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Balkan Türklerinde, sınırlar dışında kalındıktan sonra da özlem, kutsal varlık ve kıble her
zaman Türkiye olur. Bu nedenle de yapılan her
şey, önce anavatan için, anavatan düşünülerek
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belirterek Bulgarca çeviri
yardımı istedi.
Sanıklardan eski Smolyan Müftüsü Ali Hayreddin, Bulgaristan’daki
Müslümanların asla gerçek haklara sahip olma-

dıklarını söyledi.
Ali Hocaoğlu adlı diğer
bir sanık ise, “Bu dava
yüzünden Bulgaristan’da
eski Yugoslavya’da ya-

'Radikal İslam' davasında 3. duruşma gerçekleştirildi
Bulgaristan’da yasa
dışı kabul edilen İslam
Vakfı’na üye olmak ve
“radikal İslam öğretisi”
yapmakla suçlanan 13
kişinin yargılandığı davanın 3. duruşması yapıldı.
Pazarcık mahkemesinde yapılan duruşmada,
3’ü kimliği gizli tutulmakta olan toplam 6 tanığın
ifadesi alındı.
“Yasa dışı bir örgütün
üyeliğini yapmak” ve “radikal İslam öğretisi yaymak” iddiasıyla yargılanan sanıkların da hazır
bulunduğu duruşmada,
sanık avukatları yasal
prosedürlerin titizlikle uygulanması ve sanıkların

Yeni nükleer enerji
santrali için referandum
haklarından tam olarak
yararlanabilmeleri gerektiğine vurgu yaptı.
İslam
Vak fı’nın

Bulgaristan’daki temsilcileri olarak gösterilen sanıklar hakkında açıklama
yapan Bulgaristan ve Su-

riye çifte vatandaşı Muhaffak Alsad, Devlet Milli Güvenlik Ajansı’ndan
(DANS) baskı gördüğünü

Edirne Valisi Duruer "sözde Ermeni iddiasını geri çekin"
Edirne Valisi Hasan
Duruer Filibe (Plovdiv)
şehrinde yaptığı resmi
ziyarette mevkidaşı ve
Belediye Başkanına Ermeni Yasa tasarısının kabul edilmesinin anlamsız
olduğunu ve bu tanıma
konusunun bir an önce
iptal edilmesini istedi.
Beraberindeki heyet
ile birlikte Filibe'de gezi
ve incelemelerde bulunan Edirne Valisi Hasan
Duruer'in ilk durağı Filibe
Valiliği oldu.
Mevkidaşı Zdravko Di-

Devamı 7’de

mitrov ve Filibe Belediye
Başkanı İvan Totev tarafından kapıda karşılanan

Vali Duruer yaklaşık 1
saat süren görüşmede
her iki ülkenin ortak gele-

ceklerini ve geçmişlerini
konuşarak işbirliği alanında yapılacak çalışmalar
hakkında fikir alışverişinde bulundu. Oldukça samimi bir havada geçen
görüşmelerde Edirne ve
Filibe arasında yapılacak
iş birlikleri masaya yatırıldı.
Özellikle her iki şehrin
üniversite ve tarih şehri
olmasından dolayı ortak
birçok noktası olduğuna
dikkat çeken Vali Dimit-

Devamı 3’de

Bulgaristan'da halk, 27 Ocak 2013'teki referandumda, "Yeni bir nükleer enerji santrali inşaatı yapılarak
Bulgaristan'da nükleer enerji sektörü geliştirilsin mi?"
sorusuna yanıt verecek.
Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nin
açıklamasında, Bulgar parlamentosunun nükleer
enerji sektörüyle ilgili aldığı referandum kararının
Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev tarafından onaylandığı ve referandumun 27 Ocak 2013'te yapılacağı
açıklandı.
Referandumda Bulgaristan halkı, "Yeni bir nükleer
enerji santrali inşaatı yapılarak Bulgaristan'da nükleer

enerji sektörü geliştirilsin mi?" sorusuna yanıt verecek.
Ülkenin kuzeyinde Tuna nehri kıyısındaki Belene
şehrinde yapımı süren nükleer santral inşaatı parlamento kararıyla durdurulmuştu.
Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi
(BSP), Belene'deki santralin yapımının tamamlanması
için açtığı imza kampanyasında yarım milyonu aşkın
imza toplamıştı. Bulgaristan'da sadece kuzeyde Tuna
kıyısındaki Kozluduy'da faaliyet gösteren bir nükleer
enerji santrali bulunuyor.
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Balkan Türklerinde, sınırlar
dışında kalındıktan sonra da
özlem, kutsal varlık ve kıble
her zaman Türkiye olur. Bu
nedenle de yapılan her şey,
önce anavatan için, anavatan
düşünülerek yapılır.

Metin EDİRNELİ
1877-78’de yaşanan OsmanlıRus harbinde Rodoplarda, bir
hükümet meydana getiren insanların, var olmanın yanında
verdiği en önemli mücadele,
belki daha da öncelikli olarak,
Osmanlı Devletinin varlığını
koruma ve onun bir parçası
olarak kalmaktır. 31 Ağustos
1913’te kurulan Batı Trakya
Cumhuriyeti’ne; yaşatılması çok istendiği halde, salt
Anadolu’yu yani anavatanı
tehlikeden koruma adına son
verilir. Kurtuluş Savaşı esnasında Batı Trakya’da Yunan
ordusuna, cephe gerisinden,
arkadan yapılan saldırılar,
sabotajlar; ulusal bağımsızlık
savaşına sağlanan maddi ve
manevi yardımlar önce anavatanı kurtarma adına yapılır.
Kurtuluş savaşının kazanılmasından sonra da değişen
pek bir şey olmaz. Bu kez
milyonların kalbi yine Türkiye
için atar. Fakat tek bir farkla.
Artık bayrak Atatürk, kıble
ise Ankara’dır. Şimdi öncelik
yeni rejimi ve onun devrimlerini yaşatmaktır. Bir başka
deyişle şimdi öncelikli sorun Atatürk’ün çağdaşlaşma
mücadelesini sonuna kadar
desteklemek ve genç Türkiye Cumhuriyeti’ni ayakta tutmaktır. İşte Turan Cemiyeti’nin
yapmak istediği de bundan
başka bir şey değildir.
1923’te Cumhuriyetin ilanı
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ve devrimlerin tek tek hayata
geçirilmesi Türkiye’de olduğu
kadar Balkan coğrafyasındaki Türkler açısından da yeni
bir dönemin başlangıcı olur.
Çünkü Ankara, Balkanlardaki
Türklerin de Türkiye Cumhuriyetine paralel olarak modernleşmesini ve devrimler sürecini yaşamasını istemektedir.
Çünkü aksi bir durumda hem
Türkiye Türkleriyle Balkan
Türkleri arasında kültürel bir
kopukluk ortaya çıkabilecek
hem de özellikle Bulgaristan ve Yunanistan’da hilafet
yanlılarının kontrolündeki bir
siyasi oluşum, muhalefet, yabancı güçlerin elinde yeni rejime, Ankara’ya karşı bir koz,
bir tehdit olarak kullanılabilecektir. O nedenle yapılması
gereken bir an önce bu sürecin önüne geçmektir. Öyle
de yapılır. Kurulmuş bulunan
Kemalist dernekler hilafet yanlılarına ve faşist gruplara karşı
desteklenir.
Bulgaristan Türklerinin yaşamında çok büyük rolü olan iki
önemli Kemalist dernek Turan
Cemiyeti ile Türk Öğretmenler Birliği’dir. Bunlardan Türk
Öğretmenler Birliği, geçmişi
çok daha eskilere, 1906 yılına kadar gitmektedir. Fakat
Bulgaristan Türklerinde örgütlenme konusunda asıl patlama özellikle 1923-1924 yıllarında yaşanır. Çünkü, biten 1.
Dünya Savaşı’nda onbinlerce
Türk Bulgaristan için savaşmış, binlercesi canını vermiş,
1919-1923 yılları arasındaki
Çiftçi Partisi iktidarı döneminde Türk-Bulgar daha doğrusu
Ankara-Sofya ilişkileri en üst
düzeye çıkmış, dahası Türkler, geçimini ağırlıklı olarak tarımdan sağlayan ve kırsalda
yaşayan insanlar olarak Çiftçi
Partisi’nin seçmen tabakasını
oluşturan önemli bir toplumsal kesim olmuştur. Hal böyle
olunca, örgütlenmenin önündeki engeller de otomatikman
ortadan kalkmış oluyor. Fakat
örgütlenmenin asıl itici gücü,
Yunan Ordusunun İzmir’de

Ege Denizi’ne dökülmesinin,
Türk Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasının Bulgaristan Türklerinde yarattığı
coşku, heyecan ve özgüvendir. Zincirler kırılmıştır bir kere.
Akan suyun önünde durmak
zordur artık. Birçok kentten,
birbiri ardına kurulan Türk
derneklerinin haberleri gelir.
İnkılap, Ertuğrul, Altınyıldız,
Yıldız, İleri, Hilal, Rumeli, Atilla, Turan, Balkan, Altınordu.
Hepsi birer sportif organizasyon olan bu derneklerin diğer
bir ortak özelliği de isimlerinin
de görüldüğü üzere hepsinin
özellikle Türk tarih ve kültürüyle ilgili olmalarıdır.
Bulgaristan’da 1923’te fa-

yeni yönetime karşı bir silahlı
ayaklanma başlatılır. Beklenen olmaz. Ayaklanma kısa
sürede bastırılır. Fakat olaylar
ve karışıklıklar yine de bir iki
yıl daha devam eder. Demokratik Birliği’nin hedefindekiler
sadece komünistler değildir.
Türkler de, biraz daha hafif
de olsa, payına düşeni alır.
Yeni yönetimin ilk icraatlarından biri, Türklerin eğitim konusundaki talepleri karşılanmak
bir yana, Eğitim Bakanı’nın 5
Aralık1923 tarihli 38358 sayılı yazısıyla, Türk okullarına
devlet bütçesinden ayrılan
3 milyon levalık yardımı da
kesmek olur. Fakat bu uygulama, sadece kötü günlerin

aliyete geçen sadece Türk
dernekleri değildir. Günümüz Bulgar kaynaklarına
göre, faşist bir örgüt olan ve
1936’da sadece resmen kapatılan Rodna Zaştita yani
Vatan Savunucuları adlı Bulgar derneğinin kuruluş yılı da
1923’tür. Ufukta kara bulutlar
görülmektedir. Kötü haberler
salt bu kadarla sınırlı değildir.
Azınlık olarak özgürlükleri en
iyi şekilde yaşadıkları Çiftçi
Partisi hükümeti 9 Haziran
1923’te gerçekleştirilen bir
askeri darbeyle yıkılmıştır.
Şimdi başlayan Demokratiçeski Zgovor yani Demokratik
Birliği dönemidir. Fakat adının
dışında ortada demokrasinin
olmadığı bir dönem.
Askeri yönetimin ilk başbakanı aşırı milliyetçi, ırkçı görüşleriyle tanınan Tsankov’dur. Fakat yeni yönetimin işi o kadar
kolay değildir. Çünkü Bulgar
komünistleri ile faşistleri henüz kozlarını paylaşmamışlardır. Aslında bu, Türkler için
olumlu bir haberdir. En azından iki grup kendi aralarındaki
kozlarını paylaşana kadar göreceli de olsa rahattırlar. Fakat
bu fazla sürmez. Askeri darbeden yaklaşık 3,5 ay sonra;
yani 23 Eylül 1923’te, darbe
sırasında tarafsızlık ilan eden
Komünist Parti tarafından

habercisi küçük bir başlangıçtır. Evet, bu, kötü sadece
ve sadece günlerin habercisi
küçük bir başlangıçtır. Çünkü
uluslar arası siyasi ve ekonomik konjonktür daha fazlasını
yapmağa uygun değildir. En
azından Türkiye ile görüşmeler devam etmektedir. Aksi bir
davranış görüşmelerin kesilmesi; dolayısıyla beklenen
göç antlaşmasının başlamadan bitmesi demektir. Oysa
Sofya yönetiminin asıl sorunu Bulgaristan’da hızla artan
Türk nüfusudur. O zaman gelişmelere bir süre daha göz
yummak daha mantıklı görünmektedir ve Sofya’nın da
yaptığı budur.
Neyse! Türkler birçok ilde
uygulamayı gösteri ve mektuplarla protesto ederler. Örgütlenmenin yararı görülmüştür, örgütlenmeye olan inanç
artmıştır. Fakat güç, birlikten
doğmuştur. Oysa onlarca dernek bulunmaktadır ve bunlarla güç sahibi olmak, gelecek
baskı ve saldırıları göğüslemek zordur. O nedenle yapılması gereken bir an önce
birleşmektir.
Derneklerin bir çatı altında
birleşmesi konusunu gündeme getirenlerden ve ısrarla
savunanlardan biri de Mustafa Şerif Alyanak’tır. Bu kişi

Razgrad’ta çıkan Deliorman
gazetesindeki yazılarında ve
“Sönük Ocak” adlı piyesinde
Türk gençlerine birleşiniz diye
çağrıda bulunur. Bunu takip
eden başka birçok yazı üzerine Rusçuk Türk gençleri,
birleşme işini üzerlerine alırlar. Bu şehirde bulunan 3 spor
kulübünden ikisi olan Yıldız ile
Terakki birleşerek, öteki Türk
kulüplerine bir kongre çağrısı
yaparlar. 14 Temmuz 1924’te
Rusçuk’ta yapılan bu kongreye katılım azdır. Fakat yine
de kongre, birleşme yönünde
önemli bir adım olur. İkinci
kongre 3 Temmuz 1925’te bu
kez Plevne’de toplanır. Birincisine göre daha başarılı geçen
bu kongrede, Türk Spor Birliği
tüzüğü görüşülüp kabul edilir.
Kabul edilen bir diğer önemli
karar da Türk Spor Birliği’nin,
Bulgar federasyonundan ayrı
olmasıdır. Kongrede elde edilen sonucu yetersiz bulanlar
da vardır. Bunlardan biri olan
Vidinli Yaşar Ahmet, Türk
gençliğinin fikren de geliştirilmesi gerektiği düşüncesinden hareketle, Turan adlı
derneklerin kurulması önerisini getirir fakat kabul görmez. 2-4 Ağustos 1926’da
Varna’da yapılan Bulgaristan
Türk Spor Birliği’nin üçüncü
kongresinde bu önemli karar da alınır. Birlik, “Bulgarya
(Bulgaristan) Türk Gençlerinin
Medeni, İrfani, İdmani Turan
Cemiyetleri Birliği” yani Turan
adıyla yeniden örgütlenir. Artık Kemalistler güçlü bir kaleye
sahiptirler.
Kemalist derneklerin bir çatı
altında örgütlenmesi muhalif
güçleri de harekete geçirir.
Kemalizm’i dinsizlik olarak
gören hilafet yanlısı baş müftülük ile bu ülkeye yerleşmiş
bulunan 150’liklerden bazıları
harekete geçer. Bunu komitacıların devamı Trakya ile Rodna Zaştita izler. Türkiye’den
kaçan komünistlerden biri olan
Arif Oruç ise işin tuzu biberi
olur. Şimdi, benzetme doğruysa, Kemalist güçler iki buçuk
cepheyle savaşacaktır. Fakat
çatışma asıl Kemalistlerle Hilafet yanlıları arasındadır. Bu
çatışmada, Sofya, hilafet yanlılarına ve faşist Bulgar örgütlerinin arkasındadır ve onlara
her tülü desteği vermektedir.
Turan Cemiyetini ve Türk öğretmenler Birliği’nin arkasında olan Ankara ise desteğini
daha çok diplomatik yollardan
göstermektedir. Çatışmaların yoğunlaşmaya başladığı
1926 yılında, bu derneklere
olan tam ve güçlü desteğini
açıkça gösterebilmek için yeni
rejim, ağır toplarından Hüsrev
Gerede’yi büyükelçi olarak
Bulgaristan’a gönderir.

Devamı gelecek sayıda
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Edirne Valisi Duruer "sözde Ermeni iddiasını geri çekin"
1. sayfadan devam

rov, Filibe Üniversitesinin Türk
öğrenciler tarafından tanınan ve
bilinen bir üniversite olduğunu
ancak Türkiye tarafından mezuniyet diplomalarının tanınmamasının büyük sıkıntı yarattığını
ve bu konunun bir an önce görüşülerek sonuca bağlanmasını
istedi. 18 bin öğrencisi bulunan
üniversitenin bazı bölümlerinde
Türk öğrencilerin olduğunu belirten Vali Dimitrov "burada Türk
öğrencileri çok seviyoruz. Özellikle üniversite yönetimi Türk
öğrencilerden çok memnun.
Ancak diplomaların geçersiz
sayılması öğrenci sayılarında
azalmaya neden oluyor" dedi.
Karşılıklı fikir alış verişi sonrasında konuşan Belediye
Başkanı İvan Totev tarafından
Edirne'yi çok iyi bildiklerini ve
sürekli olarak geldiklerini belirterek karşılıklı iş birliği konusunda bazı çalışmaları olduğunu ve bunlardan en önemlisinin
emekli derneklerine üye olan
belli yaştaki insanları belirli günlerde Edirne'ye otobüslerle gönderdiklerini belirterek" Edirne'de
de böyle yaşlıların olduğu der-

nekler varsa onların da Filibe'ye
gönderilmesini istiyoruz. Karşılıklı turizm çok önemli" dedi.

lirterek ilgili yerlere bu sorunu
tekrar ileteceklerini ve çözüm
aşamasında takipçisi olacağını

veren Vali Duruer "her şeyden
önce bizim kapılarımız açık. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz.

Vali Duruer de öncelikle Üniversite diplomaları konusunda
konuya vakıf olduklarını be-

kaydetti. Belediye başkanının
isteğine de "biz size gençlerimizi gönderelim" şeklinde cevap

Spor, kültür ve sanat alanlarında karşılıklı vatandaşlarımızın
gidip gelmesi ve öğrencilerimizin gidip gelmeleri çok önemli.
Ancak en büyük sorun vize. Siz
vizeleri kaldırın çok sayıda vatandaşımız ülkenize gelecektir"
diyerek bir sitemini de iletmek
istediğini belirtti.
Vali Duruer Ermeni soykırımı
iddialarına yönelik Bulgaristan
parlamentosunda bir tanıma
yada desteklemenin söz konusu olmadığını ancak Filibe belediyesinin bu konuda soykırım
iddiasını tanıyan ve kabul eden
bir anlayış içerisinde olmasının
anlaşılamaz olduğunu belirterek "size bir sitemimi iletmek
isterim. Filibe Belediyesi olarak

Çevirmen Aygül Gavazova ile çay sohbeti
Kırcaali’nın Prileptsi (Salifler)
semtindeki “Geo Milev” Halk
Toplum Merkezi 50. jübile yıldönümü münasebetiyle Balkan Türk
öykü yazarları çevirmeni Aygül Gavazova ile
çay sohbeti düzenledi.
Bu karşılaşmaya isabet
eden çevirmenin “Balkan Işıltısı” yeni kitabı
anlamlı bir konuşmaya
vesile oldu.
Gavazova şimdiye kadar neşrettiği dört kitabındaki komşu Balkan
ülkelerinin öykü yazarlarından söz ederek,
onların yaratıcılıklarını dile getirdi. Ayrıca karşılaşmaya katılanlar tarafından da değerli fikir

ve intibalar paylaşıldı. Bazı yaratıcıların yapıtlarının harikula-

Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesinin bir projesi üzere,
şehir sokaklarının yeniden
yapılandırılması ve kurulması çalışmalarına başlandı.
Yaklaşık 2 milyon Leva tutarındaki sokak, kaldırım, aydınlatma sistemleri ve dere
üzerine iki köprü tesisinin
kurulmasına start verildi.
Proje, Kırsal Bölgelerin
Kalkınması Programının
Yerleşim Yerlerinin Yenilenmesi ve Gelişimi 322 Nolu
Tedbiri gereğince gerçek-

leştirilmektedir. Proje kapsamında kent içinde otogar
ile kreş okulu arasında yeni
bir sokak ve konutlara kadar uzantıları yapılacak. Bu
sokaklarda aynı zamanda
kaldırımlar yapılacak ve aydınlatma sistemleri monte
edilecek.
Şu anda Gruevo (Hayranlar) köyünde toplam 80 metre uzunluğunda iki köprü ve
istinat duvarları kuruluyor.
Momçilgrad’a yakın Progres (Ellezoğulları) köyünde

de dünyasına değinmek herkes
için çok heyecanlı oldu.
Karşılaşmanın sonunda Sayın

Gavazova Toplum Merkezinin
en faal okuyucularını imzalı
kitapları ile mükafatlandırdı. Ayrıca jübile
yıldönümü münasebetiyle kütüphaneye de,
kendi kitapları dahil
olmak üzere, çok sayıda kitap bağışında
bulundu.
Bu samimi karşılaşma çiçekler, teşekkürler ve daha nice, nice
karşılaşmalar temennileriyle sona erince,
herkes çok memnun
ve ruhi zenginleşmiş
olarak oradan ayrıldı.
Kırcaali Haber

Sokak ve köprü yapımına başlandı
yollarda kazı ve dolgu çalışmaları yapılıyor, istinat
duvarları kuruluyor, yaklaşık
bir ay sonra da sokakların
asfaltlanmasına geçilecek.
Progres’te yolların asfaltlanması daha önce köyde
kanalizasyon ve su boru sistemlerin kurulduğu bir proje
dahilinde yapılacak. Bundan
dolayı asfalt döşenmesinden sonra yolların kazılmasına gerek kalmayacak.
Kırcaali Haber

Belediye Meclisinin daha önce
kabul ettiği sözde Ermeni soykırımını tanıma deklarasyonunun
iptal edilmesini istiyorum" dedi
ve bu istek karşısında başta
Vali Dimitrov ve Belediye Başkanı Totev uzun bir süre sessiz
kalarak önlerinde bulunan kağıda not almakla yetindiler.
Vali Dimitrov bir süre sonra
"kim kabul ettiyse o iptal etsin,
bu konu gündemimizde yok" diyerek bir nevi topu Belediyeye
attı.
Bulgar gazetecilerinde izlediği toplantıda gazeteciler valinin Deklarasyon konusunda
bastırdığının altını çizerek konunun önemine dikkat çektiler.
Filibe'de çok sayıda Ermeni kökenli vatandaşın yaşamasının
bu karardan geri adım atılmasını zorlaştıracağı görüşünün
hakim olduğu belirtiliyor.
Ziyaret sonunda her iki Vali ve
belediye başkanı verilen karşılıklı hediyelerin ardından bu tip
görüşmelerin karşılıklı ve daha
sık yapılması temennisini ile Valilik makamından ayrıldılar.
Ziyarete Türkiye Cumhuriyeti
Filibe Başkonsolosu Şener Cebeci ve Edirne heyetinden Vali
yardımcısı Hasan Hüseyin Can,
Enez Kaymakamı Fatih Baysal
ve bazı daire müdürleri ile yetkililer katıldılar.
Bilindiği gibi yine Bulgaristan'ın
Yambol kentinde de sözde Ermeni soykırımı iddialarını içeren
taslak kabul edilmiş ancak belediyeler arasında yapılan bazı
protokollerin kabul edilmesi ve
sonrasında alınan karardan
dolayı ilişkilerin askıya alınması gündeme gelmiş ve karardan
vazgeçilmişti.

Edirne Haberci

Elektrikli araba sahiplerine destek

Her geçen gün daha fazla
yaygınlaşan elektrikli arabaların Bulgaristan’da da yaygınlaşması için Devlet bazı yardımlarda bulunma kararı aldı.
Yapılması planlanan yardım
çerçeve sinde her
yeni elektrikli araba
satın alan
kişilere
Devletin 5000
leva gibi
bir maddi destek
vermeyi planladığı öğrenildi.
Yapılacak bu yardım sayesinde ülkemizdeki elektrikli arabaların sayısının arttırılması
hedefleniyor. Kampanya niteliği taşıyan bu yardımın 2014
yılına kadar devreye sokulması için çalışmaların hızlandırılacağı öğrenildi. Ayrıca elektrikli araba kullanıcılarının bazı

vergilerden muaf tutulacakları
açıklanırken, yıllık yol vergisinin (vinetka) daha az olacağı
bildirildi. Bütün bunların yanı
sıra elektrikli araba kullanıcılarına park kolaylığı sağlanacak.
Çevre açısın d a n d a
büyük önem
taşıyan bu
araçlara
ilk olarak
zenginlerin
rağbet göstermeleri
beklenirken,
dar gelirli vatandaşların ise
eski araçlar kullanmaya ve
vergilerini tam olarak ödemeye devam edecekler. Nitekim
elektrikli araçların maliyetlerinin de oldukça yüksek olması nedeniyle, bu tip araçların
Bulgaristan’da yaygınlaşması
daha da gecikecek gibi.

Kırcaali Haber
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Anneler, çocuk parası ve annelik
ücretinin yükseltilmesini ısrar ediyor
Ülke genelinde 10 kentte çocuk parası ve annelik ücretinin
yükseltilmesi isteğiyle protestolar düzenlendi. Başkent
Sofya, Plovdiv, Varna, Sliven,
Şumnu, Razgrad, Stara Zagora, Pleven, Burgaz ve Blagoevgrad gibi kentlerde yapılan
protestoları desteklemek için
Kırcaali Belediye ve Valilik binası önünde az sayıda anne
toplandı.
Anneler, hükümetin genç ailelere karşı yürüttüğü politikalardan memnun olmadıklarını
vurguladılar. Her bir çocuk için
aile gelirine bakılmaksızın aylık ücret ödenmesi isteniyor.
Ayrıca annelik ücretinin 240
levadan 310 leva yükseltilmesini ısrar ederken, daha fazla
kreş ve anaokulu açılmasını
istiyorlar.

Kırcaali’de facebook aracılığıyla protestoyu organize
eden Mariyana Duhova, “Bu-

liye Bakanı Simeon Dyankov
bizi neredeyse hazıra para
yiyen kesim olarak gösteriyor.

gün ulusal çapta düzenlenen
annelerin protestosunu desteklemek için buradayız. Ma-

Çocuğa 1 yaşından sonra
bakmak için verilen 240 leva
para hiç de yeterli sayılmaz.

Bulgaristan Tarım Üreticileri
Derneği (AZPB), hükümetin tarım sektörünün temel branşla-

arasında doğurduğu sıkıntıları
beyan ediyor.
A ZPB Yönetim Kurulunun

Devlet, tahıl üreticilerini zor anlarında yalnız bırakıyor

rından biri olan tahıl üreticiliğine
gereken desteği vermesini ısrar
ettiği resmi bir deklarasyon yayınladı. Deklarasyonda teşkilat
yönetimi 2013 Devlet Bütçesinde tarım sektörüne ayrılan mali
kaynaklarla ilgili endişesini ve
bu durumun tarım üreticileri

oturumu sırasında ilkbaharda
ekilen kültür bitkilerinin hasadından son derece olumsuz
sonuçlar elde edildiği ve kışlık
buğday ekimi için de kötü koşullar olduğu saptandı. Ülkenin
bazı bölgelerinde ayçiçeği ve
mısır rekoltesinin normal ve-

rimden ancak yaklaşık yüzde
30’u olduğu anlaşıldı. Şu an da
ekim ayının sonuna doğru kuraklık olmaya devam ediyor ve
bu da buğday ekimi açısından
kötü sonuçlara yol açacak. Kuraklıktan dolayı buğday ekilen
alanların yüzde 80’inde henüz
tohumlar bitmemiştir. Bu kesinlikle buğdayın yetişmesini
geciktirecek ve dolayısıyla da
verimi düşürecek.
Tarım üreticilerinin başka endişesi de 2013 Devlet Bütçesinde
tahıl üreticilerine ulusal ödeme
yapılmasının öngörülmemesi,
tarıma ayrılan mali kaynakların
azaltılması ve sektöre verilen
240 milyon levanın nasıl tahsis
edileceğine dair konkre bilginin
eksik olmasından ileri geliyor.
Deklarasyonla dernekten tarım
sektörüne alternatif destek biçimleri olmasını öneriyorlar ve
2013 Devlet Bütçesinin tarım
sektörünün tahmin edilebilir ve
sürdürülebilir olmasını garanti
etmesi çağrısında bulunuyorlar.

Telefon dolandırıcıları işsizleri hedef alıyor
Son zamanlarda işsizliğin
artması ile birlikte dolandırıcılar kendilerinden daha fazla
bahsettirmeye başladı. Özellikle telefon dolandırıcıları
vatandaşları mağdur etmeye
devam ediyor. Şu sıralar dolandırıcıların hedefinde işsiz
kesim bulunuyor. Dolandırıcılar kurbanlarının iş sitelerinden
belirliyorlar. İşsiz vatandaşlar
kendilerine iş bulabilmek için
internet sitelerini de kullanıyorlar ve internet üzerinden müra-

caat ediyorlar, fakat bu yöntem
bazılarının dolandırıcılara yem
olmalarına yol açıyor. Nitekim
iş bulma sitelerinde iş başvurusu yapmak için vatandaşlar
CV’lerini gönderiyor. Gönderdikleri CV’lerde kendilerine
ait bilgiler bulunurken, haliyle
telefon numaralarını da CV’ye
yazıyorlar. Dolandırıcılar ise
bazı sahte iş sitelerini yönettikleri için kendilerine gelen
CV’lerden elde ettikleri bilgiler
neticesinde kolaylıkla vatan-

daşları dolandırıyorlar.
Genellikle telefondan kurbanlarına bağlanan dolandırıcılar
vatandaşlardan farklı yalanlar uydurarak para alıyorlar.
Bazen de iş başvurusunda
bulunan vatandaşlardan işe
alınmaları için para isteminde
bulunuyorlar. Bu nedenle polis
vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda
bulunuyor.
Kırcaali Haber

Benim bir yaşında kızım var,
fakat ailemizin gelirinin yüksek
olduğu gerekçesiyle çocuk
parası alamıyorum. Fakat bu
parayı benim de alma hakkım
olduğunu düşünüyorum. Bu
bir haksızlık bence. Sonuçta
hepimiz aynı vergi ve sigorta
ücreti ödüyoruz. Üstelik gıda
ürünlerinin fiyatı devamlı yükseliyor. Verilen bu 240 leva sadece çocuğun beslenmesi ve
bebek bezleri için harcanıyor.
Bir çocuğun ihtiyaçları normal
karşılanması için ayda en az
400 leva ödenmesi gerekiyor”
dedi.
Duhova, Kırcaali’de annelerin en büyük problemlerinin
Vızrojdentsi semtindeki kreş
ve anaokulun yetersiz olduğunu belirtti. Bunun için şehrin en büyük semtinde yaşayan anneler, yeni bir kreş ve
anaokulun inşa edilmesini ısrar ediyor ve bu bölgede daha
yeni çocuk alanları kurulması
gerektiğinin altını çiziyorlar.
Velilerden Mariyana Kosinkova, “Bulgaristan’da çocuk

doğumları teşvik edilmiyor.
Başka ülkelerde 4 yıl boyunca
ayda 600 euro annelik ücreti
ödenirken, burada ise çocuk
parası 35 leva. Bu parayla ancak bir paket bebek bezi alınabiliyor. Hükümet çocukları hiç
düşünmüyor” diye yakındı.
Başka bir anne ise,
“Kırcaali’de annelerin protesto yapması için bir Organizasyon Komitesi oluşturulmuş
değil. Buraya annelerin toplanacağını basından öğrendik
ve ülkede yapılan protestoyu
desteklemek için geldik. Çünkü ayda 35 levadan ibaret çocuk parası skandal yaratacak
düzeyde çok az bir para. Bu
parayı her bir güne ayırırsak 1
leva ve birkaç stotinka geliyor.
Durumumuz gerçekten çok
kötü. Bunu artık sadece evde
kendi aramızda değil, herkesin
duyabileceği bir şekilde söylememiz lazım. Bir litre benzin
yaklaşık 3 leva. Annelik ücreti
ise 12 litre benzine denk geliyor” dedi.
Kırcaali Haber

Sinçets-Cebel yolunun acil
onarıma ihtiyacı var

Ardino’nun (Eğridere) Sinçets (Durabeyler) köyü muhtarı
Hılmi Mustafa, Sinçets-Tsırkvitsa-Mişevsko-Cebel yolu asfaltsız olduğundan neredeyse kullanılamaz hale geldiğini
bildirdi. Muhtar, yolun Ardino ve Cebel (Şeyh Cuma) belediyelerinden geçen ulusal karayolları ağının bir parçası olarak Karayolları Kırcaali İl Yönetiminin sorumluluğu altında
bulunduğunu söyledi.
Hılmi Mustafa, “Yol çok kötü durumda ve tamamen yeniden
yapılması gerekiyor. Söz konusu yol, iki belediye arasında en
kısa bağlantı sağlıyor. Makaz yoluyla da bağlantı kuracağı
için yerli halk açısından büyük önem taşıyor” diye sözlerine
ekledi.
Geçen yıl Sinçets köyü sakinleri bu sebepten dolayı bir
protesto mektubu imzalayıp Bölge Kalkınma ve İskan Bakanı, Kırcaali Valisi İvanka Tauşanova ve Karayolları Kırcaali İl
Yönetimi Müdürü Müh. Radostin Lambrev’e gönderdiler.
Bu yıl sonuna kadar yolun tamamının asfaltlanması vaat
edilse de, bu güne kadar bu yönde henüz hiç bir adım atılmış
değil.
Köy muhtarı beklenen sonbahar yağmurlarının heyelan
oluşmasına neden olacağından ve gelecek kış için endişeli.
O zaman, yolun tamamen kullanılmaz hale geldiğinde ne
yapacaklarını düşünüyor.
Muhtar, “Kötü yol altyapısı yüzünden her geçen yılla bölgedeki insanların sayısı azalıyor. Biz bu yerlerde doğduk
ve bu yerlerde yaşamak istiyoruz” diye sözlerine ekledi. Yol
Altyapısı Ajansı tarafından her hangi bir önlem alınmazsa,
2013 yılı girdiğinde Ardino-Kırcaali yolunu kapatacaklarına
dair uyardı.
Ardino Belediyesi’nden daha 2009 yılında SinçetsTsırkvitsa-Mişevsko-Cebel yolunun yeniden yapılandırılmasına ilişkin projenin Bölgesel Kalkınma ve İskan Bakanlığına
sunulduğunu, fakat halen devlet tarafından bir cevap verilmediğini hatırlattılar.
Güner ŞÜKRÜ
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Kırcaali İlinden belediye başkanların tütün üreticiliğine ilişkin görüşü
Bu yıl ilk defa 29 Ekim 2012
tarihinde Dünya Tütün Üreticileri Günü kutlanıyor. Bulgaristan Tütün Üreticileri
Derneği’nin elde ettiği bilgiye
göre buna ilişkin bugün yaklaşık 200 ülkede etkinlikler
yapılacak. Bu bağlamda Kirkovo (Kızılağaç) Belediyesi’nin
Benkovski (Kirli) köyünde Tarım ve Gıda Bakanı Miroslav
Naydenov tüm ilden tütün
üreticileriyle görüşme yaptı.
Bu görüşmeye Kırcaali İlinden
yedi Belediye Başkanı ve temsilcileri davet edilmedi.
Kırcaali İlindeki yedi Belediye yönetiminin önceliklerinden biri bölgede modern ve
rekabet edebilir tütün üreticiliği geliştirilmesidir. Fakat Bulgaristan ekonomisinde tütün
üreticisinin emeği en düşük
ödeniliyor.
Bizler, Kırcaali İlinden belediye başkanları gerçek bir
pazar ekonomisi içinde olduğumuzun, sebze, meyve ve
süt ürünleri üretiminin rekabet
edebilir üretim olduğunun farkındayız. Fakat biz bölgenin
tarımsal iklim koşullarını göz

önünde bulundurarak, bu üretimlerin geliştirilmesinin tütün
üreticiliğinin alternatifi olamayacağını ve daha çok üretimi
çeşitlendireceği görüşünde-

yurtdışına göç edenlerin sayısı yükselecek. Bu durum,
sosyal hayatta ve ekonomide
ciddi olumsuz sonuçlara yol
açacak.

yiz.
Bizim ilde eğer tütün üretimi
azaltılır veya tamamen ortadan kaldırılırsa, işlenilmeyen
topraklar çoğalacak, işsizlik
oranı artacak, büyük kent ve

Bölge boşalacak ve yaşamak
için ekonomik açıdan geri kalmış, çekici bir yer olmayacak,
ayrıca devlet bütçesi ciddi
gelir kaynaklarından mahrum
kalacak.

Evlenip aile yuvası kurarız. Sonra dört gözle yuvaya neşe katacak yavruyu
bekleriz. Çocuğun yüzünü
görünce dünyalar bizim olur.
Sevincimizi hısım, akraba,
konu komşu, dostlarımızla
paylaşırız. Halimize göre,
göz alıcı bebek gezeleri tertipleriz.
Uyusun da büyüsün yavrum, diye evdekiler, annesi
başta olmak üzere, üstüne
titrer. Bebecik de gün günden gürbüzleşir. Emeklemeye, ayağının üstüne durmaya, adım atmaya başlar
düşe kalka. “ anne, baba “,
demeye yeltenir, dili çözülür.
Kolumuza alıp ilk adımlarını
attırmaya, yürümeye alıştırırız. İki yaşlarına doğru”
anne, baba, babaanne, anneanne “, diyerek odada, avluda bir öte bir beri dolaşma
deneyimleri yapınca kösteğini keseriz.
Bizim Rodoplar’da ayrıca
köstek kesme adeti, geleneği ve göreneği vardır. Etrafa, “filancanın çocuğunun
kösteği kesilecekmiş” diye
iki ayaklı gazeteler haberi
yayar. Anneler, nineler ballı çörek pişirir. Ertesi sabah
küçük afacana bayramlık
kıyafeti giydirilir. Mahalle
çocukları toplanır. Onlardan
birine makas, bir başkasına
da ballı çöreği verilir. Elinde makası olan, önceden

KÖSTEK

yıl dedik, bilemedik. Beklemekten gözlerimiz yollarda
kaldı. Koskoca 23 yaşında
delikanlı hep daha emekleyip duruyor. Ne zaman ayağı üstüne kalkacak, adım
atmaya başlayacak acaba!?
Onun kösteğini kesip, ballı
çöreğini oturup, topluca hep
beraber kaç yıl sonra lokma
lokma yiyeceğiz acaba?
Bir eli yağda, öbür eli balda
olanlar, babayiğitler, yankesiciler, yalandırıcılar, dolandırıcılar yüzünden tünelin
ucunda, görünürlerde hâlâ
ışık yok. Ne çare, elimizden ne gelir, iş bulabilirsek
kuzu kuzu çalışmaktan başka. Zaten pek alışık değiliz
kafa kaldırmaya, hiç olmasa, yasal haklarımızı aslanın ağzından almaуa. Fakat
ne de olsa bu düzen böyle
gelmiş, böyle gitmez. Şimdilik hep baş aşağı gidiyoruz.
Bu av avlanmış, tav tavlanmış, yani iş işten geçmiş,
bedavaya kaşık sallamışız
anlamına gelmez, efendim.
İnşallah gün gelir, düze çıkarız. Beceriksiz kişilerin başa
geçtiği, ayakların baş, başların ayak olduğu yıllar geride kalır. Bizim de milletçe
güneşimiz doğacaktır elbet.
En yakın zamanda köstek
kesip, ballı çörek sofrasına
hepimiz diz dize, biz bize,
kardeşçe oturmak ümidiyle.

kırmızı kurdele ile ayakları
köstekli çocuğun kösteğini
keser ve hemen diğerleriyle

Mustafa BAYRAMALİ
beraber ballı çöreği tutanı
kovalamaya başlarlar. Koşabildikleri kadar koşarlar.
Yoruldukları yerde oturup
ballı çöreği iştahla mideye
göçürürler.
Düşünüyorum da, biz Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşları, 10 Kasım 1989 yılı
totaliter rejim yıkılıp, gelen
demokratik rejimi taze doğan çocuk gibi karşıladık,
görkemli mitinglerle. Ümit
bağladık. Yıldan yıla sağlamlaşıp temeline oturmasını bekledik. Ayaklarının
üstüne kalkmasını umduk.
İlle kaldıramadık. Aldandık. Beş dedik, olmadı. On

Bizler, Kırcaali İlinden belediye başkanları tütün üreticiliğinin gelişmeye devam etmesi
gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Kırcaali İli belediyelerinde
bunun için gereken şu doğal ve
sosyal-ekonomik
faktörler mevcut:
1.Bölgede üretilen tütüne karşı tüccarlar ilgi
gösteriyor ve bu
da kaliteli olduğunun ve pazarda
yeri olduğunun
işareti.
2.Üretilen tütün
yüksek kalitede,
bu ise sektörde
yükselen rekabet ortamında ve
Avrupa Birliği istemleri açısından
önemli bir faktör.
3.Tütün yetiştirilmesinde biriken zengin üretim deneyimi
mevcut.
Bu forumda bizler Belediye
Başkanları olarak Tütün ve Tütün Ürünleri Kanununda bazı
metinlerin yeniden yer almasıyla tütün üreticisine gereken
teminatın ve korunmanın sağlanması için belirli isteklerde
bulunmak istiyoruz.
İsteklerimiz şunlardır:
1.Tütünü alma süresi olması.
2.Tütün alımında minimum
eşik fiyat uygulanması.
3.Devlet Tütün Fonunun canlandırılması.
4.Tütünün kalite değerlendirilmesinin devlet uzmanı tarafından yapılması.
5.Sözleşmede anlaşılan
miktardan yüzde 20 oranında

fazla tütün alımına dair hüküm
olması.
6.Tütün Fonu, Belediye Başkanı, köy muhtarı, üretici ve
alıcı şirketin katılımıyla sipariş
ve sözleşme yapmak için düzenlenmiş prosedür olması.
7.Geri iade edilmez bir şekilde tütün tohumu ve başka
gereken malzemeler sağlanması.
Bizler dünya çapında tütün
üreticiliği ve sigara üretimin
düşüşte olan bir branş olduğunu biliyoruz. Ünlü marka
sigaraların yapımında oryantal tütün payının gittikçe azalmakta olduğunu da biliyoruz.
Fakat bununla birlikte her cins
tütünün üretildiği bölgede en
iyi yetiştirildiğini de biliyoruz.
Bunun için devlet temsilcileri,
tütün alan şirketler ve tütün sanayi temsilcilerine yönelik Rodop insanının bir asırdır geçim
kaynağı olan tütün üreticiliğinin
ihmal edilip yok edilmemesine
izin vermek istemiyoruz.
-Ardino (Eğridere) Belediye
Başkanı Resmi Murat
-Cebel (Şeyh Cuma) Belediye Başkanı Bahri Ömer
-Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı Akif Akif
-Kirkovo (Kızılağaç) Belediye
Başkanı Sali Ramadan
-Krumovgrad (Koşukavak)
Belediye Başkanı Sebihan
Mehmet
-Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis
-Çernooçene (Yeni Pazar)
Belediye Başkanı Aydın Osman
Kırcaali Haber

Başmüftülük, hacılar için
dini programlar düzenliyor
Bulgaristan Başmüftülüğünün organizasyonuyla bu günlerde
hac yapan 360 Müslüman her gün dini görevliler arasından seçilen rehber ve kafile başkanlarından sohbet, Kuran’dan ayetler
ve ilahiler dinleme fırsatını buluyorlar. Hacılara yönelik birinci
program 15 Ekim 2012 tarihinde yapıldı. O zaman Başmüftü
Mustafa Hacı ve Hac Organizasyonundan Sorumlu Başmüftü
Yardımcısı Vedat Ahmet de birer konuşma yaptılar.
Birkaç gündür Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, Razgrad Bölge Vaizi Oktay Haşim ve Krumovgrad (Koşukavak) Bölge
Vaizi Ali Nasuf, “Haccın Önemi ve Üstünlüğü”, “Hac ve Şükran
Duygusu”, “Kabe Sevgisi” konularında sunum yaptılar.
Hac organizasyonunu yöneten ekip Bulgaristan’da dini görevlilerden başka, deneyim alış-verişinde bulunulması için Türkiye
Cumhuriyeti Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığından da bir
konuşmacı davet etti. Bunun üzerine 18 Ekim 2012 tarihinde
Diyanet İşleri Başkanlığında görevli bir hanım kadın hacılara
yönelik özel bir sohbette bulundu, konuşması büyük beğeni
kazandı.
Hacılar için düzenlenen bu tür sohbet ve dini programlar hac
ibadetinin sonuna kadar sürecek.
Kırcaali Haber

Vitamin Kaybı nasıl önlenir

Tüketilen gıdaların buzdolabında saklanması
ve pişirilmesi yada çiğ
tüketilmesinde dikkat
edilmesi gereken hususlar vardır. Aksi takdirde
sebzeler vitamin değerlerini kaybeder. Sunduğumuz önerilerle gıdalar
daha sağlıklı tüketilebilir
ve besin değerleri de korunabilir. Alınan sebzelerin köklerini kestikten
sonra, önce yıkayın sonra doğrayın.Temizlenip
doğranan sebzeleri bekletmeden pişireceğiniz
yemeğe katın. Bekletilen

sebzelerde C vitamini
kaybı olur.Pişirme sıra-

ce tahsil için İstanbul'a,
dedesi Sult an İkinc i
Bayezid'in yanına gönderildi. Şehzade Süleyman,
burada Karakızoğlu Hayreddin Hızır Efendi'den
tarih, fen, edebiyat ve din
dersleri alırken, savaş
teknikleri konusunda da
öğrenim görüyordu.
15 yaşına kadar baba-

-Bir yılan 3 yıl uyuyabilir.

-Ördeğin sesi yankı
yapmaz.
-Denizyıldızlarının
beyni yoktur.

sında yeterince su katın
veya buharda pişirin.Sebzeleri pişirirken renklerini

yarak çözme yeteneğidir.
Genel olarak 12 yaşına
kadar gelişir, 20 yaşına
kadar sürer sonra sabit
kalır. Zeka bir insanın her
türlü olay karşısında aynı
yeteneği gösterebileceği
anlamına gelmez. Bir besteci müzik yapıtını aklıyla

Kanuni
Sultan
Süleyman’ın Hayatı
Kanûnî Sultan Süleyman
devri, Türk hakimiyetinin
doruk noktasına ulaştığı
bir devir olmuştur. Babası
Yavuz Sultan Selim, onu
küçük yaşlardan itibaren
çok titiz bir şekilde yetiştirmeye başladı. Benzeri
görülmemiş bir terbiye ve
tahsil gördü. İlk eğitimini
annesinden ve ninesi Gülbahar Hatun'dan (Yavuz
Sultan Selim'in annesi)
aldı. Yedi yaşına gelin-

korumak istiyorsanız asla
soda eklemeyin. Çünkü C

Bunları Biliyor muydunuz?
-Bal bozulmayan tek
gıdadır.

Akıl ile zeka arasında fark nedir?
Akıl yalanla gerçeği,
doğru ile yanlışı ayırabilme, bir konuda düşünce
yürütebilme ve görüş bildirme yeteneğidir. İnsan
olgunlaştıkça aklı gelişir.
Zeka ise bir olayı önce
anlama, ilişkileri kavrama, yargılama ve açıkla-
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sı Yavuz Sultan Selim'in
yanında kalan Şehzade Süleyman, kanunlar
gereği sancak istemesi üzerine, önce Şarki
Karahisar'a oradan da
Bolu, kısa bir süre sonra
da Kefe sancakbeyliğine
tayin edildi (1509). Yavuz
Sultan Selim'in 1512 de
tahta geçmesi üzerine
İstanbul'a çağırılan Şehzade Süleyman, babasının kardeşleriyle mücade-

leleri sırasında İstanbul'da
kalarak babasına vekalet
etti. Bu sırada Saruhan
sanc ak beyli ğinde de
bulundu. Babası Yavuz
Sultan Selim'in ölümü
üzerine, 30 Eylül 1520'de
25 yaşındayken Osmanlı
tahtına geçti. Kendisinden
başka erkek kardeşi olmadığı için tahta geçişi kolay

vitamini başta olmak üzere çok fazla vitamin kaybı
oluşur.
değil zekasıyla yaratır.
Fakat en basit matematik
problemini çözemeyebilir.
Sonuç olarak zeka, ruhsal olaylara, algı ve hafıza yeteneğine, tutkulara,
eğilimlere göre farlılıklar
gösterir. Akıl somut olarak
ölçülemez, zeka IQ denilen testle ölçülebilir.

-Üzüm mikrodalga
fırında patlar.
-İnsan yılda en az
1460 rüya görür.
-İçtiğimiz sular 3 milyar yaşındadır.
-Karınca iki hafta su
altında yaşayabilir.
-İnsan kalbi dakikada
60-80 defa çarpar.

-Parmak izi gibi herkesin dil izi de farklıdır.

-Yerçekimsiz ortamda mum alevi küre
şeklinde olur.

-Dünyada insanlardan daha çok tavuk
var.

-El tırnakları ayak
tırnaklarından 4 kat
daha hızlı uzar.

-Venüs saat yönünde dönen tek gezegendir.
-İnsanın kalça kemiği betondan daha
sağlamdır.
-Hiçbir kağıt 7 defadan fazla 2'ye katlanamaz.
-Türkiye'de Mehmet
adında 1 milyon 229
kişi var.
-Sabahları elma kahveden daha fazla uykunuzu açar.

-Otomobil sayısı insan sayısından 3 kat
daha hızlı artıyor.
-Doğum gününüzü
en az 9 milyon kişiyle
paylaşıyorsunuz.
-Bir bardak sıcak su,
buzdolabında soğuk
sudan daha çabuk
donar.
-Günde 24 saat sayı
saysanız, 1 trilyona
ulaşmanız 31 bin 688
yıl alır.

kesilmiş soğanları
ekleyin. 3 dakika
daha kavurun. 1
çorba kaşığı sirkeyi
ilave edin. Rende-

Hünkar Beğendi
limonlu suda 5 dakika bekletin. Suyunu iyice süzün.

soğuk sütü ilave
edin. Karışım koyulaştığında ateşten

Yemeğin Tarifi
Tencereye etleri
alıp, etler bıraktığı
suyu çekene dek
kavurun. Ardından
tereyağını, küçük

lenmiş domatesleri,
kekiği, sıcak suyu
ve en son tuzu ekleyerek, etler yumuşayana dek pişirin.
Patlıcanları ateşte
közleyin. Kabuklarını soyduktan sonra

Keskin bir bıçak
yardımıyle çok ince
kıyın. Tereyağını
bir tavada eritin.
1. 5 çorba kaşığı
unu ekleyin. Sararana dek kavurun.
Sürekli karıştırarak

alın. İnce kıyılmış
patlıcanları, tuzu,
rendelenmiş kaşar
peynirini ekleyin.
Hızla karıştırıp, servis tabağına alın.
Üzerine eti koyarak, servis yapın.

ve çatışmasız oldu. Çok
ciddi ve kendinden emin
bir padişah olan Kanûnî
Sultan Süleyman, azim ve
irade sahibiydi. Yapacağı
işlerde hiç acele etmez,
gayet geniş düşünür ve
verdiği emirden asla geri
dönmezdi. İş başına getireceği adamlara, kabiliyet
derecelerine göre görev
verirdi. Zigetvar kuşatmasını idare ederken, 7
Eylül 1566 yılında 71 ya-

şında vefat etti. Kendisine
"Kanûnî" denmesi, yeni
kanunlar icad etmesinden değil, mevcut kanunları yazdırtıp çok sıkı bir
şekilde tatbik etmesinden
dolayıdır. Kanûnî Sultan
Süleyman adaleti seven
bir padişahtı. Mısır'dan
gelen vergiyi haddinden
fazla bulup, yaptırdığı
araştırma sonunda halkın zulme uğradığını düşünmesi ve Mısır Valisini

değiştirmesi bunun açık
kanıtıdır.
Kanûnî Sultan Süleyman, tahta çıktığı sırada
Osmanlı Devleti dünyanın en zengin ve en güçlü devleti konumundaydı.
Babasının ölümü ve kendisinin padişah olması,
"Arslan öldü, yerine kuzu
geçti" diye düşünen Avrupalıları sevindiriyordu.
Ancak Avrupalılar, çok
geçmeden hayal kırıklı-

ğına uğradılar. Büyük bir
devlet adamı olan Kanûnî
Sultan Süleyman aynı
zamanda ünlü bir şairdi.
Meşhur şiirlerinden birisi
şudur: "Halk içinde muteber bir şey yok devlet gibi,
Olmaya devlet cihanda,
bir nefes sihhat gibi.Saltanat dedikleri bir cihan
kavgasıdır, Olmaya baht
ü saadet dünyada vahdet
gibi".
KH

Malzemeler
500 gr Koyun Eti
2 Çorba Kaşığı
Tereyağı
2 Adet Soğan
1 Çorba Kaşığı
Sirke
2 Adet Domates
2.5 Su Bardağı
Sıcak Su
5 Adet Patlıcan
2 Çorba Kaşığı
Tereyağı
1.5 Çorba Kaşığı
Un
1.5 Su Bardağı
Süt
2 Çorba Kaşığı
rendelenmiş Kaşar Peyniri
Tuz , Kekik
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Bakan Miroslav Naydenov: “Rodoplarda tütüne alternatif yok”
Bulgaristan Tarım ve
Gıda Bakanı Miroslav
Naydenov Kirkovo’nun
(Kızılağaç) Benkovski
(Kirli) köyünde tütün üreticilerle görüşme yaptı.
Bakan burada 2013 Bütçe Kanunu Tasarısında
tütün üreticilerine ek
ödeme yapılması için 73
milyon leva öngörüldüğünü vurguladı.
N a y d e n o v, “A v r u pa Birliğinde (AB) tütün üreticilerinin yarısı
Bulgaristan’da ve başlıca
bu bölgededirler. Avrupa
Komisyonu tütün üretimine ilişkin kanunları
düzenlemeye hazırlanıyordu, fakat Bulgaristan
hükümeti, AB milletvekilleri ve Halk Meclisi milletvekilleri ile hep beraber
buna itiraz etmeyi başardık ve dolayısıyla tüketici ve sağlıktan sorumlu
AB komiseri John Dalli
de istifa etmek zorunda
kaldı. Bu branş için endişelenecek durum yok”
diye altını çizdi.
Bakan, bu görüşmeye
davet edilmeyen Kırcaali İlinden yedi belediye
başkanlarının yayınladığı
deklarasyona da gıyaben
cevap verdi. Belediye
başkanları Tütün ve Tütün Ürünleri Kanununda
yapılan son değişikliklerin kaldırılmasını ve Tütün Fonunun canlandırılmasını ısrar etmişlerdi.
Bakanın ifadesine göre

Tütün Fonu’nun canlandırılmasına imkan yok,

kaynaklar ayırıyoruz”
diye belirtti. Naydenov,

onlara benden sadece
hayır göreceklerini söy-

çünkü onun foksyonlarını
Tarım Fonu üstlenmiştir
ve AB’den sağlanan mali
kaynaklarını ödemekle
yükümlü olan organ budur. Miroslav Naydenov,
“Tütün üreticilerinin özellikle gelecek 2014-2020
program döneminde
yararlanıcılar olmasını
umuyoruz, bizden önceki hükümetler bunu
sağlamayı kaçırdılar. Biz
son iki yılda olduğu gibi
önümüzdeki yıl da tarım
sektörünü desteklemek
için ulusal bütçeden mali

“Herkes süt, patates, tütünün eşik fiyatı olmasını
istiyor, fakat Avrupa pazarında bu mümkün değil, çünkü bu serbest bir
pazardır. Tütün sektörünün liberalleşmesi politikası ve alım şekliyle şimdi tütün fiyatlarının tütüncünün harcadığı emeği
ödediğini düşünüyorum.
Belediye Başkanlarının
deklarasyonunu tütün
sektörü için duydukları endişenin bir ifadesi
olarak kabul ediyorum,
fakat sizin aracılığınızla

lemek istiyorum. Bunun
için de beni deklarasyon-

'Radikal İslam' davasında 3. duruşma gerçekleştirildi
1. sayfadan devam
şanılanlar tekrarlanırsa
suçlusu biz olmayacağız”
dedi.
Gün boyu süren duruşmanın ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.
-Müftülük sanık yakınlarını sakinleştirmeye
çalıştıDavanın neden olduğu
gerginlik nedeniyle yüze
yakın polis Pazarcık Bölge Mahkemesi çevresinde sıkı güvenlik önlemleri
aldı.
Sanıkların akraba ve
yakınlarından oluşan
yaklaşık 100 kişilik bir
grup, duruşmayı izlemelerine izin verilmemesini
eleştirdi.
Bulgaristan Müslümanları Başmüf tülüğü’nü
temsilen mahkeme binası önüne gelen Başmüftü
Yardımcısı Birali Mümün,

sanık yakınlarını sakinleştirmeye çalışarak, çevredeki ırkçı göstericilerin
provokasyonlarına karşı
uyardı.
Birali Mümün, AA muhabirine yaptığı açıklamanda, “Burada toplanan Müslümanlar protesto gösterisi yapmıyor.
Yargılanmakta olan 13
kişinin yakınları ve akrabaları olan bu insanlar,
onlara sadece manevi
destek vermeye çalışıyor. Bu insanlar endişe
ve sabırsızlıkla yakınları
hakkında yapılan hukuki
çalışmalarının sonucunu
beklemektedir” dedi.
-Irkçı grupların gösterisiÖte yandan, ırkçı görüşleriyle bilinen bazı gruplar
mahkeme önünde protesto gösterisi düzenledi.
Bulgar parlamentosunda 10 sandalyeyle temsil
edilen ATAK A partisi-

nin lideri Volen Siderov,
yaklaşık 100 taraftarına
seslenerek, Bulgaristan
Müslümanlarını ve hükümeti hedef alan bir konuşma yaptı.
Si derov, Bulgar ist an
Başbakanı Boyko
Borisov’un Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’a
“dostum” ve “kardeşim”
şeklindeki hitap etmesini
kabul edemeyeceklerini
söyledi.
Bulgaristan Ulusal Kurtuluş Cephesi (NFSB)
adlı diğer aşırı milliyetçi
grup da, yaklaşık 300
kişiyle mahkeme binası
yakınında ayrı bir miting
düzenledi.
Protestocu gruplar daha
sonra Pazarcık sokaklarında Türkiye, Müslümanlar ve Bulgar hükümeti aleyhinde sloganlar
atarak dağıldı.

la karşılamalarını değil,
odamda görüşmemizi
teklif ediyorum” dedi.
Bakanın ifadesine
göre tütün üreticilerin
AB Fonlarından mali
kaynaklar almaları için
büyük şansları var, bu
konu Brüksel’de konuşulmuştur, fakat bunun
için özel bir şema olması gerekiyor. Bakan, “Bu
bölgeler dezavantajlı
olarak tanımlanmıştır ve
tarıma dayanan başka
geçim kaynağı ile ilgili
ek ödemeler yapılmakta.
Örneğin, bu tür bölgelerde hayvan yetiştirenlere
hayvan başına daha çok
para verilerek teşvik ediliyorlar” diye belirtti.
Bakan, tütün üreticilerine Rodoplarda tütünün
alternatifi olmadığını
söyledi. Naydenov, “Oryantal tütün aranılıyor
ve tarım için ayrılan mali
kaynaklardan tütün üre-

ticilerine de verilmeli.
Bulgaristan’da tütün yetiştirenlere AB Fonlarından destek olmaması kesinlikle tartışılan bir konu
değil” diye kaydetti.
Tarım ve Gıda Bakanı
Miroslav Naydenov, Tütün Danışma Kurulu’nun
Benkovski köyünde yaptığı toplantıya katılmak
için buradaydı. Bu görüşmede Ulusal Tütün Üreticileri Başkanı Tsvetan
Filev, Tütün Enstitüsü
Müdürü Todor Bozukov,
Kırcaali Valisi İvanka
Tauşanova ve GERB
Milletvekili Tsveta Karayançeva da yer aldılar.
Kırcaali İlinden Belediye başkanları yoktular,
çünkü bu görüşmeye
davet edilmediler. Sadece mevkidaşları Kirkovo
Belediye Başkanı Sali
Ramadan bu görüşmeye
ev sahipliği yaptığı için
katıldı.
KH

Bulgaristan'ı Romanya'ya Bağlayan
İkinci Tuna Köprüsü Açıldı
Bulgaristan ile Romanya arasında
ortak sınırın büyük bir bölümünü oluşturan Tuna Nehri’nde iki ülkeyi bağlayan ikinci köprünün açılışı yapıldı.
Sadece kaba inşaatı tamamlanmış
olan köprünün açılışına Bulgaristan
Başbakanı Boyko Borisov, Romanya
Başbakanı
Viktor Ponta, Bulgaristan ulaştırma Bakanı
İvaylo Mosko v s k i v e
Avrupa Birliği Bölgesel
Politika’dan
sorumlu komisyon üyesi Johannes
Hahn katıldı.
Köprü,
Bulgaristan’ın Vidin ve Romanya’nın
Kalafat şehirleri arasında bağlantı
sağladı.
Bulgaristan ile Romanya arasında
yürüyerek gidiş dönüş yapan yetkililer, köprünün 2013 yılının İlkbaharında
tam anlamı ile hizmete girebileceğini
bildirdi. Köprünün demiryolu, karayolu
ve yaya geçitlerine ilişkin altyapının
tamamlanmasından sonra güvenlik
onayı verilmesi için birkaç ay sürecek
stres testleri yapılacak.
Johannes Hahn, törende yaptığı konuşmada, bin 791 metre uzunluğundaki 300 milyon avroya mal olan köprünün inşaatına Avrupa Birliği’nden
(AB) 100 milyon avro finansman yapıldığını belirtti. Hahn, “Son ziyare-

timden sonra sadece birkaç hafta geçti
ve artık bu köprüden yürüyerek de olsa
geçebiliyoruz. Umarım, yıl sonuna kadar
tüm inşaat çalışmaları da sona erecek”
dedi.
Başbakan Borisov, Bulgaristan ile
Romanya’nın AB’de daime başarılı bir
işbirliği örneği sergilediklerini belirterek, “İkinci bir
köprü ile birbirine bağlanacak ülkelerimiz dostluk
ve işbirliğini
sürdürecekler” diye konuştu.
Romanya
Başbakanı Ponta da
köprünün işletmesinin Bulgaristan tarafında yer alacağını, yapımın yüzde 80’ini üstlenen
Bulgaristan’ın bunu hak ettiğini söyledi.
Projesi 1974 yılında gündeme getirilen
köprü inşaatı ile ilgili somut çalışmalar
90’lı yıllarda eski Yugoslavya’ya karşı
ambargo uygulandığı dönemde hızlandırıldı. Yıllık ortalama 100 bin aracın geçmesi beklenen ikinci köprünün maliyetini
15 yılda karşılayacağı tahmin ediliyor.
Hizmete tamamen açıldıktan sonra
köprüden geçecek araç başı ücretin 3
avro civarında olması bekleniyor.
Bulgaristan’ın Rusçuk ve Romanya’nın
Giurgiu şehirleri arasında 1956 yılında
kurulan, iki şeritli eski köprünün sınırlı
kapasitesi özellikle kış döneminde trafikte sıkıntılara neden oluyor.
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Filibe Başkonsolosluğunda Cumhuriyet resepsiyonu düzenlendi
Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Dedeman otelde
verdiği resepsiyona Güney
Bulgaristan’dan çok sayıda
Belediye Başkanı, Belediye

Meclis üyeleri, dernek başkanları ve işadamları katıldı.
Resepsiyona gelen konukları
Başkonsolos Şener Cebeci
ve eşi Fatma Cebeci tek tek
kapıda karşıladı.
Kırcaali Haber

Kırcaali Haber Gazetesine
Abone Olalım! Kat.No 2454

Türkiye Cumhuriyeti’nin 89.
kuruluş yıl dönümü münase-

betiyle Türklerin en fazla yaşadığı Bulgaristan’daki Bü-

yükelçilik ve konsolosluklar
resepsiyon verdiler.

'Rodop Bülbülü' Kadriye Latifova Sofya'da anıldı
Bulgaristan’ın ünlü halk sanatçısı Kadriye Latifova ölümünün
50. yıldönümünde Sofya’da
anıldı. Programa katılanlar
Latifova’nın unutulmaz türküleri
eşliğinde hatıralarını anlattı.
Görev icabı Fransa’da bulunan Kadriye Latifova’nın oğlu
Kültür Bakanı Vejdi Raşidov,
program için büyük bir buket ve
mesaj gönderdi. Mesajında annesinin yeteneğine karşı gösterilen ilgiden dolayı teşekkür
eden bakan, annesinin insanların gönüllerine ilham vermeye devam etmesinden duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Rodop Bülbülü olarak anılan
Latifova ile anısını paylaşan
eski gazetecilerden İsmail Cambazov, diktatör Todor
Jivkov’un Kırcali'de katıldığı bir
parti komitesi organizasyonu

sırasında Latifova'nın da yer
aldığı tiyatro grubunun sahneye çıkmasını istediğini belirtti

ve program sonuna kadar başka hiçbir gruba sıra gelmediğini
ifade etti.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi İsmail Aramaz ise Kadriye
Latifova’yı dinlemek isteyen annesinin ısrarı üzerine babasının

radyo satın aldığını anlattı.
Kırcali Belediye Başkanı
Hasan Aziz Rodop Bülbülü
L atifova'nın al bümlerini yeniden
piyasaya çıkarmak
isteyenlere destek
olabileceklerini
söyledi.
Zeki Müren’in de
takdirini alan Latifova, hayatı boyunca 500’e yakın
halk türküsü seslendirdi. O’nun sesinden 200’e yakın
türkü Sofya Türk
Radyosu'nda kayıtlı bulunuyor.
1962'de henüz 34 yaşında iken
bir trafik kazasında hayatını
kaybeden Latifova, ölümünden
sonra 'Kiril ve Metodiy' devlet
nişanına layık görüldü.

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144
Genel Yayın Yönetmeni: SEBAHAT AHMET ; Genel Yayın Yön. Yrd.: Durhan Ali; Muhabir: Resmiye Mümün; Yayın Ekibi: Sebahat Ahmet, Mustafa Bayramali,
Bayram Kuşku, Habibe Hasan, İsmail Köseömer.; Tel.: 0361/ 52 715; GSM: 0878 70 19 67; e-mail: kircaalihaber@gmail.com
Adres: Kırcaali, 6600, «Bılgariya» Bulvarı, No 53, Kat. 2, ofis No 10. Abone Katalog No: 2454
Главен редактор: СЕБАХАТ АХМЕТ ; Зам. гл. редактор: Дурхан Али ; Репортер: Ресмие Мюмюн ; Редакционен съвет: Себахат Ахмед, Мустафа Байрамали,

Байрам Кушку, Хабибе Хасан, Исмаил Кьосеюмер. Адрес на редакцията: Гр. Кърджали, 6600; Бул.“България” № 53, ет. 2, офис № 10
Издава: Е. Т. «СЕНИ ПРЕС - ГЮЛШЕН АХМЕД» гр. Кърджали ; Каталожен № 2454 ; ISSN 1313 - 6925

