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Devamı 5’te

Türk Diline Sahip Çıkalım!
Değerli anne ve babalar, 
Bulgaristan Anayasasının vermiş olduğu haklardan yararlanarak, çocuk-

larımızın Anadilleri Türkçeyi okuyup öğrenmeleri için duyarlı olalım! 
Doğal hakkımızı kullanarak Anadilimizi çocuklarımıza okutalım. Anadi-

limiz Türkçeyi ders olarak seçebilmek amacıyla dilekçe vermek için son 
tarihi 1-4. sınıflar için 30 Mayıs 2012, 5-8. sınıflar için 15 Haziran 2012 
olduğunu unutmayalım, çevremize de duyuralım. Türkçemizi yaşatalım!

Hasan Azis ve Metin Kazak, İsveç’in Malmö 
şehrinde soydaşlar ile görüştü

Türk Kadınlar Federas-
yonu’ nun “Kontra Namus 
Cinayetleri ve Kadın Hak-
ları” projesi kapsamında 
Malmö’de kadın hakları 
konulu bir seminer dü-
zenlendi.

Düzenlenen seminer 
ve eğlence gerek Türk 
Kadınlar Federasyonu 
Skåne Kadınlar Der-
neği ve gerekse İsveç 

Türk İşçi Dernekler i 
Federasyonu’na bağlı 
Balgöç derneği tarafın-
dan desteklendi.

Avrupa Parlamentosu 
Milletvekili Metin Kazak, 
Kırcaali Belediye Başkanı 
Hasan Azis, İskandinavya 
Emniyet Müşaviri Feyzul-
lah Arslan ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. Salunu 
dolduran katılımcılara ka-
dın hakları ile ilgili önemli 
bilgiler verildi.

Açılış konuşmasını Türk 

Kadınlar Federasyonu 
Başkanı Macide Akay’ın 
yaptığı programda Akay, 
projede ve program kap-
samında desteği olan 
herkese ve tüm katılım-
cılara teşekkür ederek 
konuşmasına başladı. 
Akay; proje amacının 
kadına yönelik yapılan 
her türlü haksızlığın kar-
şısında olmak, kadınlar 
arası diyalogu geliştire-
rek farkındalığı artırmak 
ve hakların ne olduğu 
noktasında bir bilinç ya-
pısı oluşturmak olduğunu 
söyleyerek, “Hiç birimiz 
kendi başımıza bir şeyler 
başaramayız, bu neden-
le bütün kadınlar olarak 
birliktelik içinde hareket 
etmemiz gerekiyor” dedi.

Kadın hakları ve kadına 
yönelik şiddet konusun-
da kendi ve çevresinde 
ki hayatlardan örnek ve-
ren İranlı Nina Karlsson 
kadına şiddet konusunu 
uzakta aramayın çünkü 
çoğunlukla şiddet ve taciz 
konusunda en yakınınız-
daki insanlar daha tehli-
keli olmaktadır ve şiddeti 
de, tacizi de yakınlarınız-
dan görüyorsunuz dedi.

İran’daki yaşamında ve 
çevresinde gelişen olay-
lar ile ilgili çarpıcı örnek-
ler veren Karlsson, “Ben 
küçük yaşta şiddete ve 
tacize en yakınlarım ta-
rafından uğradım. 

Kadına yönelik şiddet ve 
taciz olaylarının en canlı 
tanığı olarak karşınızda 
duruyorum. Bu nedenle 
benim gibi şiddet ve kötü 
olaylar yaşamak istemi-
yorsanız bütün kadınlar 
olarak etrafımıza, yakın-
larımıza karşı gözlerimizi 
açmalı ve çok dikkatli ol-
malıyız” şeklinde konuş-
tu.

Avrupa Parlamentosu 
Milletvekili Metin Kazak, 
Avrupa ülkelerinde ka-
dına karşı şiddet, fırsat 
eşitliği, cinsel taciz vb. 
olayların henüz yeterin-
ce önüne geçilmemiştir 
ancak bu konuda ciddi 
çalışmalar yapılmaktadır 
diyerek, “Avrupa’da şid-
det gören kadın oranının 
yüzde 12-15 civarında ve 
uygulanan şiddetin büyük 
bir kısmı maalesef ölümle 
sonuçlanmaktadır” dedi.

Devamı 6’da

Kırcaali’de Coşkulu 23 Nisan Kutlaması
Ömer Lütfi Kültür Der-

neği, Kırcaali’de 23 Ni-
san Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nın 
coşkulu kutlamasını ger-
çekleştirdi. Yüksel Esen 
ve Sebahat Ahmet’in yö-
netmenliğinde dernekte 
faaliyet gösteren Türk 
folklor ekiplerinin katılı-
mıyla Kırcaali Belediye 
Kültür Merkezi salonunda 
sunulan konseri izlemeye 
tüm bölgeden 500’den 
fazla kişi geldi. Çocuk 
Bayramı kutlama etkinli-
ğini Türkiye Cumhuriyeti 
Filibe Başkonsolosu Ra-
mis Şen, Kırcaali Beledi-
ye Başkanı Müh. Hasan 
Azis, Belediye Başkan 
Yardımcısı Elisaveta Ke-

hayova, eski Milletvekili 
Ahmet Hüseyin, Kırca-
salih Belediyesi Atatürk 
İlköğretim Okulu heyeti 
şereflendirdiler. 

Programın başında 
Kadriye Latifova Çocuk 
Folklor Ekibinden çocuk-
lar 23 Nisan konulu şiirler 
okudular. Sahnede Kırca-
ali Türk Folklor Ekibi ve 
Kadriye Latifova Çocuk 
Folklor Ekibi’nden başka 
Türkiye’den konuk olarak 
Edirne ili Kırcasalih Bele-
diyesi Atatürk İlköğretim 
Okulu Çocuk Folklor Eki-
bi yer aldı. Folklor ekip-
lerin gösterdiği Türk halk 
oyunları yanı sıra, Ömer 
Lütfi Derneği’nin solistleri 
Duygu Ali, Emre Ahmet, 
Mert Hüseyin, Behiye Ah-
met ve Bayram Bayram 

söyledikleri birbirinden 
güzel Rodop türküleri ve 
şarkılarla seyircileri coş-
turdular ve sürekli alkış 

tufanına tutuldular. 
Konser sonrası Kırca-

ali Türk Kültür ve Sanat 
Derneği /TÜRKSAD/ ve 

Kırcaali Haber Gazetesi 
tarafından düzenlenen 
“Benim Bayramım 23 
Nisan” başlıklı kompo-

zisyon yarışmasında de-
receye giren öğrencilere 
Başkonsolos Ramis Şen 
ve Başkan Hasan Azis 
tarafından ödüller sunul-
du. Daha önce Kırcaali 
Haber’in duyurduğu gibi 
yarışma 1-4.sınıf ve 5-8.
sınıf öğrencileri olmak 
üzere iki grupta gerçek-
leştirildi. Güney Bulgaris-
tan Türkçe Öğretmenleri 
Derneği Başkanı Harun 
Bekir’in başkanlığında bir 
komisyon ülke çapından 
gelen tüm denemeleri de-
ğerlendirdi. Birinci grup-
ta Ardino’nun Borovitsa 
(Çamdere) köyü okulun-
da 2.sınıfta okuyan Se-
ven Habil, ikinci grupta 
ise Kırcaali’nin Stremtsi 
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Doç. Dr. Kasım YUNUSOV   

Bahar şenlikleri ve kadınlarımız
Mart ayı hayatımızda 

önemli yer almaktadır. 
Daha Şubat ayının sonla-
rında Bahar’ın müjdecileri 
olarak Mart süsleri (Mar-
teniçki) şehir ve köylerimi-
zin çehresini allı-beyazlı 
değiştirir. Mart ayının 
ikinci haftasının birinci 
gününde de 8 Mart Ulus-
lararası Kadınlar Günü 
olarak kutlanır ve birçok 
etkinlikler gerçekleştiri-
lir. Sokaklarda, ellerinde 
çiçek ve başka paketler 
taşıyan erkek ve kadınlar 
geleneksel bir görüntü 
haline geldi. Onlar an-
nelerimize, hanımlarımı-
za ve kız kardeşlerimize 
sunulur. Dolayısıyla tüm 
şenliklerin merkezinde 
bizim güzel kadınlarımız 
bulunmaktadır. Zaten de 
onlar olmadan şenlikler, 
kutlamalar düşünülemez 
ki. Öyle değil mi?

 Çok maalesef kadın-
larımıza yaşat tığımız 
bu coşku dolu anlar ve 
günler, tantanalı eğlen-
celer onların çok mutlu 
oldukları anlamına gel-
mez. Çünkü bu bayram 
günlerinde gösterdiğimiz 
nazik, kibar davranışları-
mız, sunduğumuz büyük 
ve hayli pahalı hediyeler 
dahi, kendilerine bundan 
önce ettiğimiz kaba hare-
ketlerimizi, çektirdiğimiz 
üzüntüleri örtbas edecek 
güce sahip değildir. Artı, 
birkaç gün süren bayram 
günlerinden sonra çoğu-
muz yeniden kabalık elbi-
selerimizi giyip, kadınları-
mıza yönelik şiddet türü 
davranışlarımıza devam 
ediyoruz. 

Dolayısıyla 21.yüzyılın 
on ikinci yılında, kadın-
larımız, bilim ve tekniğin, 
kültürün, sanatın ve başka 
insan faaliyetlerin harika-
lar yarattığı bir dönemde 

ve çağdaş medeniyetlerle 
hiç bağdaşmayan, bazı-
larının ta ortaçağlardan 
(hatta daha uzaklardan) 
gelen yüz kızartıcı şiddet 
mağdurlarıdır. 

 Kadınlara yönelik şiddet 
olaylarına toplumda, iş 
yerinde, sokakta, okulda, 
göz altında vb. rastlan-
maktadır. Bu çok yönlü 
güncel bir konudur. Bura-
da, özellikle aile içi şiddet 
olaylarının bazı yönlerine 
değinmekle yetineceğiz. 
Bu gün, ülkemizde, fark-
lı sosyal, profesyonel, 
eğitimli gruplara mensup 
ailelerde erkekler hanım-
larına şiddet uygulamak-
tadır. 

Aile içi şiddet, her fiziki, 
psikolojik veya seksüel 
(cinsel) şiddet eylemlerini 
olduğu gibi, benzer şiddet 
deneyleri, zoraki olarak 
kadının özel özgürlüğünü 
ve genellikle özel haya-
tını kısıtlamak olaylarını 
içerir.  Şiddet türleri çok 
çeşitlidir. Buraya dövüp 
sövmeler, itme, kakmalar, 
sözel tehditler, acı dil, ta-
kaza, psikolojik travmalar,  
cinsel taciz, cinsel saldı-
rılar vb. dahildir.  Resmi 
verilere göre ülkemizde 
her dört kadından biri aile 
içi şiddete uğrar. Yine is-
tatistik kaynaklara göre 
kadınlarımız sistemli ola-
rak dayak yerler ve cinsel 
tacize uğrarlar. 2010 yılın-
da Bulgaristan’da 26497 
kadın şiddete maruz kal-
mıştır. Avrupa Birliğinde 
tüm kadınların % 45’ne 
bir hangi şiddet uygulanır. 
Fakat istatistik veriler çok 
nispidir, onlar tam ve dolu 
değildir. Hayli miktarda ai-
lelerde vuku bulan şiddet 
olayları utanç ve prestij 
açısından kamuoyuna 
sızdırılmaz, gizli tutulurlar. 
Onlar kayıt dışı kalırlar.

Çelişkili, tuhaf ilişkilerin 
ürünü olan bu şiddetin 
mahiyetini, boyutlarını 

vb. açıklamak o kadar 
basit değildir.  Ergenlik 
çağımızda kendilerini ka-
zanabilmek için her şey-
ler yaptığımız, sevgimizi, 
aşkımızı paylaşan hanım-
larımıza, bizlere fevkala-
de mutlu ve coşku dolu 
anlar yaşatan, sevimli 

çocuklarımızı doğuran, 
başarılı girişimlerimize 
daima destek olan, farklı 
vesilelerle uğradığımız sı-
kıntılarımıza, acılarımıza 
ortaklık eden eşlerimize, 
bahaneli veya bahanesiz 
olarak üzüntü çektiriyoruz, 
kendilerine gaddarca şid-
det uyguluyoruz. Acaba 
bu irrasyonel hareketleri-
mizin sırrı nerededir? Bu 
iğrenç olayların nedenle-
ri incelendiğinde onların 
farklı objektif ve sübjektif 
etkenlerden kaynaklandı-
ğı görülür.   

 Şiddetin sebepleri üze-
rinde yaptığın araştır-
malar sonucu edindiğim 
bilgiler ve izlenimlerden, 
zihniyet bozuklukların 
ve kusurların çok büyük 
önem taşıdığı kanaatine 
vardım. Bunu bazı örnek-
lerle açıklama deneyinde 
bulunacağım.    

  Dünya genelinde, bu 
sayıda ülkemizde de ka-
dın her zaman ikinci sınıf 

vatandaş olarak görül-
müştür. Aile reisleri sıfa-
tıyla birçok erkekler fizi-
ki güçlerine güvenerek, 
kendilerini her hususta 
hanımlarından çok daha 
üstün buluyorlar. Bu zih-
niyetle yaşayan erkekle-
rin ailelerinin büyük bir 

oranında birçok (eğitimi, 
düşünceleri, ahlakı ve 
başka vasıflarıyla) açıdan 
hanımların daha üstün 
olmasına rağmen erkek 
egemendir. Bu tip ve ben-
zer ailelerde, çağdaş iliş-
kilere ait en uygun olarak 
kullanılan KARŞILIKLILIK 
ilkesi yerine daha fazla 
TEK TARAFLILIK ilkesi 
uygulanır, aile sorunların 
çözümü sadece erkeğin 
iradesine bağlıdır. Bu hu-
sus ailede zaman zaman 
huzurun bozulmasına 
neden olur ve oradan da 
şiddete yol açar. 

Birçok ailelerde kullanı-
lan tek taraflılık ilkesi hak 
eşitliliği ilkesinin tam kar-
şıtıdır. Bilindiği gibi ülke-
mizde yasalar gereğince 
toplumda ve ailede kadın 
ile erkek eşit haklıdırlar. 
Fakat bir çok ailelerde bu 
ilke sanki yürürlükten düş-
müş haldedir. Erkek kat 
kat fazla haklara sahiptir. 
O işten döndükten sonra 
oturup gazete, kitap oku-
yarak dinlenebilir, çıkıp 
arkadaşlarıyla görüşebilir,  
iskambil veya tabla oyna-
yabilir, birkaç kadeh rakı 
veya bira içebilir, ve başka 
daha neler, neler. Kadının 
bunlara hakkı yoktur, çün-
kü onu çok önemli ev işle-
ri bekler: çocukları görüp 
doyurmak, başka hizmet, 
evi temizlemek, çamaşır 
yıkamak, mutfakta yemek 
hazırlamak, bulaşıkları 
yıkamak,  vs. Yani o dı-
şarıda çıkardığı bir iş gü-
nünden sonra evde ikinci 
iş gününe başlar ve bu da 
günün son saatlerine ka-
dar devam eder. 

 Dolayısıyla ailede huzu-
ru kaçıran, şiddet olayları-

nı getiren, kadının sağlığı-
nı sarsan en büyük etken 
HAK EŞİTSİZLİĞİ DİR. 
Tüm hayatımızda ve özel 
olarak yaşam tarzımızda 
hak eşitliliği olabilmesi 
için en önemli koşul aile-
de (bu arada mutfak iş-
lerini) vazifeleri kadın ile 
erkek arasında, çocuklar 
da katılarak, paylaşmak. 
Ev işlerini (bu sayıda mut-
fak) küçümsemek, onları 
sadece hanımlarımıza 
yükletmek, bizlere (er-
keklere) ayıp, yakışmaz 
bulmak bir cahilliktir, diye 
düşünüyorum. Kendi de-
neyimden söyleyebilirim 
ki, bunları hanımlarımızla 
paylaşmadan hiçbir va-
sıflarımıza zerre kadar 
gölge düşmüyor, cinsel 
onurumuz zedelenmiyor 
ve sadece kazanıyoruz. 
Nitekim çağdaş hayatın 
objektif bir gereksinimi 
olarak bu talep tüm me-
deni ülkelerde uygulan-
maktadır. Aksi takdirde, 
eminim ki, ne istediğimiz 
huzura kavuşabiliriz ne 
de şiddet olaylarından 
kurtulabiliriz.     

Şiddet olaylarına neden 
olan zihniyet kusurların-
dan biri bazı erkek kar-
deşlerimizin hanımların 
kendi malları ve onlara 
uyguladıkları ilişkilerin 
de şahsi meseleleri oldu-
ğu anlayışlarıdır.  Buna, 
köhne, tam manasıyla 
yanlış ve çağdaş mede-
niyetle hiç bağdaşmayan, 
bir saçmalık denilebilir. 
Hanımımız başka cins-
ten olup, kendi benliğini, 
özgürlüğünü koruyan, 
bizimle ancak hayatımı-
zı paylaşan bir insandır. 
Kendisinin üzerinde sı-
nırsız, total hakimiyetimi-
zin olduğunu düşünmek 
gülünç bir ahmaklıktır. Bu 
bağlamda hanımımıza 
takındığımız tavır ve uy-
guladığımız şiddet türleri 
de hiçbir açıdan erkeğin 
şahsi meselesi değildir ve 
de olamaz. Bu problem 
çoktan şahsilikten çık-
mış ve bugün bir devlet 
sorunu haline gelmiştir.  
Şüphesiz, bundan böyle 
şiddet olaylarına devle-
tin müdahalesi çok daha 
artacak ve suç işleyen 
kişiler çeşit ağır cezalara 
çarptırılacaktır. Nitekim 
birçok gelişmiş ülkelerde, 
şiddet olaylarını önleyici, 
kapsamlı ve çok ciddi ya-
salar artık yürürlüktedir.  
Bir Avrupa Birliği üyesi 
olan devletimiz bu öncü 
ülkeleri takip etme mec-
buriyetindedir.

Aile içi şiddet davra-
nışların kaynaklandığı 
başka bir zihniyet kusu-

ru da bizlere dek ulaşan 
bazı köhne geleneklere 
ve göreneklere olan bağ-
lılığımızdır. Biz, Türkler,  
genellikle geleneklerimize 
sadık insanlarız. Bu kötü 
değil, hatta değerli bir ni-
teliktir. Fakat bilmeliyiz ki, 
tüm gelenekler eşdeğer 
değildir. İçlerinde çağ-
daş yaşam tarzıyla bağ-
daşmayan, bizleri kişisel 
olarak ve aile ilişkilerimizi 
olumsuz etkileyenleri de 
bulunmaktadır. Nitekim 
ailede kadın üyelerine 
hor muameleyi tanıyan, 
onlara değersiz varlıklar 
olarak bakan, kendilerine 
yönelik ayrımcılığı dahi 
doğru bulan gelenekle-
rimiz de onlardandır. Bu 
günkü genç neslin hayli 
bir kesimlerinde yaygın 
olarak görülen şiddet 
olayların evvellerimizden 
gelip hayatımıza yerleş-
miş kötü miras oldukla-
rını söyleyebiliriz. Bu tip 
geleneklerin güçlü etkisi 
altında bulunan mağdur 
kadınlarımız, kendilerine 
uygulanan şiddet davra-
nışları ile ilgili, „kocam 
ya, sırası gelir döver, sı-
rası gelir sever, evvelleri-
mizden öyle gördük, ola-
yı büyütmeye gerek yok”, 
diyorlar ve susmayı, da-
yanmayı tercih ediyorlar. 
Böyle bir köle zihniyetiyle 
sorunun çözümüne des-
tek yerine kendileri köstek 
oluyorlar.

Dolayısıyla onları haya-
tımızda daha fazla yaşat-
manın anlamsız ve çok 
zararlı olduğunu anlayıp, 
kadınlarımıza layık olduk-
ları ve hak etikleri sevgiyi, 
saygıyı, nezaketli muame-
leyi gelenekleştirmemiz, 
hepimizin insani görevi-
mizdir. Bunun gerçekle-
şebileceğinde hiç kimse-
nin sakıncası olmamalı. 
Çünkü gelenekler insan 
anlayışından, bilincinden 
doğup, toplulukların ça-
baları, gayretleriyle büyü-
yen ve ebediyete geçen 
değerlerdir.

Konu ile ilgili buraya ka-
dar aktardığımız düşün-
celerden rahatsız olan 
bazı kardeşlerimiz, ”hep 
erkeklerin üstüne geliyor-
sun, ya kadınlar hiç mi 
yanlış yapmıyorlar, aile 
ilişkilerinde onların hata-
ları yok mu? ” diye sora-
bilirler. Böyle bir soru ters 
anlama olduğunu göste-
rir. Burada kadınların ha-
tasız, suçsuz olduklarını 
savunmuyoruz. Elbette ki, 
ailede yaşam tarzımızla 
ilgili, onların epey bir kesi-
mi bizlere karşı tavırların-

Devamı sayfa 3’te
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da yanlış yapabilirler ve 
de yapıyorlar. Bu da çok 
normal bir durum. Biz bu-
rada, ancak, kendilerine 
her ne vesilesiyle olsun 
hiçbir zaman, hiçbir şid-
det davranışı uygulamaya 
hakkımız olmadığını, on-
ları mağdur etmek değil, 
hatta bu tür her deneyin 
dahi çok iğrenç, yanlış ve 
büyük suç olduğunu iddia 
ediyoruz. Her ne sıfatıyla 
olursa olsun bunlara hiç-
bir erkeğin hakkı olma-
dığını savunuyoruz. Sen 
hanımınla oturup konu-
şabilirsin, tartışabilirsin, 
ilişkilerinizi analiz edip ve 
yorumlayabilirsiniz, uz-
laşmaya varılamadığında 
boşanabilirsiniz, ancak 
kendisine hakaret ede-
mezsin, kaba hareketler-

de bulunamazsın ve şid-
det türü uygulayamazsın.          

Bazı kimselerin küçüm-
semelerine rağmen üze-
rinde durduğumuz konu 
hayati önem taşımaktadır. 
Başta Birleşmiş Milletler 
Teşkilatı olmakla, tüm 
uluslararası kuruluşların 
gündeminde şiddet so-
runun ele alınması hiç de 
rastlantı değildir. Bilhassa 
geçen yüzyılın 70. yılların-
dan sonra bu utanç verici 
olayın önlenmesi doğrul-
tusunda son derece ciddi 
yasalar kabul edilmiş ve 
yürürlüğe girmiştir.

 Amaç, üstün akli den-
geye ve tüm gerekli va-
sıflara sahip, olgun, eşit 
haklı şahsiyetler olarak 
toplumda yer alan ve 
olağanüstü önemli rol 
oynayan kadınlara, hiçbir 
esasa dayanmadan uy-

gulanan ayrımcılığı, cin-
siyet farklılıklarını, öde-
me farklılıklarını ortadan 
kaldırmak, mesleklerinde 
ilerleyebilmeleri için tüm 
engelleri gidermek ge-
rekir. Ancak bu şekilde 
insanlık uygarlaşma yo-
lunda hedeflediği sevi-
yeye yükselebilir.    Pek 
tabii ki, bunun kendiliğin-
den olacağı beklenemez.  
Her vatandaş davranış-
larını yürürlükte bulunan 
yasalar ve talimatnameler 
uygunluğunda ayarlayıp, 
hiçbir şiddete başvurma-
dan ölçülü olarak hare-
ket etmelidir. Şu veya bu 
nedenle bunun bilincine 
varamayanlar için devlet 
gözlemci kalmayıp, kendi 
oluşturduğu çok ciddi me-
kanizmalar ve araçlarını 
kullanacağını herkesin 
bilmesi çok önemlidir.

Bahar şenlikleri ve kadınlarımız

T.C. Sofya Büyükelçisi İsmail Aramaz, Smolyan 
Belediyesine resmi ziyarette bulundu

2. sayfadan devam

Türkiye Cumhuriyeti 
Sofya Büyükelçisi İsma-
il Aramaz, beraberinde 
T.C. Filibe Başkonsolosu 
Ramis Şen ile Smolyan 
Belediye Başkanı Nikolay 
Melemov’u makamında 
ziyaret etti. Görüşmeye 
daha, Smolyan Belediye 
Başkan Yardımcısı Ma-
rin Zahariev ile Belediye 
Genel Sekreteri Zamfir 
Kopçev de katıldılar. 
Nikolay Melemov, “Tür-

kiye ile olan ilişkilerimiz 
büyük hızla sürüyor, te-
masları derinleştirmeye 
devam edeceğiz” diye 
öne sürdü. Belediye 
Başkanı, Pamporovo ve 
Smolyan’ın Türk turist-
leri için çekici bir desti-
nasyon olduğunu göz 
önünde bulundurarak, 
daha milletvekiliyken 
Dışişleri Bakanlığına iki 
ülke arasında mevcut 
vize rejiminin hafifletil-

mesi yönünde tekliflerde 
bulunduğunu Türk diplo-
matıyla paylaştı.
Melemov, Büyükelçi’ye 

Smolyan’ın Türkiye’deki 
kardeş belediyeleri Pen-

dik ve Yalova ile olan 
bağlantılar hakkında 
bilgi verdi, Edirne Be-
lediyesiyle de kardeşlik 
protokolünün imzalan-
ma aşamasında oldu-

ğu belirtildi. Bursa’dan 
bir özel spor lisesinden 
öğrencilerin yaz ayla-
rında Smolyan’da spor 
yapmaları teklifi alındı-
ğı açıklandı. Melemov, 

Büyükelçi’ye besicilik, 
turizm ve odun elde 
etme alanlarında işbirli-
ği yapılması önerisinde 
bulundu. 
İsmail Aramaz, Smol-

yan Belediye Başka-
nına vize rejimi prose-
dürlerinin hafifletilmesi 
yönünde sarf ettiği ça-
baları için teşekkür etti. 
Türkiye’den iş adamları 
heyetlerinin Bulgaristan’ı 
ziyaret etmelerini organi-
ze edilmesinde yardımcı 
olacağını söyledi. 
Büyükelçi, bunun iki 

ülke arasındaki ekono-
mik ilişkilerin gelişimi için 
çok faydalı olacağını ifa-
de etti. En üst düzeyde 
görevli Türk diplomatı, 
iki hükümetin sürdürdü-
ğü temasların da çok 
faydalı olduğunu belirte-
rek, bunun Bulgaristan 
ile Türkiye’nin komşuluk 
ilişkilerine olumlu bir 

şekilde yansıyacağını 
paylaştı. Sayın Aramaz, 
“Bu yönde ilk adımı bu-
günkü ziyaretimizle ger-
çekleştirmiş olduk. Bi-
raz sabır gösterildiğinde 
Bulgaristan’ın geleceğini 
parlak görüyorum. Bul-
garistan halkı çalışkan, 
su ve toprağınız temiz, 
turizmi geliştirmişsiniz. 
Bulgaristan hükümeti 
bütün bunları popularize 
etmeye çalışıyor, ülkede 
mali disiplin mevcut” diye 
sözünü tamamladı. 
Melemov da kendi ta-

rafından, “Ben de Türk 
halkının çalışkan bir mil-
let olduğunu biliyorum” 
diyerek, Türk Büyükel-
çisini tekrar Smolyan 
bölgesinin kültürel tarihi 
mirasını görmek için da-
vet etti. 
         Kırcaali Haber

Üniversite Öğrencileri Edirne’de 
Tarihi Eserleri Restore Ettiler

Plovdiv (Filibe) Üniversi-
tesi Kırcaali Şubesi Bulgar 
Dili ve Tarih bölümünden 
öğrenciler, tarihi eserleri 
restore ve muhafaza et-
meyi pratik ve teorisini 

öğrendikleri Edirne’deki 
Trakya Üniversitesi ziya-
retlerinden döndüler.

Bu bilgi alışverişi 12 ile 
15 Nisan tarihleri arasın-
da gerçekleştirildi ve Kır-
caali Müzesinin de ortak 
olduğu “Arda Nehri Kıyı-
larındaki Müzeler” Sınırlar 
Ötesi Projenin faaliyetleri 
dâhilindedir. 

Edirne öğretim üyeleri 
ve üniversite öğrencileri 
önderliği altında Kırcaalili 
üniversite öğrencileri el-
lerinden cam, ağaç, taş, 
kumaş ve kâğıttan eserler 
restore edilmiştir. Öğren-
ciler bir UNESCO anıtı 
olan Selimiye Camisini 

ve müzik, su ve mislerle 
hastalarını tedavi etmiş 
olan Sağlık Müzesini zi-
yaret etmiştir.

Projenin Bulgaristan yö-
netmeni ve Kırcaali Mü-

zesi Müdürü Pavel Pet-
kov: “Edirne’deki Trakya 
Üniversitesi çok iyi bir 
yapıya ve öğretim üyele-
rine sahip, fakat önemli 
olan Bulgaristan ve Tür-
kiye öğrencileri arasın-
da çok yararlı irtibatlar 
gerçekleşmiş olmasıdır. 
Facebook’ta ortaklaşa bir 
sayfa bile açıldı” dedi. 

10 ile 14 Mayıs tarihleri 
arasında Türkiye öğrenci-
leri de bu ziyareti geri iade 
edip Kırcaali ve bölgede-
ki kültür ve tarihi yerleri 
gezecekler. Türkiye ko-
nukları Perperikon, Tatul, 
Tarih Müzesi, İvaylovgrad 
yakınlarındaki Armira Vil-

lasıni ziyaret etmeleri ön 
görülüyor, Türkiye’ye dö-
nüş yolculuğu esnasında 
ise İskender Mezarlığını 
da ziyaret edecekler. 

“Arda Nehri Kıyıların-

daki Müzeler” Projesinin 
ikinci etabında 28 Ma-
yıs tarihinde açılacak ve 
Edirne Valiliği “Konak” 
Salonunda düzenlenecek 
olan 16. Yüzyıldan ikonlar 
sergisi yer almakta. Pavel 
Petkov’un verdiği bilgile-
re göre bu serginin açılışı 
Türkiye ve Bulgaristan 
kültür bakanları tarafın-
dan gerçekleştirilecektir. 
Kırcaali Tarih Müzesinin 
Müdürü daha: “İki ülke için 
de çok önemi bir etkinliktir 
ve Balkan Savaşının 100. 
Yılı sebebiyle gerçekleşti-
rilmektedir” dedi. 

          
             Kırcaali Haber

Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Sanayi 
Odasının Haskovo Şubesi’nin açılışı yapıldı
Türkiye-Bulgaristan Ti-

caret ve Sanayi Odasının 
Haskovo Şubesi 18 Nisan 
günü düzenlenen bir tö-
renle açıldı. 

Törene T.C. Filibe Baş-
konsolosu Ramis Şen, 
Haskovo Mi l let vek i l i 
Güner Serbest, Has-
kova Belediye Başkanı 
Georgi İvanov, Türkiye-
Bulgaristan Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Zeki Bayram, Haskovo 
Ticaret Odası Başkanı 

Yanço Yanev ile Türk ve 
Bulgar iş adamaları işti-

rak ettiler.
            Kırcaali Haber



 4
  Kırcaali Haber  425 Nisan 2012 HABERLER

HÖH Heyeti İzmir’de Gaziemir, Konak ve Bornova Belediyelerini Ziyaret Etti
Üyelerinin çoğunluğunu 

Türklerin oluşturduğu Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
isimli siyasi partinin Genel 
Başkan Yardımcısı Ruşen 
RIZA’nın başkanlığındaki 
heyet İzmir’i ziyaret etti. 
Heyet İzmir’de bulunan 
Gaziemir, Konak ve Bor-
nova ilçe belediyelerini 
ziyaret ederek belediye 
başkanları ile görüştü.

İlk önce Gaziemir Be-
lediyesini ziyaret eden 
konuk heyet üyeleri Ga-
ziemir Belediye Başkanı 
Sn. Halil İbrahim ŞENOL 
ile görüştüler. Gaziemir 
Belediye Başkanı Sn. 
Halil İbrahim ŞENOL bu 
anlamlı ziyaretleri nede-
ni ile Hak ve Özgürlükler 
Hareketi heyetine teşek-
kür etti. Başkan Halil İb-
rahim ŞENOL yapmış ol-
duğu konuşmada “Benim 
dedelerim 1913 yılında 
Balkan Savaşları esna-
sında Bulgaristan’dan 
Türkiye’ye göç etmişler. 
Bende Bulgaristan’dan 
göç etmiş olan bir Türk 
a i len in  çocuğuyum. 
Bulgaristan’da yaşayan 
kardeşlerimizin ziyaretle-
ri bizleri son derece mut-
lu etmektedir. Dileğimiz 
Bulgaristan’da yaşayan 
kardeşlerimizin birlik ve 
beraberliklerini muhafa-
za etmeleri, benliklerini 
koruyarak hayatın her 
alanında ilerlemeleri ve 
gelişmeleridir. Balkanlar-
da yaşayan Türkler huzur 

içinde ve mutlu bir yaşam 
sürüyorlar ise bu bizim 
için de mutlulukların en 
büyüğüdür. Biz bugüne 
kadar olduğu gibi bundan 
sonra da her zaman size 
yardımcı olmaya gayret 
edeceğiz!” dedi. Başkan 
Halil İbrahim ŞENOL 
Bulgaristan’da Türklerin 
yoğun olarak yaşadıkları 
yerlerdeki belediyeler ile 
kardeş belediye protokol-
leri imzaladıklarını söyle-
yerek böylece ikili ilişkile-
rin daha da geliştirilmesi 
için sağlam hukuki temel-
ler attıklarını belirtti. Ga-
ziemir Belediye Başkanı 
Sn. Halil İbrahim ŞENOL 
ayrıca konuklara Gazie-
mir Belediyesi tarafından 

bastırılan, Bulgaristan’da 
Türklere karşı yapılan 
asimilasyon çalışmala-
rını ve göçleri konu alan 
“Geçmişten Günümüze 
Asimilasyon ve Zorunlu 
Göç” isimli kitaptan da bi-
rer adet hediye etti.

Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH-DPS) Genel 
Başkan Yardımcısı Sn. 
Ruşen RIZA da kendile-
rine göstermiş oldukları 
içten, samimi ve sıcak 
konukseverlik nedeni ile 
Gaziemir Belediye Baş-
kanı Sn.Halil İbrahim 
ŞENOL’a teşekkür etti. 
HÖH Genel Başkan Yar-
dımcısı Ruşen RIZA “Sn. 
Halil İbrahim ŞENOL gibi 
Bulgaristan’dan göç et-

miş bir ailenin evladı olan 
değerli bir hemşehrimizi 
Belediye Başkanı olarak 
görmek bizleri son dere-
ce mutlu etmektedir. Si-
zin Gaziemir için yapmış 
olduğunu çalışmaları da 
takip ediyor başarıları-
nızdan son derece mutlu 
oluyoruz. Bulgaristan’da 
yaşayan Türkleri unutma-
dığınız ve her zaman her 
alanda bizlere yardımcı 
olduğunuz için de size 
ayrıca teşekkür ediyoruz!” 
dedi.

Hak ve Özgür lükler 
Hareketi heyeti üyeleri 
daha sonra Konak Bele-
diye Başkanı Sn. Hakan 
TARTAN’ı makamında 
ziyaret et ti ler. Konak 

Belediye Başkanı Sn. 
Hakan TARTAN da zi-
yaretleri nedeni ile Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
heyetine teşekkür etti. 
Başkan Hakan TARTAN 
Balkanlardaki soydaşla-
rımızın Türkiye ve Balkan 
ülkeleri arasında bir barış 
köprüsü olduğunu belirte-
rek her zaman her alan-
da Balkanlarda yaşayan 
soydaşlarımızın yanında 
olduğunu söyledi. Kendi-
sinin de Balkan göçmeni 
olduğunu belirten Başkan 
Hakan TARTAN konuk he-
yet üyelerine seslenerek 
“Size her zaman kapımız 
açık, her türlü desteği de 
vermeye hazırız!” dedi.

Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH-DPS) Genel 
Başkan Yardımcısı Sn. 
Ruşen RIZA, Konak Be-
lediye Başkanı Sayın Dr. 
Hakan TARTAN’a konuk-
severlikleri nedeni ile te-
şekkür etti. Ruşen RIZA, 
Konak Belediyesi ile bu-
güne kadar oluşturulan 
güzel ilişkileri bundan 
sonra daha da geliştirmek 
istediklerini söyledi.

Konak Belediyesi ziyare-
tinin ardından Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi heyeti 
üyeleri Bornova Belediye-
sini ziyaret ederek Borno-
va Belediye Başkanı Sa-
yın Prof. Dr. Kamil Okyay 
SINDIR ile görüştüler. 
Bornova Belediye Başka-
nı Prof. Dr. Kamil Okyay 
SINDIR Bornova’yı ziyaret 
eden heyet üyelerine te-
şekkür etti. Başkan Prof. 
Dr. Kamil Okyay SINDIR 
Bulgaristan’ın Mestanlı ve 
Koşukavak ilçe Belediye-
leri ile kardeş belediye 

protokolü imzaladıklarını 
belirterek bu protokoller 
sayesinde Bulgaristan’da 
yaşayan soydaşlarımız ile 
çok daha sağlam temelle-
re dayanan ve sürekliliği 
olan ilişkiler kurmaya baş-
ladıklarını belirtti. 

Hak ve Özgür lükler 
Hareketi Genel Başkan 
Yardımcısı Ruşen RIZA 
da bugüne kadar kendi-
lerine her alanda destek 
olan Bornova Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Kamil 
Okyay SINDIR’a teşek-
kür etti. Ruşen Rıza aynı 
desteklerin bundan son-
ra da devam edeceğine 
gönülden inandığını da 
sözlerine ekledi.

İzmir’de belediye baş-
kanlarını ziyaret eden Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
heyetinde Ruşen RIZA 
(Genel Başkan Yardımcı-
sı), Metin KAZAK (Avrupa 
Parlamentosu Milletveki-
li), Erdoğan AHMEDOV 
(Eski Cuma Milletvekili), 
Tuncay NAİMOV (Filibe 
Milletvekili), Ahmet HÜ-
SEYİN (Geçmiş Dönem 
Milletvekili), Bahri ÖMER 
(Cebel Belediye Başkanı 
ve Kırcaali İl Başkanı), 
Merdin BAYRAM (Şum-
nu ili Vırbitsa ilçesi Be-
lediye Başkanı), çeşitli 
ilçelerin Belediye Meclis 
Başkanları ve Belediye 
Başkan Yardımcıları, İs-
met KAHRAMAN (Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
Türkiye Temsilcisi) ve İs-
mail VATANSEVER (Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
Ege Bölge Temsilcisi) yer 
aldılar.

             Kırcaali Haber

1 Temmuz itibariyle asgari emekli 
maaşı 9 leva yükseltilecek

Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Simeon 
Dyankov, Bulgaristan Ulusal Televizyonuna yaptı-
ğı açıklamasında, bu yıl 1 Temmuz itibariyle asgari 
emekli maaşının 136 levadan 145 levaya yükseltile-
ceğini açıkladı. Kanunun da öngördüğü gibi, Bakan 
Dyankov emekli maaşlarına zam yapılması için gere-
ken mali kaynakların mevcut olduğunu belirtti. 

Dyankov, gelecek yıl asgari emekli maaşlarına zam 
yapılması için iki imkân olduğunu izah etti. Birinci 
imkân, kanun değişikliğiyle enflasyon endeksi üzeri-
ne 2013 yılının ortasına doğru tüm emekli maaşlarına 
zam yapılmasıdır. Başbakan Yardımcısı Dyankov, önü-
müzdeki yıl öngörülen emekli maaşlarına zam yapıl-
ması için başka imkânlar da aranacağını açıkladı. 

Maliye Bakanı, emekli maaşlarda böyle bir artış ya-
pılmasının bütçeye bağlı olduğunu, bütçenin ise di-
rekt ülkenin ekonomisinden kaynaklandığını açıkça 
ifade etti. Vaat edilen tüm emekli maaşların orantılı 
olarak endekslenmesi dışında emekli maaşlarına zam 
yapılması bütçede de öngörüldüğünü, ancak bu yılın 
sonuna kadar ülke ekonomisinin %1’den fazla artış 
göstermesi halinde mümkün olacağını açıkladı.

Dyankov, öngörülen emekli maaşlarına zam yapıl-
ması, gelecek yıl yapılacak Parlamento seçimleriyle 
ilişkili olduğu iddialarını kabul etmedi. 

Müh. Hasan Azis’in Dünya Günü Mesajı
Değerli Vatandaşlar,
26 Mart ile 22 Nisan 

2012 y. tarihleri arasın-
da Kırcaali Belediyesi 
bir kez daha 22 Nisan 
Dünya Günü sebebiyle 
düzenlenen uluslararası 
kampanyaya katılıyor. Yıl-
lardır çevremizi koruma, 
gezegenimizde yaşamı 
korumak için şehrimizin 
de katılım ve katkıda bu-
lunmasını geleneğe dö-
nüştürdük. Kampanyanın 
doğayı koruma amacına 
uyup iklimin küresel de-
ğişimi ile mücadele yü-
rütmekteyiz. 

Her yıl Dünya Gününde 
1970 yılında kurulan çevre 
dostları hareketinin kurul-
masını kutluyoruz. Dünya 
Günü gezegenimizin dini 
olmayan en büyük bayra-
mı olup, bir milyar üzerin-
de kişi tarafından kutlanı-
yor ve Dünya Gezegenini 
koruma amaçlı 192 devle-
tin farklı faaliyet ve etkin-
liklerini kapsıyor. Dünya 
Günü hepimize küresel 
“yeşil ekonomi” oluştur-

mamıza olanak sağlıyor. 
Birlikteki çabalarımız dö-
nüm noktası olarak gele-
cek nesiller tarafından da 
önemsenecektir. 

İklim değişiklikleri sade-
ce doğayı değil, sağlığı-
mızı, günlük yaşamımızı, 
ekonomiyi ve kültürümüzü 
de olumsuz etkiliyor. Bilim 
adamlarına göre küresel 
ısınma eğilimi durdurula-
maz, ancak atmosferdeki 
emisyon ve gaz oranları-

nın azaltılması bu olum-
suz süreci yavaşlatabilir, 
böylelikle de biyolojik sis-
temlere ve insanoğluna 
adaptasyon süresi tanın-
mış olur. 

“Milyar Yeşil Faaliyet” 
dünyadaki en büyük çev-
re koruma kampanyası 
olup, karbon emisyonla-
rını azaltmak ve bu konu-
da istikrarı desteklemeye 
yardımcı olan tüm millet-
lere, bireylere ve büyük 

şirketlere ilham veriyor 
ve teşvik ediyor. Faaliyet-
lerimiz ne olursa olsun 
Dünya Günü, Kırcaali’nin 
daha güzel ve gurur du-
yacağımız bir yer olması 
için yaşadığımız çev-
reyi temizlemeye güzel 
bir sebeptir. Hep birlikte 
yaptığımız faaliyetler sa-
dece çevremiz üzerine 
etki değil, küçük “yeşil” 
faaliyetlerin gücünü de 
gösterecektir. 

Belediyemiz bir kez 
daha bu kampanyaya 
katılıyor ve “Kırcaali: Te-
miz ve Güzel” geleneksel 
başlığı altında birçok faa-
liyetler düzenliyor.

Hepimizin çevresine tek-
rar bakıp, birlikte çabala-
rımızla şehrimizi daha da 
yeşil ve temiz yapmamızı 
umut ediyorum.

Doğamızı koruyalım!
Hepinizi davet ediyo-

rum!
Kırcaali Belediye Baş-

kanı:
Müh. Hasan Azis
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Kırcaali Valiliği’nden 
verilen bilgiye göre Vali 
İvanka Tauşanova’nın 
girişimiyle artık ikinci yıl 
bölgede tarım üreticile-
rine Avrupa Birliğinden 
vasıtasıs ödeme yapıl-
ması ve çeşitli prog-
ramlar gereğince mali 
yardım alınması yolla-
rının izah edildiği bilgi-
lendirme kampanyası 
gerçekleştirilmektedir. 
Kampanyada Kırcaali İl 
Tarım Müdürlüğünden, 
Kırcaali Belediyesi Ta-
rım Daire Başkanlığın-
dan, Devlet Tarım Fonu 
ve Gıda Güvenliği Ajan-
sından uzmanlar yer al-
maktadır. Kırcaali İlinin 
5 Belediyesine bağlı 25 
köyde tarım sektöründe 
yaşanılan problemlere 
yönelik yerli halkla gö-
rüşmeler yapıldığı açık-
landı.

Tarım üreticilerinin uz-
manlara en çok ulusal 
ödemeden ve ürünün 
satışından elde edilen 
gelirlerin Vergi Daire-
sine beyanat edilmesi, 
belediye arazi fonun-
dan tarım arazisi kira-

lanması, Kırsal Kesim-
lerin Kalkınması Prog-
ramı /PRSR/ gereğince 
finanse edilmesi üzere 
projelerle aday olun-
ması imkanlarıyla ilgili 
sorular yönelttikleri be-
yan edildi. Bu yıl çiftçi-

lerin PRSR’nın çiftlikleri 
desteklenmesine ilişkili 
olan 141 Nolu tedbirine 
büyük ilgi gösterdikleri 
belli oldu. 
Programın bu tedbiri 

minimum 10 dekar ta-
rım arazisi işleyen veya 
5 dekar uzun ömürlü 
bitki (ağaç) yetiştiren ve 
en az iki tür tarım kül-
türü ve bir tür hayvana 
bakan kişilere ve şirket 
sahibi tüccarlara yöne-
liktir. Uzmanların rapor-
larına göre, yoğun uy-
gulama Kırcaali ilindeki 
tarım üreticilerinin tütün 
ve patates üretimine yö-
neldiklerini, bu kültürler-
den ise en çok Kirkovo 
bölgesinde ilgilenildiğini 
göstermektedir. 
Kırcaali bölgesinde 

başlıca 10 hektara ka-
dar tarım işletmeleri 
mevcuttur. Çiftlik sahip-
lerinin çeşitli program-
lara aday olmalarına 
en büyük engelin tarım 

arazisini kullanma hak-
kı tanıyan her hangi bir 
mülk tapusu veya kira 
belgesinin olmamasıdır. 
Bunun için çiftçilerin Be-
lediye Tarım Fonundan 
en az 5 yıl süreliğine 
arazi kiralamalarına im-
kan sağlanmasını ısrar 
ettikleri belli oldu. Böy-
lece onların PRSR’nın 
“Tarım Çevre Ödeme-
leri” tedbiri gereğince 
finanse edilmeye aday 
olabilecekleri anlaşıl-
dı. Programın “Natura 
2000 Kapsamındaki 
Tarım Arazilerine Öde-
me Yapılması” adlı yeni 
tedbirine de büyük ilgi 
olduğu ortaya çıktı. Ge-
çen yıl bu tedbir üzere 
destek almak için 42 
kişi aday olmuştur. 
2010 yılında Kırcaali 

ilinde tarım üreticileri 
destek almak için 13 
339 dilekçe sunmuşlar-
dır, 2011 yılında ise bu 
tür dilekçelerin sayısı 
15 468’e çıkmıştır. Bu 
göstergeye göre Kırca-
ali İli ülke çapında birin-
cidir, 2012 yılında da ilk 
sırada olması bekleni-
yor. Tütüncülere verilen 
prim almak için 20011 
yılında 2010 yılına göre 
2 000 daha fazla olarak 
10 783 dilekçe sunul-
muştur. Dönüm başına 
ödeme yapılması için 
6 332 kişi aday olmuş, 
hektar başına devletten 
yardım almak için ise 2 
794 kişi başvuruda bu-
lunmuştur. 
Sadece 2011 yılında 

Kırcaali ilinde çeşitli 

şema ve tedbirler üzere 
dönüm başına yapılan 
ödemelerin 11,5 milyon 
levadan aşkın olduğu 
ileri sürülmektedir. Aynı 
miktarda tütüncülere 
prim ödenmiştir. 
Kırcaali ilinde hayvan 

bakıcılığının teşvik edil-
diği şemalara da ilgi gö-
rünüyor. Konkre olarak 
dezavantajlı ve ekonomi 
açıdan hassas çiftlikler-
de inek sütü üretimi ve 
Güney Bulgaristan’da 
dezavantajlı bölgeler-
de ve ekonomi açıdan 
hassas belediyelerde 
anaç koyun-keçi yetiş-
tirmeye yönelik şemala-
ra ilgi vardır. Bu destek-
lemeler tütün üretilen 
bölgelerde yaşayan 
insanların alternatif bir 
geçim kaynağı olmala-
rına imkan sağlamak-
tadır. Tütüncüler, tütün 
yetiştirmekten başka 
besicilik de yapıyorlar 
ve hayvan başına des-
tekleme primi verilen 10 
devlet programından 
her hangi birine başvu-
ruda bulunuyorlar.
1 Mart’ta başlayan ve 

15 Mayıs’a kadar süre-
cek olan 2012 yılı için 
tarım üreticilerine di-
rekt ödeme yapılması 
için dilekçeler kabulü 
devam ediyor. Bu süre-
den sonra 16 Haziran 
2012 tarihine kadar da 
dilekçe kabul edilecek, 
fakat süreyi aşan her 
gün için primden %1 
oranında tutulacak. 

          Kırcaali Haber

Kırcaali İlinde tarım üreticilerini destekleme yollarına 
ilişkin bilgilendirme kampanyası sürüyor

 Mümin İskender Çayırova Belediyesini ziyaret etti
Haskovo İli Mineralni 

Bani İlçesi Belediye Baş-
kanı Mümin İskender, be-
raberindeki heyet ile bir-
likte Çayırova Belediye 
Başkanı Ziyaettin Akbaş'ı 
makamında ziyaret etti. 
Bulgaristan ve Türkiye 

gibi iki önemli ülkenin iş-
birliğini arttırmak ve yatı-
rım araştırmalarını geliş-
tirmek adına Türkiye'de 
çeşitli ziyaretler gerçek-
leştirdiklerini belir ten 
Mineralni Bani Belediye 
Başkanı Mümin İsken-
der, Çayırova Belediye 
Başkanı Ziyaettin Akbaş 
ile fikir alışverişinde bu-
lundu. 

Çayırova ilçesinin sa-
nayi açısından güçlü bir 
ilçe olduğunu bildikleri-
ni ifade eden İskender, 
Çayırova'nın coğrafi, ti-
cari ve sosyal gücü hak-
kında başkan Akbaş'tan 
bilgiler aldı. Başkanlık 
makamında gerçekle-
şen ziyarete belediye 
başkan yardımcıları, be-
lediye meclis üyeleri ve 
iş adamları ile birlikte ka-
tıldıklarını vurgulayan İs-
kender, ziyaret öncesinde 
Çayırova'yı gezdiklerini 
ve ilçenin güzel bir kent 
olduğunu söyledi. Ayrıca 
ziyaretlerini kabul eden 
başkan Akbaş'a teşek-

kürlerini sunan Mineralni 
Bani Belediye Başkanı 
Mümin İskender, başarı 
dileklerini de unutmadı. 
Başkanlık makamında 

gerçekleşen ziyaretin 
sonunda misafirlerine 
günün anısına hediye 
takdim eden başkan 
Akbaş, yeni yapılanma 
ile düzenlenen belediye 
hizmet binasını gezdirdi. 
Belediye hizmet binası-
nın vatandaşa daha iyi 
hizmet için yeniden dü-
zenlendiğini vurgulayan 
Akbaş, belediye içindeki 
gezintinin ardından misa-
firlerini uğurladı.
          Kırcaali Haber

(Göklemezler) köyü oku-
lunda 8.sınıf öğrencisi 
Şerife İsmet birinci oldu-
lar. İkisi de birer diz üstü 
bilgisayarla ödüllendirildi-
ler. Birinci grupta ikinci ve 
üçüncü olan Kırcaali’den 
4.sınıf öğrencisi Emre 
Ahmet’e ve Kırcaali’nin 
Ençets (Salman) köyü 
okulunda 4.sınıf öğrenci-
si Burçin Seyidali de birer 
dijital fotoğraf makinesi 
kazandılar. Aynı ödül ikin-
ci grupta ikinci ve üçüncü 

Kırcaali’de Coşkulu 23 Nisan Kutlaması
1. sayfadan devam

yeri kazanan Kırcaali’nin 
Çiflik köyünden 5.sınıf öğ-
rencisi Neşe Nedim’e ve 
Krumovgrad’ın Tokaçka 
köyü okulunda 8.sınıfta 
okuyan Özcan Mustafa’ya 
sunuldu. 

Sayın Ramis Şen, Kırca-
alilerin ve tüm çocukların 
23 Nisan Ulusal Egemen-

lik ve Çocuk Bayramını 
kutladıktan sonra başta 
Ömer Lütfi Kültür Derneği 
Müdürü Müzekki Ahmet 
ile Başkanı Seyhan Meh-
met olmak üzere progra-
ma katılan tüm çocuklara 
ve gençlere teşekkürlerini 
sundu. 

Belediye Başkanı Ha-
san Azis de çocukların 
bayramını kutlayarak, 
“Kırcaalili çocuklarının 1 
Haziran’dan başka artık 
23 Nisan da bayramları-
dır. Kırcaali’de, hoşgörü 
başkenti olarak çocuk-

larımıza hoşgörü dersi 
vermek istiyoruz ve artık 
kardeş ve komşu ülkeleri-
mizin de bayramlarını kut-
luyoruz. Çocuklarımızın 
her günü bayram olsun!” 
diye ifade etti. 

Ödüllendirme törenin-
den sonra konsere katı-
lan her çocuğa T.C. Filibe 

Başkonsolosu tarafından 
sağlanan birer Türkçe ki-
tap hediye edildi. 

Konser için Ömer Lütfi 
Kültür Derneği’ne, Sayın 
Ramis Şen’den, Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan 
Azis’ten, Kırcaali Valisi 
İvanka Tauşanova’dan, 
Kırcaali Kamu Denet-
çisi Hakif Emin’den ve 
Bulgaristan Sosyalist 
Partisi /BSP/ Kırcaali İl 
Teşkilatından birer sepet 
çiçek sunuldu. Ayrıca 
BSP Kırcaali İl Teşkilatı 
Türkiye’den gelen heyete 

ayrı bir sepet göndermişti 
ve onlardan alınan tebrik 
mesajı okundu. 

Çocuk Bayramı kutla-
ması tüm çocukların sah-
nede hep beraber “Hayat 
Bayram Olsa!” şarkısına 
eşlik etmeleriyle son bul-
du. 
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Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev siyasi 
partilerle danışmalarından sonuçları özetledi
Cumhurbaşkanı Rosen Plev-

neliev, “siyasi danışmalar ayı” 
etkinliği çerçevesinde Halk 
Meclisi’nde temsilcileri olan 
güçlerle görüşmelerinden özet-
lenmiş sonuçları tanıttı. 22 Ocak 
2012 tarihinde göreve başlama-
sından sonra milletvekillerine 
hitaben Cumhurbaşkanı Plev-
neliev, bütün partilerin etrafın-
da birleştiği ve ülke için önem 
taşıyan dört kilit öncelik olduğu-
nu söyledi. Bunlar: “Bulgaristan 
2020” milli gelişim programı, 
ekonomi, büyüme ve istihdam 
alanlarındaki önlemler, enerji 
etkililiği ve enerji kaynaklarının 
çeşitlendirilmesi, 2012 yılındaki 
reformların hızlandırılması. 

Ülkenin stratejik öncelikle-
rinden en önemli olarak Cum-
hurbaşkanı Plevneliev, 2012 
yılının sonuna kadar toplumda 
geniş tartışmalardan sonra ha-
zırlanması gereken “Bulgaristan 
2020” milli gelişim programını 
işaret etti. 

Cumhurbaşkanı Rosen Plev-
neliev, şunları belirtti: “Parti-
ler üstü yaklaşımı, belirlenen 
amaçların sabitliğini ve bunla-
rın yerine getirilmesi için çalışı-
lacağı garantilerini arayacağız. 
“Bulgaristan 2020” stratejisi, 
bir sonraki soyut belge olarak 
değil de, bir eylem planı olarak 
geliştirilmelidir. En önemli olan, 
sadece amaçları belirlemek 
değildir, bu amaçların nasıl ve 
ne zaman yerine getirileceği ve 

kimin bunun sorumluluğunu ta-
şıyacağını belirlemektir”. 

Rosen Plevneliev, yatırımla-
rın teşvik edilmesi için daha iyi 
şartların yaratılmasını ekonomi 
alanındaki somut ödevler ara-
sında yer aldığına işaret etti. 
Cumhurbaşkanı Plevneliev, 
gençler arasındaki işsizliğin gi-
derilmesi için devletin 2013 büt-
çesinden kaynaklar sağlanarak 
acil önlemlere ihtiyaç duyuldu-
ğunu söyledi. 

Rosen Plevneliev, şunları söy-
ledi: “Gençler arasındaki işsiz-
liğin giderilmesi, Bulgaristan’ın 
uzun vadeli gelişimi için stratejik 
önem taşıyor. Bu yüzden kaliteli 
eğitim ve eğitimden istihdama 
hızlı geçiş sağlamalıyız. Genç 

insanların müteahhitliği için 
ulaşılır programlar olmalıdır. 
Bu programlar orta ve yüksek 
okullarda başlatılmalı. İkinci 
adımımız, yeni başlayan müte-
ahhitlerin finansmana ulaşımını 
kolaylaştırmak olacaktır.” 

Rosen Plevneliev, kendi gö-
rüşlerine sadık kalarak Halk 
Meclisi’ndeki konuşmasında 
enerji etkililiği ve enerji kaynak-
larının çeşitlendirilmesi çağ-
rısında bulundu. Plevneliev, 
şunları paylaştı: “Bulgaristan, 
Avrupa’nın enerji harcaması 
açısından şampiyonudur. Çok 
enerjimiz var ama az ürün üreti-
yoruz. Bu, hem büyük bir sorun, 
hem de dev bir imkandır. Enerji 
etkililiği alanındaki yatırımlar, 

son derece perspektifli ve geri 
dönüşümlüdür. Söz konusu ya-
tırımlar, küçük ve orta ölçekli 
şirketlerde on binlerce iş yeri 
açıyor, şehirleri yaşamak için 
uygun kılıyor ve vatandaşların 
hesaplarını ciddi ölçüde azaltı-
yor.” 

Cumhurbaşkanı Plevneliev, 
Bulgaristan hükümetinin “Be-
lene” atom santralinin inşaatını 
durdurma kararına desteğini yi-
neledi ve şunları söyledi: “Proje 
ile ilgili olarak oybirliğine vara-
mamamıza rağmen Moskova, 
Berlin veya Washington’nun 
değil, Sofya’nın ülkenin ekono-
mik çıkarını ele alarak bu kara-

rı alması gerektiği konusunda 
hemfikirdik. Bence “Belene” 
atom santrali projesinin durdu-
rulması hakkında hükümet ve 
parlamento tarafından alınan 
karar doğru karardır.” 

Rosen Plevneliev, bu yıl içe-
risinde milli güvenlik, yargı si-
temi, idare ve su sektöründeki 
reformlara ivme kazandırılması 
gerektiğini savundu. Plevne-
liev, şunları belirtti: “2012 yılı, 
Schengen alanındaki üyeliği-
miz için önemli bir yıldır. Hükü-
met ve kurumlar çok çaba saf 
etti. Bulgaristan’ın 2012 yılında 
Schengen alanına başarılı bir 
şekilde katılmasını diliyorum”. 

Avrupa Parlamentosunda 
kadın haklarına yönelik iyi ça-
lışmalar olduğunu söyleyen 
Kazak, sorunun temelden çö-
zülmesinin büyük bir zaman 
alacağını söyledi.

T.C. İskandinavya Emniyet 
Müşavir i Feyzullah Arslan 
Türkiye’nin son dönemlerde 
kadına karşı şiddet noktasında 
önemli çalışmalar yaptığını ve 8 
Mart Dünya Kadınlar gününde 
Türk kadınına çok anlamlı bir 
yasa armağan ederek kadına 
karşı bakışını net bir şekilde 
ortaya koymuştur dedi.

Geçmişte Türkiye’de bir çok 
acı olaylar yaşanmış olabilir, 
ancak günümüz Türkiye’sinde 
önemli çalışmalar yapıldığı ve 
kadına çok önemli haklar veril-
diğini söyleyerek, “Bizi doğuran 
annemiz bir kadın değil mi? Biz 
annemize el kaldırmayan kötü 
söz söylemeyen bir toplumuz o 
halde niçin eşlerimize, kadınla-
rımıza şiddet uyguluyoruz diye 
herkesin kendine soru sorarak 
kadına buna göre davranması 
gerekiyor” dedi.

Kırcali Belediye Başkanı Ha-
san Azis İsmail, kadın hakları 
konusunda kısa ve öz bilgiler 
vererek, kadının dünyevi yeri 
ve önemine dikkat çekti.

Kadına yönelik şiddetin tüm 
dünyada kanayan bir yara ol-
duğunu savunan İsmail, kadına 
yönelik şiddetin önüne geçilme-
si için birlikteliğin ve alınan ka-
rarların uygulanmasının önemli 
olduğunu söyledi.

Kırcali Belediye Başkanı Ha-
san Azis, başkanlığını yaptı-
ğı Kırcaali ile ilgili bilgi verir-
ken Kırcaali’nin Balkanların 
İstanbul’u olduğunu söyledi. 
Hoşgörü ve dinler arası diya-
logun en çok geliştiği şehir ol-
duklarını söyleyen İsmail, “Hoş-
görüyü geliştirmek için Papaz 
ve Müftü ile birlikte çay içerek 
sohbet ediyoruz” dedi.

Farklılıkları zenginlik olarak 
gördüklerini ve zenginliklerin-
de kendilerini güçlendirdiğini 
söyleyen İsmail, “bizim yegane 
amacımız daha iyi bir ortam ya-
ratarak insanların hoşgörü için-
de yaşamalarını temin etmektir” 
dedi.

Kadın haklarının yoğun konu-

şulduğu program sonucunda 
Milletvekili Metin Kazak’tan ko-
nuklara jest yapıldı ve Yemen 
Türküsünü canlı okuyarak çok 
güzel bir sese sahip olduğunu 
ispatladı. Tıklım tıklım olan sa-
londan büyük alkış alan Kazak, 
istek üzerine bir kaç eser daha 
seslendirdi.

TKF’den Kırcali Belediye Baş-
kanına doğum günü jesti yapıl-
dı.

Kırcali Belediye Başkanı’nın 
doğum günü olmasından dola-
yı Türk Kadınlar Federasyonu 
yönetimi tarafından hazırlanan 
bir pasta ile doğum günü de 
kutlandı.

Program sonunda ayrıca 
Balgöç derneği başkanı Halit 
Osman tarafından Belediye 
Başkanı’na Balkanlar harita-
sının işlendiği Balgöç Derneği 
logo işlemeli özel bir porselen 
armağan edildi.

Türk Kadınlar Federasyonu 
Başkanı Macide Akay, prog-
ram sonunda tüm konuşmacı 
ve katılımcılara teşekkür ederek 
daha iyi yarınlar için hep birlikte 
olmayı ümit ettiklerini söyledi.

                    Kırcaali Haber

Hasan Azis ve Metin Kazak, İsveç’in 
Malmö şehrinde soydaşlar ile görüştü
1. sayfadan devam

Balkan Senfoni Orkestrası 
Konserine Büyük İlgi

T.C. Filibe Başkonsolosluğu’nun himayesinde Trakya Üniver-
sitesi Balkan Senfoni Orkestrası 17 Nisan 2012 Salı günü saat 
19.00’da Filibe Drama Tiyatro Salonunda konser verdi. 

500 kişi tarafından izlenen konser katılımcıların büyük ilgi ve 
beğenisini topladı. Seyirciler konser sonunda 60 sanatçının görev 
aldığı Balkan Senfoni Orkestrasını dakikalarca ayakta alkışladı.

Konsere Filibe Vali Yardımcısı Hristo Grudev ve Filibe Belediye 
Başkan Yardımcısı Rozalin Petkov başta olmak üzere Filibe’nin 
önde gelen siyaset, sanat, iş dünyası ve basından önemli isimler 
katıldı. Konsere Edirne’den ise Trakya Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Kemal Kutlu başkanlığında bir heyet iştirak etti. 

Başkonsolos Ramis Şen ve eşi Zuhal Şen, Balkan Senfoni Or-
kestrası onuruna konser sonrasında Başkonsolosluk ikametga-
hında bir kokteyl düzenledi. 

Balık avı 1 Haziran’a kadar yasaklandı
Balıkçılık ve Su Ürünleri Ajansından yapılan açıklamaya göre, 

Tarım ve Gıda Bakanı Dr. Miroslav Naydenov’un emriyle Nisan 
ortasından itibaren 46 gün süreyle amatör balıkçılık yasaklanmak-
tadır. Tüm ilkbahar ve yaz aylarında üreme yapan balık türlerine 
ilişkin yasak yürürlüğe girerek, 1 Haziran 2012 tarihine kadar süre-
cek. Balıkçılık ve Su Ürünleri Yasası gereğince getirilen yasak her 
yıl Karadeniz, Tuna nehri ve yurt içindeki su havzalarında bulunan 
balıkların üreme döneminde uygulanmakta. 

15 Nisan-15 Haziran tarihlerinde Karadeniz’de kalkan avlamak 
yasaklanmıştır. Aynı şekilde Karadeniz sularında 15 Nisan’dan 
15 Mayıs’a kadar balık ağları kullanılarak kayabalığı avı yasak 
edilmiştir. Karagöz balığı avına da aynı dönem için yasak getiril-
miştir. 

Tarım ve Gıda Bakanı’nın 13 Mart 2012 tarihinde çıkarttığı emir-
namesiyle yürürlüğe giren turna ve alabalık avı yasağının süresi 
1 Haziran 2012 tarihine kadar uzatılmakta. 

Amatör balıkçıların ülke çapında belirli su havzalarında balık 
yakalamalarına izin verilmektedir. Kırcaali İlinin Ohlüvets (Sülük-
köy) köyünde bulunan küçük barajda ve Krumovgrad Belediyesi-
nin Bagriltsi köyü yakınlarındaki “Kömürlük” barajında balık avı 
yapılabilir.   

                                                                      Kırcaali Haber
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Arif Aguş: “İnsanlığa karşı işlenen bir suç 
olayı asla zaman aşımına uğrayamaz

DPS- Hak ve Özgürlükler 
Hareketi Smolyan milletvekili 
Arif Aguş, Rodoplar’da Baru-
tin köyünde isim değiştirme 
olaylarının 40. yılında alınan 
bir karar gereği, davayı yeni-
den incelemek üzere Yüksek 
İstinaf Mahkemesi’ne götürdü. 
Beyannamede, asimilasyon 
kampanyasından sorumlu hiç-
bir kimsenin şimdiye kadar ce-
zalandırılmadığı, asıl suçluların 
bilinmediği yazıyor. Smolyan İl 
Savcısı İvan Spirov, bu davaya 
daha önce bakıldığını ve cina-
yet kanıtına rastlanılmadığını 
hatırlattı. Öte yandan Arif Aguş 
ve kampanyanın mağdurları Ro-
doplu Müslümanlar “Gerekirse 
haklarımızı Avrupa mahkemele-
rinde arayacağız” diyorlar. 

Sevda Dükkancı Arif Aguş 
ile tarihte Rodoplar’daki Müs-
lümanların zorunlu isim değiş-
tirme olayları ve günümüzdeki 
yansımaları konuştu. 

-İsim değiştirme kampanya-
sından yıllar sonra yeniden 
savcılığa başvurdunuz. Ne-
den -yine bu olayı gündeme 
getirdiniz? 

-40 yıldan beri suçluların kim 
olduğu konusunda isimler bile 
telaffuz edilmedi. Bu insanları 
huzursuz ediyor, kişinin hak ve 
özgürlüklerini çiğneyen, farklı 
dine mensup Bulgar vatan-
daşları arasında kin ve nefret 
aşılayan bir olayın sayfası ka-
patılamaz. 

Zaman mesafesiyle artık 40 
yıl geçmiş olsa da, bu olaylar 
unutulamaz ve yaşanmamış 
gibi algılanamaz. Sizin dinle-
yicileriniz bilir mi, bilmem, Ro-
doplardaki kanlı olayda Bulgar 
Komünist Partisi’nin aldığı karar 
gereği, 16 Mart 1975 tarihinde 
Barutin’de Müslümanların isim-
lerini zorunlu olarak değiştirme 
kampanyası başlatılır. Rodoplu 
Müslümanlar isyan eder, mey-
dana dökülüp, eyleme başlar 
ve zulme karşı koyar. Bunun 
sonucunda zamanın milis güç-
leri kaynar suyla yüklü itfai-
ye araçları getirtir, insanların 
üzerine fışkırtır, farklı şekilde 
şiddet uygular. O gün ayak-
lanmada iki kadın ölür, altı kişi 
yaralanır. Dönemin İçişleri Ba-
kanı Zoev’in raporu ortaya çıktı 
bir süre önce, Todor Jivkov’a 
yazdığı belgede, olayın nasıl 
seyrettiğini anlatmış. Komünist 
partinin eylemi olduğunu, MVR 
ve askeri birlikler getirildiğini, 
insanların dağılması için asker-
lerin ateş açtığını ve bunun so-
nucunda iki kadının öldüğü, altı 
Müslüman’ın yaralandığı yazar. 
En şaşırtıcı olan ise, bütün bu 
şiddetin yaşandığı meydanda 
Smolyan İl Savcısı ve İl Mah-
keme başkanının da bulunu-
yor olmasıdır. İşte bu yargıçlar 
önünde işlenen cinayetin hiç 
olmamış gibi davranılmasına 

bir anlam verilemez.
-Geçenlerde Dospat’a bağ-

lı Barutin köyünde bu kanlı 
isim değiştirme olayların 40. 
yılı anıldı. İnsanlar hala has-
sas mı, bazı gerçekler neden 
hala söylenmedi sizce? 

-Her yıl insanlar büyük göste-
rilerle bu tarihi anıyor. Vatanda-
şımız bu trajedinin tarih kitap-
larında da anlatılmasını istiyor. 
Bütün bunlar gerçek, yaşanmış 
tarihtir. Bir daha yaşanmama-
sı ve bu sayfanın tamamen 
kapanması için Rodoplar’daki 
Müslümanların zorla Bulgar-
laştırma süreci tarih kitaplarına 
yazılmalıdır. Böylece olanlar da 
gerçek bir şekilde algılanmış, 
okunmuş olacaktır. 

-Bir zamanlar Smolyan Sav-
cılığı bu davaya bakmış ve 
eylemlerde suç ve cinayet 
göstergesi bir delil görmedi-
ğine karar vemişti. Şimdi siz 
kararın daha farklı olacağını 
mı düşünüyorsunuz? 

-Ölen var, yaralanan var, fakat 
ortada işlenen suç yok! İnsanlar 
bu adaletsizliği kabul etmiyor. 
Mağdurlar da “Sonuna kadar 
olayları su yüzüne çıkarmak is-
tiyoruz. Gerekirse Avrupa nez-
dinde haklarımızı arayacağız” 
diyorlar. 

Ocak ayında Parlamento İsim 
Değiştirme Politikasını kınayan 
beyanname kabul etti. Bu da 
umut vericidir. Suçluların ce-
zalandırılması istenilen bildirge 
çok önemli. Çünkü bir suç ola-
yını zaman aşımına uğratma te-
şebbüsleri, suçu bütün Bulgar 
halkına yükleme anlamına ge-
lecektir. İnsanlığa karşı işlenen 
bir suç olayının zaman aşımına 
asla uğrayamayacağını düşü-
nüyorum”. 

-Rodopların ünlü Aguş ai-
lesi komünist rejimin azınlık 
politikasından “nasibini” al-
mış, mağdur duruma gelen 
bir ailedir. Meşhur Aguş ko-
naklarında yaşayan Rodopla-
rın son ağası Aguş Ağa kam-
pa gönderilir, ailesi sürgün 
edilir, konaklara el konulur… 
Bu utanç tarihin dehşet yüzü 
kısaca anlatılamasa da, bira-

zını paylaşır mısınız? 
-Bu gerçekten bir utanç tarihi-

dir. 1949 yılında rejim değişikliği 
ardından yaşanan bir olay. Ko-
münist parti iktidara gelince bü-
tün sınır bölge halkının ülkenin 
iç kesimlerine sürgün edilmesi 
kararlaştırılır. 

Tabi ilk olarak rejim karşıtı 
olan ailelerden başlanır. Babam 
ve amcam Belene’ye kampa 

gönderilir. Geceyarısı saat iki-
de evi basan askerler, annemi, 
ninemi ve o zaman on aylık olan 
ağabeyimin hemen eşyalarını 
toplamalarını emreder. Annem 
kucağına on aylık bebeğini alır, 
ninem ise temel ihtiyacı iki çan-
taya toplar ve askerler onları 
köyden çıkarır. Bir kamyonun 
römorkuna yükleyip, Plovdiv’e 
taşırlar, oradan da üstü açık bir 
yük trenin vagonuna hayvan gibi 
yerleştirirler, ne oturacak yer, ne 
tuvalet, kadın- erkek, yaşlı-genç 
tıklım, tıklım, annem elinde be-
bekler, ihtiyarlar yorgun… On-
ları Bulgaristan’ın diğer ucuna, 
Ruse köylerine sürgün ederler. 
Daha sonra ben de orada doğ-
muşum. 

-Şimdi Balkan Savaşının 
100.yılı anılırken, Rodoplar’da 
Müslümanların isim değiştir-
me olaylarının çok eskiden 
başladığına dair tarih olayla-
rı ortaya çıkıyor. Bu süreç ne 
tür etaplardan geçmiş? 

-Bu olaylar daha 1885 yılında 
başlar. 1912 yılında Rodoplar'da 
Müslümanların isimleri değiştiri-

lir, 1949’da bu karar geri çekilir. 
70’li yıllarda gene isim değiş-
tirme olaylarına başlanır. 1972 
yılında Barutin’de olduğu gibi, 
ayaklanmalar yaşanır, insanlar 
buna isyan eder. Bunun ardın-
dan 40 yıl geçti, 40.yıldönümü 
anıldı. Bundan beş yıl önce yine 
bu olayın tarih kitaplarına yan-
sıtılmasını teklif etmiştik. Döne-
min Eğitim Bakanı “Varsın 40 yıl 
geçsin, o zaman daha iyi, daha 
tarafsız ve adil değerlendirebi-
liriz tarihi” demişti. İşte 40 yıl 
geçti ve artık daha tarafsız ve 
adil analiz yapabiliriz olanlara. 
Ocak ayında meclisin kabul et-
tiği kınama bildirgesi de bana 
umut veriyor. Bir olayın ucunda 
ölüm varsa, mağdur ve kurban-
lar varsa, buna göz yumarak, 
bu suç işlenmemiş gibi davra-
nılamaz. 

Rodoplar’ın önde gelen aile-
lerinden, Mogilitsa’dan Aguş 
Ağa Konakları komünistlerin 
eline geçer, Aguş sülalesinden 
erkekler Belene’ye kampa, ka-
dınlar ise sürgüne gönderilir.

                                    BNR

Krumovgrad’ın Sbor köyünde 
“Tarpan Günleri” düzenlenecek

Doğu Rodoplar’ın geliştirilme-
sini amaçlayan, “Yeni Trakya Al-
tını” Bulgaristan-Hollanda ortak 
projesi dâhilinde Krumovgrad 
(Koşukavak) Belediyesi Sbor 
köyünde altı ay önce doğal 
ortama bırakılan ve Avrupa’da 
Tarpan adıyla bilinen yaban at 
sürüsü, yeni doğan bir dişi ve 
bir erkek atla çoğaldığı bildirildi. 
Proje ekibinden, Mayıs ayının 
ortasına doğru daha iki yavru-
nun doğmasını beklediklerini 
duyurdular. 

Çevrecilerin verdiği bilgiye 
göre, yaban atlarına bir zaman-
lar Bulgaristan da dahi olmak 
üzere tüm Avrupa kıtasında 
rastlamak mümkünmüş, fakat 
zamanla Polonya’da korunan 
birkaç melez dışında nesli 
kaybolmuştur. Korunan tarpan 
melez cinsinin nesli gittikçe 
çoğalmıştır. İşte bu cinsten 
12 at, geçen yıl eylül ayında 
Krumovgrad’ın Sbor köyüne 
getirtildi. Doğu Rodoplar’ın do-
ğasına alışması için bir yıl sü-
reyle özel avlu içine alınmış bir 
alanda bakılıyorlar. Önümüzde-
ki yıl atların tamamen doğaya 
serbest bırakılması planlan-
maktadır.

İlk doğan tarpanlara henüz ad 
verilmiş değil. “Yeni Trakya Al-
tını” projesi ekibi bunu “Tarpan 
Günleri” başlığı altında 27 - 29 
Nisan 2012 tarihlerinde Sbor 
köyünde düzenlenecek ve ya-
ban at sürüsünün görülebilece-
ği etkinliğin açılışı sırasında ol-
masını planlıyor. “Tarpan Gün-

leri”, ilk olarak Bulgaristan’da 
“Yeni Trakya Altını” projesi 
ekibi tarafından Krumovgrad 
Belediyesi ile Kuşları Koruma 
Derneği’nin desteğiyle organize 
edilmektedir. 

Bu tarihler arasında, atların 
yaşadıkları yerleri, turistlerin 
doğaya karşı ilgi duyan herke-
sin tarpanları yakından görme 
fırsatı olacak. “Tarpan Gün-
leri” etkinliği sırasında Bulgar 
ve Hollandalı uzmanlarla genç 
çevreciler, ziyaretçilere Tarpan-
ların doğadaki rolleri, türemele-
ri, günlük hayatı hakkında geniş 
bilgi verecek, proje sonuçlarıy-
la ilgili soruları yanıtlayacaklar. 
Proje ekibi tarafından verilen 
bilgiye göre, ziyaretçiler arasın-
da bulunan çocuklar tarpanların 
resimlerini çizerek, resim yarış-
masına katılabilecekler. Ayrıca 
ziyaretçiler, doğa malzemele-
rinden anmalık eşya yapılması 
ve kuş evi yapıp uygun yerlere 

koyulması gibi çalışmalar yürü-
tülecek atölyede yer alabilirler. 

“Tarpan Günleri” sırasında tu-
ristler ve misafirler Rodop kısa 
boylu sığır, gri sığır, Karakaçan 
koyunu ve Karakaçan köpeği 
gibi ender rastlanan yerli cins 
hayvanları görebilecekler. 

Açık alana kurulan sahnede 
Sofya Üniversitesi Tiyatrosu’nun 
“Tarpanlar” romanı üzere hazır-
ladığı bir oyunun bazı sahneleri 
seyircilere sunulacak. Bulga-
ristan Kuşları Koruma Derneği 
ekibi, Krumovgrad bölgesinde 
yürüttüğü çalışmaları ve Life+ 
projesi dâhilinde gerçekleşti-
ği “Mısır Akbabasına Yardım” 
girişimini tanıtacak. “Tarpan 
Günleri” etkinliğine gelen turist 
ve konuklar Doğu Rodoplar’dan 
üreticilerin hazırladıkları biyolo-
jik yerel gıda ürünlerinden tat-
ma ve otantik yerel folklorunu 
tanıma imkânı bulabilecekler. 

                     Kırcaali Haber
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İpsala'da Kutlu Doğum Haftası Soydaşlarla Kutlandı
İpsala'da Yunanistan ve 

Bulgaristan'dan davetli ge-
len müftüler ve soydaşlarla, 

Kutlu Doğum haftası kutla-
masında "kardeşlik" teması 

işlendi. 
İpsala Kaymakamı Mehmet 

Ali Gürbüz, stadyumda dü-

zenlenen programda, Kutlu 
Doğum Haftası kutlamaları-

nın bu yıl "kardeşlik" temasıy-
la kutlandığını anımsatarak, 
kardeşlik temasına uygun 
olarak daveti kırmayıp Bul-
garistan ve Yunanistan'dan 
gelen müftülere ve soydaş-
lara teşekkür etti. 
Batı Trakya'dan gelen İske-

çe Seçilmiş Müftüsü Ahmet 
Mete de din kardeşliğinin her 
şeyin üzerinde bir kardeşlik 
olduğunu söyledi. 
Eski İstanbul Müftüsü Prof. 

Dr. Mustafa Çağrıcı ise Hz. 
Muhammed'in bütün varlık-
lara şefkat ve merhamet ve-
silesi olduğunu bildirdi. 
Hz. Muhammed'in bütün 

sıfatlarıyla gönülleri aydın-
lattığını ifade eden Prof. Dr. 

Çağrıcı, "Sokakta, bahçe-
de, iş yerinde çalışarak da 
Allah'a ibadet edilir. Yeter 
ki Allah'ımızın razı olacağı 
şekilde çalışalım. Bu millet 
Allah'a inancı ve Peygam-
bere sadakatiyle terörün de 
içinde olduğu tüm kötülükleri 
yenecektir. Birbirimizi seve-
lim, elimizi uzatalım, birbi-
rimizi kucaklayalım, kardeş 
olalım. Çünkü Allah'ın rah-
meti bir araya gelenlerledir" 
diye konuştu. 

Ak Parti Edirne Milletve-
kili Mehmet Müezzinoğlu, 
Bulgaristan'dan gelen Kır-
caali Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet, Edirne Müftüsü 
Ömer Taşçıoğlu, Yunanistan 
ve Bulgaristan'dan gelen çok 
sayıda soydaş davetlinin de 
katıldığı kutlama programı, 
ilahilerin okunması ve İs-
tanbul Belediyesi Mehteran 
Takımı'nın gösterisiyle sona 
erdi. 
               Kırcaali Haber

Edirne ve Kırcaali Müzeleri’nin Ortak Projesi
Edirne Müzesi ile Kırcaa-

li Müzesi’nin yürüttüğü AB 
- Türkiye Kültürlerarası Diya-
log - Müzeler Hibe Progra-
mı (ICD-MUSE),“Arda Nehri 
Aynasında Müzelerimiz” adlı 
proje kapsamında, ilk etkinlik 
çalışması olan Restorasyon 
ve Konservasyon kurslarının 
eğitim aşaması tamamlanmış, 
kurslar sonrasında atölye ça-
lışmalarına geçilmiştir.
Edirne ve Kırcaali’de sürdü-

rülen üç aylık ve toplam 45 
saatlik Restorasyon ve Kon-
servasyon kursuna katılan 
öğrenciler, Edirne’de Atölye 
çalışmaları için biraya gelerek 
ortak eğitim faaliyetinde bulun-
dular. Kırcaali’ den 10 öğrenci 
ile Trakya Üniversitesi Teknik 
Bilimler Meslek Yüksek Okul-
larından 10 öğrencinin katıldı-
ğı kurs ve atölye çalışmaları ile 
eski eserlerin onarımı, bakımı 

ve sağlamlaştırması konula-
rında, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin 
Akıllı ile Bulgaristan’dan Prof 
Dr. Boyko Gerçev Belegov’un 
vereceği atölye çalışmaları üç 
gün sürecek.
Kırcaali Bölge Tarih Müzesi 

Müdürü Pavel Petkov ve Edir-
ne Müze Müdürü Hasan Ka-

rakaya atölye çalışması açılı-
şında yaptıkları konuşmalarla, 
yapılan faaliyetlerle, iki ülke ve 
iki şehir arasında Balkan Kültü-
rü ana temasında iki müzenin 
işbirliği kapasitesini arttırmanın 
amaçlandığını vurguladılar.

                    Kırcaali Haber


