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HÖH Seçim Kampanyasını Kırcaali’den Başlattı
Bulgaristan'da Türklerin
çoğunluğunu oluşturduğu üçüncü büyük siyasi
güç konumundaki Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) seçim kampanyasına, partinin gençlik
kollarının organize ettiği
mitingle başladı.
H a k ve Ö zg ü r lükler Hareketi lideri Lütfi
Mestan'ın da katıldığı
Kırcaali'deki mitingde,
partinin tüm seçim bölgelerindeki listelerinde
yer alan adaylar tanıtıldı.
Mestan, mitingde yaptığı konuşmada halkı,
ülkede siyasi forumlarda
Bulgarca dışında başka
dil kullanmak yasak olmasına rağmen, Türkçe
olarak selamladı.
"Kimseye yapmayacağımız şeylerin sözünü
vermeyeceğiz" diyen
Mestan, Bulgaristan'da
yapılacak erken seçimin
ülkenin kaderini köklü bir
şekilde değiştirebileceğini söyledi.
"Bulgaristan'da demokrasi yeniden inşa
edilecek"
HÖH'ün en güçlü olduğu yer olarak bilinen
Kırc aali'de konuşan
Mestan, 12 Mayıs'ta
Bulgaristan'da demokrasinin yeniden inşa edileceğini belirtti.
İktidardaki GERB partisinin, gençlere, iş sektö-

ken, siyasi rakiplerimiz
bunu hala itiraf etmekten çekiniyor. Bizleri zor
günler bekliyor. Krizden
çıkış kolay olmayacak.
Ancak ortak hiç bir yanımız olmayan, ırkçı ve
aşırı milliyetçi ATAKA
partisi gibi bir partiyle
asla işbirliği yapmayacağız."
Türkiye'de yaşayan
göçmenlerden 20 09
yılında büyük destek
aldıklarını belirten Mestan, "Bu kez de verecekleri destek kredisini önümüzdeki 4 yıl içerisinde
faizi ile birlikte kendilere

rüne ve bütün insanlara
eziyet çektirdiğini ve
sadece kendi menfaatini düşündüğünü ileri
süren Mestan, "Genç-

lerin vereceği enerji ile
ülkede hem özgürlük
hem de güvenliğin geri
döneceğine inanıyoruz.

HÖH olarak olumlu bir
kampanya yapacağız.
Bugün Bulgaristan'ın
hoşgörü merkezi olarak
bildiğimiz Kırcaali'de

biz, ulusal bir parti olarak karşınıza çıkıyoruz. Aday listelerimizde
Bulgaristan'da yaşayan

tüm etnik gruplar temsil
edilmiştir. Bulgaristan’da
etnik olmayan tek partiyiz. Bu kampanyada
sevgi nefreti yenecek.
Artık kimse bizlere eziyet çektiremeyecek"
diye konuştu.
"Tarihi seçim"
HÖH lideri Mestan, ülkedeki seçimin "Tarihi
nitelikte" olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Bulgaristan'da seçim
sonrası tek partili hükümet kurulamayacağını
açık olarak söyleyen tek
parti biziz. Ayrıca, ülkemizde krizden çıkış yolu
bulmak üzere koalisyon
hükümeti formülü isteyen tek parti yine biziz.
Artık kimse tek başına
iktidar olmak istemez-

iade edeceğimizi bilsinler" diye konuştu.
Mestan, oyların bölünmemesini isteyerek,
"Seçmenimiz bilinçli bir
şekilde kalbi ve vicdanı
ile bize destek vereceğine inanıyorum" dedi.
Siyasi konuşmaların
ardından halk oyunları
ekipleri ve pop müzik
grupları konser verdi.
Binlerce HÖH taraftarın
katıldığı mitingin ardından, milletvekili adayları
Kırcaali Şehir Parkı'na
fidan dikti.
Anadolu Ajansı
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En büyük hedef: Allah’ın Sevgisine Nail Olmak
Muhterem Din Kardeşlerim,
Dinimizin öğrettiği en
büyük hedef Allah’ın
Rıza ve Sevgisidir. Gayba inan mü’minler, Yüce
Allah’ın Şedidu’z-Zuhur
olduğunu bilirler, evsafıyla (vasıfları ve yarattıklarıyla) (Allah’ın) varlık, birlik ve büyüklüğünü görürler. Evreni aheng içinde,
planlı-programlı yaratan,
kainatı ve içinde bütün
varlığı var eden, insanı
eşrefi mahlukat kılarak
bir çok nimetler sunan,
onu başıboş değil de bir
gaye üzerine yaratan,
mes’uliyet ve mutluluğunu kitap ve peygamberler
göndermek suretiyle bildiren Yüce Allah’tır.
Gören gözümüzü, işiten
kulağımızı, sağlıklı bedenimizi ve sahip olduğumuz her şeylerimizi veren, bizi emanetçi kılan,
varlıkta şükürle, yoklukta

sabırla sınayan,bütün
varlığı insanın hizmetine
musahhar kılan O’dur

(Celle Celaluhu).
Zayıf yaratılan insanın
macerası anne karnında
başlar. Kendisine “sen
anne karnında kalmayacaksın, belli bir süre sonrasında dünya denilen

bir gezegene ulaşacaksın, beslenmen de annenin yedikleri ile değil de

kendi zevkinle olacak” …
denseydi anne karnını
göz önünde bulundurarak cevap verecek olan
yavru muhtemelen “hadi
oradan, öyle bir hayat mı
olur” cevabını verirdi. Ve

bugün yeryüzü macerası
sürdüren insana bizzat
Yüce Allah “ yeryüzü hayatı geçicidir, ahiret yurdu
ise hayırlı ve bakidir” buyurarak, insanın dünya ve
ahiret bütünlüğüne riayet
etmesi gerektiğini mülahaza ediyoruz.
İnsanı yaratan, şerefli kılan, rızaklandıran, vedud
ismiyle sevip-sevilmesini
sağlayan (evliliği peygamber sünneti kılan),
böylelikle neslin devamını
bahşeden, “ varlık ve yokluğu, yaşam ve ölümü”
bir imtihan vesilesi kılan
O’dur (Celle Celalühu).
Bundan dolayı insan:
Fikir, Zikir ve Şükür ile
Yüce Allah’a karşı sorumluluğunu yerine getirmiş
olur. Ve dinimiz tarafından öğretilen en büyük
hedefe peygamberimizi
tanımak ve ittiba etmek
suretiyle ulaşabileceğini,
Kur’an-i ifadeyle “Eğer

Smolyan Bölge Müftülüğü’nde 3. Yüksek İslam
Eğitimlileri Bölge Görüşmesi Yapıldı
Smolyan Bölge Müftülüğü, Rudozem’de Merkez Cami’nin konferans
salonunda Smolyan ilinden yüksek İslam eğitimlilerle üçüncü tartışma toplantısı düzenledi.
40’ı aşkın ilahiyatçının
katıldığı etkinlikte Bulgaristan Müslümanları
Başmüftüsü Dr. Mustafa
Hacı resmi konuk olarak
hazır bulundu.
Görüşme “Smolyan
Bölge Müftülüğü’nün
Yönetimi ve Faaliyetinde
Yüksek İslam Eğitimlilerin Rolü” başlığında
geçti.
Forumun birinci bölümünde müftülükte sekreter Vahdi Bozov, 100
Yıl Smolyan Bölge Müftülüğü adlı sunumunda
müftülüğün 1913 yılında
kuruluşundan bu yana
100 yıllık tarihine kısa
bir tarihsel bakış attı.
Ardından Bölge Müftüsü
Necmi Dıbov, müftülüğün son beş yılda idari,
eğitim ve sosyal faaliyetini tanıtarak, İslam ilahiyatçıların faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesinde
yer aldığını belirtti. Forumun ikinci kısmı tartışma şeklinde geçti.
İlahiyatçıların büyük

bir bölümü tartışmaya
müftülüğün istikrarı ve
faaliyetlerin gelişiminde
en büyük ölçüde faydalı
olmak için paylaştıkları
öneri ve fikirlerle katıldılar. Onlar, bölge hakkında tarihi bilgi içeren
müftülüğün arşivi hazır-

lanması, broşür, konferans notları ve kitaplarla elektronik kütüphane
hazırlanması, İslam ilahiyatçılarının akademik
yükselmesi, dini kitapların çevirtilip, redakte
edilmesi, incelemelere
başlanıp akademik çalışmaların yazılması,
çocuk ve gençlerle ye-

nilikçi faaliyet yapılmasına ilişkin önerilerde
bulundular.
Başmüftü de katılımcıların yönelttiği birçok
soruyu cevaplayarak,
tartışmada aktif olarak
yer aldı. Dr. Hacı, ilahiyatçıların İslam dininin

öğretilmesi ve esasının
izahına ilişkin taşıdıkları
kişisel sorumluluğa yönelik samimi tavsiyelerde bulundu. Başmüftü,
Smolyan bölgesindeki
İslam ilahiyatçılarının
aktif din faaliyetinden
duyduğu memnuniyeti
de ifade etti. Sayın Mustafa Hacı, ilahiyatçılara

Allah’ı seviyorsanız, Hz.
Muhammed’e uyun ki
Allah da sizi sevsin ve
günahlarınızı bağışlasın”
hakikatine mazhar olur.
İnsanı yaratan Allah,
elbet ki Onun heves ve
arzularını bilir, mutluluğa
ulaşması ve hayatını tanzim etmesi için de Kuran’ı
göndermiştir.
Bu realiteyi takdir eden
onurlu insan “İlim, iman,
salih amel ve ihsan ilişkisine dikkat ederek, ahlakı
hamidiye nail olmuş olur.
Aciz olarak yaratılan
insan, acziyetini idrak
ederek alemlerin rabbine
sığınır. Neylerse mevlam
güzel eyler bilincine nail
olur. Bu şuur ve haz sa-

hibini: motiveli, saygın,
dengeli, tutarlı ve mütevazi olmasını sağlar.
İnsanda Fıtri olan Allah
Sevgisi, ilim ile iman’a,
yansıma olarak ibadet
ve güzel ahlak’a, buna
mukabil ecir ve mükâfat
ise “ Allah’ın rızası ve
cennet”e, dünyada iyilik- ahirette de iyilik ve
hasene arzusuyla rota
belirlenmiş olur.
Mevlam imanımızı kamil, amelimizi salih, dualarımızı kabul eylesin.
Rızasıyla cennet halkından kılsın.
Kalbi dilek ve dualarla
Beyhan MEHMET
Kırcaali Müftüsü

Kadın Askerlerin Rolü Tartışıldı

Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Asya
Davidova, "NATO'nun 'Akıllı Savunma' inisiyatifinde kadınlar kilit rol oynuyor" dedi.
Başkent Sofya'nın "Arena Di Serdica" otelinde,
"Güvenlik ve Savunma Alanında Kadınların Rolü"
konulu konferans düzenlendi.
Açılış konuşmasını yapan Davidova, "Konferansın ana konusu olan NATO'nun Akıllı Savunma

İslam dinine karşı ilginin arttırılması ve onun
Müslümanlarla Bulgar
toplumu tarafından daha
iyi anlaşılması için daha
iyi anlatılması konusunda özellikle ülkede diğer
bölgelerle dayanışma
göstermelerinden dolayı

teşekkürlerini sundu.
Forumu Bölge Müftüsü
kapattı. Katılımcılara aktif oldukları için teşekkür
etti ve gelecek 9. Yüksek İslam Eğitimlileri
Ulusal Görüşmesi’ne
katılmaları çağrısında
bulundu.
Kırcaali Haber

inisiyatifinin bir uzantısı olarak geliştirilen proje,
askerlikte de mesleki anlamda da kadın erkek
ayrımı yapılmadığını göstermeye çalışıyor" ifadesini kullandı. Davidova, "NATO'nun Akıllı Savunma inisiyatifinde kadınlar kilit rol oynuyor" diye
konuştu.
Projenin amacının, çok uluslu işbirliğinde yeni
bir kültürü yerleştirmek olduğunu belirten Davidova, "NATO üyesi ve ortakları arasında karşılıklı
anlayış temelinde işbirliği yaparak, güvenlik ile ilgili sürekli çıkan tehditlerin karşısında daha üstün
yetkiler oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
NATO'nun Birleşik Transformasyonlar Komutanlık Karargah Komutan Koramiral Carol Pottinger
de rütbeli kadın personelinin ABD'de her konumda görev yaptığını ancak bu alandaki çalışma özgürlüğü ile ilgili gerekli yasal düzenlemelerin yeni
yapıldığını söyledi.
Konferansa NATO ve Barış İçin Ortaklık üyesi
20 ülke katıldı.
Türkiye, Milli Savunma Bakanlığı Genel Plan ve
Prensipler Dairesi Başkanlığı Uluslararası İlişkiler
Şubesi Siyasi İlişkiler Uzmanı Perihan Dinç Meriç
tarafından temsil edildi.
Anadolu Ajansı
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Yetmiş beşinci basamaktan haykırış
Dr. Mümün TAHİR
Eğer şiirin kanunları varsa, birincisi ve başlıca hayatın nabzını çarptırmaktır. Bu kanun tekerrür kanunudur, ahenk kanunudur. Şiir nabzı çarptıran,
laik ahenksiz olamaz.
Sabri Alagöz aralıksız
zamanın kendine özgü
ahengiyle yaşamış ve
yaşamakta olan bir yaratıcıdır. Tanıştığımız
zaman o 45.basamağa
ayak basmıştı. Halihazırda 75.basamağı atlayıp
76’ya doğru adımlıyor.
Tanıştığımız o gün o “Yeni
Işık” gazetesinde editör
olarak görev alıyordu.
Bense üniversite öğrencisi olarak ona yazılar
gönderiyordum, ne mutlu
ki, yazılarımın büyük bir
kısmı gazetenin sayfalarında yer alıyordu. Ben
daha o zaman onu çalışkan, dirayetli, emeğini
esirgemeyen, haksızlıklar
ve yolsuzluklar karşısında
baş eğmeyen birisi olarak
görmüştüm. Sabri Alagöz
bugün de aynı yolun yolcusudur.
O çok yönlü çalışma
alanına sahiptir: gazeteci, şair, araştırmacı yazar, eleştirmen, çevirmen,
toplumcu… Onun hayat
ve yaratıcılığında hangi
dala üstünlük verdiğini
veya öncelik tanıdığını
söylemek hiç de kolay değildir. Çünkü onun kalem
oynattığı dallar birbirine
öyle bağlıdır ki, birini diğerinden ayırmak mümkün değildir, onlar birbirinin birer tamamlayıcısıdır.
Şair sözünü söylemekte,
günün sorunlarını şiire
dökmekte asla gecikmemelidir. O günün bir nevi
aynası haline gelmelidir.
Şair işe gecikebilir, türlü
randevulara, törenlere
gecikebilir, ama bir yazar
ve gazeteci olarak, topluma olan boyun borcunu
ödeme hususunda gecikemez ve gecikmemelidir de. Yaratıcılık açısından gecikmek zamanın
arz ettirdiği şiiri, öyküyü,
röportajı, denemeyi, belgeseli asla yazamamak
demektir. Sabri Alagöz
gerekeni kaleme almakta

asla gecikmemiştir. Bugün de gecikmemektedir.
O görüşlerinin toplum
önüne sermekte, kaleme
almakta veya etkileyici
sözüyle avaz avaz haykırmakta gecikmemeye
devam etmektedir.
Şairin ilk şiiri 1952 yılında, o zaman Haskovo’da
çıkmakta olan “Rodop
Mücadelesi” gazetesinde
yayınlanır. Üniversiteli olarak ise “Sofiyski Universitet”, “Puls”, “Studentska
Tribuna” gazetelerinde
şiirlerine yer verilmiştir.
Sabri Alagöz’ün gazetecilik hayatı resmen 1961
yılında başlar. Defalarca
işinden olur, insanın insana “kardeş” olduğu totaliter komünist rejim onu
sokağa atarak ailesinin
nafakasını bile düşünmemiştir, çünkü o partiye
üyelik onun özgeçmişinde
yer almamıştır. Sabri Alagöz, Sofya Radyosunda
çalıştığı dönemde ise 40
Bulgar ve 4 Türk meslektaşıyla birlikte “Prag Baharı” (1968) kurbanı da
olanlardandır. Bir defasında eşi Rahmiye Hanım
kızları Suna’yı dünyaya
getirmek üzereyken görevinden alınarak sokağa
atılır. Sabri Alagöz ise eşini rahatsız etmemek için
her sabah işe gidermiş
gibi evden çıkarak mesai
sonuna kadar kiralık evine toplanmamıştır. Kah
inşaatlarda çalışarak, kah
Sofya dışında ve taşrada
öğretmenliğe dönerek
ailesini diri tutmayı başarmıştır. Buna rağmen
güçlüklere, insafsızlıklara
baş eğmemiştir. Bilakis,
gazetecilik yıllarında bazı
azledilmiş kimseleri yazıları ve yazışmaları sayesinde tekrar görevlerine
çevirmiştir. Bazı köylere
su getirtmiş, bazılarının
kapatılmış toplumsal hamamlarını yeniden çalıştırma yollarını bulmuştur.
Bütün bunlar havai sözler
değil, bilakis belgeselleştirilmiştir. 1969 yılında dünya yüzü görmesi
gereken “Beyaz Ufuklar”
şiir derlemesi katalogda
kalmıştır.
Sabri Alagöz’ün ilk şiir
güldestesi 1995 yılında
Sofya’da “Güven – Doverie” yayınevi tarafından
“İki mezar arasında” başlığı altında yayınlanmaktadır. Şair bu şiirin 1974
yılında doğduğu Hisar
köyünde vefat eden babasının ve zorunlu göç
sonucu 19 9 4 yılında
Türkiye’nin Yeşil Bursa
şehrinde Allah’ın rahme-

tine kavuşmuş annesinin
ruhuna ithaf etmiştir. Bu
şiir bir istiare değir, mecazi anlam taşımaktadır
ki, Bulgaristan Türk ailelerin yarısı burada, yarısı
da oradadır, yani Türkiye
Cumhuriyetindedir. Yani
her birimiz gerçekten iki
mezar arasında ömür
sürdürüp gidiyoruz.
İkinci şiir güldestesi
“Gözlerim Duman Duman” başlığını taşımaktadır. 1997 yılında dünya
yüzü görür. Burada şair

leri ve Bulgar Şiirleri antolojilerinde belirli çevirileri
vardır. O, “Stamboliyski
ve Atatürk Türk – Bulgar
İlişkileri Üzerine” sempozyum bildirileri derlemesinin editörü ve çevirmenidir. Onun takdire şayan
eserlerinden biri de, şimdiye kadar görülmemiş
“Şiir Çelengi” derlemesidir. Söz konusu derleme
Bulgaristan’da yaşayan
ve Bulgarca yazan tüm
etnik topluluklar temsilcileri şairlerin eserlerini içe-

kelerde, özellikle bilimsel
çevrelerde ad yapmış ve
itibar kazanmış bir dergidir. “Kaynak” tarih, kültür,
edebiyat ve sanat konularını içerir ve tüm dünyaya
açıktır. Türlü uluslarda
şair ve yazarlara, bilim
adamlarına yer verilmektedir. Yaşa başa veya
üne değil, konulara ve iyi
niyetliliğe öncelik tanınır.
Bulgaristan’da meskun
tüm etnik toplulukların
temsilcileriyle sıkı ilişkileri vardır.

Dr. Sabri ALAGÖZ
güncel hayat sorunlarıyla
yan yana aşktan da dem
alır. Büyük bir naziklik ve
ustalıkla aşkla dolup taşan kalplerin titreşimlerini
terennüm eder, farklı açıdan yansıtır. Şaire güre,
aşk evrensel varlıklı bir
yaşam öğesidir. Aşk dediğin, yaşa başa bakmaz,
önüne set çekmek olası
değildir. Aşk hayatın anlamı ve en kutsal aşıdır.
Üçüncü şiir güldestesi
“İçimizdeki Sönmeyen
Kandiller” 2003 yılında
yayınlanır. Burada ana
fikir vatana ve doğup büyüdüğü yerlere bağlılık ve
sonsuz sevgidir. Şair Rodoplara vurgundur, zaten
oralıdır. Ama Deliorman’ı,
Tuna’yı ve Tuna boyundaki Ruse, Vidin, Sviştov, Nikopol, Silistre şehirlerine
kalbinde geniş yer vardır.
Sabri Alagöz eleştirmen
ve çevirmen olarak da
kendini daha üniversite
yıllarında kabul ettirmiştir. Onun orijinal ve çeviri
eserleri Bulgaristan’da
olduğu gibi, ülke dışında
da türlü derleme ve antolojilere yer almaktadır. O,
Nikola Vaptsarov’un şiirlerini tümünün ve Mayn Ridin “Deniz Kurdu” romanının çevirmenidir. Sabri
Alagöz’ün Bulgar Hikaye-

ren bir derlemedir. Halen
basında “yeniden doğuş”
sürecinin içyüzünü açığa
vuran, müelliflerin ifşa
eden “Umutlar Yitirilirken”
başlığı altında Türkçe ve
Bulgarca olarak iki ayrı
kitap dünya yüzü görme
savaşımındadır.
Sabri Alagöz gazeteci
ve toplumcu olarak etnik
toplulukların haklarını tanımayan ve ihlal edenlere kesintisiz polemiktedir.
Burada dikkatinizi şunun
üzerine çekmek isterim ki,
o yalnız azınlıklar haklarını savunmakla yetinmeyip
insanoğlunun üniversal
ve temel haklarının savunucusudur. Diyalog vasıtasıyla tüm vatandaşlar
arasında karşılıklı güvenin sağlanmasını amaçlamaktadır. O, yasaların
üstünlüğüne bel bağlayan
bir toplumun oluşturulması uğrunda kendine düşen
katkıyı verme gayretleri
göstermektedir.
Dr. Sabri Alagöz halen
“XXI Yüzyıl” Türk Kültür
Merkezi organı “Kaynak”
sahibi ve Yazı İşleri Müdürüdür. Bulgaristan’da
etnik azınlıkların yarını
olan “Etnodiyalog” dergisinin de müdürüdür.
Her iki dergi memleket
içinde olduğu gibi, dış ül-

Sabri Alagöz birçok
uluslararası sempozyumlara, konferans ve
kongreler, şiir törenlerine, folklor etkinliklerine
katılmış ve katılmaya da

devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs,
Kırım, Almanya, Azerbaycan, Makedonya, BosnaHersek bu cümledendir. Sabri Alagöz gerek
Bulgaristan’da, gerek ülke
dışında her zaman orijinal
tebliğlerle Bulgaristan’ı
ve Bulgaristan’daki Türk
azınlığının geçmişini ve
bugün dış dünyaya tanımaktadır. Bildirileri ve
diğer yazıları Türkiye,
Romanya, Kosova, Azerbaycan, İsrail, Almanya
v.b. ülkelerde yayınlanan
gazete, dergi ve antolojilerde yer almaktadır. İngiliz, Kore, Azeri dillerine
çevrilmiş eserleri mevcuttur.
Sözlerime son verirken
izninize sığınarak Sabri
Alagöz’e kendi adıma ve
sekiz yıldan beri ulusal
manevi değerlerimizin korunup çoğalması uğrunda
faaliyet yürütmekte olan
“Orfeeva Lira” Akademisi
adına Bulgaristan Gazeteciler Birliğinin en yüksek ödülü “Altın Kalem”in
Kutlu olsun der, kendisine
uzun ömürler temennilerinde bulunarak bundan
böyle de ilhamına ilham
katarak çağdaş Avrupa
kültürel istemleri çerçevesi dahilinde yeni yeni
eserler kaleme alıp bizlere sunmasını, okurlarını
ve sevenlerini coşkuyla
sevindirmesini bütün varlığımızla candan arzulamaktayız.

KARARLAR
Yaşamımızdaki kara noktalar
Ah karalar, karalar
Ah karadan gelen karalar.
Geçip karşıma
Demir atarlarsa şayet
Bazen içimi,
Bazen yüzümü karalar!..

GURURDAKİ REMİZ
Yağmur yağdıkça
Sel oldum
Irmak oldum,
Nehir oldum
Denize döküldüm, duruldum
Sonra buharlaştım
Rüzgarlarda savruldum
Hayat yollarında
Emeller, hayaller doruklarında
Koşarak yoruldum.
Güneş guruba yaklaşırken
Sevinin, sevginin okuyla vuruldum.
Sabri ALAGÖZ
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12 Mayıs Seçimleri Değişim Getirir mi?
Bulgaristan’da Şubat ayı
başlarında yüksek elektrik faturalarını protesto
etmek amacıyla başlayan ve haftalarca devam
eden sokak gösterilerinin
bir sonucu da Boyko Borisov hükümetinin istifası
oldu. 12 Mayıs’ta yapılacak olan erken Parlamento seçimleri için ülkede
geri sayım başladı. Bulgaristan Merkezi Seçim
Komisyonu’ndan yapılan
açıklamaya göre 63 parti
kayıt yaptırmış durumda.
Yarışa aynı zamanda toplamda 27 partiden oluşan
sekiz koalisyon giriyor.
Parti ve koalisyonlar için
başvurular 1 Nisan itibarıyla kapandı. Ancak bağımsız adayların başvuru
hakları 9 Nisan’a kadar
devam edecek.
Seçimlerde yüzde
4’lük barajı aşan parti,
koalisyon ve bağımsız
adaylar yeni Bulgaristan
Parlamentosu’nda halkın
temsilcileri sıfatıyla bulunacak. Ancak eylemlerini
kalıcı meydan işgallerine
çeviren halkın esas isteği
yozlaşmış devlet yapısının
tasfiye edilmesi. Diğer bir
ifadeyle, sistemin değişmesi talep ediliyor. Yeni
oluşturulacak sistemde
ise, çeşitli mekanizmalarla
halka, hükümette doğrudan temsil hakkı verilmesi
isteniyor. 240 sandalyelik
Ulusal Meclis’in sayısının
azaltılması, milletvekilli dokunulmazlıklarının
kaldırılması ve devlet kurumlarının halk tarafından
kontrol edilebilmesi için
yüzde 50 vatandaş kotası oluşturulması dile getirilen diğer hususlar. Tüm
bunların yapılabilmesi için
ise yeni bir anayasanın
kabulü gerekiyor.
12 Mayıs seçimlerinin
değişim getirip getirmeyeceği zihinlerdeki en büyük
soru işaretlerinden biri. Nitekim söz konusu reformların hayata geçirilmesi
bir hayli zor görünüyor.
Değişim her yerde olduğu
gibi Bulgaristan’da da dirençle karşılaşıyor. Diğer
taraftan reformlar hayata
geçirilemezse, var olan
siyasi sistemde, iktidara
hangi parti gelirse gelsin
tekeller ve yolsuzluklar
çarkının aynı düzende
dönmeye devam edeceği
bilinen bir gerçek.
Ülkenin Temel Sorunu:
Mafya!
Tüm bunların farkında
olan halk, daha yaşanılabilir bir hayat için kararlılıkla protestolarını sürdürüyor. Ancak ekranlara
yansıyan polisin sert mü-

dahalesi ve kendilerini yakanlarının sayısının 6’ya
çıkmış olması ülke genelinde tansiyonu yükseltti.
Boyko Borisov “asfaltını
bizim yaptığımız bu caddelerde akan her damla
kan bizim için utançtır”
diyerek duygusal bir konuşma yaparak istifa etti.
Ülkedeki farklı kesimler,
bunu siyasi bir hamle olarak değerlendirdi. Borisov
liderliğindeki GERB’in,
Merkez Seçim Kurulu’na
12 Mayıs seçimleri için ilk
kayıt yaptıran parti olması ise bu yargıyı doğrular
nitelikte.
Bulgaristan sokaklarında
göstericilerin durmaksızın
tekrarladığı “mafya!” sloganları birçok kişi tarafından ülkedeki üç ana elektrik dağıtım şirketine (Çek
menşeli CEZ ve EnergoPro ile Avustralyalı EVN)
yönelik suçlamalar şeklinde yorumlandı. Ancak
daha geniş perspektiften
bakılırsa bu slogan, ülkenin en temel sorunlarından birine işaret ediyor.
Diğer bir ifadeyle, “mafya” sadece tekeller değil,
bu yolsuzlukların farkında
olan ve göz yuman devlet kurumları ve siyasiler
demek.
Mafya, aynı zamanda,
siyasilerin iş adamları ve
medya patronları ile olan
çıkar ortaklığı demek.
Dahası, soruşturma açmayan ve açtığı davaları
delil yetersizliği nedeniyle kapatan mahkemeler
demek.
Kısacası halkın mafya
sloganları, ülkedeki tüm
tekelleri, yolsuzlukları,
yoksulluğu ve 1989’da
komünizmin sona ermesinden bu yana ülkeyi yöneten tüm siyasi partileri
ve siyasi sistemi hedef
alıyor. Bulgaristan’ın 24
yıllık dönüşüm sürecinin
acı bir özeti adeta.
Ülkedeki Türkler Sessiz
Bulgaristan Türklerinin tüm bu süreçte sessiz kalması ayrıyeten
ele alınması gereken bir
konu. Nitekim ülkedeki
ekonomik problemleri en
ağır hisseden kesim Türklerdir. Ülke genelindeki
işsizlik oranları yüzde 20
dolaylarındayken, Türklerin yoğunlukta yaşadığı Kırcaali gibi yerlerde
bu oran yüzde 40’lara
ulaşıyor. Genellikle köylerde yaşayan ve tarımla
uğraşan Türklerin yaşam
standardı ortalama bir
Bulgar’a göre üç kat daha
düşük. Dahası azınlık olmaları nedeniyle birçok

alanda ayrımcılığa maruz
kalıyorlar.
Tüm bunlara rağmen
Bulgaristan Türklerini sokağa çıkmaktan alıkoyan
birkaç sebepten bahsedilebilir. Bunlardan ilki, Bulgaristan Türklerinin çoğunlukla köylerde yaşıyor
olması ve tarımsal hayat
sürmesi olarak gösterilebilir. Nitekim protestoların

rafından yürütülen zorla
asimilasyon politikasına
karşı çıkmak için sokaklara çıktılar. 1989’un Aralık ayı sonlarında ise Türk
isimlerinin geri verilmesi
ve vatandaşlık haklarının
iade edilmesi ile ilgili taleplerini dile getirmek için
Sofya’daki Parlamento
binası önünde oturma
eylemine başladılar. Gün-

çıkış noktası büyük şehir
merkezleri olarak göze
çarpıyor. Bunlar arasında
da Sofya, Varna, Burgaz
gibi iller başta geliyor.
İkinci bir sebep ise, Bulgaristan Türklerinin yerleşik bir protesto kültürünün olmamasıdır. Her
zaman “dürüst, sadık ve
çalışkan birer vatandaş”
olarak anılan Türkler,
ilk kez 1984-1989 yılları
arasında Jivkov rejimi ta-

lerce devam eden sessiz
mitinglere, 5 Mart 1990’da
kabul edilen “Bulgaristan
Vatandaşları İsim Yasası”
son verdi. Ancak 1984-89
yılları arasında uygulanan
asimilasyon politikasının
beslediği ayrımcılık ve
düşmanlık ortadan kaybolmadı.
Bulgaristan Türklerinin
söz konusu eylemler haricinde sokaklarda hak
talebinde bulunmadığını

ya da bu konuda yeterli
politik ekonomi zeminine
sahip olmadıklarını biliyoruz. Bu eğilim son olaylarda da değişmedi ve Bulgaristan Türkleri protesto
gösterilerini uzaktan izlemeyi tercih etti.
Seçimlerdeki Olası
Tablo
Mart ayı boyunca yapılan ALFA Research, Modern Politikalar Enstitüsü,
Kamuoyu Çalışmaları Ulusal Merkezi (NZIOM) gibi
çeşitli kurumların yaptığı
anketlere göre GERB’in
yüzde 22-24 arasındaki oy oranlarıyla seçim
yarışının galibi olması
tahmin ediliyor. BSP’nin
yüzde 17-18 civarında oy
alarak ikinci, HÖH’ün ise
yüzde 6-7 arasındaki oy
oranıyla üçüncü parti olması bekleniyor. Ülkedeki
Türkler ve Türkiye karşıtı
propaganda ile oy toplayan aşırı milliyetçi ATAKA partisinin ise yüzde
5 civarındaki oy oranıyla
dördüncü parti olarak
Parlamento’ya girmesi
ihtimali söz konusu. Aynı
kamuoyu araştırmalarına
göre, seçmenlerin sadece
yüzde 55-60’lık kesiminin
sandığa gitmeyi düşündüğüne, yüzde 25’inin ise oy
kullanmayacağını bildirdiğine yer veriliyor.
Seçim sonuçları beklentiler istikametinde şekillenirse, 2009 seçimlerinden
farklı bir Parlamento dağılımı söz konusu olmayacak ancak partilerin milletvekili sayıları değişmiş
olacak. Dolayısıyla, halkın
taleplerinin ne derece si-

yaset arenasında yer bulacağı soru işareti olmaya
devam ediyor. Değişimin
boyutları konusundaki
muğlaklık bilhassa HÖH
için de geçerli.
Nitekim HÖH’ün bu seçimlerde alacağı sonuç oldukça önemli. Kasım Dal
ve Korman İsmailov önderliğinde Aralık 2012’de
kurulan Hürriyet ve Şeref
Halk Partisi (HŞHP) seçim yarışına tüm gücüyle
girmiş durumda.
HÖH ise çevreden gelen
eleştirileri dikkate aldığını
göstermeye çalışarak bir
bakıma tabanına değişim
mesajları veriyor. Şimdiden Parlamento’ya ana
dilde eğitim konusunda
öneriler verildi ve ana dilde eğitimin önemine dair
çeşitli paneller düzenlendi. En önemlisi ise,
HÖH’ün kuruluşundan bu
yana başkanlığını yürüten
Ahmet Doğan Ocak ayında yapılan Parti Olağan
Kongresi’nde liderlikten
çekildi, yeni seçimlerde de milletvekili adayı
olmayacağını duyurdu.
Doğan’ın bu tavrı umut
verse de hemen akabinde
kendisinin sağ kolu Lütfi Mestan’ın başkanlığa
seçilmesi HÖH’te gerçek
manada bir değişim olmayacağını düşündürdü.
Bu nedenle denilebilir ki,
Bulgaristan Türkleri varoluş kaygısından kurtuldu
ancak ülkede temsiliyetleri noktasında daha iyi
şartlara erişmenin mücadelesi devam ediyor.

Muzaffer KUTLAY

Meatsa Şirketi’nin işçileri, AB projesi kapsamında eğitim görecek
Kırcaali Meatsa
Şirketi, 20 bin euro
maliyetinde Avrupa
Birliği’nin Leonardo
da Vinci Programı gereğince finanse edilen
bir proje gerçekleştiriyor. Proje kapsamında 10 işçi personeli
İspanya’nın Granada
kentinde profesyonel
yeterlilik derecesini
arttırmak amacıyla 2
haftalık eğitim görecek. Projenin amacı
yenilikçi hizmetlerin
geliştirilmesini desteklemek, dil eğitimi ve
dilsel çeşitliliği ve kalite sağlanması için işbirliği teşvik etmesidir.
Meatsa Şirketi sahibi
ve Bulgaristan İşverenler ve Sanayici-

ler Konfederasyonu /
KRİB/ Kırcaali Bölge

üye meslektaşlarıma
ve yerel iş adamları-

Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Müh. Fahri
İdriz, “Avrupa Birliği
programları Bulgaristan ekonomisinin
büyümesinin motoru
olacak. KRİB Kırcaali Bölge Şubesi’ne

na da daha çok proje
gerçekleştirmelerini
diliyorum. Bunun şehrimizde ekonominin
büyümesi için katkısı
olacak” diye kaydetti.
Şirketten bu yıl içerisinde gerçekleştirile-

cek daha iki AB projesi kazandıkları için
övündüler.
Müh. İdriz’in ifadesine
göre bölgemizde turizme yönelmeli, çünkü
bu branşın gelişimi için
kaynaklar mevcut. Meatsa Restoranı sahibi
de olan İdriz, “Üstelik
Kırcaaliler güler yüzlü
ve misafirperver insanlardır. Bunlar ise turistleri celbeden şeylerin
bir kısmıdır. Turizmin
gelişimiyle şüphesiz
yeni iş yerleri de açılacak. Bu ise ekonomiye ivme kazandıracak.
Geri kalan her şey boş
laf ve popülizmden
başka bir şey değil”
diye vurguladı.
Kırcaali Haber
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Tekirdağ Belediye Başkanı Dalgıç, Sliven’de Türk - Bulgar İşbirliği Forumuna Katıldı
Trakyakent Belediyeler
Birliği Başkanı ve Tekirdağ Belediye Başkanı
Op. Dr. Adem Dalgıç,
Türk- Bulgar İş Birliği
programlarının üçüncüsü olan ve Trakyakent ve
Ram Trakya ortaklığında
22–24 Mart 2013 tarihleri
arasında Bulgaristan’ın
Sliven kentinde gerçekleştirilen “Bulgar-Türk İş
Birliği Forumu” adlı programa katıldı.
22 Mar t 2013 Cuma
günü Ram Trakya Belediyeler Birliği Başkanı Nikola Milev ve Üye Belediye
Başkanlarının ev sahipliğinde başlayan forum
programında Trakyakent
ve Ram Trakya Belediyeler Birliği temsilcileri,
Belediye Başkanları, Ticaret Odaları yetkilileri ve
çeşitli iş sektörlerine bağlı

temsilciler katılımcı olarak
yer aldı.
Trakyakent Belediyeler
Birliği Başkanı ve Tekirdağ Belediye Başkanı

Op. Dr. Adem Dalgıç,
Birlik Encümen Üyesi
Malkara Belediye Başkanı Birol Kaya ve Burgas
Türkiye Başkonsolosu

Cem Ulusoy’un da hazır
bulunduğu forum programında her iki ülke girişimcilerine ait tarım ve inşaat
sektörlerini kapsayan ta-

nıtım sunumları yapıldı.
Programda Tekirdağ ve
Sliven kentlerinde tarım,
inşaat, gıda ve tekstil sanayi alanlarına dahil olan
şirket sahipleri ve iş temsilcileri de bir araya getirildi.
Trakyakent Başkanı Op.
Dr. Adem Dalgıç Forum
programında bazı açıklamalarda bulundu. Başkan
Dalgıç açıklamasında;
“Trakyakent olarak birçok
alanda çalışmalar gerçekleştirdik. Ram Trakya Belediyeler Birliği ile kültürel
faaliyetleri de karşılıklı
olarak gerçekleştiriyoruz.
Trakyakent olarak böyle
toplantıların sonucunda
işbirliklerinin daha fazla gelişmesini diliyoruz.
Yerel yönetim temsilcileri
olarak bizler işadamlarına
bu gibi etkinliklerde yer

verip onlara da destek
sağlamayı amaçlıyoruz.
Böyle organizasyonlarda
işbirliği içinde olmak her
iki ülke için de önemli.
Bizler bu organizasyonları sürdürerek bu alanda
da ülkelere destek sağlamayı istiyoruz” ifadelerine
yer verdi.
Türkiye ve Bulgaristan
temsilcileri, Sliven’de başlayan forum programının
ardından Dimitrovgrad ve
Pırvomay kentlerini de ziyaret ederek bu bölgelerde bulunan iş ve çalışma
alanlarında yerinde incelemelerde bulundular.
Başkan Dalgıç ayrıca,
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz’i de ziyaret
etti ve Kırcaali kentinde
yapılan belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Haber 59

Bölge Müftülüğünden Cami Bahçelerine 100 bin kişiye sosyal yardım yapılacak
Meyve Fidanları Dikme Çağrısı
Kırcaali Bölge Müftülüğü, bölgedeki imamlara ve duyarlı Müslümanlara yönelik “Cami
bahçelerine meyve fi-

çok seviyeli, restore
ve tamirat hususunda
Müslümanlar hassas
davranıyor. Peygamberimizin müjdesine

şun kafesteki haline
benzer.` Camilerimizin
önemli bir bölümünü
ise bahçeleri oluşturur. Bu doğrultuda

Hükümet sosyal gruplara yönelik yardım paketini
onayladı. 41 milyon leva
(20 milyon Euro) değerinde olan sosyal paketin
5 milyon Euro’luk kısmı
anneler, bedensel engelli çocuklar ve enerji
yardımları için ayrılacak.
Kalan 15 milyon Euro ise
yaklaşık 16 bin işsize istihdam sağlanması için
harcanacak.
Bir ve iki yaş arası çocuk bakan annelere ve
engelli çocuklara ilave
olarak tek defaya mahsus
25 Euro, enerji yardımı
olarak son defa mali koşullara uymadığı için yardım alamayan şahıslara
kişi başı 33 Euro destek
sağlanacak.

Hükümet ayrıca sadece
kışın faaliyette olan aşevlerinin tüm yıl boyunca
fakirlere sıcak yemek çıkarmasını kararlaştırdı.

mus ve Meriç Otoyolları
için öngörülen paralardan
transfer edecek. Diğer
yarısı ise bakanlıklarda
yapılan harcama tasar-

Hükümet, bu yardım
miktarının yarısını He-

ruflarından elde edilecek.
CİHAN

Tütün üreticileri hükümetten destek bekliyor
danları dikmek, mezarlıklarımızı el birliğiyle
tertipli ve bakımlı hale
getirelim” çağırısında
bulundu.
Konuyla ilgili Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet Kırcaali Haber
Gazetesi için şunları
söyledi: “Peygamberimizin (s.a.s) müjdesine
binaen “kim yeryüzünde bir cami (mescid)
inşa ederse, Yüce Allah da mukabil mükafat olarak ahrette köşk
ihsan eder” çerçevesinde Allah’a şükürler
olsun ki camilerimizin
genel fiziki durumları

binaen yardım ellerini
uzatıyorlar. Kabe’nin
şubeleri olan camiler,
Müslümanların haz ve
saadet aldıkları mekanlardır. Bilgi birikimlerini
geliştirdikleri, cemaat
ruhuyla Yüce Allah’a
yöneldikleri, istişare
yoluyla hayır ve erdemlerin hedeflendiği
saygınlık ve uhuvvetin
oluşturulduğu ilim ve
irfan meclisleridir camiler. Ariflerin ifadesiyle `inanan insanın
camideki hali, balığın
denizdeki haline benzer, inanmayanların
ise camideki hali ku-

bizler bahçelerimize
fidan dikelim kampanyasını başlattık. Müftülük olarak “veren el ile
alan el” arasında köprü
oluyor böylelikle birçok
camimize de fidan dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızdan diğer ricamız
da mezarlıklarımızı el
birliğiyle tertipli ve düzenli hale getirme çağırısıdır. Peşinen duyarlı vatandaşlarımıza
teşekkür ediyoruz.”
Kampanyayı tatbik
çerçevesinde Müftü
Mehmet, Kaloyantsi
köyünde ziyarette bulundu ve fidan dikti.

Tütün Üreticileri Ulusal
Derneği 2010 (NAT-210)
Başkanı Tsvetan Filev,

Prof. İvan Stankov’a bir
mektup gönderdiğini
açıkladı.

Başbakan Marin Raykov,
Başbakan Yardımcısı
Deyana Kostadinova ve
Tarım ve Gıda Bakanı

Mektupta tütün üretimi
alanında milli çıkarların
aktif olarak savunulması
için onlara ve tüm hü-

kümete yönelik çağrıda
bulunuluyor. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde
Avrupa Komisyonu’nun
sunduğu üretim, tanıtım
ve satış konusunda tütün ve tütün ürünlerine
ilişkin yeni bir direktif
önergesi üzere Avrupa Konseyi ve Avrupa
Parlamentosu’nda ateşli
tartışmalar olması bekleniyor.
NAT-2010 teşkilatından
önerilen yeni direktifin
aşırı ve tutarsız önlemler
içerdiğini ve bunların ülkedeki tüm tütün sektörü,
tarım, ekonomi ve devlet
bütçesi gelirleri üzerinde
zararlı etkisi olacağını
düşünüyorlar.
Kırcaali Haber
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Zülfü Livaneli'nin "Serenat"ı Tanıtıldı
Yazar ve müzisyen Zülfü Livaneli, Bulgarcaya
çevrilen "Serenat" kitabının tanıtımı için Sofya'da
okurlarla buluştu. Knigopis Yayınevi'nin davetlisi
olarak Bulgaristan'a gelen
Livaneli'nin kitap tanıtımı
esnasında keman ve piyano çalındı.
2011 yılında Türkiye'de
çıkan kitap hakkında söz
alan edebiyat eleştirmeni
Georgi Angelov, 'Serenat'ı
okuduktan sonra göz yaşlarına hakim olamadığını
itiraf ederek, "Türkiye'nin
Avrupa Birliği'ne (AB)
aday olma sürecinin ne
kadar süreceğini bilmiyorum, ama bu kitap
Türkiye'yi doğrudan AB'ye
sokuyor. Hayatımda okuduğum en Avrupai kitaptır
bu" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de 1971'de askeri darbeye karşı bestelediği şarkıların hayatındaki
tek albüm olacağı kanı-

sında olduğunu belirten
Zülfü Livaneli ise aradan
geçen 30 yıl sonra yüz-

lerce şarkı ve binlerce
konseri arkada bıraktığını

aktardı.
"Pasaportun Rengine
Göre MUAMELE gör-

düm"
Son yıllarda ilk aşkı olan

yazarlığa geri dönebildiğinden dolayı memnuniyetini dile getiren Livane-

li, hayatta insana insan
olarak bakmanın zorlu-

Başbakan Marin Raykov: “Devlet, iş
adamlarının elini kolunu bağlamayacak”
Geçici Başbakan Marin
Raykov, yenilenen Üçlü
İşbirliği Ulusal Konseyi oturumunda, “Devlet,
Bulgar iş adamlarının elini kolunu bağlamayacak”
diye kaydetti.
Raykov, sanayici ve
iş adamlarının en riskli
gruplara yardımcı olmaları çağrısında bulunmuştu.
Bu konuşmasından dolayı devletin iş adamlarına
baskı uygulamayacağını
vurguladı. Başbakan, “Hiç
kimse vergileri yükseltmeyi veya özel sektörde
maaşları yükseltmeyi düşünmüyor” diye sözlerine
ekledi.
Çağrısından sonra ortaya çıkan bu tür iddiaları
yalanlamak için Başbakan, dayanışmadan söz

ettiğini, buna ek olarak
iletişim sözcüğünü ekleyebileceğini ifade etti.
Raykov, iş adamlarına
diyalog için el uzatıp, en
riskli grupları destekleme

Üçlü İşbirliği Ulusal Konseyi oturumunun açılışında Marin Raykov, sosyal
ortakların sosyal fikirleri
gerçekleştirmek için ortak
paydayı bulmaları, yapıcı

şekilleri bulmalarını rica
ettiğini belirtti.

bir tutum sergilemeleri ve
ülkedeki sosyal gerginlik-

ler yaratan tüm süreçleri
dikkate almaları çağrısında bulundu. Bunun dışında Üçlü İşbirliği Ulusal
Konseyi oturumunun tek
olmamasına yönelik angajman üstlendi.
Bu arada oturum öncesi Bulgaristan Sanayi
Odası’ndan (BSK) sosyal
ortakların popülizme son
vermeleri için seslendiler.
BSK’dan sendikal örgütlerin ileride elektrik enerjisi
fiyatının tüketici için düşürülmesi ve asgari ücretin
yükseltilmesi yönündeki
bazı istemlerini popülist
buluyorlar. BSK üyelerinin ifadelerine göre Marin Raykov’un sözü geçen
dayanışma çağrısı da bu
türdendir.
Kırcaali Haber

Kırcaali Belediyesi Şeffaflık Müsabakasında Yer Aldı
Kırc aali Belediye si, Şeffaflık Kuralları
Vakfı’nın “İdari Çalışmalarda Şef faf lığın
Sağlanması için Belediye İdaresi ile Sivil Toplum Örgütleri Arasında
en İyi Partnerlik” ve “En
Şeffaf Belediye İdaresi”
kategorilerinde yarışan
8 belediyeden birisidir.
İlk kategoride vatandaşların elek tronik

oyları birinciyi belirlerken, ikinci kategoride
müsabaka koşul ve

kurallarınca
komisyon
tarafından
değer lendi riliyor. Şeffaflık Kuralları Vakfı’nın
ödülleri dört
kategoride
veriliyor, bu
yıl ise müsabakanın beşincisi düzenleniyor. Elektronik

oylama 30.04.2013 yılına kadar devam edecek ve Kırcaali’nin tüm
vatandaşları bu adaylığımızı http://www.ftr-bg.
org/ sitesinden oylarıyla
destekleyebilecek. Ödül
töreni 16 Mayıs 2013y.
tarihinde gerçekleştirilecek ve Bulgaria On
Air televizyonu tarafından düzenlenecek.
Kırcaali Haber

ğunu idrak ettiğini kaydetti. Duruma göre aynı
insanın farklı muameleye
maruz kaldığını belirten
Livaneli, kimlik kartının
rengine göre farklı muamele gördüğünü şu örnekle açıkladı: "Benim ilk
pasaportum askeri hapishaneden sonra Türkiye'yi
terk ettiğim sahte bir pasaporttur. İkinci pasaportum İsveç'te politik mülteci olduğum zamanda
Birleşmiş Milletler'in en
alt seviyedeki mavi pasaportudur. Sonra üçüncü
pasaportum af çıktıktan
sonra bana verilen normal Türkiye vatandaşı
pasaportuydu. Dördüncü
pasapor t UNESCO'ya
büyükelçi atandık tan

sonra verilen kırmızı en
üst düzey pasapor tu.
Beşincisi ise milletvekili
seçildikten sonra Türkiye
Cumhuriyeti'nin en yüksek seviye kırmızı pasaportuydu. Şimdi cebimden
çıkardığım bu kağıtların
rengine göre bana çok
farklı muameleler yapıldı,
ama ben aynı insandım.
Bana kimse bakmıyordu,
herkes kağıdın rengine
bakıyordu. Edebiyatın
temel görevlerinden biri
o kimliklerin, kağıtların
arkasındaki insana ulaşmak ve insanı birbirine
tanıtmak, anlatmaktır."
Zülfü Livaneli, tanıtımın
ardından kitaplarını imzaladı.
CİHAN

Bulgaristan, enerji
sektöründe reform için
AB’den yardım istedi
Bulgaristan, enerji sektöründe reform gerçekleştirmek için Avrupa Komisyonu’ndan uzman talep
etti. Komisyon, enerji sektörüne serbestleşme getiremediği için Bulgaristan hakkında hukuki süreç
başlatmıştı. Yüksek elektrik faturalarına tepkiyle
başlayan protestolar geçtiğimiz Şubat ayında hükümeti düşürmüştü.
Bulgaristan hükümetinden yapılan açıklamada,
geçici hükümetin Başbakanı Marin Raykov’un
Brüksel’de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ile gerçekleştirdiği görüşme
sırasında Avrupa Komisyonu’nun ilgili birimleri
Enerji ve Rekabet Genel Müdürlükleri’nden uzman birimler talep ettiği bildirildi.
Trud gazetesinin aktardığına göre Raykov aynı
zamanda Bulgaristan’daki gerginliklere yol açan
sorunları anlayabilmek için enerji sektöründe fi-

yat sabitleme faaliyetlerinin uluslararası analizini
istedi.
Ocak ayında gelen elektrik faturalarının bir önceki aykinden iki kat fazla olması üzerine enerji
tekellerine karşı haftalar süren protestolar gerçekleşmişti. Kamuoyu baskısı, geçtiğimiz ay hükümetin düşmesine yol açmıştı.
Bulgaristan, enerji dağıtım pazarlarını serbestliğe kavuşturamadığı gerekçesiyle sık sık eleştirilere maruz kalıyor.
Avrupa Komisyonu, Ocak ayında Bulgaristan’daki
durumu Avrupa Adalet Divanı’na taşımıştı. Mahkemenin ihlal tespit etmesi halinde AB, gün başına
kesilecek cezalar öngörüyor.
EurActiv
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Prof. Nikolay Ovçarov: “Bu yıl Perperikon’da kazıları tamamlamalıyım”
Milli Arkeoloji Müzesinden Prof. Nikolay
Ovçarov, Fokus Haber
Ajansı’na, “En fazla bir
ayı aşkın bir süreden sonra Perperikon kalesinde
kazılar yapmaya başlamalıyız” diye kaydetti. O,
“Siyasi partilerin oynadığı
oyunların sonuna ermesini bekleyemeyiz. Bazı
şeyler bekletilmiyor” diye
belirtti.
Prof. Ovçarov, “15-20
gün öncesi arkeolojik
kazı mevsiminin nasıl
geçeceğini aşağı yukarı
tasavvur edebiliyorduk.
Şimdi bu konu hakkında
hiçbir fikrim yok, çünkü
geçici hükümetten hiç
kimseyi tanımıyorum ve
bu insanların şu ana kadar yapılandan haberdar
olup olmadığını bile bilmiyorum. GERB yönetiminin son günlerinde çalış-

malarımızı finanse eden
Maliye Bakanı Simeon
Dyankov, Perperikon için

ğını söz vermişti. 1 milyon leva daha 2 yıl önce
Kırcaali Belediyesi’nin

Kalesi’nin “Bulgaristan’ın
Harikaları” sıralamasında
dereceye girmesiyle ön-

yaklaşık 1 250 000 leva
tutarında ciddi bir miktarda para sağlanılaca-

kazandığı bir proje kapsamında tahsis edilecekti. Bu proje, Perperikon

celik kazanmıştı. Bakan
Dyankov, şubat ayının
sonuna kadar bu projenin
finanse edileceğini duyuracaktı” diye izah etti.
Prof. Ovçarov, “ Eski
Maliye Bakanı ile

Perperikon’da kazıların
devam etmesi için 250
bin leva çerçevesinde ciddi bir finansman
sağlanmasını anlaş mıştık. Bu yıl için 250
bin leva istedim, çünkü
Perperikon’un en yüksek
kısmı olan Akropolis'te
kazılar sona erecek.
Bir sözle yıl içerisinde
bütçeden ayrılan parayı
alabilirsek, kutsal bir yer
olan Perperikon Kalesi
ve Akropolis’teki çalışmalarımızı bitirip bakımı
yapması için devletin eline teslim edeceğiz.
Geçici hükümetin alınan
angajmanları yerine getirmesini umuyoruz, çünkü aksi taktirde arkeolojik
kazı mevsimini kaçıracağız” diye konuştu.
Bu yıl Avrupa Birliği
destekli 4 milyon levaya
yakın maliyette Perperikon ile ilgili bir proje çalışmalarına başlanacak.
Prof. Ovçarov, “Mali
kaynakları alırsak, bu

yıl Perperikon’a 5 milyon
leva yatırım yapmamız
gerekiyor. Hükümetler,
gelip gidiyor, fakat biz
ulus olarak eninde sonunda şunu anlamalıyız
ki, bazı şeyler geçici
değildir ve onlarla ilgili
kararlar sokakta olanların ve her çeşit küçük
siyasetçilerin iradesine
bırakılmamalıdır. Biz işin
sonundayız. Har fiyen
15 yıl sonra işin sonuna
geldim ve çalışmalarımı
tamamlamak istiyorum.
Bazı kişiler gibi Panagürişte Hazinesi’ni almak
istemiyorum. Devlete bir
şey kazandırmak istiyorum. Belki de dünyada
eşi benzeri olmayan bu
muhteşem yapıyı, mali
kaynaklar sağlanırsa
arkeolojik araştırmaların
2013 yılında tamamlanmasıyla devlete teslim
etmek arzusundayım”
diye sözlerini noktaladı.
Kırcaali Haber

Sınır Ötesi İşbirliği Programı'na
Projeler Hazırlanıyor Bentonit Fabrikası işçileri

Edirne'deki STK'ların
3. teklif çağrısı yapılan
Bulgaristan-Türkiye Sınır
Ötesi İşbirliği Programı'na
projeler hazırladığı bildirildi.
Edirne Valiliği'nden ya-

yöneticilerinin kendi hizmet alanlarına uygun ortak dernek ve vakıflar ile
eşleşerek, proje fikirlerini
olgunlaştırmaya çalıştığı
kaydedildi.
Açıklamada, EDROM

düzenlenen "Or taklık
Forumu"na Edirne'den
yaklaşık 70 kişinin katıldığı belirtildi.
Edirne heyetinin Hasköy
ziyareti heyet Başkanı
Vali Yardımcısı Dr. Ayhan

pılan yazılı açıklamada,
kentteki STK'ların Avrupa
Birliği hibe programlarına
yönelik proje hazırlama
çalışmalarını yoğun bir
şekilde sürdürdüğü belirtildi.
STK'ların 3. teklif çağrısı
yapılan Bulgaristan- Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği
Programı'na projeler hazırladığı ifade edilen açıklamada, Edirne Valiliği
Avrupa Birliği Eşgüdüm
Merkezi tarafından Edirne, Burgaz ve Yanbol'da
düzenlenen "Or taklık
Forumu"na katılan STK

Başkanı Erdinç Çekiç ve
Kurbağa ve Salyangoz
Toplayıcıları Yardımlaşma Derneği'nin Vali Yardımcısı Ayhan Özkan'ı
ziyaret ettiği belirtildi.
Haskovo çalışma ziyareti
Edirne Valiliği, Bulgaristan Hasköy'deki çalışma
ziyaretlerinin tamamlandığını bildirdi.
Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada,
Bulgaristan-Türkiye Sınır
Ötesi İşbirliği Programı
kapsamında, Hasköy
Bölge Valiliği işbirliği ile

Özkan, Filibe Başkonsolosu Şener Cebeci ve İl
Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Alaaddin
Uğur’un Hasköy Valisi
İrena Uzunova’yı ziyareti
ile başladı.
Ziyaretin ardından ortaklık forumu kapsamında toplantıya katılan
kurum ve kuruluşların tanıtımı ve proje deneyimlerine ilişkin sunumları
yapıldı. Forum ortaklık
görüşmelerinin ardından
sona erdi.

Kırcaali Haber

yarı zamanlı çalışacaklar

Kırcaali Bentonit
Fabrikası’nda çalışan
180’i aşkın işçinin 3 ay
yarı zamanlı işe geçerek, günde 4 saat çalışacakları bildirildi. Kuruluşun gerçekleştirdiği
Genel Kurul toplantısında buna ilişkin kararın
bildirildiği açıklandı.
Podkrepa Sendikası
Kırcaali Bölge Koordinasyon Kurulu Başkanı Magdalena Ahçieva, “Sendikalarla
da anlaşmaya varıldı,
fakat Kurşun ve Çinko
Fabrikası’nın da kapanmasının ardından
ve bölgedeki işsizliğin
artması göz önünde
bulundurulursa, şehirde durum giderek daha
da ümitsiz oluyor” diye
kaydetti.
Fa b r i ka yö n et i m i,
çalışma rejiminin sınırlandırılması ve işçi
maaşlarının azalmasına sebep olarak üretim
pazarlarının olmamasını ileri sürüyor. Kırcaali
İş Müfettişliği Müdürü
Kostadin Stratiev, “Fabrikada meydana gelen
kriz hakkında herhangi bir bildirim almadık,

böyle bir şey olursa, denetim yapılacak” dedi.
İşçiler, iki yıl önceki

doğal zeolit gibi endüstriyel minerallerin
işlenmesi geleneklerine

azledilmelerin ardından
şimdi de aynısının beklendiği için kaygılandıklarını ifade ettiler.
2005 yılında Bentonit
Fabrikası, çinko, cam
ve başka mineral ürünler gibi benzer üretim
yapan bir Yunan kuruluşu tarafından satın
alındı. O zaman adı da
S&B Industrial Minerals
olarak değiştirildi.
Kuruluş, 1951 yılından beri madencilik ve
asbest, mika, feldspat,
sulu magnezyum silikat, bentonit, perlit ve

sahip olarak gelişmeye
devam ediyor.
Bu tür üretim yapan
Bulgaristan’da tek kuruluştur. Bentonit, ,
sondaj ve petrol işlenmesinde kullanılıyor.
Kuruluşun sitesinde yayınlanmış 2011 yılında
yapılan şirket analizi,
gelir ve kazancın ciddi
oranda azaldığını gösteriyor. Daha o zaman
gelirlerde yüzde 9,60,
kazançlarda ise yüzde
54,11 oranında düşüş
gözleniyor.
Kırcaali Haber

Кърджали Хабер
Müslümanlar Bulgaristan'ın istikrarı için dua etti
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Bulgaristan'daki siyasi
ve ekonomik istikrarsızlık
nedeniyle artan toplumsal huzursuzluğun önüne
geçebilmek için Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev
tarafından gündeme getirilen toplu duaların ilki camilerde yapıldı.
Bulgaristan'da yaşam
koşullarının giderek kötüleşmesi ve hükümetin
istifasıyla artan toplumsal
huzursuzluk, son 1 ayda
10'dan fazla kişinin, hayat
şartlarını gerekçe göstererek intihar etmesiyle
tehlikeli boyutlara ulaşmış
durumda.
Cumhurbaşkanı Gündeme Getirmişti
Gidişata çözüm aramak
için ülkede farklı dinlerin
temsilcileriyle bir araya ge-

len Cumhurbaşkanı Plevneliev, toplumsal birlik ve

dayanışmayı güçlendirmek
için ibadethanelerde toplu

İmaret Camii ve Şehabettin Paşa Türbesi'nin
Bahçe Bakımı ve Onarımı Yapıldı

dualar yapılmasını gündeme
getirmişti.

Bu ç erç evede, Bul gar istan Müslümanları
Başmüftülüğü'nün önerisiyle cuma namazlarının ardından ülke genelinde tüm
camilerde dualar okundu.
Yoğun Katılım
Başkent Sofya'nın tek
camisi olan Banya Başı
Camisi'nde yüzlerce Müslüman cuma namazının ardından, ülkenin huzur ve refaha
kavuşması için birlikte dua
etti. Bu arada, katılımın yoğunluğu nedeniyle cemaatin
bir bölümü cami avlusunda
namaz kıldı.
Bulgaristan'da camilerde
başlayan toplu dualar, cumartesi ve pazar günleri kilise ve sinagoglarda devam
edecek.
Kırcaali Haber

Türk Kültür ve Sanat Derneği
Kırcaali Haber Gazetesi

Benim Hayallerim
konulu resim yarışması düzenliyor.
Yarışma 23 Nisan - T.C. Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı vesilesiyle düzenlenmektedir.
Yarışma iki grupta yapılacak
I. grup: 1. - 4. sınıf öğrencileri
II. grup: 5. - 8. sınıf öğrencileri
Dereceye girenlere ödüller verilecek.
Resimler 20 Nisan 2013 tarihine kadar şu adrese
gönderilmeli:
Кърджали 6600, ул. Беласица №1
Дружество за турска култура и изкуство

Filibe’de (Plovdiv) bulunan İmaret Camii ve Şehabettin Paşa Türbesi’nin bahçe bakımı
ve onarımı, Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan finansman çerçevesinde, T.C.
Filibe Başkonsolosluğu vasıtasıyla yaptırılmıştır. Bu kapsamda, İmaret Camii’nin bahçe
düzenlemesi ile Şehabettin Paşa Türbesi’nin küçük onarımı gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca Edirne’den gelen uzman ekip tarafından, Cami bahçesindeki mezar taşları ve
kitabeler tercüme edilmiş, uygun özelliklerdeki taşlar onarılarak Cami haziresine dikilmiştir.
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