Cami yapımına ilişkin referanduma “hayır” denildi

“МАРС 55” ООД
Продажба на апартаменти,

Bulgaristan’ın güneybatısındaki Gotse Delçev
şehrinde cami yapımının referanduma götürülmesi teklif edildi.
İktidardaki GERB partisinin yerel meclis temsilcileri, projenin sessizce yürütüldüğü iddiasıyla
cami yapımıyla ilgili konunun halk oylamasına
arz edilmesini istedi.
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Bulgaristan Türkleri Asimilasyon Davasını Bekliyor
Bulgaristan Adalet Federasyonu (BAF) Genel
Başkanı Sezgin Mümin,
ülkede 1989'da sona eren
totaliter rejim döneminde
işlenen insanlık suçları
hakkında meclisin kınama ve konunun yargıya
taşınması kararı olmasına karşın, adli sürecin
halen başlamadığına dikkati çekti.
Bulgaristan'da Todor
Jivkov'un totaliter rejimi döneminde özellikle
Türkleri ve Müslümanları
hedef alan "asimilasyon
kampanyası" hakkında
açılan dava, Yüksek Askeri Yargıtay tarafından
2003'te durdurulmuştu.
Yargıtay bu kararına, rejimin uygulamalarından
zarar gördüğü iddia edilen 120 kişinin ifadelerinin alınmaksızın davanın
görülmeye başlandığını
gerekçe göstermişti.

Bulgaristan Meclisi ise
geçen yıl aldığı kararla,
yargı sürecinin yeniden

Bulgaristan'da etkili
sivil toplum faaliyetleri
yürüten BAF Başkanı

yapmasını, asimilasyon
politikasının sorumluların
belirlenmesini ve gerekli

başlatılması çağrısında
bulunmuştu. Ancak bu
konuda herhangi bir ilerleme kaydedilemedi.

Sezgin Mümin, AA muhabirine açıklamasında,
Bulgar yargı kurumunun
üzerine düşeni ivedilikle

cezai işlemlerin yapılmasını beklediklerini söyledi.
Mümin, "Bulgaristan'da
Türkleri asimile etmeye

çalışanların suçu 23 yıldır bulunamadı" diye konuştu.
Mümin ayrıca, Bulgaristan Türklerinin ana dillerini yaşatma konusunda
büyük sorunlarla karşı
karşıya olduklarına dikkati çekerek, Bulgaristan'ın
taraf olduğu Avrupa insan hakları anlaşma ve
sözleşmelerinin gereğinin yapılmasını istedi. Bulgaristan Eğitim
Bakanlığı'nın daha fazla
çaba harcamasını isteyen Mümin, Türkçe ana
dil eğitimi için kullanılan
ders kitabı ve malzemelerin 20 yıldır güncellenmediğini belirtti.
BAF Başkanı Mümin,

önümüzdeki süreçte ülkedeki nüfus kütüklerinde geriye yönelik olarak
isimlerin yeniden Türkçeleştirilmesi için bir çalışma yapmayı planladıklarını kaydetti.
Türklerin yoğun olarak
yaşadığı Kırcaali şehri
başta olmak üzere toplam
77 belediyede Türkçe yayın yapacak bir radyo projesi üzerinde çalıştıklarını
aktaran Mümin, şu an
frekans lisansı beklediklerini söyledi. Mümin, bu
projenin başarıyla uygulamaya geçmesi halinde
de, Türkçe yayın yapacak
özel bir televizyon kanalı
kurmak istediklerini dile
getirdi.
AA

SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

ALEV Dergisi 5. Yılını Kutladı
Resmiye MÜMÜN
ALEV kültür ve edebiyat dergisinin 5. yılı
Kırcaali Ömer Lütfi
Kültür Derneği’nde düzenlenen resepsiyonla
kutlandı. Etkinlik çok
sayıda ALEV dostlarını, şair, yazar ve bölgenin seçkin camiasını bir
araya getirdi. Kutlamada
hazır bulunan Türkiye
Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Sayın Şener
Cebeci de Alev dergisi
ekibini şereflendirdi.
Konukları selamlayan
Ömer Lütfi Kültür Derneği Müdürü Müzekki
Ahmet, dernek yönetimi
ve sahibi olduğu Kırcaali Haber Gazetesi ekibi
adına derginin 5. yaşını
kutladı, daha 50 - 500

yıl çıkmaya devam etmesini ve Bulgaristan’da
Türk basının çoğalması
arzusunu dile getirdi.
Bulgarca ve Türkçe

olarak iki dilde 2 ayda
bir yayınlanan Alev dergisinin yazı işleri müdürü Mehmet Alev, tüm

ekibe ve kutlamaya katılan herkese teşekkür
etti. Hayatının 15 yılını
dergilere adadığını ifade
eden Sayın Alev, böyle

bir heyecanı ilk defa
yaşadığını paylaştı.
B u r s a B A L- G Ö Ç
Federasyonu’nun dergi-

si 10 yıl genel yayın yönetmenliğini yaptıktan
sonra emekliliğe ayrılınca Bulgaristan Türklerine yararlı olmaya karar
verdiğini dile getirdi.O
sırada hayat arkadaşı
gazeteci-yazar Emel
Balıkçı ile tanıştığını ve
hep birlikte Alev dergisi çıkarmaya başladıklarını ifade etti. İzmir’de
ikamet eden Razgratlı
hemşehrimiz Müsamettin Işık’ın ekibe teşekkür
mektubunu okudu.
Kırcaali’de olmaktan
mutlu olduğunu paylaşan Başkonsolos Şener Cebeci, “Kırcaali’ye
mümkün olduğu kadar
sık gelip, size daha
yakın olmak ve sizinle
daha iyi tanışmak istiyo-

Devamı 5’te

Böyle bir tesiste sağlığınızı kazanmak, tatilinizi
yapmak istermisiniz?
O zaman arayın detayları konuşalım.
İrtibat tel: +90 5382711724
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BALKAN SAVAŞI FACİYALARI
Recep ARİF
Geçen sayıdan devam
BABAMIN TEK YALANI
Bozva hadisesi ile ilgili rahmetli babam Mehmet Arif Alioğlu 1948 yılının ilkbaharında
Topolovo (Tahtalı) ve Lenovo
(Ketenlik) köylerine tütün fidanı aramaya gittiğinde yaşlı
Bulgarlardan birileri babama
nereden olduğunu sormuşlar.
Babam da Susuz tarafından olduğunu söylemiş. Aralarından
birisi Bozva’yı biliyor musun
diye sormuş? Babam, Bozva
bizim köyden uzakta bulunuyor
diye cevap vermiş. Sohbet eden
yaşlı adam devam ederek, 1912
yılında bizim genç çocukları
öldürmüşler diyor. Sen Bozva
Harbini bilmiyor musun? Babam da meseleyi anlayarak ben
o zaman doğmuş değilmişim
yanıtını veriyor. Ya bu hadiseyi
duymadın mı demişler? Babam
yine ben öyle şey duymadım,
ben Bozva’dan uzak Hasanköyündenim diyerek uzaklaşmış.
Rahmetli babam aynı hadiseyi
çok güzel duymuş ve biliyordu.
Bozva olayına şahit olanlar hayatta iken anılarını tam olduğu
gibi anlattılar ve aşağıda yazdıklarım onlardan aldığım bilgilerden ibarettir.
DR. GANEV BELASI
Dr. Ganev kitabında Bozva
köyü hadisesini öne koyduğu
gayenin tesiri ile yazıyor.
D r. G a n e v k i t a b ı n d a ,
Hafızosman’ın karşısındakinin
gayesini bilmemesinden, yaşlılığından dolayı, sklerozundan
istifade ederek, onun söylememiş olduğu şeyleri söyledi diye
yazmış. Bunların hiçbiri ikna
edici değildir. Bu uydurmaları
bizlerin kökenleri sözde Bulgar
soylu olduğumuzu ispat etmek
için yazılmış olup verilen vazife
yerine getirilmesi için icra edilmiş olduğu, açık olarak hiç hakiki bilgi kıymeti olmayan bir iddialı yazıdır. Çok yerinde çelişki
zıddiyetlerle karşılıklı Smolyan
ilinin Rodop köyleri (Zagrajden,
Dolaştır, Davutkovo, Petkovo,
Slaveyno) tarihlerine uydurularak yazılmış bir kitaptır. Bu kitabı Susuz’da kimse kabul etmemiştir ve kabul etmemeleri de
çok doğrudur. Bozva hadisesi
ile ilgili anıları kaleme alırken
şunları da kaydetmem gerekiyor. Başıbozuklar eğer Bozva
baskınında soygunculuk amaçlarını başarmış olsalardı öteye
doğru daha neler olurdu? Eğer
Hafıztahir’ in birliği yardıma
gelmemiş olsaydı, camide kilit
altındaki Bozva ahalisinin hali
ne olurdu? Bozva’dan sonra
soygunculuk gayeleri diğer Rodop köyleri Rusalsko, Çamdere, Ardino yörelerindeki köyler
aynı akıbete uğrayabilirlerdi.
Böylelikle birçok haneler soyulup, köyler yakılıp yeryüzünden

Unutulmayan anılar
silinebilirdi. Bozva köyündeki
silahlı dayanışma, Bozgunluk’
tan sonra eski Bulgaristan’dan
gelen haydut gruplarının Susuz
yöresinden geçmesinin riskli olduğundan yollarını kesmiştir.

dan düşürülmesinden sonra yaşanıyor. 20. asrın 1927 – 1930
yıllarında geniş ölçüde bir göç
(kaçak olarak) Türkiye’ ye başlamış oluyor. Bazı ileri görüşlü
kişiler “Bulgar’ın sağı, solu belli

rında çalışanların elinde, bizim
yöre insanları Bulgaristan’ın
neresinde bulunursa bulunsun
Susuz’un tarihi var denilerek
bir silah gibi kullanıldı. Bu duruma o yıllarda hepimiz şahit

ARI BALDAN MI KAÇIYOR?
Aynı zamanda hemen şunu
da kaydetmek gerekir ki, Bozgunluk’ tan sonra yeni Bulgaristan dedikleri bu yöre insanları kendilerine ve çocuklarına
Türkiye topraklarında sığınak
arıyor. 1912 – 1913, bilhassa
1929 – 1930 yıllarında resmi,
gayri resmi Türkiye’ ye en çok
kaçak gitmeler olmuştur. Bunun
nedeni ise Bulgar korkusu, can
ve mal güvenliği olmadığından
ileri gelmekte. Komuniga yöresinin Mursallar (Sretska) köyünden Peltekoğlu Recep dedem
Türkiye’ye yalnız gitmiş, orada
bir müddet kalmış. Manisa etrafından bir köyden toprak almış.
Bulgaristan’ a ailesi ile gitmek
için dönmüş, fakat hastalanmış
kısmet olmamış. Oruzlarlı Halim enişte Fetiye ablanın beyi
de Türkiye’ ye gitmiş, ailesi ile
beraber gitmeye bir türlü yolunu bulup da göç edememiş.
Bu anlattıklarımı yapanlar çok
olmuş, kimileri başarmış kimileri becerememiş. Böyle çekiler
Rus – Türk Harbi’nden sonra
zamanımıza kadar devam etmiş. Bezvodno yöresinin insanları Balkanlar’da yaşanan
Bozgunluk’ tan sonra Bulgaristan sınırları içinde kalmışlar. Bu
yöreyi vatan bilip sevmişler. Bu
“kuş uçmaz, kervan geçmez”
ve Bulgar idarecilerinin de pek
uğramadığı, durumlarından hiç
alakadar olmadığı topraklarda
yaşamlarına devam etmişler.
Bozgunluk’ tan sonra ilk ciddi
siyasi rahatsızlık, Aleksandır
Stanboliyski Hükümeti’nin 1923
yılında faşist darbecileri tarafın-

olmaz” diyerek gizlice kendi
yakınlarını da göçe teşvik ediyorlar. Bu ileri görüşlü kişilerin
tahminlerinin doğru olduğu totaliter rejiminin asimilasyon siyaseti ile çok açık meydana çıktı.
Sosyalist döneminde bilhassa
ad değiştirme, yani asimilasyon
siyaseti sırasında Dr. Ganev’in
kitabı 1984 -1985 yıllarında
hükümet ve emniyet makamla-

olduk, çünkü Kırcaali, Ardino,
Haskovo, Asenovgrad, Dolni voden, Burgas, Dobruca, Silistre,
nerede yaşarsa yaşasın bizim
yöre insanları en önce adlarını
değiştirmeleri baskı altına alınarak çok direnişlerine rağmen
isimleri değiştirildi. Adlarımızı
aldılar. Dilimizi, dinimizi alamadılar. Bu hususta emniyet ve diğer kurumlar tarafından çok ça-

balar yapıldı; sokakta, işyerinde,
pazarda, restoranda, bakkalda,
otogarlarda insanın bulunduğu
her yerde tepki, baskı ve cezalara tutulduk. Bu işkencelerin
her türüne rağmen anadilimizi
konuşmaktan vazgeçirilemedik,
istedikleri gibi Bulgar olamadık,
Bulgar sırasına kabul edilmedik. Daha öteden beri olduğu
gibi, adlarımız Bulgar adı ile
değiştirilmiş olduğu esnada ve
hali hazırda şimdi bile bazı sivil kurum ve örgüt yöneticileri
ve taraftarları tarafından ikinci
derece hesap edilmişiz ve öyle
de kalmaktayız. Bundan dolayıdır ki bizim birliğimiz, bizim için
çok önemlidir. Milliyetçilik anlamına gelmez, her koyu milliyetçi
hiç bir zaman bir şey kazanamamıştır. Kale daima içerden
fethedildiğini bilerek, aramızda
nifak çıkarıp birliğimizi bozanlara karşı koyarak, desteklerimizi
kazanamadıklarından toplumumuzun birliğini yıkamazlar, kendileri de bu toplumdan dışlanıp
değersiz kalırlar. Zamanla bunlara tanık olmuşuzdur. Dinleri,
dilleri farklı olanlarla beraber,
hoşgörü, birlik içinde yaşayıp
çalışmaktan başka alternatifimiz yoktur. Hoşgörü her yönlü
sorumluluktur. Ecdatlarımızın
defnedildiği ebedi mekanları bu
topraklarda. Vatan hepimizin!
Dünyanın neresinde bulunursak
bulunalım yurdumuzun en güzel
ülkelerden biri olduğu hatıralardan çıkmaz. “Ana gibi yar, vatan
gibi diyar bulunmaz “ atasözü
bunun en doğru yanıttır.
SON

Kültürel Etkileşim Derneği, Osmanlıca kursu başlattı
Sofya Kültürel Etkileşim
Derneği 13 Ocak 2013 tarihinden itibaren başkentte
Osmanlıca kursları düzenliyor. Dersler pazar günleri öğleden sonra yapılıyor.
Ücretsiz olacak Osmanlıca
kursuyla ilgili dernek yönetimi tarafından şu açıklama
yapıldı: “Kültürümüzün temelini teşkil eden eserlerimizin hemen hemen tamamı
Osmanlıcadır. Dedemizden
kalmış bir kitap, belge veya
eski bir tapu senedinin, bir
paranın, bir çeşme kitabesi,
tarihi bir yapıt girişi, ya da
belki her gün yanından geçtiğimiz kalıntının giriş kapısında yazılı olan Osmanlıca
metnin, gerek muhteva, gerekse estetik zevkini yudumlama imkanından ne yazık ki
mahrumuz. Bu nedenledir ki
derneğimiz 13 Ocak 2013 tarihinden itibaren Osmanlıca
kursları başlattı”.
Kursa katılmak isteyen-

ler kultureletkilesim@gmail.
com e-posta adresine yazabilirler.
Kursiyerlerin Türkçe bilmeleri şart.
Kültürel Etkileşim Derneği
Türkçe kursları da düzenliyor.
Geçtiğimiz kasım ayından
beri birkaç grupta yaklaşık
30 kursiyer Türkçesini geliştirmeye devam ediyor.
Kültürel Etkileşim Derneği
2009 yılında kuruldu. Dernek
Başkanlığı’na Bulgaristan
Yüksek İslam Enstitüsü Rektörü Doç. Dr. İbrahim Yalımov
getirildi. 2011 yılında yapılan
yeni yönetim kurulu seçiminde İsmail Köseömer dernek
başkanı seçildi.
Dernek, Bulgaristan'daki
Türk topluluğu tarihinin ve
kültürünün Bulgar ve Avrupa kültürleriyle entegrasyon
sürecini ve özelliğini ortaya
koyulmasını, ülkedeki Türk
azınlığının kültürel ve etnik
değerleri güncellenmesini,

etnokültürel kimliğin korunması ve gelişmesi, yerel Türk
kültürünün araştırılması ve
yayılması, karşılıklı olarak
bilimsel ve kültürel alanda
bilgi ve tecrübe alışverişinde
bulunmayı amaçlamakta.
Dernek, genelde kültür,
edebiyat, tarih alanlarında
toplantı, konferans, şiir geceleri düzenlemeye devam
ediyor. En son aralık ayında
Mevlana’nın ölüm yıldönümü
vesilesiyle anma etkinlikleri
kapsamında şiir gecesi gerçekleştirdi. Bundan önce de
büyük dava adamı şair Nuri
Turgut Adalı, 5 yıl önce yitirdiğimiz yazar Yusuf Kerim,
şair Mehmet Fikri gibi değerlerimizi anma konferansları
gerçekleştirdi. 2011 yılında
uluslararası düzeyde "Avrupa
Kültürlerinin Entegrasyonu ve
Bulgaristan Türk Edebiyatının Geleceği" konulu bilimsel
konferans organize etti.
Kırcaali Haber
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HÖH ve BSP, AB üyesi büyükelçilerine Seçim Kanunu ile ilgili
“görülmemiş durum” hakkında bilgilendirmede bulundu
Fokus ajansının haberine
göre, elçiliklerden temsilcilerin katıldığı görüşmede, HÖH
Başkanı Lütfi Mestan Hak ve
Özgürlükler Hareketi (HÖH)
ve Bulgar Sosyalist Partisi
(BSP) seçim sürecinin AGİT
ve AKPM tarafından, gözlem altında tutulmasında,
ısrarlarını sürdüreceklerini
açıkladı.
AB üyesi elçiliklerden ve
ABD elçiliğinden temsilcilerin
katıldığı bilgilendirme toplantısı sonrası, basın mensupları
önünde konuşan BSP Başkanı Sergey Stanişev, Mecliste
Seçim Kanunuyla ilgili değişikliklerdeki “görülmemiş durum” hakkında, elçilikleri bildirdiklerini açıkladı. Stanişev
“Bizim Seçim Kanunu’ndaki
değişiklikleri kabul etmemiz
için, altı tane koşulumuz bulunuyor. İktidar partisi GERB’in
ve onun koltuk değneklerinin

Seçim Kanunu’nda şiddetle
değişiklikler geçirmek iste-

seçim sonuçlarında manipülasyon yapılmasına ve fesat

komisyonunda yer alan herkes tarafından imzalanmış

meleri sayesinde, tüm muhalefet Meclisi terk etti. Bizim görüşümüze göre, onlar

karıştırılmasına yol açmaya
çalışıyor. Biz resmi olarak
mühürlenmiş, tüm seçim

bir şekilde, seçim sonuçları
belgesinin seçim komisyonlarında yer alan tüm üyelere,

İki tabut ile götürülen ölü
1986 veya 1987 yılında soğuk bir kış günüydü. Doğu
Rodoplar’da komünist rejimin ayak izleri, yerde oluşan kar
tabakasına, derin izler bırakıyordu. Baskı yelleri kış rüzgarından çok daha soğuk esiyordu.
O günlerde köyün yaşlılarından bir amca rahmetli olmuştu. Müslüman geleneklerine göre mevta, sal /bir çeşit tabut/
denilen bir taşıma vasıtasına koyularak, mezarlığa götürülecek ve defnedilecekti. Fakat yerli totaliter rejim adamları
buna itiraz ettiler ve mevta mutlaka Hıristiyanlığa mahsus
haçlı tabuta koyularak mezarlığa götürülecekti. Öyle oldu ki,
köyde öyle bir tabut bulunmuyordu ve belediye merkezinden
getirilmesi gerekiyordu. Yolları kaplayan derin kar, bunu engelliyordu. Cenazenin kaldırılmasına izin vermediler. Mutlaka
başka dine uygun gömülecekti. Saatler uzadı.
Güneşin, yüksek tepelerin ardına saklanmasına bir iki saat
kalmıştı. Mevtanın yakınları ve halk sabırsızlanmaya başladı.
Sonunda her şeyi göze alarak sal ile cenazeyi kaldırdılar.
Köyden hayli uzaklaşmışlardı. Totaliter komünizm yandaşları belediye merkezinden zorluklarla Nisa marka bir otomobil
ile söz konusu tabutu getirdiler. Ve düştüler cenazeyi götüren halkın peşine. Erelim ve mevtayı saldan alıp, yeni haçlı
tabuta koyalım diye.
Mukavvadan yapılmış haçlı sandık omuzlarda taşınıyordu.
Halka erdiler. Fakat kararlı halkı görünce mevtayı saldan almaya cesaret edemediler. Sandik da omuzlarda sal ile yan
yana mezarlığa götürülüyordu. BİR ÖLÜ İKİ TABUT!. Bir
millet, bir dil, bir din. Fakat iki cenaze usulü. Biri yüzyıllardır
süren gelenek. Diğeri rejimim 1,5-2 yıldır dayattığı zorba. Biri
gönülden yapılan adet, diğeri zorbalıktan.
Mezarlıkta mevtayı saldan çıkarıp geleneklere göre toprağa koydular. Haçlı sandık parçalanıp mezara atıldı ve toprak
ile örtüldü. Suskunluk etrafı kaplamıştı. “Allah’ım tez zamanda bu rejimi de sandık gibi toprağa göm”, duaları gönüllerde
inledi. Belki rejim yandaşları duymadı, ama gönülden yapılan
duaları Yaradan duymuştu.
İsmet İSMAİL

verilmesinde ısrar ediyoruz.
İkinci koşulumuz farklı parti
temsilcilerinin, seçim komisyonu yönetimlerinde yer alabilmeleri ve bunlardan sekreterin veya seçim komisyonu
başkan yardımcısından birinin, muhalefetten olmasının
sağlanması.
HÖH Meclis Grubu ve BSP
Meclis Grubu seçim sürecinin
tüm aşamalarında gözlemcilerin yer almasında, Merkez
Seçim Komisyonu’nun tüm
kararlarını temyiz edebilme
olanağı sağlanmasında, seçim belgelerinin valiliklerde
depolanmamasında ve seçim
listelerinde fazladan yer alan
seçmen konusunun çözülmesinde, ısrar ediyor. Stanişev
“Eğer iktidar muhalefetin sesini duymuyorsa ve isteklerine kulak asmıyorsa, işte o
zaman seçimlerin meşruiyeti
tartışılabilir” dedi.
Kırcaali Haber

Kırcaali’de idare kurumların
modernleşme projesi
İtalya’nın
Veneto
Bölgesi’nden bir grup uzman
Kırcaali Vali Yardımcısı Asen
Türdiev ve İl İdaresi ekibiyle görüştü. Tanışma ziyareti “İdari Memurları-Avrupa
İşbirliğinin Anahtarı” projesi kapsamında oldu. Proje,
“İdari Kapasitesi” Operasyonel Programı’nın “İnsan Kaynaklarının Yönetimi” öncelik
ekseni üzere gerçekleştiriliyor. Kırcaali Valiliği, proje
dahilinde Güney Merkezi
Bölgesi’nden valiliklerle, Veneto Bölgesi Valiliği’ne bağlı
Padua ESU Eğitim Merkezi
ile ortaklık içerisinde çalışmalar yapıyor. Avrupa projeleri yönetme uzmanı Giulio
Campano ve finans uzmanı Gian-Pietro Perolin, Vali
Yardımcısı Türdiev ve valilik
memurlarıyla Kırcaali İlinin
sosyal ve ekonomi durumu,
gelişime dair kilit öncelikler
ve Avrupa Birliği fonlarından
mali kaynaklar alımı temposu hakkında konuştular.
Valiliğin yapısı, personel
sayısı ve yetkileri, kamu
yetkililerin faaliyet sürdüğü
mekanizmaları geliştirme

imkanlarıyla tanıştılar.
Giulio Campano, insan
kaynaklarının daha esnek
yönetimi ve kapasitesini
yükseltmeye yönelik “İdari

da başladı ve süresi 18 ay.
Projenin toplam maliyeti 488
648 leva.
Projenin amaçlarına ulaşılması için personelin beceri-

Memurları-Avrupa İşbirliğinin
Anahtarı” projesinin devlet
idaresinin modernleşmesi ve
Avrupa’ya entegre edilmesine katkı sağlayacağından
emin olduğunu ifade etti.
Veneto Bölgesi’nin nüfusu
5 milyon, idare kurumlarında ise 2 400 devlet memuru
hizmet veriyor.
Proje, geçen yılın baharın-

lerini ve yetkilerinin yükseltilmesi gereksinimini araştırma ve değerlendirme, hedef
grupların özel eğitim görmeleri, staj ve deneyim değişiminde bulunulması, yabancı
ortakların iyi uygulamalarının
burada uygulanması öngörülmektedir.
Kırcaali Haber
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Kaymaklı ile Ardino belediyeleri, kardeş olmaya hazır
Güner ŞÜKRÜ
Ardino (Eğridere), eğitim ve
kültür, spor ve turizm, sosyal
içerme, dayanışma ve başka
alanlarda kardeşlik bağları kurulmasında iyi uygulamalarla
ün yaptı. Kardeş Bursa Nilüfer
ile İstanbul Kartal belediyeleri
ve göçmen dernekleriyle gerçekleştirilen iyi ortaklık, insanlar arasında güven, birleşim
olmasını sağlıyor. Sorunların
paylaşılması, fikir değişimi,
farklı grup ve toplulukların yararına ortak girişimlerde bulunulmasına koşullar yaratıyor.
Ardino Belediyesi komşu
Balkan ülkelerinden kent ve
belediyelerle kurduğu ilişkileri
titiz bir şekilde inceleyip genişletiyor. Kardeşliğin anlamı sa-

dece tek bir proje kapsamında
ortak çalışma yapmaktan öte,
ortaklar arasında uzun vadeli

yaşamın çeşitli alanlarında
topluma yararlı girişimlerin
genişletilmesi ve sabitleştiril-

olmak üzere resmi bir heyet
Ardino’da iş görüşmesi için
ziyarette bulundu.

işbirliği yapılmasıdır.
Uzun vadeli etkileşim ve
gelişim işbirliği kurulması,

mesi amacıyla Türkiye Kaymaklı Belediyesi’nden başta
Belediye Başkanı Halit Elma

Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murat dostane bir sohbet sırasında, “Aralarında çok
birleştirici şeylerin olduğu Ardino ile Kaymaklı kentleri ve
belediyelerin kardeş olması
yolunda bu atılan ikinci adımdır” dedi.
Kaymaklı Belediye Başkanı

“Kırcaali Belediyesi’nde Yerel İktidardan
Memnuniyet” anketinin sonuçları tanıtıldı
Resmiye MÜMÜN
DNES Ulusal Birlik ve Kurtuluş Hareketi, Kırcaali Biznes
İnkübatör binasının salonunda
düzenlediği basın toplantısında
“Kırcaali Belediyesi’nde Yerel
İktidardan Memnuniyet” başlığı
altında yaptığı sosyal araştırmasından elde edilen sonuçları
tanıttı. DNES Hareketi Koordinasyon Kurulu Üyesi Anjelika
Tsokova, Kırcaali Belediyesi’nde
18 yaş üstünde 400 kişiyle yüz
yüze yapılan anket çalışma-

sı hakkında genel bilgi verdi.
16-23 Kasım 2012 tarihlerinde
yapılan araştırma yerel ve bölgesel basında yayınlanan 273
haber ve yazının analizini de
kapsıyor.
Araştırmayı icra eden ESTAT
Ajansı Yöneticisi İvo Jelev, sonuçları bir sunumla açıkladı.
Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’ne
üye olmasından sonra nüfusun
yüzde77’si hayatında herhangi
bir değişiklik olmadığını, yüzde 20’si ise olumlu gelişmeler
olduğunu söylüyor. Nüfusun
yüzde 50’sinden fazlası Kırcaali Belediyesi’nin yaşamak için
iyi bir yer olduğunu düşünüyor,
yüzde 17,3’ü ise bu fikre katılmıyor.
Kırcaali Belediyesi’nin ekono-

mi durumuna verilen ortalama
not 2.95. Kıyaslamak için örneğin, Kırcaali’ye komşu Haskovo
(Hasköy) Belediyesi’ne ortalama 3,65 notu veriliyor.
Kırcaali Belediyesi’nde yaşanan sorunların temelinde ekonomik yetersizlik yatmaktadır.
Nüfusun yüzde 41’i sosyalekonomik sorunların olduğunu söylüyor. Bu bağlamda acil
çözüm gerektiren konuların ilki
işsizlik, ardından ise düşük işçi
ücretleri ve emeklilik maaşları
geliyor.

Yerel iktidarın çalışmaları konusuna gelince, Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis’e ortalama 3,87 notu verilirken, aynı
zamanda nüfusun yüzde 53’ü,
başka bir Belediye Başkanı
istemediklerini ifade ediyorlar.
Belediye Meclis Kurulu ise ortalama 3,24 notunu alıyor. Belediye İdaresi’nin ortalama notu
ise 3,57.
Örneğin, komşu Haskovo Belediye Başkanı’nın ortalama
notu 4,54.
“Yerel siyaset adamlarının ne
ölçüde sizin çıkarlarınız için
çalışıyorlar?” sorusuna yüzde
54,7’si “hiçbir ölçüde”, yüzde
0,8’i ise “büyük ölçüde” diye
cevap veriyor. Ayrıca ankete
katılanların yüzde 84’ü yerel si-

yasetçiler tarafından tamamen
veya büyük bir ölçüde ihmal
edildiklerini düşünüyorlar.
Belediye’de 2011 yılındaki
yerel seçimlerde vatandaşın
yüzde 84,2’i oy kullanırken,
yüzde 15,8’inin ise kullanmadığı ortaya çıkıyor. Müsabakaya
katılarak belediye memuru olmak isteyenler nüfusun yüzde
13,8’i, istemeyenler ise yüzde
83,2 oranındadır.
Son 1 yılda vatandaşların yüzde 15,3’ü protesto eylemlerine
katıldıklarını, yüzde 84,7’si ise
herhangi bir protestoda yer almadıklarını söylüyor. Siyasetçilerin politikalarını düzeltmek için
yapılan girişimlere vatandaşların yüzde 36’sı iştirak edeceklerini, yüzde 56’sı ise olumsuz
cevap vermektedir.
Aralarında Kırcaali Haber’in
de bulunduğu toplam 8 yerel
ve bölgesel basın aracında yayınlanan 273 haber ve yazının
incelenmesi üzere yüzde 51’in
siyasi, yüzde 20’sinin kültür,
yüzde 12’sinin ise sosyal politika konulu oldukları ortaya
çıkıyor. Haber ve başka yazıların yüzde 7 oranında ekonomi,
yüzde 2’sinin bilim, teknoloji,
doğal afetler ve başka konuları
içerirken, yüzde 1’inin ise spor,
ilginç şeyler, din, kanun/ toplum
düzeni konuları kapsadıkları anlaşılıyor.
Basın araçlarının en çok ilgilendiği konular Meclis Kurulu’nun
faaliyeti, Belediye’nin finansmanları, ekonomi, yatırımlar,
sosyal sorunlar, eğitim, kültür/
din ve başkaları olarak sıralanıyor.
Gerek siyasetçilerin, gerekse
vatandaşların ekonomi, sosyalekonomik sorunlar, altyapı, temizlik, sağlık gibi aynı konularla
ilgilendikleri açıklandı.

Halit Elma, “Ben ve iş arkadaşlarım memleketinizi gördük. Ardino’dan başka Şeytan
Köprüsü, Kartal Kayaları, Borovitsa (Çamdere) ve Suhovo
(Susuzburun) köylerini de ziyaret ettik. Ardino bölgesinin
dünyanın muhteşem cennet
köşelerinden biri olduğunu
gördük. Burada insanlar, doğa
ve tüm çevre son derece cezp
edicidirler. Ardino’da maneviyat, tarım, turistik atraksiyonlar
bakımından benzer belediyeler olduğumuzu tespit ettik.
Her iki belediye de büyük bir
birikime sahip ve birbirimize
göstereceğimiz çok şeyler var.
İşbirliği niyeti, kardeşlik sözleşmesi ve çalışma programı
için ortak protokol imzalamaktan başka bir şey kalmıyor”
diye paylaştı.
Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murat ve Meclis Başkanı Sezgin Bayram da Kaymaklı ile kardeşlik kurulmasına koşulsuz hazır olduklarını
dile getirdiler.

Alpha Research ajansına
göre, GERB ve BSP
arasında oy farkı azalıyor
Kamuoyu araştırma kuruluşlarından Alpha Research tarafından 12-17 Ocak tarihleri arasında yapılan anket sonuçlarına göre,
GERB ile BSP arasındaki oy farkının azaldığı açıklandı. Anket
sonuçlarına göre, GERB’in yüzde 20.9, BSP partisinin ise yüzde
18.5 oy alabilecekleri belirtildi. Eylül ayına göre GERB partisinin
az da olsa yüzde 0.5 oranında destek kaybettiği, BSP partisi tarafından gündeme getirilen nükleer santral referandumundan dolayı
ise desteğin yüzde 2 oranında arttığı kaydedildi. Alpha Research
ajansına göre, önümüzdeki dönem meclise dört partinin girmesine
kesin gözüyle bakılıyor. Buna göre, meclisteki oy dağılımının şu
şekilde olacağı tahmin ediliyor: GERB yüzde 20.9; BSP yüzde
18.5; Vatandaşların Bulgaristan’ı Hareketi yüzde 5.6 ve HÖH/DPS
partisinin yüzde 5.4 oy alması bekleniyor. Geri kalan dört siyasi
partinin ise yüzde 4’lük baraja yakın oy almaları bekleniyor.

Diyanet'ten çok kritik uyarı
T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, vefat edenlerin ardından yakınlarının sıkça uyguladığı 7, 40 ve 52 duasının ve özel merasim
yapmanın, dini bir kaynağının olmadığını açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Yüksek Kurulu'na yöneltilen "Vefat
edenler için 7, 40 ve 52'nci gün duası var mıdır, dini dayanağı
nedir? '' sorusuna verilen yanıtta, vefat edenlerin arkasından özel
günler düzenlemenin ve dini merasim yapmanın hiçbir dini dayanağı olmadığı hatırlatıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde soruya verilen
karşılık şu şekilde yayınlandı:
''Bir kimsenin ölümünün 7, 40 ve 52'nci günü şeklinde zamanlar tayin edip bu zamanlardan özel merasim yapma şeklindeki
uygulamaların hiçbir dinî dayanağı yoktur. Ölen bir Müslümanın
usulüne göre yıkanıp kefenlenmesi ve cenaze namazının kılınarak defnedilmesi farzdır. Bunun dışında yapılması zorunlu olan
bir şey yoktur. Ancak, sevabı ölen kimsenin ruhuna bağışlanmak
üzere hayır yapılabileceği gibi, çeşitli vesilelerle dua da edilebilir. Hz. Âişe'den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber
(s.a.v.)'e bir adam: 'Annem ansızın öldü. Öyle sanıyorum ki şayet
konuşabilseydi, sadaka verilmesini vasiyet ederdi. Şimdi ben,
onun adına sadaka versem, sevabı ona ulaşır mı?' diye sordu.
Peygamberimiz de (s.a.v.): 'Evet, ulaşır. Onun namına sadaka
ver' buyurdu.''
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Bulgaristan Türk Edebiyatından bir yaprak daha düştü
Bulgaristan’da Türk edebiyatının seçkin adı, Türk aydınlarının önde gelen ismi
Sabahattin Bayramov Öz 14
Ocak tarihinde 82 yaşında
hayata veda etti.Gençliğinin
en yeşil yıllarından ömrünün
sonuna kadar kendini Türkçe
edebiyata adayan Sabahattin
Bayramov, 1970- 1989 yıllarında Bulgaristan Radyosu’nun
Türkçe Yayınlarında çalıştı.
Program yapımcısı ve sunucusu Sabahattin Bayramov,
1990 yılında Türkiye’ye göç
etti ve ömrünün sonuna kadar yaşadığı Bursa’da adına
Öz soyadını ekledi. Sabahattin Bayramov, Türk kültürüne,
Türk özbenliğine, yerli folklore,
edebiyata ve güzel olan herşeye duyarlılığıyla, işindeki
ciddiyetiyle, bize `yol` gösterişiyle, gençlere örnek `meslek
ve şiir sevgisiyle” her zaman
kalplerimizde kalacaktir.
Sabahattin Bayramov (Sabahattin Bayramov Öz)
Dobr iç' te 1931’de do ğ -

du. İlk ve or taokulu
Hacıoğlupazarcığı'nda, liseyi

Sabahattin Bayramov Öz
1931 - 2013
de Sofya'da bitirdi. Askerliğini
"Trudovo Delo" (Emek Davası)
gazetesinin Türkçe sayfasında çalışmakla geçirdi. Bundan
sonra "Halk Gençliği" gazetesinin Kültür şubesini yönetti.
"Narodna Prosveta" (Halk Eğitimi) Devlet Yayınevinin "Türkçe Edebiyat" kolunda uzun
yıllar çalıştı. Bir süre Şumnu
Tiyatrosunda kaldı. Bundan

sonra da Sofya Radyosunun
Türkiye'ye ait Türkçe Yayınlar servisinde hayli yıl çalıştı.
1990 baharında Türkiye'ye
göç etti.
"Halk Gençliği" gazetisinin
bir edebiyat yarışmasına ilk
şiiriyle katıldı, birincilik ödülünü kazandı. Bundan böyle tüm
hayatını sanata bağlayan şair,
orijinal eserleriyle edebiyatımızın ünlü temsilcilerinden biri
oldu. Şiirleri hayal zenginliği,
sıcaklık, içtenlikle dolu. Bunların bir çoğunda şaire özgü bir
felsefe var. Güzel Türkçesi,
imajlı üslûbu da yaratıcılığının ayrı bir zenginliğini oluşturmaktadır.
Şiirlerinin bir bölümü "Adresim Şudur" (1962) ve "Sokaklarım Çağırışımlar İçinde"
(1966) şiir ki-taplarında topludur. Sanatçımızın bir de "Ahmet" (1964) destanı vardır.
Sabahattin Bayramov’u sevgiyle anarken, Allah’tan Rahmet diliyor, yattığı yerler Nur,
toprağı Cennet olsun diyoruz!
Kırcaali Haber

ALEV Dergisi 5. Yılını Kutladı
1. sayfadan devam
rum” diyerek, Filibe’de göreve
başladığından sonra Mehmet
Bey ile Emel Hanım’ın ilk tanıştığı insanların başına geldiklerini paylaştı. Sayın Cebeci, Başkonsolosluğa gelerek
kendilerini tanıtıp çalışmaları
hakkında bilgi verdiklerini
açıkladı.
Başkonsolos, “Bu vesileyle
kendilerini ve çalışmalarını
takdir ettiğimi ifade etmek istiyorum. Maalesef, kültür ve
basın alanında Bulgaristan’da
yaşayan soydaşlarımızın çok
ciddi eksiklikleri var. Alev
dergisi bu çerçevede önemli
bir boşluğu dolduruyor. Biz
bu tür dergilerin, gazetelerin,
radyoların, hatta televizyonların olmasını ve sayılarının
artmasını istiyoruz. Mevcut
olanların daha da hacimleri
ve kalitelerinin artmasını istiyoruz. Bugün bu organizasyonun bu kütüphanede olmasını da önemsiyorum. Çünkü
Ömer Lütfi Kültür Derneği de
kültür alanında önemli hizmet
veriyor. Aynı şekilde Kırcaali Haber gazetesi, Ajans. Bg
de öyle” diye vurguladı. Sayın
Cebeci, “Soydaşlarımızın bunun çok daha iyisini yapabileceğini biliyoruz. Onun için
atılan bu adımlar bizim için
çok anlamlı, çok önemli” diye
altını çizerek, dergi sahiplerini tebrik etti ve çalışmalarında
başarılarının devamını diledi.

Daha sonra derginin redaksiyon kurulundan Doç. Dr.
Kasım Yunus, 5.yıl içinde
derginin varlığının mevcudiyetini kültür hayatımızda kanıtladığını kaydederek, “Bundan böyle de dergiye kültür
kıvılcımlarını daha kuvvetle
saçmasında bol bol başarılar diliyorum” dedi. Doç. Dr.

hiçbir dergi çıkmadığını belirtti. Bu konuda Alev dergisinin ilk olduğunu vurguladı.
Şair Habibe Hasanova, 47
yıl önce öğrenciyken ilk yazdığı şiiri götürdüğü Nov Jivot
gazetesinin ekibinde yer alan
Mehmet Alev’in kendisini bu
konuda teşvik ettiğini ve teşekkürlerini ifade etti.

ALDANIŞ
Sözde eskisi kadar kanmayacaktım sana,
özde öyle yürekten yanmayacaktım sana...
Gözlerine baktım, yine aldandım;
Gözlerin bir yakın göründü bana.
Bir lâhza kendimi denizde sandım,
Bir lâhza bahtiyardım, yürekten, yana yana.,
Hep böyle dokumuşum ömür bezimi,
Renkler hep aynı, desen hep bir;
Med'le yakınlaşan kızın izini,
Hep böyle cezirler alır götürür....
Aldatmışım yine, bundan bana ne,
Sevmemişin beni, bundan ne çıkar!...
Değil mi dalgalar koşuyorken engine;
Enginde korktuğum o sırrı yıkar.
Değil mi, bir lâhza yeniden sevgilindim,
Değil mi bir lâhza mesuttum yine;
Bütün şüphelerden yundum-silindim,
O acı gerçeği unuttum yine.

KARABASAN
Gözlerimi yitirdim
Renkler kana boyandı ışık karmaşasında
Doruklar düzlüğe dönüştü;
Sesim sokaklarda tutsak,
Onurum kamburum oldu
Gözlerimi yitirdiğim gün.
Gizlerimi yitirdim
Issız yörüngesinde dondu yürek
Sevgilerim kalakaldı karanlık pusularda;
Silinince geçmişle geleceğin anlamı,
Hangi dilde ağlayıp
Hangi dilde güleceğimi,
Anılarımda dostlarımı nasıl bulacağımı
Bilemedim
Gizlerimi yitirdiğim gün.
İzlerimi yitirdim
Gizemli bir boşluğa gömüldüğü zaman
Öz saygımın burcundan yıldızlar kaydı.
Kimliğim prangalı;
Babam bile mezarında yabancı oldu bana
İzlerimi yitirdiğim gün.
Gözlerimi yitirdim
Gizlerimi yitirdim
İzlerimi yitirdim
Adımı elimden aldıkları gün.

Kasım Yunus, gerek dergiye,
gerekse Türkçe çıkan gazetelerin seviyesini aydınlarımız makaleleriyle yükseltebileceklerini, fakat nedense
kalem oynatmaya yanaşmadıklarını ileri sürdü.
Yine ekipten avukat-yazar
Mustafa Bayramali de dergi
sahiplerine sağlık ve başarı
dileklerinde bulunarak, 1050.yıldönümünde de beraber
olmayı diledi. Kırcaali İli’nde
1912 yılından sonra çok sayıda kısa ömürlü gazete, fakat

Dergiye sık sık konuk olan
ressam Kamber Kamber de
Alev dergisi hakkında bir yazısını okudu.
Ardino Kültür Mirasını Koruma Kamu Kurulu Başkanı
Necmi Hocov adına Yardımcısı Selahiddin Karabaşev,
Rodopska İskra Toplum
Merkezi Başkanı Yüksel İsmailov adına da yazılan tebrik mektubunu okudu.
Kırcaali Emekliler Birliği İlçe
ve İl yönetimi adına İlinka Vasileva, dergi ekibine başarılar

Sabahattin Bayramov Öz
dilerken ileride hoşgörünün
hakim olduğu dergiyle daha
sıkı bağlantılar içerisinde olmak istediklerini paylaştı.
Alev dergisi imtiyaz sahibi
Emel Balıkçı, Türk kültürünü popülarize etme amacını
güttüklerini söyledi. Şair, ilk
başlarda genç bir gelin gibi
nereye ayak bastığını bilmeden bu işe atıldığını, fakat bir
boşluğu doldurmak zorunda
kaldığını fark ettiğini paylaş-

tı.
Sayı Balıkçı, Türk yaratıcılarından başka, dergide Bulgar,
Roman, Yahudi ve Rus asıllı
yaratıcılara da yer verdiklerini vurguladı. Emel Balıkçı,
derginin var olması için eli
kalem tutan herkesten destek istedi.
Konuşmalardan sonra dergi ekibine birçok çiçek ve
hediyeler sunuldu. Kutlama
resepsiyonla sona erdi.
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İspanya’da çilek toplayacak 300 eleman aranıyor
İstihdam A jansı’na
bağlı Kırcaali İş Bürosu
Müdürlüğü tarafından
verilen bilgiye göre bölgede şu anda ilköğretim
veya lise eğitimli terzilik
ve ütü işi yapacak 6 kişi
aranmakta.
Bunun dışında ilköğretim ve orta eğitimli işsiz kişiler arasından bir
resepsiyonist, kamyon
sürücüsü, aşçı, krupiye,
3.derecede profesyonel
yeterliliğe sahip bir tornacı, gözlükçü /optimetri
uzmanı/, 2. derece profesyonel yeterliliği olan
bir tatlıcı ve genel hizmet işçisi arandığı ilan
edildi.
İş ilanına göre, yüksek
eğitimli işsizler arasından direksiyon öğret-

meni, hekim, hemşire,
çocuk hekimi ve inşaat

liğe sahip bir makine yapımı uzmanı aranıyor.

İngilizce bilen profesyonel yönlendirmede

mühendisi veya 3. derecede profesyonel yeterli-

Başka iş büroları tarafından yüksek eğitimli,

uzman biri, lise eğitimli
deneyimli teknik eleman,

Cami yapımına ilişkin referanduma “hayır” denildi
Ülkemizin güneybatısında bulunan Gotse Delçev
şehrinde cami yapımının
referanduma götürülmesi
teklif edildi.
İktidardaki GERB partisinin yerel meclis temsilcileri, projenin sessizce
yürütüldüğü iddiasıyla
cami yapımıyla ilgili konunun halk oylamasına
arz edilmesini istedi. Bu
istek üzerine tek gündem
maddesiyle toplanan yerel
meclis referandum isteğini reddetti. Ancak meclis
inşaat ile alakalı durumu
incelemek için geçici komisyon kurulmasına karar
verdi.
Bulgar Sosyalist Parti
üyesi Todor Stefanov dini
konuların doğrudan halka arz edilmesinin yanlış
olduğunu vurgulayarak,
"Burada Hristiyanlar daha
fazla.
Dolayısıyla referandumda galip gelebilirler. Sonuç
olarak aramızdaki güven

kaybolacak. Müslümanların daha yoğun olduğu
yerlerde buna benzer bir
soru kiliseler için sorulsa
nasıl olur?" diye sordu.

mal bir toplumda bu soruya yer yoktur. Aramızdaki hoşgörü ve saygıyı
yıkmayalım. Farklılığımız
bizim zenginliğimizdir."

Yerel meclise GERB'in
tek Müslüman üyesi olarak seçilen fakat daha
sonra partisinden istifa
eden Salih Bukovyan ise
bu konunun referanduma
götürülmesinin ancak 19.
yüzyıla yakışabileceğini
ve ayrımcılığa yol açtığını
belirtti. Bukovyan, "Nor-

dedi.
Belediye Meclis toplantısında görev alan üyelere,
Bölge Müftülüğün hazırladığı bildirge dağıtıldı. Toplantıya dışarıdan çok sayıda Müslüman vatandaş
da dinleyici olarak katıldı.
Toplantı sonrası Cihan
Haber Ajansı'na konuşan

Gotse Delçev Bölge Müftüsü Aydın Muhammed,
referandum önergesinin,
sunanlar tarafından geri
çekilmesini beklediğini;
fakat yine de kabul edilmediği için memnun olduğunu ifade etti. Şehirde
yaklaşık 5 bin Müslümanın yaşadığını dile getiren
Muhammed, yapılması
planlanan caminin 150200 kişilik kapasitesi olacağını vurguladı.
Şehirde 15. asırdan kalma ve geçen sene büyük
bölümü yıkılan Karaca
Paşa Camii hakkında da
bilgi veren bölge müftüsü, "Bu eser, milli anıt ilan
edildiği için onarımı biraz
daha zor. Tamiri için devletten ödenek çıkmadı.
Biz kendi imkanlarımızla
onarmaya kalksak bile
sonuç olarak cami olarak
değil, kültür anıtı olarak
duracak ve içerisinde
namaz kılınamayacak"
dedi.

Bulgaristan, Kayseri pastırmasını tescil ettirmek istiyor
Kayseri Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı,
Bulgaristan'ın Kayseri
pastırmasını tescil ettirmek istemesiyle ilgili
açıklama yaptı.
Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Şaban Ünlü,
Bulgaristan'ın Kayseri
pastırmasını tescil ettirmek istemesiyle ilgili,
"Kayseri pastırmasının
tescili var. Coğrafi işareti Kayseri Ticaret Odası

tarafından alındı" dedi.
Ünlü, yaptığı açıklama-

da, Kayseri ile özdeşleşen yöresel lezzetler
arasında pastırmanın

önemli yere sahip olduğunu söyledi.
Başka şehirlerde veya
ülkelerde de
pastırma üretilebileceğini
ancak Kayseri
pastırmasının
tescillendiğini ve coğrafi
işaretini aldığını vurgulayan
Ünlü, şunları kaydetti:
"Kayseri pastırmasının

tescili var. Coğrafi işareti Kayseri Ticaret Odası
tarafından alındı. Herkes
üretebilir, ticarete manisi
yok. Almanya da yapar,
Amerika da yapar. Ancak Kayseri pastırmasının kendine has lezzeti
var. Diğerlerinin lezzetine benzemez. Pastırmanın anavatanı Kayseri.
En uygun hava şartları
burada mevcut."
Kırcaali Haber

forklift kamyonlar sürebilen mağaza satıcısı, asit
yükleyici operatörü ve
bir de 1 yıl deneyime sahip gıda teknologu veya
gıda teknikeri arandığı
bildirildi.
Ayrıca EURES sistemi aracılığıyla Kırcaali
İş Bürosu, İspanya’da
çilek toplayacak 300 kadın arıyor. Bu işe aday
kadınların 25 ile 40 yaş
arasında olmaları, kır
işlerinde deneyimli olmaları, sıcak havaya ve
ağır işe fiziksel açıdan
dayanıklı olmaları isteniyor. İşçilere tutulan para
dışında günde 37,17 avro
ödenecek. Barınacak
yer işveren tarafından
sağlanıyor. Bulgaristan’a

dönüş biletini de işveren
ödeyecek.
İsrail’e inşaat işçileri
aranmaya devam ettiği belirtildi. Bu konuda
ayrıntılı bilgi Kırcaali İş
Bürosu 22 Nolu odadan
veya 0361/66562 telefonundan alınabilir.
İş ilanları hakkında
daha geniş bilgi edinmek isteyenler Kırcaali
Belediyesi için 6 53 60;
6 65 75, Momçilgrad /
Mestanlı/ Belediyesi
için 42 -16, Ardino /Eğridere/ Belediyesi için
27 -75, Krumovgrad /
Koşukavak/ Belediyesi
için 28 -86 ve Kirkovo
/Kızılağaç/ Belediyesi
için 21 -27 telefonlarını
arayabilirler.

Geçen yıl 820 kişi, ayrımcılık uygulanmasından şikayetçi oldu
2012 yılında ülke çapında toplam 820 şikayet ve ihbarda bulunuldu, bunun üzerine aynı dönemde 336
uyarı mektubu hazırlandı. Varna’da bunu açıklayan Komisyon Başkanı Ana Straşimirova, uyarı mektuplarının
büyük bir bölümünün ayrımcılığa maruz kalanların aile
durumu, eğitim, ikamet adresi gibi özel hayatıyla ilgili
oldukları anlaşıldı. Straşimirova, ikinci sıradaki uyarı
mektuplarının engellilik yaratma, ardından ise etnik
mensubiyet esası üzere ayrımcılık yapılması için olduklarını kaydetti.
Etnik mensubiyet esası üzere yapılan ayrımcılık

ihbarlarının büyük bir kısmı toplumsal yerlere erişim
olmaması, işe alınırken farklı davranış ve başka şeylerle ilgilidir.
Straşimirova, komisyonun önemli kararlarından birinin engelli çocukların biyolojik anne babalarının toplumun diğer üyeleri çocuk kabul eden veliler ve engelli olmayan çocukların biyolojik anne babaları ve 18
yaşını dolduran engelli bir çocuğun bakımı yapılması
durumu dahil olmak üzere olanakların eşitlendirilmesini öngören kanun tasarısı hazırlanması talimatnamesi
olduğunu yorumladı.
Onun ifadesine göre bu karar Varna’da engelli çocukların velileri tarafından gelen ihbar üzere alındı.
Bu ihbar üzere yapılan araştırmada komisyon şikayetçilerin toplum hayatına katılamadıklarından dolayı ayrımcılığa uğradıklarını tespit etti. Ayrımcılıktan
Koruma Komisyonu Başkanı, kanun düzenlemesiyle
engelli çocukların anne babalarının çocuğuna bakım
yapmalarından dolayı ücret almaları ve staj edinmelerinin öngörüldüğünü kaydetti.
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Metin Kazak: Önümüzde yapılacak genel
seçimlerine sahtecilik karışma tehlikesi var
Bulgaristan Meclisi'nde
seçim yasasında yapılacak değişiklikler üzerine, Avrupa Meclisinin
Strasburg oturumunda
yapılan tartışmalarda
Avrupa Milletvekilimiz
bir açıklama yaptı.
Avrupa Meclisi ALDE
grubundan Bulgaristan
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH/DPS) Milletvekili Metin Kazak, 14 –
17 Ocak tarihleri arasında Strasburg’da yapılan
ilk Genel Kurul toplantısında Meclisin dikkatine
Bulgaristan’da 41. Millet
Meclisinin Seçim Yasası
değişiklikleri konusunu
gündeme taşıdı.
Konuşmasında Metin
Kazak, Bulgaristan’ın
demokrasiye geçişi sürecinde ilk defa 23 yıl

sonra “karanlıkta” kabul edilmek üzere olan

Seçim Yasasındaki değişiklikler ile seçimlerin
şeffaf, demokratik ve
çoğulcu niteliğini sorgu-

ladığını söyledi.
“ B u d e ğ i ş ik lik l e r l e

adaylara getirilen ve
Anayasa ilkelerine aykırı olan 6 ay mecburi ikamet etme zorunluluğu 12

aya çıkartılıyor ki bu da
ayrımcılıktır. Muhalefet
temsilcilerinin
Sandık Komisyonları yönetim
kurulları içindeki varlığı ve
eşitliği kuşku
altında bırakılıyor, böylece oy
ver me i ş lemi
t amamlandıktan sonra, Sandık Komisyonu
seviyesinde
seçimlerin manipüle edilmesi
ve sahtecilik karışma tehlikesi
kaçınılmazdır”
diye konuştu.
Bulgaristan’ın
Avrupa Milletvekiline
göre Avrupa Güvenlik ve
İşbirliği Teşkilatı (AGİT)

Çiftçiler, Tarım Fonu’na açtıkları davaları kazanıyor
Çiftçiler, Devlet Tarım
Fonu’na açtıkları davaları kitlesel olarak kazanıyor. Tarım Fonu İcra
Müdürü Svilen Kostov,
2011 yılında Tarım ve
Gıda Bakanlığı’nın geriye dönük olarak işlenilen tarım arazilerinin
kadastro kayıtları yapılmasıyla ilgili kurallar
yürürlüğe girmesinden
sonra ceza uygulanan
tahıl üreticilerinin yaklaşık yarısının sunduğu
şikayet başvurularını
mahkemenin haklı bulduğunu bildirdi.
Tahıl Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı
Radoslav Hristov, “Bu

Son yıllarda Kırcaali
İlinden onlarca vatandaş
telefon dolandırıcılığına maruz kalarak büyük
miktarda para ve altın
takısı kaybettiler. Genelde dolandırıcılar, ev telefonlarından arayıp para
kopar tmak için çeşitli
senaryolar kullanıyor. En
çok, yakın bir akrabanın
trafik kazası yaptığı söyleniyor. Dolandırıcılar,
yaptığı kazada oğlunuz,
kızınız, torun veya başka
yakın bir akrabanız birinin
ölümüne sebep olduğunu
ve tutuklanmaması için de
hemen belirli bir miktar
paranın verilmesinin şart

uygulamadan toplam
5 800 kişi zarar gördü,
para cezalarının toplam
miktarı ise 20 milyon

koşulların değiştirilmesi
Avrupa kanunlarında görülemez. Sofya’da açılan
çok sayıda dava yüzün-

leva” diye belirtti.
O, “Geriye dönük olarak

den bir bölümü il idare
mahkemelerine yönlen-

dirildi” dedi. Svilen Kostov, “Bu kaynaklar ulusal bütçeden değil, yine
Avrupa Birliği tarafından
sağlanacak” diye kanaat
getirdi. Tarım Fonu İcra
Müdürü, “2010 yılı için
sübvansiyonlar, 2009
yılında uygulanan para
cezalarından yüzünden
kısıtlandı. Mahkemenin
kararlarını alınca biz
daha önce tutulan para
cezalarını ödüyoruz. Bu
ödemeler AB bütçesi
hesabına oluyor. O yüzden devlet tarafından
kaynaklar sağlanmıyor”
diye kaydetti.
Kırcaali Haber

tarafından yapılan ve
temel bağlayıcı niteliği
taşıyan önerilere bu Yasada uyulmuyor. Ayrıca
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin
(AKPM) de Seçim Yasasındaki değişiklikleri
özel izleme altında aldı
ve Bulgaristan için hala
geçerli olan denetim
sonrası izleme mekaniz-

Ortak proje kapsamında
7 bina restore edilecek
Bulgaristan’ın Türkiye ile ortaklaşa gerçekleştirdiği
Avrupa Birliği destekli bir proje kapsamında Burgaz
şehrinde 7 bina restore edilecek. Proje sözleşmesi
Haskovo’da (Hasköy) düzenlenen resmi törenle Burgaz Valisi Konstantin Grebenarov ile Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Nikolay Nankov
tarafından imzalandı.
“Geleceğe Bak, Tarihi Mirası Koru” adlı proje ocak
ayından itibaren uygulanmaya başlanacak. Burgaz
Valiliği’ne ait proje Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında gerçekleştiriliyor. Toplam
149 960 euro tutarındaki proje dahilinde çeşitli faaliyetler yapılacak.
Kültür anıtı niteliğindeki 7 binanın restorasyonuna ilişkin mimari planlar hazırlanmasından başka Türkiye’de il merkezi olan Kırklareli’nin Yayla
Mahallesi’nde 5 evin restore edilmesi yönünde yatırım
projeleri hazırlanacak.
Uzman ve üniversiteliler, sosyal ağlar aracılığıyla
mimari anıtlar hakkında bilgi toplayacak. Amaç, sınır
ötesi bölgelerde yaşayan insanların hayatından ilginç
olay ve olguları tanıtan maksimum derecede metin ve
fotoğraf malzemeleri toplanılmasıdır.
Elde edilen bulgular “Geçmişten Hatıralar, Gelecek
İçin Zenginlik” adında bir albüme toplanacak ve sınırın iki tarafında yaşayan insanlara hediye edilecek.
Projenin açılış konferansı ve belirlenen faaliyetlerin yerine getirilmesi için ihale prosedürlerine hazırlık
yapılacak. Bu proje, Burgaz Valiliği’nin bu yıl içinde
sınır ötesi işbirliği programı kapsamında kazandığı
ikinci proje.
Vali Grebenarov, “Bu proje benim için son derece
önemli, çünkü devlete ait binaların iyileştirilmesine
yardımcı olacak. Onların bakımını yapma olanakları
kısıtlı, çünkü hepsi de birer kültür anıtı ve yatırımcıların ilgisini çekmiyor” dedi.
Kırcaali Haber

Dikkat! Telefon dolandırıcıları var!
olduğunu anlatıyorlar.
Bazen yur t dışından
acilen aşı sağlanması
gereken hasta bir akraba
için para isteniyor. Sık sık
dolandırıcılar bu olaydan
polise bahsetmemeniz
için uyararak, hemen parayı almak için bir aracı
gönderiyorlar. Aynı şekilde yurt dışından yakın
birinden gelen bir paketi
almak, satışından yüksek
kar elde edeceğiniz malzemelerle kazançlı bir iş
anlaşması yapmak, şans
oyunlarından kazanç elde
etmek, adam kaçırmak

için fidye ödemesi için
para isteyebilirler.
Dolandırıcılar, piyango
veya bir şans oyunundan para kazandığınızı
ve kontör alıp parolasını
dikte etmeniz gerektiğini
bildirebilirler, yapılan bir
büyünün bozulmasını,
ev onarımı, sosyal yardımlarda bulunmayı, ev
kiralamayı önerebilirler
ve daha başka yollara
başvurabilirler. Bazı durumlarda suçlar aldatmayla başlayıp soygunla
sonuçlanıyor.
Genelde dolandırıcılar,

ilk başta büyük miktar
para istiyor, fakat sonra daha azına da razı
gelerek paraların acele
verilmesi için ısrarcı oluyorlar.
Bunlar ın önlenme si
için eğer yabancı birileri
her hangi bir sebeple ev
telefonunuzdan arayıp
para istiyorsa, istenileni
vermeye acele etmeyin.
Saatlerce kurbanlarını
aldatmaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde
taviz vermeyin ve arama
hakkında kimseye bilgi
vermemeniz konusunda

masını sonlandırmadı.
Son olarak Metin Kazak iktidarın sergilediği
bu tutum ve davranışının kabul edilemez ve
çirkin olduğunu ve bununla ülkenin demokratik gelişimini baltalayıp
Avrupa geleceğine ciddi
bir tehdit oluşturduğunu
söyledi.
Kırcaali Haber

sizi korkutmalarına karşı
gevşemeyin. Az bir zaman isteyin ve hemen
polise ihbar edin. Eğer
bir yakınınız sizi ararsa ilk
önce durumu açıklamaya
çalışın. Telefon dolandırıcıları çok yetenekli ve
çoğu zaman sizi paniğe
düşürüp istedikleri parayı alabilmek için belaya
uğrayan akrabanız rolünü oynuyorlar. Yüz yüze
görüşme talebinde bulunun, yakınlarınızın bilgisi
olduğu kişi ve olaylar hakkında bilgi edinin, başka
tanıdık kişi ve akrabalarla

konuşun. Telefonda arayan kişilerle özel veriler
paylaşmayın, çünkü daha
sonra dolandırıcılar onları
sizi aldatmak için çok başarılı bir şekilde kullanabilirler. Başka şehirlerde
para vermeyi kabul etmeyin, çünkü dolandırıcılar
bu tür varyantlar da teklif
ediyorlar.
Unutmayın: Dolandırıcılar sık sık senaryoları
değiştiriyorlar. Güvenmeyin, yabancılara para vermeyin ve her bir şüphede
112 telefonundan veya en
yakın karakola başvurarak
polisten yardım arayın.
Kırcaali Haber
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Filibe Valisi Dimitrov, Edirne Valisi Hasan Duruer'e iade-i ziyarette bulundu

Edirne Valisi Hasan Duruer'e
i a d e - i z i ya r et te b u l u n a n
Bulgaristan'ın Filibe Bölge Valisi Zdravko Dimitrov, Türk öğrencilerin Filibe'de çok iyi vakit
geçirdiğini belirterek, "Çocuklarınız kendilerini Filibe'de çok
mutlu hissediyor" dedi.
Beraberindeki işadamlarıyla birlikte Vali Hasan Duruer'i
makamında ziyaret eden Vali
Dimitrov, Filibe-Bursa ve Filibeİstanbul uçuş seferlerini başlatmak için Türkiye'de birtakım
görüşmelerde bulunacaklarını
belirtti.
"TÜRK ÖĞRENCİLERİ
FİLİBE'DE KENDİLERİNİ RAHAT HİSSEDİYOR"
Ziyarette konuşan Vali Zdravko Dimitrov, Bulgaristan'da
okuyan öğrencilerin diplomalarının Türkiye'de geçerliliği
konusunda mutabakata varıldığını belirterek bu konuda
Türk yetkililere teşekkür etti.
Edirne ile Filibe'nin güzel ikili
ilişkileri olduğunu kaydeden Dimitrov, "Edirne'nin olduğu gibi
Filibe'nin de öğrenci kenti olması dolayısıyla buradaki ilişkilerin
gelişmesi iki kentinde amaçları

doğrultusunda uygun düşmektedir. Bir önceki görüşmemizde
Bulgaristan Plovdiv kentinde

bizim Plovdiv şehrinde mutlu ve
kendilerini çok iyi hissediyorlar"
dedi. BURSA VE İSTANBUL'A

feri açmak niyetindeyiz. İki kente de hava alanından direkt dış
hatlardan sefer yapılması konu-

okuyan Türk öğrencilerin kendilerini orada rahat hissettiğini
söylemiştik. Boş zamanlarını
nasıl geçirdiklerini ve nasıl spor
yaptıklarını, eğlendiklerini söyleyebilirim. Sizin çocuklarınız

DIŞ HAT SEFERİ
Edirne'den sonra İstanbul ve
Bursa'ya hareket edeceklerini belirten Zdravko Dimitrov,
"Filibe'de havaalanımız var ve
Bursa ve İstanbul'a dış hat se-

sunda çalışmalar yapmak istiyoruz. Filibe'de yatırım yapan
Türk firmaları var ve periyodik
olarak görüşmelerimiz oluyor.
Ekonomik anlamda kendilerini
rahat sakin ve iyi hissettiklerini

ifade ediyorlar. Bulgaristan'dan
da Türkiye'ye gelen işadamları
var, onlar da aynı düşüncedeler. Ticari anlamda da ikili ilişkilerin daha da gelişeceği düşüncesindeyim" diye konuştu.
Vali Hasan Duruer iade-i
ziyaretinden ötürü Zdravko
Dimitrov'a teşekkür etti. Kendisinin Filibe ziyaretinde iki kent
arasındaki ilişkileri geliştirme
konusunda karşılıklı mutabakata vardıklarını belirten Vali
Duruer, "Edirne ile Filibe arasında müşterek yönlerimiz,
her iki kentin tarihi olması. Tarım ve hayvancılık konusunda
yapılacak olan çalışmalarda
müşterek işbirliği yapabiliriz.
İşadamlarıyla birlikte gelmeleri
de ticaretin gelişmesi yönünde
ilişkilerin daha da artacağını
göstermektedir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Edirne
Temsilcisi Elçi Metin Kılıç ile
Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Lübomir Popov'un da
bulunduğu ziyarette Edirne Valisi Hasan Duruer, Bulgaristan'ın
Filibe Bölge Valisi Zdravko
Dimitrov'a Edirnekari tablosu
hediye etti.

ayında Sofya’da yapılacak
matematik eğitiminde bilişim
teknolojileri kullanımına ilişkin
konferansa da katılmak için
davetiye aldılar.
Kızlardan başka aynı okuldan 10.sınıf öğrencileri İvan
Gerganov, Huben İvanov, Nikolay Atanasov ve İvan İvanov
da tez çalışmalarını başarıyla
savundular ve birer başarı belgesi aldılar.
BAN Matematik ve Bilişim
Enstitüsü’nün düzenlediği 13.
Ulusal Matematik Kongresi’nde
ülkeden 13 şehirden 77 öğrenci toplam 54 projeyle yarıştı.
Onlar matematik, bilişim ve bi-

lişim teknolojileri olmak üzere
iki bölümde yarıştı. Katılımcıların rekabet seviyesini bilimsel
tez yönetmenlerinden birinin
akademisyen olması gösteriyor.
Artık 8.yıl Kırcaali “Petko
Slaveykov” Lisesi’nin genç
matematikçileri ulusal matematik kongrelerinde dereceye
girenler arasında bulunuyor.
Bu yıl da Kırcaali Lisesi, fenmatematik ağırlıklı bir lise olmamasına rağmen ülkede
önde gelen fen-matematik
ağırlıklı liseler arasına girmeyi
başardı.
Kırcaali Haber

Cansua, Gülbeyaz ve Marinela, ülkede
matematik birincileri arasında
18-20 Ocak tarihlerinde Gabrovo şehrinde düzenlenen Ulusal Matematik Kongresi’nde
Kırcaali “Petko Slaveykov”
Lisesi dereceye giren okullar

savundular.
Kongrede verilen en büyük
ödül olan üstün başarı belgesi
7 proje için sunuldu. Onlardan
4’ü Sofya Matematik Lisesi,

arasında bulunuyor. Lisede
Vılço Milçev yönetmenliğinde
faaliyet sürdüren matematik
okulu öğrencileri Bulgar Bilimler Akademisi’nden (BAN)
oluşturulan jüri önünde hazırladığı projeleri en iyi bir şekilde

2’si Kırcaali “Petko Slaveykov”
Lisesi ve 1’i de Plovdiv Matematik Lisesi’nin projeleridir.
Üstün başarı belgesi geometri projeleri için Kırcaali lisesinde bu eğitim öğretim yılında
12.sınıfta okuyan Cansua Ali,

Gülbeyaz Ahmet ve Marinela
Petkova kazandılar. Aralarında Plovdiv Paisiy Hilendarski
Üniversitesi’nin de bulunduğu
5 üniversitenin kabul için bu
öğrencilere 6.00 ala notunu
tanımalarından dolayı hangi
üniversitede okuyacakları konusunda seçim yapmak zorunda kalacaklar.
Bu başarı, üç kıza Bulgaristan
Matematikçiler Derneği’nin Bahar Konferansı’nın öğrenci bölümüne davet edilmelerini sağladı. Konferans, nisan ayında
yapılacak, tüm masraflar BAN
Matematik ve Bilişim Enstitüsü
tarafından karşılanacak. Üç öğrenci performansı için jüri Başkanı BAN Sorumlu Üyesi Oleg
Muşkarov ile Bulgaristan Matematikçiler Derneği Başkanı
Akademik Petar Kenderov’tan
övgü aldılar. Kongrede hazır
bulunan Akademik Kenderov,
matematik birincilerine ödüllerini sundu. Ayrıca Cansua,
Gülbeyaz ve Marinela şubat
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