcısı ve İçişleri Bakanı Tsvetan Tsvetanov 8 Nisan Uluslararası Romanlar günü dolayısıyla düzenlenen milli yuvarlak masa forumunda geçenlerde kabul edilen
Bulgaristan’da Romanların entegrasyonuna ait
milli stratejiyi tanıttı.Tsvetanov son sayıma göre
ülkemizde 325 bin Roman vatandaşın yaşadığını ve halkın % 4,9 oranını oluşturduklarını
bildirdi.0-9 yaş arası çocuklarda Roman payının çok daha yüksek ve % 20,8’e vardığını ve
bu gidişat ile 2020 yılına doğru ülkede iş gücü
pazarının %23’ünün Romanlar’dan oluşacağı
yorumunu yaptı.
KH
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Krumovgrad Belediye Başkanı Sebihan Mehmet
Ülkemizde yapılan son
Yerel Seçimlerde üçüncü
dönem için Krumovgrad
(Koşukavak) Belediye
Başkanı seçilen Sebihan
Mehmet daha önce de üç
dönem Belediyenin genel
sekreterliğini yapmıştır.
Böylece yerel yönetimde toplam 20 yıl deneyime sahiptir. Geçen hafta
kendisiyle makamında
yaptığımız mülakatı okuyucularımızın dikkatine
memnuniyetle sunuyoruz.
- Sayın Mehmet, yeni
yönetim programınızda
bu yıl için belirlediğiniz
öncelikleri tanıtır mısınız?
- 2012 yılı bizim için iyi
başladı. Ödenmemiş ve
tahsilâtı uzatılmış borçları kapattık, fakat kaderin
bir cilvesi gibi Belediyenin
ek binasının üçüncü katı
çıkan yangın sonucu kül
oldu. Bundan dolayı bu
binayı restore edebilmek
için bütçede kısıtlayıcı
önlemler almak zorunda
kaldık. Türkiye’den de
olmak üzere, birçok kurum ve vatandaşlar binanın restore edilmesi için
yardımcı olma teklifinde
bulundular. Sırası gelmişken onlara teşekkür
etmek istiyorum. Her şey
planladığımız gibi olursa,
sonbaharda tamirata başlamak istiyoruz. İlk başlarda basının yansıttığı
gibi kamu ile ilgili belgeler yanmış değil. Belediye
memurlarına ait dosyalara zarar gelmiştir. Fakat
korunan kopyalar üzere
kurumların yardımıyla
belgeleri kısa zamanda
temin edeceğiz. Her zaman söylediğimi size de
söyleyeceğim, bütün bu
olayda iyi olan bir şey
varsa, can kaybı olmamasıdır. Artık seferber olup,
bu sorunu hızlı bir şekilde çözmemiz gerekiyor.
Bundan dolayı, 2012 yılı
için belirlediğimiz öncelikler biraz değişti, fakat
buna rağmen bütçede öngörülen faaliyetler yerine
getirilecektir. Hükümetin
kararnamesi üzere 2013
yılının sonuna kadar tüm
Belediye Başkanları spor
ve çocuk alanlarının daha
güvenli hale getirilmesine
ilişkin istemleri yerine getirmek zorundadır. Böyle
bir tamirat Belediye çapında 6 kreş ve anaokulda yapılacak, onların ikisi
Krumovgrad kasabasında
bulunuyor.
Restorasyonunu bitirmek üzere olduğumuz
kasaba parkında bir ço-

cuk alanı kurmayı düşünüyoruz. Ayrıca “İzgrev”
semtinde, Tokaçka ve
Strandjevo köylerinde
mevcut çocuk alanlarını
yenilemeği planlıyoruz.
Bu yıl Baratsi-Kovil yolunu yapmaya başlayacağımıza çok seviniyorum. Bu
yerleşim yerleri toplam
400’den fazla nüfusa sahip. Kovil muhtarlığında
su problemini de çözmeyi
düşünüyorduk, fakat biraz
önce bahsettiğim yangından dolayı bunu gerçekleştireceğimize dair söz
veremiyorum. GrivkaGrivyak yolunun inşaatını
bitireceğiz. Bu yol bizim
için çok önemli, çünkü
Kirkovo Belediyesinin de
yardımıyla Delvino, oradan Çorbaciysko köyleri
ile bağlantı kurularak, tüm
Tokaçka, Gorna Çinka
bölgesinde yaşayan vatandaşların direkt Makas
yoluna erişimini sağlamış olacağız. Bütçeyi kabul edince geçen yıl için
çeşitli firmalara olan 200
000 leva civarında ödenmemiş hesaplarımızı kapattık. Bu yıl kreşlerin ve
anaokulların tamiratı için
oldukça para ayırdık. Belediye olarak amacımız,
5 yaşına kadar çocukları
bir yere toplayıp, merkez kreş ve anaokulları
oluşturarak, ilköğretime
hazırlık ve okula uyum
sürecinde birer köprü görevini yapmalarıdır. Eskiden Arazi Komisyonunun
bulunduğu binanın birinci katında gerçekleştirdiğimiz “Sosyal Katılım”
projesi dâhilinde Engelli
Çocuklara Rehabilitasyon
Merkezine dönüştürdük,
ikinci katını da düzenleyip, Emekliler Kulübü ve
“Hristo Botev” Halk Kültür
Merkezinin yerleştirmesini hedeflemiştik, fakat bunun bu yıl olacağını kesin

söyleyemem. Çünkü Halk
Kültür Merkezinin bulunduğu binanın mülkiyetine
Belediyeden başka, daha
iki kişi sahiptir. Bundan
dolayı da biz kendi başımıza tamiratını yapamıyoruz, aynı sebepten
dolayı proje hazırlayıp
finanse edilmesi için de
aday olamıyoruz.
Ben, her yıl bütçeyi kabul ederken, aynı miktarda gençlere, yaşlı insanlara ve diğer vatandaşlara
hizmet vermek üzere üçe
ayırıyorum. Krumovgrad
Belediyesinde Sosyal
Yardımlaşma Merkezinin
faaliyetine devam etmesine seviniyorum. Bu yıl
Sosyal Hizmetler Merkezinin tamiratını yapacağız. Hastanenin kapatılan
bölümünde kurulan Huzurevinde bakıma muhtaç
olan 50 yaşlı insana iyi bir
hizmet verilmesine olanak
sağlanması, beni sevindiren başka bir olaydır. Yeni
kurulan otogarın açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Otogarın inşaatı
2011 yılının sonuna doğru bitti, fakat otogarın faaliyetine ve organizasyonuna ilişkin talimatname
kabul edilmeden hizmete
geçmesine olanak yoktu.
Şu anda otogara müdür
atanması için müsabaka düzenledik. Otogarın
faaliyetini yönetmesi için
bir Belediye kuruluşunun
mahkemede sicile kayıt
edilmesi ve görevli devlet
memurlarının atanmasından sonra, Nisan sonuna
kadar açılışının yapılmasını bekliyoruz. Otogarın
bulunduğu bölgede, yabancıların yatırım yapmasıyla gelişeceğini tahmin
ediyorum.
Maliyeti 12 milyon leva
civarında olan 2012 yılı
bütçesi genellikle saydığım faaliyetler için tahsilât

yapılması öngörülüyor.
Geçen yıl projeler üzere
elde ettiğimiz finansmanlarla birlikte yıl sonunda
bütçemizin maliyeti 17
milyon levaya kadar çıkmıştı. Bu yıl da çeşitli
projelerden ve projelerin
verdiği imkânlardan yararlanmayı umuyorum.
Ulusal çapta gerçekleştirilen projeleri bitirmek
üzereyiz. Bakıma muhtaç
engellilere ev yardımcısı
sağlanan proje bitti, özel
asistanlar ise daha 6 ay
hizmet vermeye devam
edecekler. Bölgesel Geliştirme Operasyonel
Programı üzere yaklaşık

için görevlendireceğiz.
Avren köyünde Çevre
Okulu açılması üzere
Yunanistan’ın Ariyana
(Kozlukebir) Belediyesi
ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz projeden büyük beklentilerimiz var.
Bu hususta Ariyana Belediye Başkanı İbrahim
Şerif, ekibiyle birilikte
belediyemizi ziyaret etti.
“Kolay Yolculuk” projesini
de kazanmış bulunuyoruz. Bu proje esnasında
Yunanistan’ı ziyaret etmek isteyen kişilere nasıl
daha kolay yolculuk yapabileceklerine dair bilgi
verilecektir. Krumovgrad
kasabasında kanalizasyonun tamamlanması
ve atık sularını arıtma
tesisatı kurulmasına ilişkin projenin nisan ayının
sonuna doğru onaylanmasını bekliyoruz. Bir de
Kırsal Bölgelerin Kalkınması Programı tarafından
1,5 milyon leva civarında
finansmanlar sağlanmasıyla yeniden yapılandırdığımız kasaba parkının
kullanma ruhsatını alınca
hizmete açmayı bekliyoruz.
- Kardeş Belediyelerinizle ne gibi çalışmalar
yürütüyorsunuz?
- Yakın zamana kadar
sadece Darıca Belediyesi kardeş belediyemizdi.
Ancak 8 Mart tarihinde

kı” veya “Dostluk Çocuk
Alanı” arasında bir isim
seçeceğiz. Bağışın diğer
bölümüyle de Belediye
Çocuk Merkezinde bir
bilgisayar odası kurulacak ve orada öğretmenler
gözetiminde öğrencilere
ücretsiz İnternet erişimi
sağlanacak. Ancak çocuklar internete ne kadar
zaman ayırdılarsa, aynı
zamanı binada kitap okumak veya ders hazırlamak için ayırmak zorunda
kalacaklar. Türkiye’de bu
tür merkezlere bilim evi
denir. Amacımız, çocukların İnternet kullanmalarıyla birlikte, kitap okuma
alışkanlığı edinmelerine
yardımcı olmaktır. Kısmetse, sonbaharda bu
bilgisayar odasını açmayı
planlıyoruz. Bornova Belediyesi ile kardeş olma
kararı daha geçen yıl
alındı, fakat Yerel Seçimler araya girince kardeşlik
protokolünün imzalanması ertelendi.
Krumovgrad Belediyesinin tarihinde şu ana kadar
ilk ve tek kadın Belediye
Başkanı seçildiğim için
Bornova Belediyesi tarafından Dünya Kadınlar
Gününde kardeşlik protokolünü imzalamamız
teklifini aldım. Bornova
Belediyesi, kardeşliğin izi
kalması amacıyla burada
yatırım yapmak istiyor, fa-

120 kişiyi yolların bakımını yapmak için görevlendireceğiz. Geçen yıl
Çalışma ve Sosyal İşler
Bakanlığı tarafından işsizlik oranı yüksek olan
belediyeler kategorisinde “Yılın İşvereni” olarak
ödüllendirildim. Bu yıl da
120 kişiye iş sağlayacağımızdan çok memnunum.
“Yeşillendirme” projesi
üzere daha 20 kişiyi park
alanı ve kasabanın başka
yerlerini yeşillendirmeleri

Bornova Belediyesi ile
imzaladığımız kardeşlik
protokolüyle ikinci bir kardeş belediyemiz oldu.
Darıca’dan şubat ayında 150 000 Lira miktarında bağış aldık. Darıca
Belediyesi, bağışlanan
paraların bir bölümüyle
parkta bir çocuk alanı
kurulmasını istedi. Bu
alana vereceğimiz “Kardeş Çocuklar, Kardeş
Belediyeler Krumovgrad
ve Darıca”, “Dostluk Par-

kat bu fikir gerçekleşmeden, hakkında konuşmak
istemiyorum. Yunanistan,
Slovakya gibi ülkelerinden bazı belediyelerle de
kardeş olma teklifi var,
fakat buna ilişkin henüz
Belediye Meclisinin kararı yok.
-Krumovgrad Belediyesi Adatepe’den altın
çıkarılmasına karşı çıktı. Bu konuda yeni gelişmeler var mı?
- Krumovgrad Belediye-

HABERLER

18 Nisan 2012

5
Kırcaali Haber 5

yönetim programının önceliklerini tanıttı
si, Bakanlar Kurulu’nun
Adatepe’de altın çıkarmak
için Kanadalı “Dundee
Precious Metals” şirketine imtiyaz izni vermesi
kararına karşı çıkıp, mahkemeye başvurdu. Yüksek İdare Mahkemesi iki
kararında da Krumovgrad
Belediyesinin bu maden
ocağını işletme imtiyazı
verilmesi kararında yetkili bir taraf olmadığını
belirtti. Yüksek Çevre
Kurulu, Kanada “Dundee Precious Metals”
Kuruluşuna Adatepe’de
altın elde etmesine izin
vererek, projenin Çevresel Etki Değerlendirilmesi yapılmadan önce,
şirketin peşin olarak faaliyete geçmesine imkân
verildi. Biz bu kararı da
mahkemeye verdik, yine
ilk aşamadaki mahkeme
şikâyetimizi kabul etmedi,
şu anda da Yüksek İdare
Mahkemesi’nin kararını bekliyoruz. Kanunun
bana verdiği yetki burada
bitiyor.
Yatırımcı şirkete karşı
Çevre Konseyi önünde bulunduğum iddialar

üzere altın çıkarmanın
çevreye en az zarar verecek biçimde olması için
bazı önlemler alınmasının
sağlanması iyi oldu.
-Sayın Mehmet, genel
olarak Belediyenizde
ne gibi problemler mevcut?
-Bu denli gelişmiş çağda
Krumovgrad Belediyesinde su tedariki yapılmayan
yaklaşık 10 yerleşim yeri
var. Önceki dönemlerde
su boru hatları kurulmaya başlanmış olan köyler
var, fakat projeler tamamlanmış değil. Bu durum
benim canımı çok sıkıyor.
Başka büyük bir sorun da
yollarımız. Belediyemizde
yaklaşık 250 kilometre yol
şebekesinin bakımı bize
ait, ama onların %40’ı
yapılmış değil. Bu yol
kesimlerine ancak çakıllı
kum döşenmiştir. Avrupa
Birliği bölgelerin gelişimi
için para sağlıyor, fakat
büyük yerleşim bölgeleri
için para veriyor.
Krumovgrad Belediyesinde 840 kilometre
kare alan üzerinde toplam 80 yerleşim yeri var,

birçok küçük mahalleler
de bulunmakta. Sabit
ikametlere göre Belediyenin nüfusu 46 bin kişi,
fakat onlardan sadece
21 bini şu anda burada
yaşamakta. Bir köyde 15
hane de olsa, ihtiyaçlar
aynıdır. Belediye içindeki
toplam 10 okula öğrencilerin taşınmasında bazen
sorunlar yaşıyoruz. Hastanemiz büyük problem.
Ayakta kalması için Tıp

Merkezine dönüştürülmesi imkânı veriliyor. Mayıs
ayına kadar projeyi hazırlayıp, Bölgesel Geliştirme
Programınca onaylanması için başvurabiliriz. Fakat buna Belediye Meclisi
karar verecek. Son 3 yılda hastane için Belediye
bütçesinden her yıl 200
biner leva sağlanırdı. Bu
yıl mart ayında hastanenin ihtiyaçları için ilk etapta 100 bin leva vermeye

Bursa Büyükşehir Belediyesine destek teşekkürü
Mestanlı Belediye Başkanı Akif Akif, Bursa’nın
Bulgaristan’daki soydaşlara her zaman destek
olduğunu ve iki kent arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinden yana olduğunu söyledi.
Mestanlı Yöresi Kültür
ve Dayanışma Derneği
tarafından gerçekleştirilen
programa katılmak üzere
Bursa’ya gelen Mestanlı
Belediye Başkanı Akif Akif
ile Mestanlı eski Belediye Başkanı Erdinç Hayrulla, Mestanlı Belediye
Başkan Yardımcısı Birol
Köseömer, Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Hasan
Öztürk, Mestanlı HÖH
Gençlik Kolları Başkanı
Ömer Hüseyin ve meclis
üyeleri ile Mestanlı Raven
Köyü’nde yaşayan öğrenciler Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdullah
Karadağ ile Acemler’deki
başkanlık makamında görüştü.
“Desteğimiz sözde kalmıyor”
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdullah Karadağ, Bursa’nın
Bulgaristan’daki soydaşların yanında olduğunu
ve her sıkıntılarında az
da olsa destek verdiklerini
belirtti. Karadağ, “Sınırlar

kardeşliğe engel değil.
Bizim olaylara bakışımız
gönül bağıyla, dostlukla
bağlantılıdır. Dünya de-

ğişiyor. Bizler soydaşlarımızın dertleriyle dertleniyoruz. Desteğimiz sözde
kalmıyor” diye konuştu.

“Kendimizi daha güvende hissediyoruz”
Mestanlı Belediye Başkanı Akif Akif de geçirdikleri zor günlerde
Türkiye’nin desteğini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Akif,
“Balkanlarda asırlar boyu
kültürümüzü, dinimizi, şuurumuzu koruyarak ayakta durmaya çalıştık. Çok
zor günler geçirdik. 100
yıldır Türkiye ile selamımız oldu, son 10 yıldır da
Türkiye ile Bulgaristan
arasındaki ilişkiler daha
da yakınlaştı. Kendimizi
daha güvende hissediyoruz” dedi.

Müslümanlara Saldıran Irkçılardan 7
Kişi Hakkında İddianame Hazırlandı

Irkçı ve aşırı milliyetçi
ATAKA partisi militanlarının 20 Mayıs 2011 tarihinde başkent Sofya'da
Banya Başı camisinde
namaz kılanlara karşı
düzenlediği saldırı ile
ilgili 7 kişi hakkında iddianame hazırlandı.
İçişleri Bakanı Tsvetan
Tsvetanov, parlamentoda gazetecilere yaptığı
açıklamada, birçok Türk
ve Müslüman’ın yaralan-

dığı olayla ilgili toplam 7
saldırgan hakkında dava
açılacağını bildirdi.
Yaklaşık 10 aydır süren
soruşturma hakkında
ayrıntılı bilgi vermeyen
Tsvetanov, sanıkların
kimliklerinin video görüntüleri ile fotoğraflardan
tespit edildiğini söyledi.
ATAK A Partisi lideri
Volen Siderov'un öncülüğünde 20 Mayıs 2011
tarihinde cami önünde

toplanan parti taraftarları Cuma namazını kılan
cemaate önce sözlü tacizinde bulunmuş, daha
sonra da taş ve sopalarla saldırmıştı. Olayda
onlarca Müslüman yaralanmıştı.
Büyük siyasi ve toplumsal tepkiye neden olan
ırkçı eylem daha sonra
parlamento tarafından
kabul edilen bir bildiri ile
kınanmıştı.

bu alanda belirli bir politikası olmadığından dolayı
tütüncülerin %50’si tütünden vazgeçti. Bence bu
bölgede tütün üretimine
devam edilecek, fakat
daha kaliteli olması için
yüksek arazilerde yetiştirilmesi gerekiyor. Son yıllarda tarım alanında yürütülen politika sayesinde
hayvan bakıcılığı bölgede
canlandı. Daha çok Potoçnitsa, Krasino, Sladkodum, Stranjevo, Kovil,
Perunika, Bagriltsi gibi
otlak ve meralar bulunan
yerlerde hayvana bakılıyor. Uzun zamandan beri
Krumovgrad Belediyesinden süt ve et satın alacak
yatırımcı arıyoruz. Tütüne
alternatif olarak bazı yerlerde elma, armut, üzüm
gibi yemiş yetiştirilmesine
başlandı.
Bölgede veya Momçilgrad, Kirkovo Belediyelerinde de olabilir, meyve
ve sebze işleme tesisi
kuracak girişimcileri bekliyoruz. Böylece meyve
ve sebze pazarı garanti
edilmiş olacak.

karar aldık. Ek idare binası için yapılacak masraflardan sonra hastaneye
para ayırabileceğimizden şüphe ediyorum.
Hastaneye her ay en az
80 bin leva gerekiyor. Artık yeni Sağlık Bakanın
ne şekilde olursa olsun
Krumovgrad’a hastanenin
gerekli olduğunu anlamasını ümit ediyoruz. Başka
problem tütün üretiminde
yaşanılıyor. Hükümetin

Söyleşi:Resmiye MÜMÜN

Mestanlı Yöresi Kültür
ve Dayanışma Derneği
Başkanı Hasan Öztürk
de Bursa ile Bulgaristan
arasındaki ilişkilerin devam etmesinin önemine
işaret etti. Öğrencilerin
Bursa’ya dair şiirler okudukları ziyarette, Başkan-

vekili Karadağ, konuklarına hediyeler verdi. Öte
yandan Balkanlar Eurosport temsilcileri de Başkanvekili Karadağ ile bir
araya gelerek, Karadağ’a
çalışmalarıyla ilgili bilgiler
verdi.
Kırcaali Haber

Başkent Sofya’da yeni
Müslüman Mezarlığı
yapılması isteniliyor

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Parlamento
Grubu milletvekilleri, Bulgaristan Başmüftülüğü temsilcileri ile birlikte Sofya Belediye Başkanı Yordanka
Fandıkova’dan başkentte yaşayan Müslümanlara yeni
bir mezarlık yeri ayrılması talebinde bulunacaklarını
bildirdiler.
Başkentte yaşayan 20 000 Müslüman ile 6000 Türk,
kaybettikleri yakınlarını defnedecek yer bulmakta
zorlandıkları açıklandı. Sofya Merkez Mezarlığında
az sayıda boş olan mezar yerlerinin satılmış olduğu
bildirildi. 2009 yılının Haziran ayında açılan “Botunets”
semtindeki Müslüman mezarlığında da boş mezar yerleri bulunmamaktadır. Bilgilere göre, Sofya’nın sadece
Kremikovtsi semtinde yaklaşık 4000 Müslüman yaşamaktadır.
Sofya Belediyesi Mezarlık Parkları Daire Başkanı
Ventsislav Grigorov, “Boyana mezarlığında Müslümanlar için ayrılmış 1 dekarlık arazi mevcut. Oraya
sadece bir Müslüman ailesinin fertleri defedilmiştir ve
daha 250 civarında boş mezar yerleri var” diye açıkladı. Ventsislav Grigorov, yeni bir mezarlık alanının
belirlenmesi için sağlık müfettişliğinden izin belgesi
alınması zorunlu olduğunu hatırlattı.
Böyle bir belgenin verilmesi için, söz konusu arazinin
konutlardan en az 300 metre mesafede olması, yeraltı
sularının fazla olmaması ve eğilimli arazi olmaması
gibi bir sürü istemlere uyması gerekiyor.
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Bulgaristan’ın ilk Avrupa Mahallesine büyük ilgi
Momçilgrad’ın Batkovtsi (Hasanoğullar) köyünde yaşayan
59 yaşındaki Hasan Sadık,
Avrupa Mahallesi adını verdiği
evinin etrafında kurduğu açık
hava müzesiyle ilk olarak ülke
çapında ünlü oldu.
Hasan Sadık, yüzyıllar öncesinden Rodoplar’da kullanılan
çalışma aletlerinden ve bir nevi
etnografya müzesi derlemiş.
Avrupa Birliği ve Bulgaristan’ın
komşu ülkelerin bayraklarıyla
alan düzenlemiş ve amacı Batkovtsi köyünü tam bir Avrupa
köyü yapmaktır. Hasan Sadık,
evinin garajında kaportacılık
yapıyor. Bununla birlikte marangoz işleriyle de uğraşıyor.
Avrupa Mahallesi projesi, daha
Bulgaristan AB üyesi olmadan
önce Hasan Sadık’ın annesi
Zeliha ile babası İbrahim’in hatırasına mescit yanına bir çeşme
yapmasıyla başlıyor. Zamanla
çeşmenin etrafını düzenlemeye karar veriyor, ziyaretçilerin
dinlenebileceği kameriye kuruyor. Daha sonra çeşmeye gelenlerin görebileceği eski tarım
aletleri ve zanaat eşyaları toplayıp, sergilemeye karar veriyor. Hasan Usta, açık müzede
her birinin tabelası bulunduğu
dokuma tezgâhı, düven, çıkrık,
el kaya değirmeni, küçük fıçılar, bıçkı, tavalar, değiren, saban, çamaşır ve hamur kapları,
çömlek, balık avlama sepeti,
kavanoz kapak sıkma mekanizması, ayran çalkama aleti,
boyunduruk, yün tarağı, ceviz

yağı çıkartma tahtası gibi ev ve
tarım aletlerini sergilerken, çocukların eğlenebileceği araçlar
da koymayı unutmuyor. Ayrıca
müzede fren sistemi at arabası ve ustanın kendi eseri olan
savaşta değil de, ancak sergilenme amacıyla savaş topları
yer alıyor. Hasan Usta, “Dünya
üzerinde bulunan tüm toplar buraya getirilsin, sergileyelim” diye
mesajda bulundu. Müze, güneş
enerjisiyle çalışan ampullerle
geceleri ışıklandırılıyor. Hasan
Usta’nın müzesinde toplam 33
bayrak bulunuyor. Bununla ilgili
kendisi, “Bizim Rodop insanın
sevgi ve saygısını Avrupa’ya ve
tüm dünyaya göstermek için ilk
önce komşularımız Sırbistan,
Makedonya, Türkiye bayraklarını, ardından 2007 yılında
Bulgaristan’ın üyesi olduğu tüm

27 AB ülkelerinin bayraklarını,
bir de NATO, AB ve Momçilgrad
Belediyesinin bayraklarını yan
yana dizdim” diye açıkladı.
Kaporta ustasının müzesi,
çeşme yanında sergilenen Rodoplu gençlere ait geleneksel giyim eşyalarını tanıtıyor. Kırcaali
Tarih Müzesinden, Batkovtsi’ye
kadın ve erkek milli giysileri temin edilmesi bekleniyor.
Hasan Sadık’ın kurduğu Avrupa Mahallesinden hiçbir maddi
çıkarı yok. Açık müzeyi ziyaret
etmek ücretsiz, ailesi için misafirlere ikramda bulunmak ise
zorunludur.
Hasan Usta, bölgeden başka,
yurt içinden ve yurtdışından yoğun olarak misafirleri olduğunu,
özellikle öğrencilerin ve turistlerin müzeye büyük ilgi gösterdiklerini paylaştı. Meclis Başka-

Akif Akif: Bizlerin her zaman
yanında olan bir Türkiye var!
Bulgaristan’da yaşayan Müslüman Türklerin partisi olarak
bilinen Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nden (HÖH) rekor bir
oyla Belediye Başkanı seçilen
Akif Akif, Bursa Rotahaber’e
özel açıklamalarda bulundu.
Türkiye Artık Eski Türkiye
Değil
Bulgaristan Mestanlı Belediye
Başkanı Akif Akif Avrupa’dan
Türkiye artık çok farklı gözüktüğünü söyledi. Türkiye’nin 10 yıl
öncesinden çok farklı olduğunu
belirten Mestanlı Belediye Başkanı Akif şöyle konuştu:
“AK Parti yönetime geldiği
günden beri gözle görülür farklılıklar var. Türkiye ekonomik ve
sosyal alanda inanılmaz şeyler
yapıyor. Şimdiye kadar böyle
derin çalışmalar olmuyordu. Biz
bunu Bulgaristan’dan çok net bir
şekilde görebiliyoruz. Bu anlamda Başbakanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın bizlere olan katkıları
ortada. Artık bize sadece selam
gönderen bir Türkiye yok diyen

Akif Akif
Akif “bizim dertlerimizle dertlenen hem ekonomik hem de
sosyal olarak yanımızda olan
bir hükümet var.”
Artık Göç Olmasın
Akif Akif, göç konusunda tavrını net olarak koyuyor:
“Belli dönemlerde Türkiye’ye
göçler oldu. Dışarıdan bakınca
bu olay normal bir şey gibi düşünülebilir. Türkiye bundan önceki
göçlerde bizim öğretmenlerimizi, doktorlarımızı, akademisyenlerimizi aldı, biz yalnız kaldık.

Bizim Bulgaristan’da başarılı
olamamamızın nedeni budur.
Bu göçlerden dolayı 100 bin
aile parçalandı. Bundan sonra
göçlere Türkiye’nin sıcak bakmaması gerektiğini belirten
Akif, artık çok farklı bir Dünya’da
yaşıyoruz sınırlar kalkıyor. Biz
Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını, kendisini dosta düşmana
karşı hem ekonomik, hem demokrasi alanında gösterdiğine
şahidiz. Başbakanımızın dediği
gibi artık her yerde değerimiz
var. Çünkü her alanda güçlüyüz.”
Akif sözlerine şöyle devam
etti:
“Balkanlarda asırlar boyu kültürümüzü, dinimizi, şuurumuzu
koruyarak ayakta durmaya çalıştık. Çok zor günler geçirdik.
Son 10 yıldır da Türkiye ile
Bulgaristan arasındaki ilişkiler
daha da yakınlaştı. Kendimizi
daha güvende hissediyoruz”
dedi.
Kırcaali Haber

nı Tsetska Tsaçeva, Başbakan
Yardımcısı ve Maliye Bakanı
Simeon Dyankov, kendisine
Brüksel’den bayrak getiren Avrupa Milletvekili Vladimir Uruçev
gibi daha birçok devlet ve yerel
iktidar çevrelerinden konukları
olduğunu belirtti.
Hasan Sadık, “Buralara yabancı insanlar gelsinler ve şu
Rodopların güzelliğini görsünler, biz köylü olabiliriz ama iyi
insanlarız ve her gelene “Hoş
geldin!” diyoruz” dedi.
Hasan Usta geçen hafta Avrupa Mahallesini ziyaret eden
5 öğretmeniyle birlikte Krumovgrad “Hristo Smirnenski”
Meslek Lisesinden 80 öğrenciyi karşıladı. Tarih ve felsefe
öğretmeni Ventsislav Çobanov,
“Öğrencilerimiz artık ikinci kez
Avrupa Mahallesine geliyorlar,

bu geziler okulda gerçekleştirdiğimiz “Başarı” adlı proje üzere mümkün oldu” diye paylaştı.
Çobanov, “Batkovsi köyü ziyaretinden çok memnunuz, çünkü
öğrenciler açık alanda bu kadar
güzel sergilenen ve Krumovgrad bölgesinin gerçek tarihini
gösteren etnografı eserleri görme fırsatını hiçbir yerde bulamamışlardır” diye ifade etti.
Hasan Usta, gençlere sergide
yer alan tüm eserleri bir bir gösterip eskiden kullanılışına dair
bilgi verdikten sonra, ailesinin
yardımıyla ayranla mekik çöreği
ikram etti.
Misafirler, ev sahibini çalgı
aletleri eşliğinde söyledikleri
şarkılarla selamladılar. Ziyaret
herkesin katıldığı hora oyunuyla
sona erdi.
Kırcaali Haber

Ö n e m l i b i r s o sya l
projenin süresi uzatıldı
Ardino Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ve bakıma muhtaç insanlara özel asistanlık hizmeti verilen “Haysiyetli Yaşam İçin Destek”
sosyal projesi daha 6 ay süreyle uzatıldı. Proje sorumlusu Aysen
Saidova, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı Gözetim Komitesinin proje bütçesini arttırdı ve hizmet süresini 3 Eylül’e kadar
uzatılmasını onayladı, diye açıklamada bulundu.
Ardino Belediyesinde özel asistan olarak çalışan 51 kişi, 6 ay
daha Ardino ile Byal İzvor, Jıltuşa, Padina, Mleçino, Gorno ve Dolno Prahovo, Tırnoslivka, Rusalsko, Çubrika, Dyadovtsi, Spoluka,
Tırna, Borovitsa, Golobrad, Levtsi, Lenişte, Gırbişte, Sedlartsi,
Glavnik ile Paspal köylerinde yaşayan 55 engelliye hizmet etmeye devam edecekler. Saidova’ya göre, hizmet için yeni dilekçeler
kabul edilmeyeceğini ve daha önce onaylanan kişilerle çalışacaklarını belirtti.
“Haysiyetli Yaşam İçin Destek” projesi, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasiyonel Programı çerçevesinde Avrupa Sosyal
Fonu tarafından desteklenmektedir.
Sürenin uzatılmasıyla projenin toplam tutarı 50 milyon levaya
çıktı. Proje, aralarında Ardino’nun da bulunduğu, ülke çapında
toplam 285 Belediyesi işbirliğiyle Sosyal Yardım Ajansı tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Hizmetten yararlananlar ve yakınları, proje süresinin uzatılmasından dolayı karar alan kişilere teşekkürlerini sundular.

Naim Süleymanoğlu’nun
ismi Londra’da bir metro
istasyonuna verildi
Londra'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları öncesinde
şehirdeki metro istasyonlarına spor tarihine damga vurmuş
sporcuların adı verildi. Listede Türk halterinin efsane ismi
Naim Süleymanoğlu da var.
Olimpiyatlarda 3 kez altın madalya kazanmayı başaran efsane Türk halterci Naim Süleymanoğlu'nun ismi, Londra'da
bir metro istasyonuna verildi.
2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına aylar
kala Londra Belediyesi ulaşım biriminin hazırladığı metro
haritasında, Roger Federer, Rafael Nadal, Michael Jordan,
Michael Phelps, Ian Thorpe, LeBron James gibi dünya spor
tarihine damgasını vurmuş çok sayıda sporcunun adı, metro
duraklarının yeni ismi oldu.
Listeye giren tek Türk sporcu olan Naim Süleymanoğlu'nun
ismi için Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Londra yerine, Güney Londra'daki Norwood Junction istasyonu tercih
edildi.
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Tarihçi ve siyasetçiler, Bulgarlaştırma
sürecinin derin analiz yapılmasını istiyor
Bulgar Telgraf Ajansında
(BTA) yapılan basın toplantısıyla tarihçi Akademisyen Georgi
Markov, İç Makedon Devrimci
Örgütü (VMRO) Başkan Yardımcısı Kostadin Kostadinov,
“TANGRA TanNakRa” Genel
Bulgaristan Vakfı Başkanı Petko
Kolev tanıttıkları açık mektupta
Bulgaristan’ın ve Türkiye’nin
dramatik olaylarda rolünün
belirlenmesi amacıyla “Soya
Dönüş” olarak adlandırılan Bulgarlaştırma sürecine yol açan
sebeplerin derin ve çok yönlü
değerlendirilmesinin yapılması
çağrısında bulundular.
Kolev, mektubun 11 Ocak 2012
tarihinde Bulgaristan Parlamentosunun komünizm döneminde
Bulgaristan Türklerini zorla asimile etme kampanyasını kına-

ma bildirisini kabul etmesi ve
Başbakan Boyko Borisov’un
Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakında görüşmesi olacağından kaynaklandığını açıkladı.
Kamuya açık mektupta harfiyen “gelecekte Bulgaristan ile
Türkiye’nin iyi komşuluk ilişkilerin bozulmasına engel olunması
için” iki ülke arasında, uluslararası temsilciler de olmak üzere
en üst düzeyde diyalog gerçekleşmesi istenilmektedir.
Totaliter rejimin Bulgarlaştırma
süreci de buna dâhil olmak üzere Bulgaristan Türklerine uyguladığı zorbalık kesinlikle kınanmaktadır ve bu dönemde baskıya maruz kalan tüm Bulgaristan
vatandaşlarının acılarına karşı
duyarlılık ifade edilmektedir.

Mektupta, aynen “gerek siyasi partilerin, İslam misyonerlerinin, özel servis çalışanlarının,
göçmen derneklerinin, gerekse

Bulgaristan’da ve Türkiye’deki
bazı çevrelerin kin aşılamamaları, tarih ve kurbanların
anısıyla, insanların etnik men-

subiyetiyle, Türk bilinci ve Müslüman dini inancı taşıyan bizim
yurttaşlarımızın dini inanışı ve
siyasi görüşleriyle spekülasyon
yapılmasına izin verilmemesini”
yazıldığı üzere ısrar etmekteler.
Akad. Georgi Markov, siyaset
adamlarının Yugoslavya’nın
1990’lı yıllarında kanlı bir şekilde dağılmasıyla bağlanan “etnik
temizleme” gibi bir mevhumu
1980’li yıllara taşımamalarını
ve tarihi spekülasyon aleti olarak kullanmaya son vermeleri
çağrısında bulundu.
VMRO’dan Kostadin Kostadinov, Parlamentonun Bulgarlaştırma sürecini kınama bildirisini
kabul edişini “çok büyük bir alçalma” olarak niteledi.
Kırcaali Haber

Kırcaali Valisi, sosyal alanda üç Türkiye’den İl Eğitim
kilit projeyle ilgili görüşme yaptı Müdürleri, Kırcaali’yi
ziyaret etti
Vali İvanka Tauşanova, sosyal
alanda üç kilit projenin gerçekleştirilmesiyle yükümlü kurumların temsilcileriyle görüşme
yaptı. Görüşmeye yerel iktidar
ve Sosyal Yardımlaşma Müdürlükleri temsilcileri katıldı.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programınca gerçekleştirilen “Çocukluk
Herkes İçin” projesiyle engelli
çocukları yetiştirildikleri kurumlardan çıkarılması ve topluma
yeniden entegre edilmelerini
amaçlanmaktadır. Bu proje,
Kırcaali ve Momçilgrad Belediyelerinde gerçekleştirilecek.
Projeyle Kırcaali’de 3 aile tipi
konaklama merkezleri ve ailede şiddet görenler için koruma
merkezi kurulması öngörülüyor. Momçilgrad’da da aile tipi
konaklama merkezi kurulacak.
Projenin ana hedeflerinden biri,
engelli çocuklara karşı toplumdaki eğilimlerin değiştirilmesi,
ailelerinin desteklenmesi ve
gelecekte evlatlık çocuk edinmeyi düşünen ailelerin motive

1. sayfadan devam

edilmesidir.
Ardino, Krumovgrad, Momçilgrad ve Kırcaali Belediyeleri “Benim de Bir Ailem Var” projesi
üzerine çalışmalara başlamışlardır. Bu projenin amacı, bazı
işsizleri dâhil ederek evlerinde
çocuk bakmalarını öngörmektedir.
Dünya Bankası tarafından
desteklenen Sosyal Katılım

Projesi, eşit durumda olmayan,
az gelirli ailelerde yetişen ve 7
yaşını doldurmamış çocuklara
yöneliktir.
Proje, fakir ailelerin çocuklarına yardımda bulunulması ve
çocukların okula hazırlık yapmaları için mevcut koşulların
iyileştirilmesini öngörmektedir.

malardan söz etti.
Dernekte Türk klasik romanlarına ihtiyaç duyulduğunu
paylaşan Müzekki Ahmet, konuklarından en yakın zamanda kitapların Türkiye’den gönderileceğine dair söz aldı.
Kırcaali Merkez Camide ikindi namazlarını kıldıktan sonra
konuklar Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet tarafından makamında karşılandılar. Dostane
bir ortamda Beyhan Mehmet,
Bulgaristan’da İslam dini yönetim ve eğitim sistemini misafirlere tanıttı. Beyhan Mehmet, Bölge Müftülüğüne bağlı
Kırcaali İlindeki 243 cami ve
mescitlerde verilen hizmet, yürütülen faaliyetler ve girişimler

hakkında bilgi verdi.
Beyhan Mehmet, konuklarını sunduğu hediye paketiyle
uğurladı. Heyetin Bölge Müftülüğü ziyaretinde eski Kırcaali Türkçe Eğitimi Müfettişi ve
yeni kurulan Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenler Derneği başkanı Harun Bekir de
hazır bulundu.
Filibe Başkonsolosluğu Muavin Konsolos İmren Çamlıklı,
bu ziyaretin Türkiye’deki eğitim
kurumlarının Bulgaristan’da
Belediye ve okullarla temas
gerçekleştirmek, buradaki eğitim sistemini tanımak amacıyla
düzenlendiğini belirtti.
T.C. Filibe Başkonsolosu Ramis Şen misafirlere
Kırcaali'de akşam yemeği
verdi.

Filibe yakınında çıkan
Momçilgrad’ta dere, gölet ve kanallar temizlenecek çatışmada bir kişi
hayatını kaybetti
Momçilgrad Belediye Meclisi,
geçen oturumunda belediye
sınırları içerisinde bulunan derelerin, su kanalların ve göletlerin temizlenmesi kararını aldı.
Alınan karar, Bakanlar Kurulu
10 Şubat 2012 tarihli 130 no’lu
karıyla ilgilidir. Ülkemizde yaşanılan sel felaketlerinden sonra
hükümet bazı önlemler almak
zorunda kalmıştı.
Belediye Başkanı Akif Akif,
dere kenarlarında kanun dışı
bahçeleri olan vatandaşlara,
olasılık afet durumların önlenmesi için başka yerlere taşıma-

Akif Akif
ları çağrısında bulundu.
Yerel Meclisin oturumunda
Başkan Akif, kasabadaki hasta-

Kırcaali Haber

nenin belediye bütçesinden desteklenmesi için kamu tartışması
yapılmasının gerektiğini belirtti.
Belediye Başkanı, “Gerekirse,
sağlık vergisi ödenmesini karar
alırız, çünkü zaten son yıllarda
yerel faaliyetlerden elde edilen
gelirlerden hastaneyi destekliyoruz” diye konuştu.
Meclis Üyeleri, çiftçiler tarafından kiralanan belediye arazilerinin kiralık sözleşmelerinin
uzatılmasını kabul etti, Belediye
kadro yapısını ile satışa çıkarılacak olan bazı mülklerin fiyatlarını onayladı.

Filibe yakınlarındaki Praviste köyüne çalışmaya gelen Roman kökenli işçiler ile köylüler arasında gerginlik yaşandığı
ve çıkan çatışmada 45 yaşında bir kişinin hayatını kaybettiği
bildirildi. Polisin söz konusu köyde güvenlik önlemlerini arttırdığı ve 12 kişiyi gözaltına aldığı belirtilmektedir. Pravişte
köyünde olayların 13 Nisan Cuma akşamı başladığı ifade
edilmektedir.
23 Eylül 2011 günü Filibe yakınlarında Katunitsa köyünde etnik Bulgarlar ve Romanlar arasında başlayan çatımsa
Filibe’ye de sıçramış, ülke genelinde Romanları hedef alan
gösteriler yapılmıştı.
9 Nisan 2012 Pazartesi günü Filibe’de ırkçı gençler 31 yasındaki Roman kökenli bir şahsı bıçaklayarak öldürmüşlerdi.

Кърджали Хабер
8

18 Април 2012 Сряда - Година: VI Брой: 15 (131)

Цена 0,50 лв. www.kircaalihaber.com İSSN 1313-6925

Ünlü Türk yazar Elif Şafak Sofya’da ödül törenine katıldı

Ödüllü Türk yazarı Elif Şafak,
bir Bulgar telekomünikasyon
firmasının teknoloji yenilikleri
alanında dağıttığı ödül törenine katıldı. Mtel Media Masters
Ödül törenine katılan Şafak,
“Yaşamın üniversitesi asla dip-

taben bir konuşma yapan Şafak, telekomünikasyon çağında
edebiyatın gücü ve kültürünü
değerlendirdi.
Yeni teknolojinin kitaplarla
arasında bir çelişki görmediğini ifade eden Şafak, “Bugün-

loma vermez” dedi.
Ülkenin önde gelen edebiyatçı, politikacı ve gazetecilere hi-

lerde artık insanlar gerek cep
telefonu gerekse bilgisayarı ile
sayısız kitap metnini indirebilir.

Önemli olan bu insanların kitap
okuma isteği ve heyecanları ne
kadar güçlüdür?" dedi.
Roman yazılmasının “yalnızlık" olduğunu kaydeden Şafak,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaşamın üniversitesi asla diploma vermez. Yaşam diploma
vermeyen bir kurumdur. Çünkü
her gün sizlere yeni bir şeyler
öğretir. Bu eğitim sürecinde
önemli olan birbirimizden ders
alabilmektir"
“Politika insanları cepheleştirir"
Edebiyatının Bulgar hayranlarına hitaben bir konuşma yapan
Şafak, “Politika insanları cepheleştirir" ifadesini kullandı.
Şafak, Bulgarcaya çevrilen ve
okuyucuların büyük ilgi gösterdiği “Aşk", “Baba ve Piç" romanlarının ardından, Elif Şafak’ın
İngilizce olarak kaleme aldığı
“İskender" romanının Bulgarca
çevirisinin de galasına katıldı.
Sofya Arkeoloji müzesinde
düzenlenen törende “İskender" romanının okuyucuları ile

tanışan Şafak imza dağıtarak,
edebiyat, kültür ve siyaset konusunda görüşlerini paylaştı.
Şafak, siyasetçilerin cepheleşme alanındaki gidiş gelişini kendi yararına kullanmaya
çalıştıklarını, bu mücadelede
kendi üstünlüğünü pekiştirmek üzere çaba gösterdiklerini
öne sürdü. Elif Şafak, “Benim
için edebiyatçı olarak insanları
birbirinden ayıran değil, onları
yakınlaştıran olanı araştırmak
önemlidir" dedi.
“İnsanlar farklı olabilir, birleştirici unsur ise aşktır"
Aşk ve politikanın farklı dil

konuştuklarını söyleyen Şafak,
“İnsanlar farklı olabilir, birleştirici unsur ise aşktır" dedi.
Dünyadaki tüm insanların birbirinden farklı ve özel olduklarının altını çizen elif Şafak, sevgi
ve aşkın onları birleştiren ana
unsurlardan bir olduğunu açıkladı.
“Hepimiz farklıyız, ancak aramızda birçok ortak nokta var"
diyen Şafak, şunları söyledi:
“Aslında aşk, bizi birleştiren,
sınırları rahatlıkla aşabilen ve
iç yüzümüzü değiştirebilen duygudur. Maalesef politika ve aşk
farklı dil kullanıyor"

Rumeli TV, Ardinoluların hayatını yansıtan film çekiyor
Rumeli TV özel televizyon
kanalından bir ekip, Ardino /
Eğridere/ Belediyesi için film
çekiyor. Film, her çarşamba
günü saat 19.00’da yayınlanan
TV kanalının yeni programı
“Tuna’dan Arda’ya” çerçevesinde ekrana gelecek.
Kameraman Recep Dural ile
program sunucusu Derya Sarılarlı Mleçino, Gorno Prahovo
ve Bogatino köylerinde çekim
yaptılar. Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, program
için özel bir mülakat verdi.
Edirne Gazeteciler Derneği
Başkanı olan Derya Sarılarlı, “Amacımız halkın hayatını,
yaşayış tarzını, kültürünü ve

günlük problemlerini aksettirmek. Bununla birlikte Rumeli
TV seyircilerini Ardino Belediyesinin kültürel tarihi mirası ve
bölgedeki turistik yerlerle ta-

nıştırmak istedik” diye belirtti.
Sayın Sarılarlı, seyircilerin dört
bölümden oluşacak filmi nisan
ayının ortalarına doğru izleyebileceklerini açıkladı.

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144
Kırcaali Haber
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