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Haydi, Hepimiz Dilekçe Verelim, Ana Dilimizi Güzel Bilelim!
Dil, insanın Dünya’ya
açılan penceresidir. Bir

insanın ana dilinden
kopması veya koparılması onun yalnızca ailesi, milleti ile bağlarının

kopması değil, aynı zamanda Dünya ile bağla-

rının kopması demektir.
Çok değerli anne ve
babalarımız!
Türkçe dersi bir yük

değil, çocuğun bir
zenginliğidir, okul ba-

şarısını arttıracak en
önemli etkenlerden
biridir!
Bir çocuk kendi ana

dilinde ne kadar güçlü
olursa, herhangi başka
bir dili de aynı ölçüde iyi
ve sağlam olarak öğrenir!
Tür kç e ö ğ ret imine
sahip çıkma hepimizin
elindedir!
Çocuklarımızın ana dili
Türkçe, okul dili Bulgarca – bu bir zenginliktir!
Bu yüzden sizleri çocuklarımızın çok dilliliğini
evde, yuvada ve okulda
desteklemek için gerekli
çalışmaları yapmaya çağırıyoruz!
Değerli veliler,
Bulgaristan Anayasasının vermiş olduğu
haklardan yararlanarak,
çocuklarımızın Anadilleri Türkçeyi okuyup
öğrenmeleri için duyarlı
olalım!
Doğal hakkımızı kullanarak Anadilimizi çocuklarımıza okutalım.
A nadilimiz Tür kç eyi
ders olarak seçebilmek
amacıyla dilekçe vermek için son tarihin 19
Mayıs 2013 olduğunu
unutmayalım, çevremize
de duyuralım. Türkçemizi yaşatalım!
Türk Kültür ve Sanat
Derneği
Güney Bulgaristan
Türkçe Öğretmenleri
Derneği

Zorunlu Seçmeli Türkçe
Dersini Okuma Çağrısı

“Anadilini öğrenmek
ve korumak diğer bir
dilin öğrenilmemesi
pahasına olmuyor”
Güney Bulgaristan
Türkçe Öğretmenleri Derneği ile Kırcaali
Türk Kültür ve Sanat
Derneği okullarda seçmeli ders olarak Türkçenin okunması için
bilinçlendirme hareketi
başlattı. Başta Kuzey
ve Doğu Bulgaristan

Türkçe Öğretmenler
Derneği olmak üzere,
ülke genelinde etkinlik yürüten çok sayıda
dernek de "Uyan, Anadiline, Kültürüne Sahip
Çık!" Girişimine katılması bekleniyor.
Bu iki dernek sonrası Mestanlı Türk Kültür Sanat ve Etkileşim
Derneği, Sofya Kültürel
Etkileşim Derneği de

Devamı 3’de

SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

Böyle bir tesiste sağlığınızı kazanmak,
tatilinizi yapmak ister misiniz?
O zaman arayın detayları konuşalım.
İrtibat tel: +90 5382711724; +90 5324312126
www.termalafyonda.com
e-maıl: mehmetserbest62@gmail.com

10 Nisan 2013

Dr. Sabri ALAGÖZ

Geçen sayıdan devam
Şair Ferhat bu eserini
1916 yılında kaleme almış olsa gerek. Yaşının
yetmiş altı oluşundan
sözetmesi bunun bir kanıtıdır. Vatana muhabbeti,
sevgisi sonsuz olan şair
okurlarına hitaben şöyle
demektedir:
“Ey birader, vasiyet
edeyim sana
Feda et canını sen bu
vatana
Vatan bir madendir aklı
olana
Devir olmaz hatırdan
bir zaman vatan.”
“HARB-İ
UMUMİ
DESTA NI ” yurdumuz
Bulgaristan’ın Birinci Cihan Savaşına katılmasından önce kaleme alınmıştır. Çünkü bir dörtlükte
şunları okuyoruz:
“Bulgaristan yakayı
vermedi ele
Rüsva-i alem olup düşmedi dile
Düşündü milleti vermedi ele
Hesapsız güdene sor,
neler oldu.”
Devamen:
“Gelelim Türkiye vermez payını
Sonra çıkar aslı Türkün
oyunu
Türkler arabayla avlar
avını
Mustafa Kemal’e sor
neler oldu.
Buradan anlaşılıyor ki,
Türkü yeryüzünden silmek isteyen karanlık
güçlerin ve ordularının
Çanakkale savaşlarında
görülmedik bir yenilgi
almalarından sonra yazıldığını söyleyebiliriz.
Orada neler olduğunu en
iyi, bütün Cihana ancak
Türk ulusunun büyük evladı Mustafa Kemal Paşa
söyleyebilir. Düşman yıllar sonra Atatürk’ü ebedi
mekanına uğurlarken,
tabutu başında da Anafartaları anımsatmıştır.
Hatasızca hazırlanmış
hesap edilen saldırılara,
asıl hatasız cevap veren
Mustafa Kemal Paşa ve
onun ordusu, Türk’ün
mert ve ölümsüz evlatları olmuştur. Çünkü Türk
askeri vatanı savunurken
savaştan önce ölmeyi
öğrenerek sahneye çıkmıştır. Artık Türk milletini Türk devletinin kaderi
Mustafa Kemal Paşa’nın
elindedir. Bunu şair Fer-
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Kurtar Vatanı Paşam
hat çok uygun bir biçimde dile getirmiş, ustaca
yansıtmıştır. Şairin biçtiği
değer:
“Ülkeler boş yere kana
boyandı” ve bunun neticesi olarak, vatansız
kalanlara Birinci Cihan
Savaşı’nın insanlığa neler geçtirdiğini sormalı,
demektedir. Şairin felsefesi yaşam gerçekleridir. Bunu da “Cehalet
Destanı”nda yansıtmaktadır. Ana fikir: “İlmi yoksa bir kişinin ehli kamil
olmaz”. Kişiyi “mağdur”,
“mağlûp”, “ifgal”, “rüsva”,
eyleyen hep cehalettir.
Şair haklı olarak ortaya
attığı şairane fikrini şöyle
özetler: “Cahil ile kavle
girme, yoktur sadık sözü
/Milyoner olsa cihanda
açtır onun gözü.”
Doğu Rodoplar’ın yetiştirdiği şair Ferhat’ın küçük kitabındaki dördüncü
eser de “MUSTAFA KEMAL PAŞA DESTANI”dır.
Destan on dört dörtlükten
oluşmaktadır. Hece ölçüsüyle kaleme alınmıştır.
6/5 duraklı, AAAB uyaklıdır. Destanın içerik ve
kuruluşundan ayan oluyor ki, eser büyük bir içtenlikle, Mustafa Kemal
Paşa’nın Türk ulusunun
biricik kurtarıcısı oluşu
inancıyla, onun dünyayı şaşırtacak zaferine
başlılıkla, Türk askerinin
onun komutanlığı sayesinde vatanın istiklale
kavuşturacağı inancıyla
kaleme alınmıştır. Şair
bu inancının gücünü her
dörtlüğün sonunda tekrarladığı “AMAN KEMAL
PAŞA, KURTAR VATANI”
dizesiyle ifade eder. Şairin insanlığı, adaletseverliği “zalimlerden İslam’ın
hakkın” almaktan söz
etmesinde görülmektedir. Bir başka deyimle,
şair birçoklarının öç alma
fikrinden tamamen uzak
kalmaktadır. Şunu da
belirtmeden geçmek olamaz. Yunanlıların Türk’e
ve Bulgara ezeli düşmanlığını da dile getirmektedir. O yüzden de bir nevi
Kemal Paşa’yı Türkün
vatanını kurtardığı gibi,
Bulgar ordusuyla cenkte
birçok esir aldığını ve askerin yüzde doksan dokuzunun gözlerini oyduğunu
da hatırlatmaktadır. Şair
bu destanı millete “bergüzar” (armağan) etmiştir.
Kusurları varsa bağışlanmasını rica etmektedir.
Yazımızda (araştırma)
“Mustafa Kemal Paşa
Destanı”nın Latin alfabesi ile deşifre edilirken

bazı gazete ve dergilerde
kaçırılan tamsızlıklara değinmek isteriz. Örneğin,
“Bizim Anayurt” gazetesi.
Üçüncü dörtlüğün ikinci
dizesindeki ilk kelime “ol”
değil, “evvel” diye okunsa
gerek. Heceleri sayıvermek bunu desteklemektedir. İkinci mısrasında
ise, Yunanlıların katetmesinden değil kastetme-

cağında şüphemiz yoktur. Dokuzuncu dörtlükte:
“Mustafa Kemal Paşadır
ki dönmezem geri” yerine
“Mustafa Kemal Paşa der
ki, dönmezem geri” olmalıdır. Sonuncu dörtlükte
de belirli bir aksaklığa gidilmiştir, fikrindeyiz: “Bir
güzar”ın yerini “anmalık”
veya “armağan” anlamı
taşıyan “Bergüzar” al-

sinden söz edilse gerek.
Beşinci dörtlüğün ikinci
dizesindeki ilk kelime
“hata” yerine “hatta” ola-

malıdır. Yeri gelmişken
Atatürk’ün Arap Alfabesini bırakıp Latin alfabesine
geçmesinin nedenlerini

de hatırlatmak yerinde
olacaktır. Altıncı dörtlükteki ikinci dize “Ruz şep
bu millet duacı size” değil de, Farsça izafet (isim
tamlaması) olan “Ruz-i
şep bu millet duacı size”
olmalıdır. Bunları belirtmekle şairin hece ölçüsüne ayak uydurarak eserini
kaleme aldığına da tekrar
kanıt getirmiş oluyoruz,
düşüncesindeyim.
Araştırmamıza son verirken şairin dini görüşleri
üstüne bazı yazılı kaynaklarda kasıtlı haksızlık
edildiği fikrini paylaşmak
isterim. Yukarıda ismini zikrettiğimiz Recep
Dede’ye göre şair dinsiz,
yani Bulgaristan’da, özellikle totaliter komünist rejimi döneminde bazılarına
geçim kaynağı oluşturan
ateist değildir. Çünkü
Recep Dede onu Cuma
günleri Hasımların orta
mahallesinde, Bayram
namazılarında gördüğünü hatırlatmaktadır. O
din ve iman sahibidir. O,
Allah’a niyaz ve dualarını
orta Mahalle Camiinde
gerçekleştirmektedir. İhtiyar bu görüşünü hiç tereddütsüz tüm komşular
çerçevesinde tekrar tekrar belirtmektedir. Söylediklerimizin desteğini
“Mustafa Kemal Paşa
Destanı”nda yer almış
olan “Cümlemiz diyelim
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Rabbimiz kadir”, “Mevla
ömür versin her ikinize”,
“Şükredip hüdaya kılıncı
takın”, “Al o zalimlerden
İslamın hakkın”, “İnşallah
kıralı tutarız diri” dizelerinde de görmekteyiz. Komşu Jinzifovo köyü imanının veya bir başkalarının
hatalarını veya yolsuzluklarını göstermek henüz dinsizlik veya ateizm
demek değildir. “Vatan
Destanı”nda ikinci dörtlüğün ilk iki dizesi “Gerçek
baki değil, fanidir ama /
Bizi de bu vatanda halk
etti Mevla”, onuncu dörtlüğün ilk mısraları “Anlar
o vatanda olurlar kayyim
/ Beklerler kıyamet gününü daim”, “Harb-i Umumi
Destanı”ndan “Hakkın
emriyle gör neler oldu”
dizelerine ne diyelim?..
Maalesef elleri kırılası polis, şair Ferhat ölür ölmez,
evindeki bütün el yazılarını alıp yakmış. Onları yakabilmesi için kimbilir ne
kadar zaman beklemiş.
Zannımca korkmuş… gün
gelip nesillerin bu paha
biçilmez mirası arayıp
dünya yüzüne çıkaracağından korkmuş. Kimbilir
şairin eserlerini Yunus
Emre’de olup bittiği gibi,
hangi “Molla Kasım”a
okutmuş. İnşallah, bundan böyle sanat eserlerini kalplerimizin derinliklerinde korumak ve onları
gelecek kuşaklara miras
olarak sunmak boyun
borcumuz olacaktır.
Rabbimiz yardımcımız
olsun!..
SON

Siyasetçiler, Tsvetanov’un emriyle
yasadışı olarak dinlenmiş
Bulgar Sosyalist Partisi Genel Başkanı Sergey Stanişev, düzenlediği basın toplantısında
Tsvetan Tsvetanov’un
önderliğinde 2009 yılından bu yana, birçok
siyasetçinin, işadamının, hakimin, topluma
mal olmuş kişilerin ve
protestocuların düzensiz ve yasadışı olarak
dinlendiği ile ilgili, resmi
postasına belgelerin geldiğini açıkladı. “Eğer bu
doğruysa, Bulgaristan
sınırlarını aşacak olan,
korkunç bir skandal söz
konusu” dedi.
Gelen bilgilere göre,
eski Cumhurbaşkanı
Pırvanov “ABV’nin” kuruluşu sırasında, şimdiki Cumhur başkanı
Rosen Plevneliev geçici
hükümetin oluşturulması

döneminde, İvan Kostov
Tsvetanov’u eleştirdiği
dönemde, Ahmed Doğan “Tsankov kamık”
soruşturması sırasında
ve Volen Siderov ise
GERB’e karşı cephe
aldıktan sonra dinlenilmiş.

Eski Maliye Bakanı
Simeon Dyankov dönem, dönem, Sergey
Stanişev’in kendisi birkaç defa, Kristalina Georgieva ise Bulgaristan
ziyaretleri sırasında dinlenilmiş. Vicdansız tekniklerin diğer kurbanları

ise Neli Kutskova, İvo
Prokopiev, Grişa Gançev, Tsvetelina Borislavova ve Georgi Gergov
olmuş.
Sergey Stanişev konu
hakkında Başsavcıya
bilgi sundu.
Kırcaali Haber
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Kırcaali’de “BUKET 2013” yarışmaları birincileri belli oldu
Güner ŞÜKRÜ

Kırcaali Belediye Kültür Merkezi’nde amatör
sanatçılar için ulusal
“BUKET 2013” yarışmalarının ilçe aşaması gerçekleştirildi. Yarışmalar,
Etnik Grupların Gülümseyişlerınde, Kültüründe ve
Hoşgörüde Bulgaristan
başlığında, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Onursal Başkanı Dr. Ahmet Doğan’ın himayesi
altında düzenleniyor.
Çeşitli yaş gruplarından
10 grupla 100’ü aşkın
bireysel katılımcılar gösteri sunup yeteneklerini
sergilediler. Türk Dili ve
Edebiyatı kategorisinde
sanat eserleri (şiir ve düz
yazı), çağdaş edebi Türk
Dili, müzik, sahne kategorisinde söz sanatı/tiyatro
ile dans, resim, fotoğraf

sanatı, eski el sanatları
ve uygulamalı sanatlar ve
mutfak gelenekleri dalla-

di.
Müsabakanın hede fi gençlerin sanata ve

ilgilerini arttırmaktır.
Dereceye girenlere para
ödülü ve takdir belgesi su-

lümüz ve kalbimizde taşımamızdır” diye kaydetti.
Etkinlikte Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis,
HÖH Kırcaali İlçe Teşkilatı Başkanı Muharrem
Muharrem, Yerel Meclis
Başkanı Raif Mustafa
hazır bulundular.
Ülke düzeyinde düzenlenen “BUKET 2013” yarışmalarının Girişim Komitesi Başkanlığını HÖH Genel Başkanı Lütfi Mestan
yapmaktadır.

Zorunlu Seçmeli Türkçe
Dersini Okuma Çağrısı
bilinçlenme girişimine
katılma kararı aldılar.
Çok yakın zamanda
ortak hareket protokolü
imzalanması bekleniyor. Sanal gazetecilik
yapan haber.bg sayfası yönetimi bilinçlenme
hareketine basın yayın
desteği vermeye karar
kıldı.
Ana babalar ne yapmalı!?
2013/2014 Öğretim

babalar yıldırma gayreti içerisine girecektir.
Kesinlikle bunlara kulak
vermeyin. Dilekçelerden
sadece ZORUNLU seçmeli olanı KULLANIN!
ZORUNLU seçmeli ders seçilirse okul
mecburi olarak kadrolu
Türkçe öğretmeni atıyor. Bu olmadığı sürece
eğitim anca göstermeliktir. ZORUNLU seçilen
Anadili Türkçe dersi
açılması için karışık öğrenci sınıfı ve düz sınıf

Yılında çocuklarının
ZORUNLU SEÇMELİ
olarak Türkçe Anadili
dersini okumak istediğini beyan eden dilekçeler öğrencinin anası
ya da babası tarafından
doldurulup, bizzat okul
müdürüne teslim edilmelidir. Bu ana babalar dilekçeyi sunarken
dilekçeye vurulan DİLEKÇE GİRİŞ KAYIT
NUMARASINI istemeli
ve almalıdır.
Bulgaristan eğitim
sisteminde iki çeşit
seçmeli ders vardır. Birisi ZORUNLU seçmeli
diğeri ise Serbest seçmelidir. Okul müdürleri,
sınıf öğretmenleri ve
bazı öğretmen ve ana

için yeter sayısı 11'dir.
“Anadilini öğrenmek
ve korumak diğer bir
dilin öğrenilmemesi
pahasına olmuyor”
Eğitim alanında uzmanların yaptığı çalışmalardan, anadilini
yeter seviyede bilen
bir öğrencinin diğer bir
dili yüzde 30 daha hızlı
öğrendiğini gösteriyor.
Öyle ki iki dili bilen birisinin ise üçüncü bir dili
öğrenirken bu yüzdeye
bir yüzde 13 daha ekliyor. Ayrıca anadilini
bilen ve rahatlıkla ikinci veya üçüncü bir dil
konuşanın birinin zeka
seviyesi etraftakilerine
göre %7 daha fazla.
haber.bg

1. sayfadan devam

rında yarışan katılımcıları
yetkili bir jüri değerlendir-

Bulgaristan’da etnik grupların geleneklerine karşı

nuldu. Onlar 20 Nisan’da
yine Belediye Kültür

Lise Eğitiminin Gelişimine İlişkin
10 Ulusal Program Onaylandı
Geçici hükümet, 2013
yılında uygulanacak
lise eğitiminin gelişimini sağlayacak 10 ulusal program onayladı.
Bu programlara toplam 37
566 207 leva
öngörülüyor.
Okul Ağının
İyileştirilmesi
ulusal programının bütçesi
14 360 000
leva. Altı yıldan bu yana
uygulanan bu
program, eğitim yapılarının
öğrencilerin
ilgi ve gereksinimler inin,
işgücü piyasasının ihtiyaçlarına adapte sürecini ayarlamak
için kullanılıyor.
Yeterlilik ulusal programının bütçesi 356
850 leva. O, eğitim
uzmanlarının profesyonel yeterlilik derecelerinin yükseltilmesiyle
eğitimin kalite ve efektifliğinin arttırılmasına
yöneliktir.
Okullarda Bilgi ve
İletişim Teknolojileri
programı, internet ve
bilgiletişim teknolojile-

Merkezi’nde düzenlenecek il aşamasında yarışacaklar. Mayıs ayında
ise “BUKET 2013” yarışmasının ulusal düzeyde
yarışması yapılacak.
Müsabakanın ilçe koordinatörü Sabiha Mestan,
tüm katılımcılara teşekkür etti. Sayın Mestan,
“Kırcaali’de çok yetenekli
kişiler var ve BUKET yarışmaları bunu kanıtlıyor.
Önemli olan kültürü gön-

ri altyapısına erişim ve
bu konuda yetenekli
öğrenci ve öğretmenlerin teşvik edilmesini
sağlıyor. Toplam büt-

çesi 6 500 000 leva.
Okul - Öğrencilerin
Alanı programı, öğrenci grupları oluşturularak öğleden sonra ders
dışı çalışmalarla tam
gün eğitim sağlıyor,
öğrencilerin olimpiyat
ve ulusal yarışmalara
hazırlanmalarına imkan veriyor. Programın
toplam bütçesi 1 949
357 leva.
Mesleki Eğitim Sisteminin Modernleştirilmesi programı, mesleki eğitim okullarında

eğitim odası, laboratuar ve atölyelerin özel
donanımını sağlıyor.
Bu amaçla 3 milyon
leva harcanması ön-

görülüyor.
Her Öğrenciye Hizmet programı, eğitim
sürecinde ilerleme
kaydedemeyen öğrencilere ek olarak
ders çalışmaları sağlanılmasına imkan sunuyor. Bu programın
bütçesi de 3 milyon
leva.
Erişilebilir Bir Yapılı
Çevrenin Oluşturulması programı, özel
eğitim gereksinimli
çocuk ve öğrencilere
erişilebilir yapılı çevre

oluşturulmasına yöneliktir. Programa 800
000 leva ayrılıyor.
Yurt Dışında Vatan
Dili ve Kültür programı, yurt dışındaki tüm
Bulgaristan vatandaşlarının etnik ve kültürel
ortamını koruyup ulusal, kültürel ve manevi
kimliğini korumalarını
amaçlıyor. Programın
bütçesi 1,1 milyon
leva.
Okul Devamsızlığı
Olmadan programı,
öğrencilerin düzenli
olarak derslere katılmalarını ve aktif olarak
eğitim sürecinde yer
almalarını amaçlıyor.
Programın bütçesi 2
milyon leva.
Zorunlu Ulusal Dış
Değerlendirme Sistemi programı, her eğitim aşaması 4,7 ve
12. sınıfların sonunda
öğrencilerin edindiği bilgi ve becerilerini
ulusal standart sınavlarla zorunlu olarak dış
değerlendirme yapılmasına yöneliktir. Bu
amaç için programa
4 500 000 leva bütçe
sağlanıyor.
Kırcaali Haber
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İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Kalin
Georgiev’den, Kırcaali Bölge Emniyeti’ne övgü
Resmiye MÜMÜN
İçişleri Bakanlığı (MVR)
Genel Sekreteri Kalin Georgiev, Kırcaali İl Emniyet
Müdürlüğü’nün 2012 yılına ilişkin raporuyla tanışmak amacıyla Kırcaali’yi
ziyaret etti. İl Emniyet
Müdürü Komiser Valeri Baranov’un geçen yıl
için sunduğu faaliyet raporunu dinledikten sonra
Georgiev, basın mensuplarıyla da görüştü.
Kırcaali polisinin faaliyetine ala notu veren Georgiev, emniyet güçlerinin
İçişleri Bakanlığı için öncelik taşıyan aile ortamında işlenen suçların azaltılması ve yalnız yaşayan
yaşlılara işlenen suçların
açığa çıkması için çaba
gösterdiklerini kaydetti.
Genel Sekreter, bunun
İtfaiye Daire Başkanlığı
ile işbirliği içerisinde bu
tür insanların kimliklerini
tespit edip durumları hakkında bilgi sahibi olunmasıyla mümkün olduğunu
belirtti.
Sosyal hizmet çalışanlarıyla ortak nöbet
tutmaları için hazırlıklar
yapılıyor. Kalin Georgiev, “Böyle durumda bu-

lunan insanlara devletin
ve Emniyet’in gösterdiği
şefkat daha da iyi görülü-

olduğunu söyledi. Kalin
Georgiev, bunun İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki tüm

tirdi. Onun gibi sistematik
bir şekilde ehliyetsiz araç
kullanarak, Kırcaalilerin

İl Emniyet Müdürlüğü’nün
gittikçe daha az özel
istihbarat teknikleri kullandığını ve bunun da
soruşturmaların daha
kaliteli yapıldığının bir
işareti olduğunu kaydetti.
Bundan böyle şüphelilere yönelik kanunun izin
vermesine rağmen soruşturma başlatılmadan
önce telefon dinlenmesi
gibi özel istihbarat tekniğine başvurulmayacağına kanaat getirdi.

Edirne Emniyet Müdürü ve
ekibi Kırcaali’yi ziyaret etti
yor” diye vurguladı. Reşit
olmayanların işlediği ve
onlara karşı işlenen suçların azalması sebebiyle
İl Emniyet Müdürlüğünü
övdü.
Kırcaali’de kamu kasalarına yönelik soygun girişiminde bulunan Slavço
Megerov-Magera’nın yakalanmasını başarı olarak
niteledi. Bunun organize
ağır suçlara karşı başarılı bir mücadele örneği

birimlerin iyi çalıştıklarının göstergesi olduğunu
vurguladı. O, il savcısının
da polis memurlarını bu iş
için övdüğünü paylaştı.
Georgiev, başka bir
örnek olarak İl Emniyet
Müdürlüğü’nün çabası sonucunda 63 kez
ehliyetsiz araba sürerken yakalanan ve ceza
makbuzu kesilen birinin
mahkum edilip şu anda
hapiste olduğunu dile ge-

hayatını tehlikeye sokan
daha iki kişinin de mahkum edildiklerini belirtti.
Kalin Georgiev, hızlı ve
acil soruşturmalar konusunda İl Müdürlüğü’nü
eleştirerek, bu tür soruşturmaların arttırılmasını
istedi. Savcılıktan alınan
verilere göre 130 davanın
tekrar soruşturulması istendiğini göz önünde bulundurarak, soruşturmaların daha büyük titizlikle

Eski Tarım Bakanı Naydenov Hakkında Soruşturma
İstifa eden Boyko Borisov hükümetinde Tarım
Bakanı olan Miroslav
Naydenov hakkında soruşturma açıldı.
Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tsatsarov’un
girişimi üzerine savcılığa çağrılan Naydenov,
bakan olarak yetki aşımı
ve rüşvet talep etmekle
suçlandı.
Naydenov’un 10 bin
leva (5 bin avro) kefalet
karşılığı serbest bırakıldı.
Suç duyurusu, 4 yıl
önce Devlet Milli Güvenlik Servisi (DANS)
tarafından verilmiş, ancak gerekli soruşturma
yapılamamıştı. Ülkenin
en büyük siyasi partilerinden olan Bulgaristan Sosyalist Partisi’nin
(BSP), Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tsatsarov’a
yeniden başvurarak suç

yürütülmesini emretti.
Kalin Georgiev, Ekonomik Suçlar Bürosu’nun
işini de eleştirdi. O, şehirdeki tefecilere karşı
örneklik bir operasyon
yapıldığını belirtti, fakat
uzmanlaşmış savcılıkla çalışmalarda ilerleme olmadığına dikkat
çekti. Ekonomik Suçlar
Bürosu’nun ciddi imkanlara sahip olması gerektiğinin altını çizdi.
Kalin Georgiev, Kırcaali

duyurusunda bulunması
üzerine Naydenov ile ilgi-

li soruşturmanın yenilendiği bildirildi.

Hazırlanan iddianame
üç ayrı suçlamadan oluşuyor. İlk suçlamaya göre
Naydenov 2010 yılında
bakan olarak yetkisini
aşarak, bir şirkete ihale
kazandırmaya çalıştı.
Diğer suçlamaya göre
Naydenov, bakanlığına
bağlı Tarım Fonu’nun
eski Müdürü Svetoslav
Simeonov’a 100 bin avro
rüşvet teklif etti. Rüşvet
karşılığı Simeonov’dan
iki şirkete, yüklü miktarda
KDV iadesinin yapılmasını talep etti.
Üçüncü suçlamaya göre
bakan, DANS’ın Tarım
Bakanlığı’ndaki yolsuzlukları soruşturmasını
sabote etmeye çalıştı.
Naydenov, hakkında
yapılan soruşturmaların
BSP’nin siyasi girişimlerinin bir sonucu olduğunu
öne sürdü.
Kırcaali Haber

Edirne İl Emniyet Müdürü Cemil Ceylan ve mesai
arkadaşları, Kırcaali Emniyet Müdürü Valeri Baranov’u
ziyaret ettiler. Hoş sohbet ve karşılıklı tecrübe paylaşımından sonra konuklar Kırcaali Müftülüğünü de
ziyarette bulundular. Onları Kırcaali Müftüsü Beyhan

Mehmet, Vekil Müftü Erhan Recep ve Recayi Yıldız
karşıladı. Kırcaali’nin konjektörü ve dini hayat hakkında kısa brifing veren müftü, misafirlere hediye takdim
etti. Öğlen namazını cemaatle beraber kılan misafirlere, 2008 yılında T.C. Başbakanı Sn. Recep Tayyip
Erdoğan’ın Kırcaali’yi ziyaretleri esnasında hediye olarak arz ettiği “Kur’an-ı Kerim”i gösterdi. Gazi Kırcaali
kabri başında okunan dualar sonrasında misafirler
uğurlandı. Heyet daha sonra Kırcaali Belediyesinde
ziyaretlerde bulundu.

Besici olmayan kişilere binlerce
dönüm arazi sağlandığı açıklandı
Geçici Tarım ve Gıda Bakanı Prof. İvan Stankov,
“Tarımda kargaşa hakim. Meyve ve sebze üreticiliğinde büyük sorunlar mevcut, hayvanların sayısı oldukça
azalmış, tütüncüler yakınıyor” diyerek, acı tespitlerde
bulunduğunu açıkladı.
Bakanlıkta kanunların ihlaline ilişkin çok sayıda ihbar alındığı anlaşıldı. Örneğin, besici olmayan kişilere
yoğun olarak meralar sağlandığı ortaya çıkıyor. Son
günlerde Bakan Kırcaali ve Smolyan bölgelerini gezdiği sırada meralarda hayvan olmadığını görünce ne
yapacağını şaşırdığını ifade etti. Stankov, süt üretiminde de durumun çok ağır olduğunu söyleyerek, Avrupa
Birliği’nin kriterlerine uyulması yönünde acil önlemler
alınmazsa, 50-60 bin ineğin imha edileceğine dair
uyarıda bulundu.
Kırcaali Haber
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Tarım ve Gıda Bakanı Prof. İvan Stankov: “Tarımda düşük
verimliliğin arttırılması için stratejiler hazırlanacak”
Resmiye MÜMÜN
Kırcaali Arpezos
Oteli’nin konferans salonunda Tarım ve Gıda Bakanı Prof. İvan Stankov,
bölgeden tarım üretici,
il ve ilçe tarım ve orman
müdürlüklerinde görevlilerle görüşme gerçekleştirdi.
Prof. Stankov, geçici
hükümetin kısa döneminde Tarım ve Gıda
Bakanlığı’na çok önemli
görev düştüğünü belir t ti. Bakan, Avrupa
Birliği’nin 2014 -2020
program dönemi için Ortak Tarım Politikası’nda
Bulgaristan’ın önceliklerini savunmaları gerektiğini vurguladı. AB’nin
Tarım ve Balıkçılık Bakanlar Kurulu önünde

Bulgaristan’ın 9 öncelik,
AB Başkanlığı önünde
ise 6 öncelik arz ettikleri-

yüzde 80’inin şu aşamada kabul edildiğini vurguladı.

lar sağlanmasıdır. Yüzde 12 ve artı doğrudan
doğruya yapılan ödeme-

ni açıkladı. Prof. Stankov,
bulundukları tekliflerin

Birinci öncelik olarak,
üretim için sübvansiyon-

lerden yüzde 3’ü üretim
yapan tarım üreticilerine

şehir Belediye Başkanı
Adına Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı ve
Balkan Türkleri Kültür
ve Dayanışma Derne-

Meriç, Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü
Arda eşleriyle birlikte
katıldı.
Samimi bir ortam

gönülden ağırlanmasından dolayı teşekkür
etti ve Bal-Türk Genel
Başkanı Çolakoğlu’na
Paşmaklı’dan geleneksel bir tabak hediye etti. Çolakoğlu da
“Geçmişten Günümüze Bal-Türk” adlı eseri
takdim etti. Tüm konuklara da Büyükşehir Belediyesi ve Bal-Türk’ün
hediyelerinden oluşan
birer çanta hediye edildi.
Balkan Kültür
Evi’nde Rodoplar
Köşesi
Balkan Kültür Evi’nde
başlayan programda, misafirlerin çok
etkilendikleri görüldü.
Rodoplarda Dostluk
ve Kültür Paylaşım
Derneği Başkanı Mediha Zaimova, bu beğenisini ifade ederken
Balkan Kültür Evi’inde
kendilerine ayrılacak
bir köşeyi “Rodoplar
Köşesi” olarak donatma sözü verdi.
Balkan Kültür Evi’nin
ardından Sekapark
ve İzmit Şehir Merkezini gezen konuklar
Kocaeli’yi çok sevdiklerini “çok temiz ve çok
güzel” ifadeleri ile tasvir ettiler.
Kırcaali Haber

Bal-Türk’ün Rodoplar’dan Misafirleri
Merkezi Smolyan İlinde bulunan “Rodoplarda Dostluk ve Kültür
Paylaşım Derneği”
Kocaeli’ye bir ziyaret

gerçekleştirdi. Dernek
Başkanı Mediha Zaimova sorumluluğunda
Kocaeli’ye gelen 27
kişilik grup, programın İstanbul ve Bursa
bölümünün ardından
İzmit’e geldi.
Sekapark Otel’de
Akşam Yemeği
İlk akşam Sekapark
Otel’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin
ağırladığı heyeti Büyük-

ği Genel Başkanı Dr.
Bayram Çolakoğlu ve
Bal-Türk Genel Merkez Yönetim Kurulu
Üyeleri karşıladı. Programa eşi ile birlikte
katılan Çolakoğlu’nun
yanı sıra, Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Arkut, Yönetim
Kurulu Üyeleri Doç.
Dr. Selçuk Koç, Mestan Okan, Erol Meyzin,
Genel Sekreter Halit

ve karşılıklı hediyeleşme
Yemeğin ardından
kısa bir tanışma faslına geçildi ve karşılıklı olarak iki derneğin
yapabileceği işler konusunda konuşuldu.
Rodoplarda Dostluk
ve Kültür Paylaşım
Derneği Başkanı Mediha Zaimova, yaptığı
konuşmada kendilerinin sıcak bir ortamda,

ödenecek. Bununla hayvan besiciliğin, sebze
ve meyve yetiştiriciliğin
teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Geçici
Bakan,
Brüksel’de yapılacak görüşmelerde tütün ve gül
üretimi konusunu ortaya
atacaklarının altını çizdi. Bakan bu sektörlerin
ülkemiz için çok önemli
olduğunu vurguladı.
Dönüm başına ödeme
yapma şemasına göre
2020 yılına kadar mali
destek sağlanacağını
bildirdi. Organik tarım için
de sübvansiyonlar olacak. Ekim nöbeti uygulaması için dönüm başına
18 Euro ödenecek.
Sübvansiyon ödemelerinde 150’den 300 bin levaya kadar tavan olması
düşünülüyor. Bakan, henüz Bulgaristan için tam
olarak belirli olmadığını
açıkladı. Genç çiftlik sahipleri ve küçük çiftliklerin
teşvik edileceğini belirtti.
Kırsal bölgelerin kal-

kınması için sağlanan
mali kaynaklardan yüzde
25’inin tarım için aktarılabileceğini ileri sürdü.
Meyve ve sebze üreticileri gruplarına yardım
sağlanılmasının da konuşulduğunu kaydetti. Kırsal Bölgelerin Kalkınması
Programı’nın daha büyük
imkanlar vereceğini dile
getirdi.
Geçici Bakan, İş-Bilim
Konseyi kurulacağı haberini verdi. Bu konseyin
tarımda düşük verimliliğin arttırılmasına yönelik
stratejiler hazırlayacağı
belli oldu.
Bakan Stankov, yeni
p r o gr am d ö nemin de
dağlık bölgelerde yaşayan tarım üreticilerine
yönelik cins ve tohum,
sulama sistemleri, üretimden erken vazgeçme,
süt şişelerinin korunması,
organik tarım, uçucu yağ
bitkileri ve başka şeyler
için desteklenecek tedbirlerin uygulamaya gireceğini açıkladı.

Lübino köyü camisine
bağış kampanyası
Ardino Belediyesi Lübino köyünün tarihi merkez
camisini müminlere yeniden kazandırmak için Girişim Komitesi kuruldu. Başkanlığını Güner Mümün’ün
yaptığı komite, camiyi eski görkemine kavuşturmak

için yardım kasası açtıklarını, ibadete açılabilmesi için
onarım gerektiğini belirtiyor.
İkinci katı kadınlara ait olan caminin ta uzaklardan
görünen 20 metrelik minaresi var. 1807 yılında inşa
edilen cami Rodoplu ustalar tarafından yapılmış. Doğu
Rodoplarda namaz kılınan mekanın altında bodrum
katı olan başka bir cami daha yoktur. Hemen cami
girişinin yanı peşinde eski medresenin kalıntıları var.
Eskiden bu medresede din görevlileri yetiştiriliyor,
daha sonraki yıllarda ise burası ilahiyat okuluna dönüştürülmüştür.
Yapı sağlamlık açısından her an çökebilecek gibi
kötü bir durumu. Acilen çatısı yenilenmesi gerek. Duvarları iç ve dış sıvaya ve badanaya ihtiyaç duyuyor.
Komite Başkanı Güner Mümün onarım için 58 bin leva
gerekli olduğunu belirtti.
Yardımlar para olarak DSK Bankasında açılan BIC:
STSABGSF banka tanımlama kodlu BG 88 STSA
9300 0020 8826 06 Bulgar levası hesaba yatırılabilir.
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Yedi dilde internet gazetesi geliyor
Balkan Gazeteciler
Derneği Başkanı Ali
Soydan, yaptığı Ankara
ziyaretlerini değerlendirdi.
Ankara’da TİKA, Yurt
Dışı Türkler ve Akraba
Topluluğu, Enformasyon Basın Yayın Genel
Müdürü ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu
ile görüştüklerini belirten
Soydan, Balkan Basın
Birliği için destek beklediklerini söyledi.
Balkan Gazeteciler
Derneği Başkanı Ali
Soydan, dernek binasında yaptığı basın toplantısında şunları söyledi,
“Bizim bir temel projemiz var. 10 Ocak’ta 10
ülkeden 50 gazeteci bir
araya gelmiştik. Orada
Aldığımız kararlar var. O
kararlardan birisi Balkan
Basın Birliği’nin kurulmasıydı. Bu kapsamda
Türkiye’de derneğimiz
var. Kosova’da derneği-

miz kuruldu. Karadağ’da
derneğin müracaatı yapıldı. Romanya’da bugün
derneğin müracaatı yapılıyor. İnşallah bu uluslararası 7 dernek bir araya geldiğinde Bakanlar
Kuruluna başvuracağız
ve uluslararası birlik, teşekkül olma yolunda ilk
adımımızı atacağız.”
Balkan Basın Birliğine Büyük Destek
Geçen hafta Ankara’da
TİKA, Yurt Dışı Türkler
ve Akraba Topluluğu,
Enformasyon Basın Yayın Genel Müdürü ve
Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu ile görüştüklerinin anlatan Soydan, bu kuruluşların tamamı Balkan Basın Birliğine destek olacaklarını
söylediğini kaydetti.
Balkan Basın Birliğinin
amacı hakkında da bilgi
veren Soydan, şunları
kaydetti:
“Balkan coğrafyasında

yaşayan tüm soydaş ve
akraba toplulukları birbirleri ile olabilecek kültürel ilişkilerin devamını

ki Yunanistan’daki Türklerden Kosova’daki Türkler haberdar değil. Bu
anlamda kültürel gelişimi

Bakanlar Kuruluna başvurarak uluslararası bir
teşekkül olacağız.
Uluslararası teşekkül

sağlamak. Ne yazık ki
Köstence’deki Türklerden, Kosova’daki Türkler
haberdar değil. Ne yazık

sağlamak. Çok yakında
7 dilde tüm balkanlara
hitaben bir internet gazetesi çıkacak. Gazete
Balkan adında. Trakya
Üniversitesi’nden bu
anlamda çok ciddi katkı alıyoruz. Derneklerin
kurulmasının ardından

olmanın avantajı şu.
Balkan coğrafyasında
oluşabilecek olumsuzluklara karşı Brüksel ve
New York’ta Dışişleri’nin
desteğiyle büro açma
şansına sahip olacağız.
Bu olumsuzluklarda dünya kamuoyuna duyurula-

Edirneli Hekimler, Kırcaali
Hastanesini Ziyaret Etti
Edirne’den 13 hekimin
yer aldığı bir heyet Kırcaali Dr. Atanas Dafovski Hastanesi’ni ziyaret
etti. Heyetin başında
Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Turgay Çalışkan
vardı. Ziyaretin amacı,
Bulgaristan’da sağlık
sisteminin yapısı, bölgeyle tanışmak ve iki
ülkedeki tıp uzmanları
arasında profesyonel
temaslar kurulmasıdır.
Konuklar, hastanenin
çeşitli bölümlerini gezerek, ayrı ayrı klinik profillerin sunduğu imkan
ve faaliyetlerle tanışmış
oldular.

Daha sonra heyet Kırcaali Bölge Sağlık Müfettişliği ziyareti sırasında Müdür Doç. Dr. Jeni
Staykova tarafından
karşılandı. Sınır ötesi
işbirliği yapılması imkanları görüşüldü.

Konuklar, yeni açılan
Çevre ve Sağlık Merkezini gezip gördüler.
K ır c a a l i H a st a n e sinden bir heyetin de
Edirne’yi ziyaret etmesi
bekleniyor.
Kırcaali Haber

AGİT genel seçimler için 242
uluslararası gözlemci gönderiyor
Avrupa Güvenlik
ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), 12 Mayıs
2013 tarihinde düzenlenecek olan parlamento seçimleri için,
Bulgaristan Dışişleri
Bakanı’nın gözlemci
gönderme davetini kabul etti. 22’sinin uzun
süreli ve 220’sinin kısa
vadeli olmak üzere,

örgüt üyesi ülkelerden
bir gözlemci uzman
ekibinin oluşturulması
istendi.
Gözlemci ekibi örgütün taahhütlerine, çeşitli uluslararası standartlara ve iç hukuka
uygun olarak, tüm seçim sürecini gözlemleyebilecek.
Uluslararası göz-

lemcilerin seçim sürecinin tüm aşamalarına erişimi olacak ve
seçim komisyonlarının
toplantılarına katılma
fırsatı bulunacak. Ayrıca gözlemciler seçim
sandıklarından çıkan
seçim sonuçların kopyasını da alabilecek.
Kırcaali Haber

cak.
Bu kapsamda Edirne’de
gazetecilik yapan herkesi bu projenin içinde
yer almasını, elini taşın
altına koymasını istiyoruz. Bütün gazetecileri derneğimize davet
ediyoruz. Derneğimiz
hiçbir şekilde isimlerle endeksli, kavgaların
içinde olmak istemiyor.
Biz 10 Ocak’tan sonra
Avrupa’da çok ciddi yol
aldık. Bu kapsamda 8
ülke dolaştım. Her ülkede ofis kuruyoruz. Asgari
15 tane Türk, Müslüman
gazeteciyi bir araya getirerek dernek kuruyoruz. Bunların tamamı
Dışişleri’nin süzgecinden
geçiyor. Devlet bu projeye çok ciddi katkı ve
destek veriyor. Herkesi
egolarından uzaklaşmış
bir şekilde bunun içinde
görmekten ve onur ve
gurur duyarız.”
Dernek yönetiminde Ali
Soydan, Murat Top, Kerim Yurk, Rahmi Cinokur
ile Mehmet Kerman bulunuyor.

“13 İmam” davası Bulgar Helsinki
Komitesi’nin yıllık raporunun odağında
13 i m a m a k a r ş ı
Pazarcik’te yürütülen dava, Bulgar Helsink i Ko mite si ’nin
Bulgaristan’daki insan
hakları ile ilgili yayınladığı yıllık raporunun
6. “Din ve Vicdan Özgürlüğü“ bölümünün
odağında yer alıyor.
Raporda kaldırılan
temel suçlamaların
“antidemokratik” ideolojiyle ilişkili olduğu ve
bunun totaliter rejimin
kalıntılarından olduğu
kaydediliyor. Yasanın
bu bölümü genellikle
muhalif görüşleri bastırmak için komünistlerce kullanılıyormuş.
İddianamede vaazların şiddet çağırısı ile
ilgili olduğu bir suçlama bulunmuyor. Aynı
zamanda vaazlar ile
ilgili iddialar, polise
bağlı ajanlar tarafından toplanılmış.
Raporda Müslüman
din adamlarına karşı yürütülen davanın,

Rodoplar’da yaşayan
Müslümanların arasında büyük bir gerginlik
yarattığı kaydediliyor
ve yüzlercesinin davanın ilk duruşmalarında,

lınan 4 olay daha sıralanıyor. Bunlardan ikisi
Plovdiv’de, diğerleri ise
Varna ve Kazanlık’ta
gerçekleşmiş.
Bulgar Helsinki

imamlara destek vermek için hazır bulunduğu belirtiliyor.
Bulgaristan’daki Müslüman dini mabetlerine
karşı, aşırı milliyetçiler
ve İslam karşıtları tarafından yapılan 7 saldırı, raporda yer alıyor.
Ayrıca Müslüman kimliklerinden dolayı fiziksel saldırıya maruz ka-

Komitesi’nin “Din ve
Vicdan Özgürlüğü“
bölümünde şu değerlendirilmede bulunuluyor: “Geçtiğimiz 2012
yılında Bulgaristan’da
Müslümanların hakları ile ilgili durum daha
da kötüleşerek zirve
yaptı.”
Kırcaali Haber
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Aleviler ve dini adetleri tanıtıldı
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali Bölge Tarih
Müzesi’nde Alevi-Bektaşi
inancında Hz. Ali’nin doğumu, ayrıca doğanın yeniden canlanması, baharın gelişi olarak kutlanan
21. Mart Nevruz Bayramı
ve Alevilerin geleneksel
semah dansı tanıtıldı. Etkinlik, Zvinitsa köyü Vasil
Levski 1997 Toplum Merkezi tarafından Bölge Tarih Müzesi’nin desteğiyle
düzenlendi. Alevilerin kültürünü tanımaya çok sayıda Kırcaalili geldi. Resmi
konuklar arasında Kırcaali
Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ahmet ve
Kırcaali Valiliğini temsilen
kültür uzmanı şair Vildan
Sefer hazır bulundular.
Müzenin Etnograf ya
Bölümü Başkanı Sonya
Kostadinova, bölgede
çoğunluk olarak Kırcaali
ve Momçilgrad belediyelerinde yaşayan Alevileri

kısaca tanıttıktan sonra
Nevruz, Hıdrellez, 6 Kasım, Aşure, Yedi Kızlar
Aşı, Ramazan ve Kurban
bayramları gibi kutladıkları bayramlara ve bölgede
türbeleri bulunan Elmalı
Baba, Hızır Baba, Otman
Baba gibi evliyaların anısına düzenledikleri mayelere değindi. Alevilerin
13. yüzyılda Anadolu’da
Bektaşilik Tarikatını kuran Şeyh Veli Bektaş’ın
takipçileri oldukları ve
diğer Anadolu Türkleri
ile birlikte Osmanlı döneminde Balkanlar’a ve
Bulgaristan’a da yerleştiklerini anlattı.
Ardından tarihçi olan
Zvinitsa Toplum Merkezi Sekreteri Muharrem
Aliosman, Alevilik konusunda bir sunum yaptı.
Alevilerin en çok saydığı
bayramın Sultan Nevruz
olduğunu vurguladı. Nevruz kelimesinin Farsça
olup “yeni gün” manası-

na geldiğini ve İranlılarla
Asya’da yaşayan Türkler
tarafından kutlandığını

birbirine ikram ettikleri,
ağaçlara paçavra bağlayarak dilek tutukları, yedi

Baba türbeleri hakkında
bilgi sundu.
Cem törenlerinde saz

belirtti. Nevruz’da ateş
yakıp üzerinden atladıkları, yumur ta boyayıp

yiyecek olan sofra hazırladıkları, dans edip, şarkı
söyledikleri, dua ettiklerini
anlattı. Daha sonra Alevilik konusunda etraflıca
bilgi sunarak, Aleviliğin
tarihini anlattı.
Sayın Aliosman, Alevilerin İmam Ali, Hacı Bektaş Veli, Ahmet Yesevi,
Kızıl Deli, Ehl-i Beyt, Pir
Sultan Abdal, Sarı Saltık,
12 İmam, Kaygusuz Abdal, Balım Sultan, Baba
İshak, Şah İsmail (Hatayi) ve İhsan Evren Kamil
gibi önderlerinin resimleri
bulunan albümü tanıttı.
Doğu Rodoplar köyleri:
Bivolyane’de Elmalı Baba,
Tekke’de Otman Baba,
Baştino’da Hasan Baba,
Kranevo’da Ali Baba,
Zvezdelina’da Nazar Bacı
ve Gorna Krepost’da Hızır

çalıp nefes söyleyen zakir
Zvinitsa köyünden Sebahtin Halvacı’nın hastalandığı için semah gösterisi
sunulmayacağına üzüldüğünü paylaştı. Ancak bu
zakirin bir bayan eşliğinde
söylediği Alevi türküsünü
ve ayrıca da Alevilerin
cem ayininden sofra kurulu, içkili bir ortamda kadınların erkeklerle birlikte
dans ettikleri görüntüler
sunuldu. Muharrem Aliosman, 600 yıla yakın gizli
yapılan adetlerin gösterildiğinin altını çizdi. Yapılan
baskılar yüzünden gizlilikte tutulan gelenek ve
göreneklerin sayesinde
dini inancını ve kültürünü
koruduklarını vurguladı.
İleride Alevilerin gelenek
ve kültürünü tanıtacaklarını kaydetti. Konya’da

HÖH, Başbakan Adayı Göstermeyecek
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH/DPS) Genel
Başkanı Lütfi Mestan TV7
kanalının sabah programında, “HÖH partisinin
Başbakan adayı gösterme gibi bir niyeti yok” diye
kaydetti.
Sayın Mestan, derin bir
sosyal-ekonomik ve siyasi
kriz koşullarında tek başına Bulgaristan’ı yönetmeye kararlı olan üç siyasi
güç tarafından Başbakan
talebinde bulunduklarını
belirtti.
HÖH lideri, GERB yönetiminde tek parti iktidarı
modelinin dejenere olarak
otoriter iktidar modeline
dönüştüğünü söyledi.
HÖH lideri, “Gelecek tek
parti hükümetinin otoriter
olsun olmasın başarılı
olması mümkün değil.
Çünkü seçimleri ne kadar çoğunluk oyla kazansa da, ülkenin düştüğü

zor durumdan çıkarması
hiçbir partinin elinde değil. Bunun için GERB,
Bulgar Sosyalist Partisi
(BSP) ve Başbakan olmaya hazır olduğunu söyleyen Meglena Kuneva’nın
Bulgaristan Vatandaşların
Partisi’nin tek parti hükümeti kurma talepleri artık
gerçekten komik olmaya
başlıyor. Ben bu tek parti

iktidarı kurma taleplerini
samimi bulmuyorum. Bu
daha çok neredeyse çirkin bir sözcüğe dönüşen
koalisyon sözcüğünün yarattığı korkunun bir ifadesidir. Fakat ben seçmenin
Bulgaristan’ın bulunduğu
koşullara göre koalisyon
hükümetini tercih edeceğinden eminim” diye sözlerine ekledi.

NDSV ve HŞHP Seçime Ortak Giriyor
Ulusal İstikrar ve İlerleme Hareketi ve (NDSV)
Hürriyet ve Şeref Halk
Partisi (HŞHP) 12 Mayıs günü yapılacak erken genel seçime koalisyon olarak katılma
kararı aldılar. İki parti
Merkez Özgürlük ve
Şeref Koalisyonu adıyla
Merkez Seçim Kurulu-

na kaydını yaptırdılar.
NDSV Başkanı Hristina Hristova, ülkenin
krizden çıkması için,
halkın sosyal durumunun iyileşmesi yönünde
çalışmamız için koalisyon ortakları aradıklarını ve böyle bir ittifakı
Kasim Dal’ın partisinde
gördüklerini söyledi.

HŞHP Başkanı Korman İsmailov yaptığı
açıklamada koalisyonun listelerinde en layık
adayların gösterileceğine inandığını belirtti.
Korman İsmailov, Kırcaali seçim bölgesinden aday olabileceğini
söyledi.
Kırcaali Haber

M evlevi D ergahı’nda
yeti ş en der vi ş lerden
Plovdiv’ten Vasil Tosev,
semah döndü. Dans etnografya uzmanı Krasimira Dyakova’nın okuduğu Mevlevilik Tarikatı’nın
kurucusu Mevlana Celalleddin Rumi’nin bir şiiri
eşliğinde sunuldu.
Daha sonra Muharrem
Aliosman, etkinliğe gelen
herkese teşekkür ederek,
bölgede turistik yerlere
yakın olan türbeleri ziyaret etmelerini ve Nevruz
dolayısıyla bulunduğu ikrama davet etti.
Kırcaali Haber Gazetesi için etkinliğin sebebini
şöyle açıkladı: “Uzun zamandan beri bunu yapmak istiyordum. Kendimizi
tanıtmamız lazım, çünkü
bunu yaparsak, kültürümüz devam edecek. Şu
ana kadar Aleviler, gizli
bir şekilde uygulayarak,
gelenek, görenek ve adetlerini korumuşlar, fakat artık zaman değişti. Sosyal
ve ekonomik sebeplerden
dolayı insanlar başka yerlere göç ediyorlar. Biz ise
adetlerimizi insan topluluğu olarak yerine getirebiliyoruz. Örneğin, zakir
dediğimiz bir sazcı yoksa aramızda adetlerimizi
yapamıyoruz. Bunun için
topluluk olarak kaybolmak
üzereyiz. Rodoplar’da 3-5
bin civarında Alevi var,
Deliorman bölgesinde de
30 bin. Yani sayımız azdır, çoğu Aleviler de yaşlı
insanlardır. Alevileri tanıttığım Bulgarca bir kitap
yazdım. Adı “Dervişlerin
Soyundan Olanlar”.

Karlovo Yalı Camiye Yine Saldırdılar!
Sebahat AHMET

Son yıllarda sık sık
saldırıya uğrayan Karlovo Yalı Camiinin geçen Cumartesi günü
kimliği belirsiz kişiler
tarafından camları kırıldı.
Konu ile ilgili cami
imamı Mustafa Mustafa Kırcaali Haber
gazetesine şunları
söyledi:”Maalesef son
yıllarda camimize saldırılar sıkça yapılmakta. Geçen Cumartesi
günü camimizin camları kırıldı. Geceleri diskotekten çıkan gençler
caminin yanından ge-

çerken saldırıyorlar.
Gamalı haç çiziliyor
ve Türklere karşı yazılar yazılıyor. Polise
başvuruyoruz, ancak
saldırganlar bulunup
cezalandırılmıyor”.
Bundan 20 gün önce

cami yine çirkin saldırıya uğramıştı. Caminin
duvarına “Pis Türkler,
size ölüm!” yazılmıştı. O zaman da polise
başvurulmuş, ancak
hiçbir önlem alınmamıştır.
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Asimilasyon kampanyasının şehitleri ve mağdurları anıldı
Bulgaristan'da komünizm
rejiminin yıkıldığı 1989 yılına
kadar devam eden asimilasyon kampanyasının şehitleri
ve mağdurları anıldı.
Başkent Sofya'nın 200 kilometre güneydoğusundaki
Kornitsa köyündeki anma
töreni, "Geçmişini unutanlar,

Meydanda toplanan halka
ateş açan askerler 5 kişiyi
öldürmüş, köylülere işkence
etmişti. Olaylarda 300'den
fazla kişi yaralanmıştı.
Baskından hemen sonra
köy sakinlerinin isimlerini
zorla değiştiren komünist
yönetim, bununla da yetin-

vermesin. Bunlar bir daha
yaşanmasın diye dua ediyoruz" diye konuştu.
Artık bu tür sıkıntılarının
olmadığını belirten Haciev,
şöyle dedi:
"Ona rağmen bir türlü huzura kavuşamadık. Cami
kurmak isterken yönetim en-

hitlerimizi anmak ve güçlü
olmak zorundayız. Tarihi,
birilerinden öç almak için
değil, hatırlamak için okuyoruz. Önümde kilise, arkamda cami var. Ne kiliseden ne
de camiden rahatsızlık duyarız" ifadesini kullandı.
"Komünizmin vahşeti tarih kitaplarına girsin"
Törende konuşan HÖH
Milletvekili Remzi Osman,
Kornitsa'da yaşanan zulmün hala tarih kitaplarına
girmemesinden rahatsızlık
duyduğunu söyledi.
"Komünizmin vahşeti tarih
kitaplarına girsin" diyen Os-

man, şunları kaydetti:
"Ülkemizde din devletten
ayrıdır. Ancak Müslümanlara, camilere karşı hala tepki
var. Müftülük, vakıf mallarını
devletten geri almakta zorluk çekiyor. Yargıda, istihbaratta, poliste Müslüman
ve Türklere kadro verilmiyor. Kimi politikacılar Müslümanların sayısının azalmasını istiyor. Oysa Türk,
Pomak, Bulgar, Hıristiyan,
kim ne olursa olsun, herkes
kendini nasıl hissediyorsa o
kimliğiyle huzur içinde yaşayabilmelidir."
Anadolu Ajansı

Türk Kültür ve Sanat Derneği
Kırcaali Haber Gazetesi

Benim Hayallerim

konulu resim yarışması düzenliyor.

onu tekrar yaşamaya mahkumdur" sloganı altında,
üyelerinin çoğu Türklerden
oluşan Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) partisi tarafından düzenlendi.
Köy meydanında toplanan
Kornitzalılar, Bulgarlaştırma
kampanyasının köyde başlamasının üzerinden 40 yıl
geçmesine rağmen törende
göz yaşlarını tutamadı.
Huzurlu ve sakin bir yaşam
sürdüren Kornitsa halkı,
1972 yılının sonunda başlayan baskılara karşı köy meydanında toplanarak ve ateş
yakarak tepki göstermişti.
İbadet etmelerinin yasaklanması, isimlerinin değiştirilmeye çalışılmasını üç ay
boyunca aralıksız protesto
eden köye komünist rejim,
28 Mart 1973 tarihinde 2500
polis ve asker göndermişti.

meyip, ölen kişilerin isimlerinin de değiştirilmesi için
baskı yapmıştı.
Protestoculardan 14'ü ağır
hapis cezalarına çarptırılmış, çok sayıda köylü başka
bölgelere sürülmüştü.
40 yıldır kurumayan gözyaşlar
Bölge halkı, 40 yıl önce
maruz kaldığı baskıları yaşlı
gözlerle anlatıyor.
Törene katılan Şaban Haciev, AA'ya yaptığı açıklamada, köye gelen askerlerin
çığlık atan kadınların elbiselerini çıkardığını, emirleri
duymayan işitme engelli bir
kişiyi de vurarak öldürdüğünü söyledi.
Askerlerin köylüleri bağlayıp göle götürdüğünü ve
burada ölesiye dövdüğünü
ifade eden Haciev, "Allah bir
daha kimseye böyle bir acı

gel olmaya çalışıyor. Gotse
Delçev'de cami yokken, yapım kararı için referandum
istiyorlar. Devlet bize sahip
çıkmıyorsa Türkiye bizlere
yardım etsin."
Halil Belkov adlı köylü de
1973'teki olaylara katılmaktan 12 yıl hapis cezasına
çarptırıldığını söyleyerek,
"Yıllarca hapis yattım. Çıkar
çıkmaz Türkiye'ye sığındım
ama her yıl Kornitsa'daki
anma törenlerine geliyorum.
Bu acı günlerin bir daha yaşanmaması için dua ediyorum" dedi.
Başmüftü Mustafa Haci
Törene katılmak ve dua etmek için Kornitsa'ya gelen
Bulgaristan Müslümanları
Başmüftüsü Mustafa Aliş
Haci, köy meydanındaki
cami ve kilisenin halka huzur verdiğini belirterek, "Şe-
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