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Ömer Lütfi Kültür Derneği 20 Yaşında
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali Ömer Lütfi
Kültür Derneği, bu yıl

20. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Dernek 25
Haziran 1993 yılında yeniden canlandırıldı. Yıldız ismiyle 1940 yılında
kurulan dernek, 1946’da
Ömer Lütfi ismini almış
ve 1960 yılında ise kapatılmıştır.
Dernek hakkında Müzekki Ahmet şu bilgileri
verdi:
“Bu yıl derneğin 20.

kuruluş yıldönümü. Demokrasinin ilk yıllarında
(1993) yaklaşık 30 kişinin katılımıyla bir toplan-

tı düzenledik ve totaliter
rejimin kapattığı derneğin yeniden faaliyete
geçmesi için karar aldık.
Ardından mahkeme kararıyla bunu tasdikleştirdik ve 25 Haziran
1993’ten bu yana Ömer
Lütfi Kültür Derneği faaliyettedir. Derneğin ilk
başkanı gazeteci-yazar
Mümün Tahir seçildi.
Kurucular arasında eski

tiyatro sanatçısı Nureddin Mehmet, Filibe
Üniversitesi’nin Kırcaali Şubesi’nde Öğretim

Görevlisi olan Sabri Alagöz, şair-yazar Durhan
Ali yer aldılar. Kuruculardan biri de Ömer Lütfi
Derneği’nin 1960 yılında
kapanmadan önceki son
başkanı rahmetli Emin
İdriz’dir. Ben derneğin
kurucularından biri ve ilk
Müdürü olarak da hala
görevimin başındayım.
Derneğin faaliyete geçmesiyle ilk işimiz Kırca-

ali Türk Folklor Ekibini
kurmak oldu. Canla
başla çalışan bu ekip
kısa bir zamanda ülke
çapında, Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerde
temsil vermeye başladı
ve devam da etmektedir.
Bilindiği gibi 1989 yılından önce Bulgaristan’da
Türkçe yasağı vardı. Bu
yasaktan sonra bizim
gerçekleştirdiğimiz faaliyetler Türk halkına bir
ümit verdi. Demokrasinin gelmesiyle biz türkülerimizi ve geleneklerimizi yeniden yaşatmaya
başladık. Şu geçen 20
yıl zarfında folklor ekibimiz yaklaşık 60 uluslararası festivale katılmış
ve başarıyla ülkemiz
Bulgaristan’ı temsil etmiştir. Hali hazırda Kırcaali Türk Folklor Ekibi,
çocuk, orta ve büyükler
olmak üzere üç grupta
faaliyet gösteriyor.
Yaklaşık 100 çocuk ve
gencimiz her akşam derneğimizde prova yapıp
hazırladıkları bölgemize
ait türkü ve halkoyunları gösterilerini çeşitli
etkinliklerde halkımıza
sunuyorlar. Folklor ekibi
sayesinde derneğimizde
yıllarca çalışmış bazı

Hükümetin İstikrar Sağlama Önlemleri
Avr upa Bir li ği'nin
en yoksul ülkesi
Bulgaristan'da göreve
yeni başlayan Başbakan
Plamen Oreşarski, toplumun en yoksul kesimine
yönelik önerdiği istikrar
önlem paketi konusunda parlamentodan onay
aldı.
Oreşarski, iş dünyasını iyileştirmek ve geçim
sıkıntısı yaşayan vatandaşların sosyal sorunlarını azaltacak önlemler

için parlamentodan destek talebinde bulundu.
Pakette yer alan sosyal
önlemler bölümünde,
1 Temmuz'dan itibaren
elektrik fiyatlarının yüzde
5 oranında düşürülmesi,
aylık annelik ödeneklerinin 240 levadan (120
avro) 310 levaya (160
avro) yükseltilmesi, devlet okullarında okuyacak
ilkokul öğrencilerin düşük

Devamı 7’de

solistlerimiz 2003 yılında eski Kırcaali Kadriye
Latifova Devlet Müzikal
ve Drama Tiyatrosu kurulduğunda ilk olarak
kadroya alındılar ve bu
tiyatronun temelini oluşturdular.
Kırcaali Türk Folklor
Ekibine desteklerini
hiçbir zaman eksik etmeyen T. C. Filibe Başkonsolosluğuna canı
gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Derneğimizde 10 bin
adet kitaba sahip olan
bir kütüphane bulunuyor. Kütüphanemiz
Bulgaristan’da en çok

Türkçe kitabı olanlardan biri sayılır. Kitapların büyük bir bölümü
Türkiye’den derneğimize bağış olarak gelmiş
ve gelmeye devam ediyor. Okuyucularımızın
sayısı da her geçen yıl
artmaktadır.
B ul g ar i st an Tür k
Edebiyatı’nın çap taşlarından biri olan rahmetli
ozan Recep Küpçü’nün
adını taşıyan bir edebiyat kulübümüz var. Şair
- yazar Durhan Ali’nin
başkanlığında 35 edebiyatçımız bir çatı altına toplandı. Kulüp yeni

Devamı 4’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
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1918-1923 TÜRK - BULGAR İLİŞKİLERİ

Metin EDİRNELİ
Geçen sayıdan devam

Türkler ve Bulgarlar
ya inandıklarından ya
da ellerinden bir şey
gelmediğinden iyi niyetlerini korumaya devam
ederler. Trakya’da yaşanan egemenlik sorununun barışçıl yollardan çözüleceğine olan
inançlarını korumayı
sürdürürler. Onların böyle bir tutum sergiledikleri
dönemde müttefikler,
yapacaklarını yaparlar.
Bulgaristan’ın önüne savaşın faturasını koyarlar. 29 Kasım 1919’da
N öy i A nla ş ması’nı
Bulgaristan’a imzalatırlar. Peki, Nöyi anlaşması
Bulgaristan için ne ifade
ediyor, ne anlam taşıyordu? Gazeteci Rıdvan
Tümenoğlu bu konuda
şunları söylemektedir:
“Bulgaristan daha 1878
de prenslik olarak kurulduğu andan itibaren
nogo (veliko) Bulgarya
yani büyük Bulgar ya
diye bir hedefi var. İşte
Doburca’nın da dâhil
olduğu Makedonya’nın
da dâhil olduğu batı
Trak ya’nın da dâhil
olduğu bugün bizim
Trakya’da ki top Trakya
bölgemizin bir kısmını
dâhil olduğu büyük bir
Bulgaristan kurma hedefi var. Nöyi anlaşmasıyla
Bulgaristan’ın gündeminden bunlar tamamıyla çıkıyor.” Doç. Dr. Esra Sarıkoyuncu Değerli, Nöyi
Antlaşması için, “Bulgaristan için çok ağır şartlar
içeren Nöyi anlaşması
Bulgaristan’ın tamamen
siyasi ve ekonomik özgürlüğünü ve bağımsızlığını elinden alan bir anlaşma olmuştur.” demektedir. Araştırmacı-Yazar
Rıdvan Tümenoğlu da bu
konuda “Bi diğer önemli
maddesi askeri anlaşmada. Yani Bulgaristan Nöyi
anlaşmasıyla birlikte çok
cüzi bir miktarda sadece
jandarma kuvveti kurabiliyor. Bunun dışında
gençlik faaliyeti olan izci
kampları kurarken bile

müttefiklerden izin almak
zorunda.”
Nöyi anlaşması Bulgaristan için bir utanç ve
mahkûmiyet belgesidir.
Anlaşma gereğince Bulgaristan, 37 yıl içinde
müttefiklere artan faizle
2 milyar 250 milyon altın
Frank ödeyecektir. Ekonomik ve ticari hayatını
tamamıyla müttefiklerin
çıkarlarına ve isteklerine göre belirleyecektir.
Araştırmacı-yazar Rıdvan Tümenoğlu, “Bununla bu savaş tazminatını
yanı sıra öyle maddeler
koyuyorlar ki Nöyi ye ha
bunlardan bir tanesi, Pernik bölgesindeki madenleri işletme hakkı Yugos
şey tabii savaştan sonra
Yugoslavya Sırbistan’a
veriliyor.”
Sofya’nın eli kolu bağlıdır. Dayatmaların ardı
arkası kesilmemektedir.
Alınan kararlara göre
Sofya, sahip olduğu az
sayıdaki askeri fabrikasını da kapatmak zorundadır. Ancak Bulgar halkı ve Bulgaristan için en
aşağılayıcı ve onur kırıcı
madde canlı hayvanla ilgili olanıdır. Bununla ilgili
olarak Rıdvan Tümenoğlu, şunları söylemektedir:
“Maddede Bulgaristan o
kadar aşağıya çekiliyor
ki o kadar alt sınıra indiriliyor ki işte Yunanistan’a
150 inek vericek. İşte
şunlardan bu kadarı üç
yaşını geçmemiş olacak
işte Romanya’ya şu kadar manda vericek kadar
bir devlet için uluslar arası, 10 tanenin üzerinde
devletin büyük devletin
onayladığı bir anlaşmada yer almayacak maddeleri yer alıyor.”
Anlaşmayla ayrıca giderleri Bulgaristan tarafından karşılanmak
üzere biri askeri bir de
tazminat olmak üzere
iki komisyon kurulur. Askeri komisyonun görevi,
Bulgar ordusunun silahsızlandırılmasını, saklanan silahların ortaya
çıkarılmasıdır. Tazminat
komisyonu ise galiplerin, Bulgaristan’dan alacaklarını tahsil etmektir.
Barış Anlaşması şartlarının Sofya’ya verilmesiyle
birlikte Trakya’da yıldırım
hızında gelişmeler yaşanır. İstanbul’da bulunan
Batı Trakya Komitesi
merkezini ekim ayında
Gümülcine’ye nakleder.
Bölgede merkezi Gümülcine olmak üzere Fransa tarafından 15 Ekim

1919’da Müttefikler Arası Batı Trakya Hükümeti
kurulur. Hemen ertesi
gün Trakya Paşaeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Edirne’de ikinci kongresini gerçekleştirir. Bir gün
sonra da Yunan ordusu,
İskeçe’yi işgal eder. 18
Ekim 1919’da da Bulgarlar Batı Trakya’yı tamamen boşaltırlar. Şimdi
sıra, Batı Trakya’nın Yunanistan tarafından işgale hazır hale getirilmesine gelmiştir. Bulgarlar

dolayısıyla San Remo
konferansı kararları Bulgaristan için bir yıkım
teşkil etti. Bundan sonra
Türklerle “ortak çalışarak Yunanistan’ı şeyden
Trakya’dan çıkarmak için
mücadeleye başladılar.”
“Şimdi bizim komşumuz olan Türkiye ile iyi
ilişkilerimiz sadece iyi ve
dostane olabilirler. Ortak
çıkarlarımız bizleri barış
içinde yaşamaya zorlamaktadır.”
A l e ks a n d ı r S t a m -

Vasil KOLAROV
ve Türkler bir kez daha
işbirliği içinde olmaları
gereğinin farkına varırlar.
Ancak hala son bir umut,
hala safça bir beklenti ve
anlamsız güven bu süreci uzatır. En son, ne zaman ki, 16 Mart 1920’de
İstanbul işgal edilir, ne
zaman ki, Sevr’in provası olan San Remo Anlaşması imzalanır, Türkler
de Bulgarlar da işin ciddiyetinin farkına varırlar. Artık Türkler için bir
vatan, Bulgarlar için de
Akdeniz’e çıkmak gibi bir
şey söz konusu değildir.
Doç. Dr. Esra Sarıkoyuncu Değerli bununla ilgili
olarak şunları söylemektedir: “Sevr anlaşmasının
bir nevi ön provası olan
San Remo konferansı
gerçekleşti ve bu San
Remo konferansında
resmen İngiltere’nin dikte
etmesiyle maddeleştirilerek Trakya’nın tamamen
Yunanistan’a verileceği karalaştırılmıştır. Ve

boliyski - BaşbakanBulgaristan
Evet, Türkler de Bulgarlar da pabucun pahalı olduğunu anlarlar. İki ulus
ve iki ülke de anlamış
ve görmüşlerdir ki, itilaf
devletleri tarafından desteklenen Yunanistan ile
tek başlarına mücadele
etmeleri zordur. Hele
hele uluslararası arenada hukuki yoldan yenmekse iyice olanaksızdır.
Yapılması gereken tek
şey, Yunanistan’ı askeri
olarak mağlup etmek ve
sonra müzakere yoluyla
istediğini almaktır. Doğal
olarak bu bağlamda iki
ülkeye ve ulusa düşen
görev işbirliği yapmak
ve birbirini desteklemektir. Ancak Bulgaristan’ın
topyekûn bir kurtuluş
savaşı verme olanağı
yoktur.
“Ülkemizde milliyetçilik duygularının kabarmasında Türk halkının
başarısının çok etkili ol-

duğunu biliyoruz. Fakat
Anadolu’daki şartlarla
bizdeki şartlar arasında
çok büyük farklılıklar vardır. Türk milliyetçilerinin
yaptığını bizimkileri yapamaz. Bulgar burjuvazisinin milliyetçiliği iflas
etti ve değersiz mangır
gibi kaldı”
Vasil Kolarov
Vasil Kolarov’un da belirttiği üzere Bulgaristanın hem maddi hem de
manevi koşullar nedeniyle bağımsızlık savaşı vermesi zordur. Hal
böyle olunca
da Sofya’nın
mutlu amacına
ulaşabilmesi
yani sıcak denizlere çıkabilmesi, özgür
ve bağımsız
bir devlet olab i lm e s i i ç in
geriye tek bir
seçeneği kalmaktadır. O da
Türk Kurtuluş
Savaşı’nın başarıya ulaşmasını beklemek.
Doğal olarak
yapılması
gereken şey
Tür k Kur tu luş Savaşı’nın
desteklenmesidir. Özellikle
de Trakya’nın
tamamında
Bulgar çetelerle, Trakya’daki
Türk Milli Hareketi arasında işbirliğinin
sağlanmasıdır. Aslında
26 Temmuz 1920’den
önceki ilişkiyi, Trakya’da
Türk Milli Hareketi ile
Bulgarlar arasındaki ilişki olarak tanımlamak çok
daha doğru olacaktır.
Peki, ama Bulgaristan,
Cafer Tayyar Paşa’nın
liderliğini yaptığı Trakya Paşaeli Cemiyeti’nin
organize ettiği bu hareketi neden desteklemektedir? Gazeteci
Rıdvan Tümenoğlu’na
göre bunun nedeni:
“Bulgaristan’ın buradaki düşüncesi daha
önce Şark-i Rumeli’de
yaşadığı bir şey var
Bulgaristan’ın biliyorsunuz. Yani 1878’de doğu
Rumeli vilayeti kuruluyor
ve 1885’te Bulgaristan
bunu ilhak ediyor. Aynı
durumu acaba Trakya
da yaşanır mı burada bir
bağımsız müstakil, işte
müttefiklerin denetiminde kurulacak bir Trakya

cumhuriyetini biz ileride
Bulgaristan sınırlarına
dâhil edebilir miyiz? Düşüncesi öncelikli olarak
Cafer Tayyar’la ilişkilere
öncelik vermesi temel
sebebi bu.”
Aslında bu, Sofya açısından boşuna bir beklentidir. Bağımsız Trakya Cumhuriyeti’ni düşünenlerin bile ana fikri
en sonunda Anadolu ile
birleşmektir. Yrd. Doç.
Dr. Zülal Keleş bu konuda, “Tıpkı batı doğudaki
Cenubi Garbi Kafkas hükümeti gibi daha sonra
problemler çözüldükten
sonra anavatana katılma
kaydıyla geçici bir cumhuriyet kurulması fikrini
savunanlar vardı. Bir
kısmı da özellikle Fransızların manda terliğini
tercih ederek Fransız
mandasında yine bağımsız bir yapı bir siyasi teşekkül haline gelmek ve
arkasında yeri geldiğinde
Osmanlı ya veya Türkiye
ye ilhak edilmesi düşüncesini taşıyor.”
Evet, Trakya’da Milli
Mücadele Hareketi, bağımsız Trakya Cumhuriyeti fikrini her zaman
canlı tutmuştur. Ancak
bu, mutlak ve ayrı bir
cumhuriyet fikrinden
çok, B planı olarak tutulan bir düşüncedir. Nedeni de Türk Kurtuluş
Mücadelesi’nin herhangi
bir şekilde başarısızlığa
uğraması durumuna, bağımsız bir Türk Devleti’ni
alternatif olarak hazır bulundurma isteğidir. Aslında 1913’te kurulan Batı
Trakya Cumhuriyeti ve
19 Eylül 1924’te Sovyetler Birliğine yazılan mektup, bağımsız bir devlet
kurma konusunda Trakya
Türklerinin hassasiyetini
açıkça ortaya koymaktadır. Ne yazık ki, Bulgaristan sınırları içindeki Koşukavak, Mestanlı, Darıdere, Paşmaklı, Ropçoz
kısaca 1913 Batı Trakya
Cumhuriyeti sınırlarını
içine alan bağımsız devlet olma isteği, Sovyetler
Birliği’nin olumlu bakmaması nedeniyle hayata
geçirilememiştir.
“Bulgarlarla işbirliği
yolunda denemelerde
bulunduğunuzu bildiriyorsunuz. Bu olumlu bir
davranıştır” Mustafa
Kemal Atatürk
Devamı gelecek sayıda
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İş adamı Seyhan Mehmet: “Küçük ve orta
ölçekli firmalar devletin bel kemiğidir”
Resmiye MÜMÜN
41 yaşındaki Seyhan
Mehmet, Kırcaali’de en
başarılı iş adamlardan
biri. Şirket işlerinin yanı
sıra, Ömer Lütfi Kültür
Derneği Başkanlığını da
başarıyla sürdürüyor.
Seyhan Mehmet, tur izm ve t aşımacılık
alanlarında geniş çaplı
faaliyet gerçekleştiren
EMS-TURS Şirketi sahiplerinden biri. Aynı zamanda 14 yıldır UNİONIVKONİ LTD. Şirketi’nin
güneydoğu temsilcisi.
Eylül ayında 10. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan EMS-TURS
Şirketi, Kırcaali ve Haskovo illeri dahi Güney
Bulgaristan’da hem tur
operatörlüğü hem taşımacılık lisansına sahip
tek şirket.
2003 yılında iki işçi
personeliyle faaliyete
başlayan şirket, gittikçe
EMS-TURS Turizm ve
Taşımacılık Ajansı’na
kadar büyüyor. Şu anda
Güney Bulgaristan’ın her
şehrinde ofisleri bulunmaktadır.
Kırcaali il merkezinde
ise 3 ofisi bulunuyor. Şirketin toplam işçi sayısı
100’ün üstünde. Turizm
ve taşımacılık alanında
çalışan personelin sayısı yaklaşık 35 kişi. Diğer
işçiler ise şirketin Almanya, Hollanda gibi Avrupa
ülkelerinde gerçekleştirdiği gemi tamir işlerinde
çalışıyorlar. Şirket, 30’un
üzerinde araca sahip.
Uluslararası otobüs hatlarına da sahip olan şirket, otoparkını yenilemek
amacıyla her yıl en azından 3 yeni otobüs satın
almaktadır. Tur operatör
olarak her yıl yurt içinden
ve yurt dışından çeşitli
otellerle sözleşmeler yaparak, gerek toplu grup
gezileri, gerekse aile tur
paketleri olsun, yeni yeni
ortak çalışmalar yapıyor.
Yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenliyor. Aynı
zamanda lise mezuniyet
balolarına ilişkin ülke
genelinde ve Türkiye’ye
geziler sunuyor. Çeşitli
okullar için Bulgaristan
çapında ve yurt dışında

gezi turları gerçekleştiriyor. Şirket, belediyeler
ve sendika kuruluşlarıyla
ortak çalışmaları var. Va-

çok. Ülkede en büyük
sorun siyasetin biznese
karışması, bir sözle önümüze daha çok siyasi

bu şekilde çalışmaya
özen gösteriyoruz ve her
geçen günle müşterilerimizin sayısı artıyor” diye

tandaşlara uygun çeşitli
tatil paketleri sunuluyor.
Seyhan Mehmet, 1994
yılında iş hayatına ilk
adımlarını atıyor. Doğduğu Cebel kasabasında bir şirket kurup küçük
bir dükkân işletmeye
başlıyor. Dükkân 1998
yılına kadar çalışıyor.
1999 yılının sonunda turizm sektörüne atılıyor.
Bulgaristan’ın en büyük
otobüs şirketlerinden
UNİO N - IV KO Nİ Ltd.
Şirketi’nın güneydoğu
temsilcisi görevine getiriliyor.
Peştera kasabasında
“Tütün ve Tütün Ürünleri
Teknolojisi” lisesinden
1989 yılında Büyük Göç
sırasında zoraki uzaklaştırılıyor. Daha sonra
Türkiye’den döndüğünde o zaman Cebel’de
bulunan meslek lisesinde eğitimini tamamlayıp
tütün uzmanı oluyor.
19 97 y ı l ı n d a S o f ya Maden ve Jeoloji
Üniversitesi’nden mineral
işleme teknolojisi uzmanı
olarak mezun oluyor.
Seyhan Mehmet, iş alanında yaşadığı sorunlar
hakkında şöyle konuştu:
“Sorun yaşamadan hiçbir şey yapılamaz. Biz
sorunları kendi gücümüze, irademize güvenerek aşmaya çalışıyoruz.
Bulgaristan’da bürokrasi
çok ağır, yani engeller

engeller çıkıyor. Bizler iş
adamı olarak, devletten
herhangi bir destek beklemiyoruz, sadece köstek
olunmamasını istiyoruz.
Tabii ki, birçok firma gibi
biz de ekonomik krizi biraz zor atlatıyoruz. Fakat
bu hiç de kolay olmuyor.
Çünkü halkın alım gücü
olmayınca firmaların ciroları da az oluyor. Her
şey birbirine bağlı, yani
bir zincir oluşturuyor.

ifade etti.
Ömer Lütfi Kültür Derneği Başkanı göreviyle
ilgili, “Elimden geldiği
kadar Ömer Lütfi Kültür
Derneği’ne destek olmaya çalışıyorum. Yoğun iş
tempomun dışında kültüre de zaman ayırmaya çalışıyorum. Bilindiği
gibi Ömer Lütfi Derneği,
Kırcaali bölgesinde, hatta Güney Bulgaristan’da
Türk kültürünü en iyi bir

derneğin çatısında faaliyet yürüten folklor ekiplerinde yer alıyor” dedi.
İ ş adamı, Plam e n
Oreşarski’nin kurduğu
yeni hükümetten şöyle beklentileri olduğunu paylaştı:”Küçük ve
orta ölçekli işletmelere
sadece lafta değil, gerçekten yardımda bulunmalıdırlar. Biz devletten
para veya başka bir şey
beklemiyoruz. Ancak
iş yapılmasına ilişkin
kanunlarda açık ve net
hükümler olsun. Firmaların işlerine karışılmasın, rövanşizm olmasın.
Her yeni gelen iktidar iş
adamları arasında siyasi
tercihlere göre ayrımcılık yapmasın. Bulgaristan firmaları, bu devletin
firmalarıdır. Bu küçük ve
orta ölçekli firmalar Bulgaristan devletinin para
jeneratörüdür. Para üreten bu firmalar devletin
bel kemiğini oluşturur.
Bulgaristan’da yüksek
vergi ödemiyoruz. Bu bakımdan kimse yakınmasın, çünkü bence yüksek
vergiler yok. Devletin politikası çok önemli. Çünkü bir iş adamının yatırım yapması için devlete
güven duyması gerekiyor. Bunun için de dev-

Ama şu anda işler iyi
gidiyor, kazançlı bir şirketiz”.
Seyhan Mehmet bir şirketin başarılı iş yapması
için müşterilerin güvenini
kazanmasının şart olduğunu söyledi. İş adamı,
“Bunun için de müşterilere karşı daima dürüst
davranılmalı ve kaliteli
hizmet sunulmalıdır. Biz

şekilde tanıtan bir dernek. Folklor, kitap tanıtımı, kültür alanında olsun
çok başarılı işlere imza
atılıyor. Küçük yaştan
çocuklara Türk kültürümüzü, folklorumuzu, müziğimizi, bir sözle Türklüğümüzü sevdiriyor. Benim 19 yaşındaki oğlum
ve 13 yaşındaki kızım da
küçük yaşlardan beri bu

letin bu konuda açık bir
politika yürütmesi şart.
Şimdi ise güvensizlik
var. Genelde belli başlı
siyasi partilerle bağlantıları olan iş adamlarına
daha çok iş imkânları
sağlanıyor. Bundan dolayı Bulgaristan’da firmaların hiçbir garantisi
yok. Gerçekten bu çok
büyük sıkıntı. Ben siya-

si engel lemeleri kendi
omuzlarımda hissettim.
Okullara gezi teklifleri sunduğumda, bizim
şirketle çalışılmaması
için, hükümet baskı uyguluyordu. Bizim belimizi büken bu tür olaylar.
Bir devlette yüz binlerce
firma var. İktidar tüm bu
firmaların işlerini engellerse, ne derecede
ekonomiye zarar vermiş
oluyor!”.
Bulgaristan’ın geleceği
hakkında şöyle konuştu:
“1989-1990 yıllarında
eski totaliter rejim döneminin sonlarına doğru
Bulgaristan’ın nüfusu 8
milyonun üzerindeydi.
Şu anda yaklaşık 2 milyon vatandaşımız yurt
dışında yaşıyor. Yani 23
yılda 2 milyon kişi ülkesini terk etmiş durumda.
Bu böyle devam ederse, daha bir 20 yıl sonra
Bulgaristan’ın nüfusu 4
milyona kadar düşecek.
Çünkü bir ülkede gençlere perspektif verilmezse, yani iş sağlanmazsa,
devlet onları celp etmeyi
başaramazsa, gençler
yurt dışında geçim kaynağı aramaya devam
edecekler.
Düşünün bir kere,
gençlerin olmadığı bir
ülke, karanlığa giden ve
tarihe yazılacak bir ülkenin habercisidir. Umarım
yeni hükümet bu yönde
doğru bir politika yürütür
ve gençler yurt dışına
çıkmaktan ziyade vatanına geri dönmek için
yön değiştirirler. Bence
devletin en büyük sorunu ekonomik sebeplerden dolayı yabancı
ülkelere yapılan göçlerdir. Bulgaristan’da asgari
işçi ücretinin en az 400
Euro’nun üzerinde veya
800 leva civarında olması gerekir. 21. asırda
Bulgaristan insanının,
çağdaş Avrupa Birliği
ülkesinin bir vatandaşı
olarak normal yaşamını sürdürmek için minimum 800 leva geliri
olması şart. Bunun için
de ekonominin gelişmesi gerekir. Her şeyden
önce üretim olması şart.
Devletin kalkınması ekonomiye bağlıdır”.
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Bulgaristan’da 5 milletvekili sorgulanıyor
İlk oturumunu 25
Mayıs'ta
yapan
Bulgaristan’ın 42. Dönem
Parlamentosu'nda 5 milletvekilinin daha önce işledikleri çeşitli suçlardan
dolayı sorgulandığı açıklandı.
Hakkındaki soruşturma
işlemleri kolaylaştırmak
üzere Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine
dokunulmazlığının kaldırılmasını gönüllü olarak
talep eden milletvekili sayısı 2'ye çıktı. Üyelerinin
çoğunluğunu Türklerin
oluşturduğu hükümet ortağı Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) partisi
milletvekili Petır Angelov
(35), kendi dokunulmazlığından vazgeçtiğini bildirdi.
Angelov, 2012 Ocak'tan
bu yana örgütlü bir suç
şebekesine katılmak ve

ve Başbakan Yardımcısı
Tsvetan Tsvetanov’un da
dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmişti.
Tsvetanov, soruşturma
sonucu ortaya çıkarılan,
devletin teknolojik potansiyelini kullanarak, ünlü
bankacı, iş adamı ve politikacıları dinleme sisteminden sorumlu olarak
soruşturuluyor. Başsavcılığın açıklamasına göre
Tsvetanov, ülkede yankı uyandıran “telekulak”
skandalına karışmaktan

2 milyon avroyu aşan
vergi kaçakçılığında bulunmaktan soruşturuluyor. Soruşturmayla ilgili
şimdiye kadar 40’ı aşkın
tanığın ifadesi alınmıştı.
Angelov’un hakkındaki
soruşturma, 12 Mayıs'ta

yapılan seçimde milletvekili adayı olarak kavuştuğu
dokunulmazlığı nedeniyle
bir süre için durdurulmuştu. HÖH Genel Başkan
Yardımcısı Kamen Kostadinov, soruşturmanın
içeriği konusunda yorum

yapmadan Angelov'un
dokunulmazlığının iptaliyle ilgili kararını kendine
ait olduğunu açıkladı.
Cumhuriyet Başsavcısı
Sotir Tsatsarov, parlamento seçimlerinin ardından eski İçişleri Bakanı

Ardino belediyesi sendikal örgütü
Batı Rodoplara gezi düzenledi
Geçen hafta sonu Ardino belediyesinin sendikal örgütü iki günlüğüne
Batı Rodoplara gezi düzenledi. Bu fikir Belediye
Sendika Başkanı Ceylan
Mutalibov’tan geldi.
Sendika temsilcilerinin

Orfeyus’un adımlarını
takip etme fırsatını buldular. Efsaneye göre burada Orfeyus, Evridika’ya
olan aşkı uğruna yeraltı
dünyasına iniyor. Mağaranın adı girişinin şeytan
kafasını andırmasından

kavanozlar ve ayrıca da
ünlü dağ çayı bitkisi aldılar.
Sıradaki destinasyon
Rodoplar’ın kalbindeki
Bulgaristan’daki en uzun
mağaralardan biri olan
Yagodinska Mağarası’ydı.

gezi turu Smolyan ilinde
en çok ziyaret edilen turistik destinasyonlardan
biri olan Şiroka Lıka’dan
başladı. Köyden geçen
nehrin iki kıyısına kat kat
kurulmuş güzel otantik
Rodop evleri herkeste
hayranlık uyandırdı.
Buradan grup Dyavolsko Gırlo (Şeytan Boğazı)
Mağarası’na yol alarak.

ve 42 metrelik uçuruma
akan Trigradska Reka
nehrinin çıkardığı gürültüden kaynaklanıyor.
Bu güzel yerden uzaklaşmadan önce en cesur
Ardinolular, 10-15 metre
yükseklikte gerili ip üzerinde yürümeyi başardılar. Yol kenarına kurulu
tezgahlardan herkes
nane ve çam balı dolu

Mağara içindeki sarkıt,
dikit, perde ve diğer doğal oluşumlar Ardinoluların gözlerini kamaştırıyor
ve çok eski asırlara götürüyordu. Geçit sonunda
eşsiz benzersiz mağara
incileri görülebilir.
Daha sonra Smolyan
bölgesinin en batı kısmında bulunan Dospat
şehrine varıldı. Bura-

da sendikacıları Ardino
dostlarından Mehmed
Ferev karşıladı. Onun
yardımıyla grup şehri
gezip ülkenin en büyük
ve güzel su havzalarından biri Dospat Barajını
ziyaret etti.
Gezi, Pamporovo’nun
semb o lü o lan 2 20 0
metre yüksekliğindeki
Snejanka Tepesi’ndeki
TV Kulesi’nin ziyaretiyle
sona erdi. Burası Batı
Rodoplar’ın güzelliklerinin oluşturduğu muhteşem bir manzara sunuyor.
Örgütün daveti üzere
başta Belediye Başkanı Resmi Murat olmak
üzere Ardino Belediye
yönetimi de geziye katıldı. Sendikacılar, Resmi
Murat’ın onların gerçek
sosyal ortağı olduğunu
vurguladılar.
Bilindiği gibi, geçen yıl
Ardino Belediye Başkanına Bulgaristan Öğretmenler Sendikası tarafından “En İyi Sosyal Ortağı
Belediye Başkanı” ödülü
verildi.
Ardino Belediyesi’nin
sendikal örgütünün şu
anda 118 üyesi var, fakat
daha yeni üyelerin de katılması mümkün.

Güner ŞÜKRÜ

suçlu bulunması durumunda 8 yıla kadar hapis
cezasına çarptırılabilir.
Tsvetan Tsvetanov imza
karşılığı serbest kalarak
tutuksuz yargılanıyor.
Sofya il savcısı Evgeni
Dikov da basına yaptığı
açıklamada, soruşturmaları çeşitli aşamalarda
bulunan, adlarını açıklamadığı diğer 3 milletvekili
hakkında toplanacak bilgilere göre dokunulmazlıklarının kaldırılması talep
edilebileceğini ifade etti.

Ömer Lütfi Kültür
Derneği 20 Yaşında
1. sayfadan devam
basılmış kitapların tanıtımını yapıyor, şiir geceleri düzenleniyor, Uluslararası Balkan Yazarlar Buluşması’na
katılıyor.
Bunun yanı sıra Ömer Lütfi Kültür Derneği, Kırcaali
ilindeki 7 belediyenin desteğiyle 1996’dan bu yana her
iki yılda bir Balkan Türk Folklor Festivali’ni düzenliyor.
Önümüzdeki yıl bu festivalin artık dokuzuncusunu düzenleyeceğiz. Her geçen yıl festivale olan ilgi artıyor.
Kırcaali ilindeki 7 belediye merkezinde etkinlikler düzenlenen uluslararası düzeyinde tek festivaldir. Aynı
zamanda Kırcaali Belediyesi ile Başkan Hasan Azis’in
himayesi altında her yıl Bulgaristan Etnik Topluluklar
Festivali düzenliyoruz. Bu festivale katılım her geçen
yılla artmakta, ilgi de büyümektedir.
Derneğimizin başka bir faaliyeti de hayırseverlik kampanyaları yapılmasıdır.
Her yıl aralık ayında bağış toplama kampanyası gerçekleştiriyoruz ve toplanan her çeşit eşya ve giysiyi
sosyal evlerini ve kimsesiz çocuk yurtlarını ziyaret
ederek bağışlıyoruz.
Ömer Lütfi Kültür Derneği bundan iki yıl önce şehrimizde faaliyete başlayan Türk Kültür ve Sanat Derneği
ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi bayramlarını
burada tertiplediği çeşitli etkinliklerle kutlamaktadır.
Örneğin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü, 19
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve
başka münasebetlerle çeşitli etkinlikler düzenliyoruz.
Şu anda dernekte kadrolu olarak 6 kişi çalışmaktadır.
Derneğimiz devlet bütçesinden finanse edilmektedir.
Fakat devlet bütçesinden ayrılan miktarın yeterli olmadığından dolayı bazı faaliyetlerimiz Kırcaali Belediyesi
tarafından da finanse ediliyor ve ben burada Kırcaali
Belediye Başkanı Hasan Azis’e bizim faaliyetlerimize
ve genelde Türk kültürüne verdiği destekten dolayı
teşekkürlerimi sunuyorum”.
Müzekki Ahmet derneğin 20. kuruluş yıldönümüyle ilgili, “Ömer Lütfi Derneği’nin 20 yıldır Bulgaristan
Türk kültürüne büyük katkıları olmuştur. Derneğimizin
amaçlarından biri de Türk kültürünü ve Türklüğü burada yaşatmaktır. 20 yıl içerisinde folklor grubunda yer
almış 2 binden fazla gencimiz bu dernekte yetişmiş ve
daha sonra gittikleri kendi bölgelerinde kültürümüzü ve
Türklüğümüzü çocuk ve gençlere aşılamaya devam
ediyorlar. Böylece derneğimiz aynı zamanda bir nevi
Türk folklor okulu olarak da algılanabileceğini gururla
belirtmek istiyorum. Bu geçen 20 yıl zarfında derneğimiz çok zor yıllar da yaşadı. Örneğin, 1998-1999 yıllarında o zamanki Belediye Başkanı Rasim Musa kültür
derneklerinden maalesef elini çekti. Destek vermediği
için derneğimizde kadrolu çalışanlar 2 yıla yakın hiçbir ücret almadan tamamen gönüllü olarak çalışmaya
devam ettiler. O geçirdiğimiz zor dönemi biz dernek
yönetimi ve çalışanları asla unutmayacağız, çünkü o
yıllar en kötü yıllarımızdı. O yıllarda Belediye Başkanı
Türk asılı olmasına rağmen desteğini tam olarak üzerimizden çekmişti” diye üzüntüyle ifade etti.
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Bulgaristan ve Romanya arasındaki ikinci köprü törenle açıldı
Bulgaristan ile Romanya arasındaki İkinci Tuna
Köprüsü, uzun yıllar süren çalışmaların ardından resmi törenle açıldı. Köprünün açılışına
Bulgaristan Başbakanı
Plamen Oreşarski ile Romanyalı mevkidaşı Viktor
Ponta ve Avrupa Bölgesel Geliştirme Komiseri
Johannes Hahn katıldı.
Açılış kurdelesi köprü inşaatının başlangıcından
bu yana çalışan iki işçi
tarafından kesildi.
Johannes Hahn,
Avrupa'nın en fakir ülkeleri arasında gösterilen Bulgaristan ile
Romanya'nın böyle bir
köprüyle bağlanmasından memnuniyetini dile
getirerek, "Bu köprünün
iki ülke halkı için refahı

yükseltme yeri olacağından eminim" sözlerini
kullandı.
İki ülke tarafından köprünün işletilmesi için or-

tak kurulan şirket Bulgaristan Parlamentosu’ndan
30 Mayıs’ta onay almıştı.
Köprüden geçen araçlardan elde edilecek ücretle-

rin toplanmasıyla görevli
olacak olan ‘Vidin-Kalafat
Tuna Köprüsü’ şirketi ise
6 Haziran tarihinde kuruldu. Köprüden geçen

Aydın Osman: “Herhangi bir okulun kapatılması acı verici bir karar”
GERB
Kırcaali Millet vekili Tsveta
Karayançeva’nın Eğitim
ve Bilim Bakanı Prof.
Dr. Aneliya Klisarova’ya
Çernooçene’nin Beli Vir
Nikola Yonkov Vaptsarov İlköğretim Okulu’nun
kapanmasına ilişkin bir
soru yönergesi sunduğu açıklandı. Milletvekili,
okul müdürünün GERB
taraftarı olması yüzünden okulu kapatma kararı
alındığını iddia ediyor.
Bu sebepten dolayı Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman şöyle açıklamada bulundu:
“Saygıdeğer milletvekili
Tsveta Karayançeva’ya
yürürlükte olan 7 Nolu

Talimatname’ye göre belediye başkanı değil de,
yerel meclisin okul kapatma yetkisi olduğunu
izah etmek isterim” diye
kaydetti. Başkan, okulu
kapatma kararının tama-

men ekonomi sebeplerden kaynaklandığını, yerel mecliste görüşüldüğü
zaman ise hep bütçe parametrelerinin ileri sürüldüğünü belirtti. Başkan,
GERB partisi sorunu si-

Bir yetimi sevindirebilmek
Bulgaristan Başmüftülüğünün Yetimler Fonu
sayesinde Pa z arcık
Bölge Müftülüğü’nün faaliyet alanı kapsamında
bulunan birkaç yetime
destek sağlandı. Bölge
Müftüsü Abdullah Salih
ihtiyacı olan aileleri ziyaret edip para bağışında
bulundu. Bu aileler de
kendi tarafından bu hayırsever davranışa çok
sevindiklerini ve müteşekkir olduklarını ifade
ederek, Başmüftülüğün
ve tüm Bulgaristan Müslümanlarının yanlarında
olduklarını hissettiler.
Ekonomik kriz ve geçimsizliğin eşiğinde bulun-

duğumuz şu zamanlarda
yardıma ihtiyacı olanlar

tutmalıyız.
Sehl İbni Sa`d radıyalla-

pek akla gelmiyor, fakat
bizler Müslüman olarak
onlara karşı olan borcumuzu daima hatırda

hu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:
“Ben ve yetimi himaye

yasileştirmek istediğini
düşünüyor.
Aydın Osman, “Her bir
belediye başkanı için bir
okulun kapatılması acı
verici bir karar, fakat söz
konusu Beli Vir okuluna devlet standartlarına
göre devletten sağlanan
bütçe her eğitim öğretim
yılında belediyenin bütçesinden 40 bin leva ile
tamamlanıyor. 2013 yılında sadece 5 ay içinde
bu okulun bütçesinde 13
bin leva açık var. Bundan
dolayı okulun kapatılması
kararının kesinlikle siyasi
tercihlere dayanmadığını
vurgulamak isterim” diye
altını çizdi.
İsmet İSMAİL

eden kimse cennette
şöylece beraber bulunacağız” buyurdu ve işaret
parmağıyla orta parmağını, aralarını biraz aralayarak, gösterdi.
Bu hadisi hatırlatarak
daha çok gönüllerin
sevindirilmesi arzusuyla hayır kampanyasına
herkesi davet ediyoruz.
Başmüftülüğe bağlı
olarak Yetimler Fonu
kuruldu ve imkanları
dahilinde herkes bağış
yapabilir. Allah rızası
için veren hiçbir şey
kaybetmeyecek. Tam
aksine böyle bir amelle
Yüce Allah’ın hem bu
dünyada, hem ahirette
rızasını kazanacak.
Kırcaali Haber

binek araçlar 6 Euro veya
12 leva ödeyecek. 9 kişilik minibüsler için de aynı
ücret geçerli olurken, 7,5
tonluk yük taşıtların ile
23 kişilik otobüslerin ise
23 leva veya 12 Euro
ödemesi planlanıyor. 7,5
ila 12 ton arasındaki yük
araçları ise 49 leva veya
25 Euro, TIR’ların ise 72
leva veya 37 Euro ödemesi öngörülüyor.
Yaklaşık 500 parçadan
oluşan köprünün ilk kazması 5 yıl önce vurulmuştu. Temelleri Tuna
dibinin 60 ve 80 metre
altına yerleştirilirken, kolonlara gemilerin çarpmasından meydana gelecek hasarları önlemek

için koruyucu unsurlar
monte edilecek. Çift şeritli yol ile bir de demiryolu hattının üzerinden
geçtiği köprünün yapımı
için yaklaşık 300 milyon
Euro harcandı. Köprünün
toplam uzunluğu 3,5 kilometre olup, sadece su
üstündeki kısmı 1,8 kilometreye ulaşıyor. Köprünün en yüksek kısmı ise
45 metreyi buluyor. Tuna
köprüsünün tamamlanmasıyla yerel ekonomiye katkı sağlaması ve
Avrupa’nın en yoksul
bölgesi olan Kuzeydoğu
Bulgaristan’da iş piyasasını canlandırması ümit
ediliyor.

CIHAN

Patates üreticilerine
destek şeması onaylandı
Avrupa Birliği Komisyonu, patates böcekleriyle
mücadele edilmesine ilişkin ulusal programın tedbirlerini uygulamak üzere tarım üreticilerinin yaptığı giderlerin telafi edilmesi yönünde bir destek
şeması onayladı. Bu destekle ülkede patates böceklerinin yayılmasının önlenmesi amaçlanıyor.
Tarım üreticilerinin patates böcekleri salgınlarının imha edilmesi ve yayılmasının önlenmesi
nedeniyle satın aldıkları bitki koruma ürünleri için
yaptığı harcamalar telafi edilecek.
Bu destek patates üretimi yapan küçük ve orta
ölçekli işletmelere sahip tarım üreticilerine sağlanıyor. Bitki koruma ürünleriyle toptan veya perakende ticaret yetkisine sahip kişilerin sunduğu
destekleyici hizmetler sayesinde uygulanacak.
Devlet yardımı 2013-2014 yılında uygulamaya
girecek.
Destek şemasının Devlet Tarım Fonu Yönetim
Kurulu tarafından ülkede uygulanmasının doğrulanması bekleniyor.

Öğrencilere verilen cezalar artıyor
Monitor gazetesine verdiği demeçte yeni Eğitim ve Bilim Bakanı Prof. Aneliya Klisarova,
“Öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmaları veya
başka okula gönderilmeleri, şu anda olduğu
gibi 15 ders saatine girmemeleri halinde değil,
10 ders saatine girmemelerinde uygulanmalı”
diye kaydetti. Bu önlem daha önceki hükümetin
hazırladığı yeni Milli Eğitim Kanunu tasarısında
öngörülüyordu.
Kanun tasarısına göre lise mezuniyet sınavları
ve dış değerlendirme ile yapılan 7. sınıf öğrencilerinin genel test sınavları giderek daha açık
uçlu soru içermekle zorlaştırılması gerekir. Prof.
Klisarova, “Sınavların şekilleri değiştirilmeyecek.
Söz konusu değişiklikler, çocuklarda yaratıcı düşünmeyi teşvik edecek bir iki açık uçlu soruların
dahil edilmesine yöneliktir” diye açıkladı.
Bu eğitim öğretim yılında ilkokul mezuniyet
sınavında daha çok açık uçlu sorular vardı.
Birkaç güne kadar genel 7. sınıfı bitirme sınavı ve lise mezuniyet sınavlarının sonuçlarının
açıklanması bekleniyor.
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Hükümet ertelenmez sosyal önlemler paketine start verdi
Başbakan Plamen Oreşarski ve Sosyal Politika Bakanı Dr. Hasan
Ademov’a göre, sosyal
alanda acil önlemlerin en
öncemli amacı krizden en
çok etkilenen insanların
devletten ek kaynaklarla
desteklenmesidir.
Bulgaristan’ın yeni hükümeti, ülkemizde en zayıf
insan gruplarına yönelik
bir önlemler paketinin kabul edilmesi çalışmalarına start verdi. Başbakan
Plamen Oreşarski’nin
sözlerine göre bu, devletin sosyal alanındaki
ertelenmez istikrar önlemlerinin bir parçası.
Söz konusu önlemlerin
bu yıl hayata geçirilmesi
bekleniyor. Bunun amacı,
ülkemizde krizden en çok
etkilenmiş insanların devletten ek kaynaklarla desteklenmesidir. Başbakan
Oreşarski, kabinenin bu
önerisine son 20 yıl içerisinde Bulgaristan’daki
durumdan kişisel izlenimlerini gerekçe olarak
gösterdi.
Başbakan Plamen Oreşarski şunları söyledi:

“Gerekçeler göstererek
ülkedeki durumun hiçbir
zaman daha kötü olmadığını iddia edebiliyorum.

yaklaşık 27 milyon leva,
yani yaklaşık 14 milyon
avro ve 2013 bütçesi çerçevesinde hayata geçiri-

nı Dr. Hasan Ademov,
önlemler paketine üç önlem dahil edildiğine işaret
etti. Bunlardan birincisiyle

2008 yılından bu yana
değiştirilmemiştir. Bu ek
kaynaklarla toplam olarak
45 bin çocuk desteklenecek. Bu önlem çerçevesinde toplam finansman
yaklaşık 5 milyon leva,
yani 2.8 milyon avro. Dr.
Hasan Ademov, 1. sınıf
öğrencileri için yardımın
150 leva ile artırılmasına
ilişkin vaadinden neden
vazgeçtiğini açıklayarak
şunları söyledi: “Çalışma ve Sosyal Politika
Bakanlığı’nın garantileyebildiği imkanlar budur.
1. sınıf öğrencilerine tek
kereye mahsus olarak
verilen yardımın 300 leva
olmasını istiyorduk, ama
bu aşamada elimizdeki
mali rezerve dayanarak
sadece bu mümkündür.”
İkinci acil önlem,
2013/2014 kış sezonun-

Bir de sadece rakamlardan bahsetmiyorum.
Burada iş iklimi, vatandaşların ümitsizliği, kamu
sektörünün çeşitli alanlarındaki yapısal sorunlar
söz konusudur.”
Kabinenin onayladığı
önlem paketinin değeri,

lecek. Kaynaklar, Devlet
Kamu Sigortalama Kurumu ve Çalışma ve Sosyal
Politika Bakanlığı’nın artık
onaylanmış bütçelerindeki harcamaların yeniden
gözden geçirilmesiyle
sağlanacaktır. Çalışma
ve Sosyal Politika Baka-

devlet ve belediye okullarında 1. sınıf öğrencilerine tek kereye mahsus
yardımın 150 levadan
250 levaya artırılmasıdır.
Bu para miktarı, sadece sosyal yardım alma
şartlarına uygun ailelere
verilecektir. Bu şartlar,

Bulgaristan 5 Yıl Daha
"Osmancık 97" İsimli Çeltik
Çeşidini Kullanacak

HÖH partisi, Ardino’daki emekliler için gezi düzenledi
Ardino Emekliler
Kulübü’nün 15 üyesi
Belediye sınırları dahilinde bulunan turistik
yerlere bir günlük gezi
gerçekleştirdi. Mleçino,

Gorno ve Dolno Prahovo, Borovitsa ve Suhovo köylerinde bulunan
doğal ve tarihi yerleri
ziyaret ettiler.
Etkinlik Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Ardino İlçe Teşkilatı
tarafından organize

edildi.
Emekliler Mleçino’da,
totaliter rejime karşı
ilk ayaklanmaların yıldönümüyle ilgili 2003
yılında köy merkezinde

inşa edilen anıt çeşme
önünde resim çektirdiler. Dolno Prahovo’da
cami, medrese, taş
çeşme ve türbeden
ibaret cami kompleksini
gezdiler. Medrese imamı Nurittin İsmail kompleksin tarihini anlattı.

Daha sonra Ardinolu
emekliler, Malka Arda
nehrinde bulunan mini
su elektrik santralini,
doğa harikası olan Hladilnika mağarasını gör-

düler. Gezinin sonunda
Suhovo ile Dıjdovnitsa
köyünü bağlayan Kırcaali Barajı üzerindeki
yeni asma köprüyü görme imkanı buldular.
Ardino Emekliler Derneği Başkanı Nazif
Sadettin geziye katı-

lan tüm üyeler adına
günlük hayatlarını kısa
bir zaman için de olsa
çeşitlendirmeyi sağlayan HÖH İlçe Teşkilatı yönetimini temsilen
Başkan İzzet Şaban’a
candan teşekkürlerini
sundu.
Sayın Sadettin, “Yaşlı insanların heyecanı
büyüktü. Sonsuz güzel
hatıralar herhalde bir
dahaki bu türden geziye kadar anılarımızdan
silinmeyecek” diye ifade etti.
65 yaşındaki emekli
öğretmen Dilaver Recebov, organizasyon ve
ziyaret edilen yerlerden
çok memnun kaldıklarını paylaştı. Recebov,
“Bakir ormanların ve
Rodop Dağları ile Küçük ve Büyük Arda nehirlerinin berrak sularına hayran kaldık.
Ardino bölgesinde
cennet köşelerine sahibiz, fakat bu yerleri
ziyaret edip turistik destinasyon olarak popülarize etmiyoruz” dedi.
Güner ŞÜKRÜ

da ısınma harcamalarının ödenmesine yönelik
yardımlara ulaşımı olan
kişilerin sayısının büyümesiyle ilgili. Yardımlara
ulaşım sınırı 15 leva ile
artırılıyor.
Üçüncü önlem, 2 yaşına
kadar çocukların bakımı
için ödenen tazminatın
artırılmasıyla alakalı. Bu
finansman kaynaklarının
toplam miktarı 17 milyon
leva ve Devlet Kamu Sigortalama Kurumu’nun
bütçesinden sağlanmaktadır. 1 ile 2 yaş arasında
olan küçük bir çocuğuna
bakımı için ödenen yardım, 240 levadan 310
levaya artırılıyor. Hükümetin sonraki önlemlerine Bulgaristan’daki iş ortamının kolaylaştırılması
için hızlı önlemlerin dahil
edilmesi bekleniyor.

"Osmancık 97" isimli çeltik (pirinç) çeşidinin tohumlarının Bulgaristan'da çoğaltılması için Edirne Trakya
Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Bulgaristan Çeltik
Üreticileri Birliği arasında imzalanan lisans anlaşması,
5 yıl daha uzatıldı.
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr.
Necmi Beşer, enstitünün Atatürk Bulvarı'ndaki hizmet
binasında düzenlenen imza töreni öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geliştirdikleri çeltik çeşitlerinin,
Türkiye'nin birçok bölgesinde yetiştirildiğini söyledi.
Türkiye'nin çeltik üretiminin tamamına yakınının,
enstitünün geliştirdiği çeşitlerden karşılandığını belirten Beşer, en yaygın olarak kullanılan "Osmancık 97"

çeşidinin ününün ülke sınırlarını aştığını ifade etti.
"Osmancık 97" çeşidinin, Bulgaristan'da tescilli olarak kullanıldığını belirten Beşer, "5 yıldan beri
Bulgaristan'a orijinal tohum ihracatı yapmaktayız. .
Bulgaristan Çeltik Üreticileri Birliği ile 5 yıl önce imzaladığımız lisans anlaşmamızı yenilemek üzere bir
araya geldik. Ayrıca "Halilbey", "Gala" ve "Kırkpınar"
çeltik çeşitlerimiz de Bulgaristan'da tescillendi. Bu çeltik çeşitleri de yeni dönemde Bulgaristan'da ekilecek"
dedi.
Beşer, enstitünün geliştirdiği çeltik çeşitlerinin Rusya, Yunanistan, Ukrayna tarafından da kullanıldığını
kaydetti.
Bulgaristan Çeltik Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Jelyo Minçev Stephanov da 5 yıldır kullandıkları
"Osmancık 97" çeltik çeşidinden son derece memnun
olduklarını, enstitü tarafından üretilen "Kızıltan" çeşidini de tescil işlemlerinin ardından kullanmak istediklerini ifade etti.
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Popüler Kültürün Etkisinde Açılıp Saçılma Furyası
Ahmet H. BAHADIR

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte yeryüzünde cemadattan nebatata, hayvanattan insaniyete farklı
bir hareketlilik gözlemlenir. Yüzü gülmeyen dominant bir baba mizacındaki kışın, ılık bahara ve
akabinde ki sıcacık yaza
teslim olması adeta iple
çekilir. Hele de arsızca
açılıp saçılma sevdalıları
için bu iştiyak bir o kadar daha artar. Örneğin;
“Yaz gelse de bir dekolte
giysem”, ya da “Efendim,
havalar ısınsa da şöyle
bir kendimizi dağıtsak ve
ya kendimize gelsek” diyenleri çokça duyarız.
Öte yandan bulunduğumuz ortamda “aman
canım, ne var bunda
sanki”,”bundan daha doğal ne olabilir ki”, “hem
sonuçta bu bir kültür meselesidir” diyenleri duyar
gibiyim. Onlar “sözde
çağdaşlık” ve “hayali ile-

ricilik” filmlerini çevirip
de bi türlü bitiremeyenler. İnsanoğluna emanet
olarak verilen bedeni ilkelce teşhir etmeyi kültür
meselesi olarak görmek
akıl kârı değildir. Şimdi
bütün gerçekliğiyle konunun altını kalınca çizelim ve üzerine basa basa
vurgulayalım ki, çıplaklık
furyası bir kültür değildir.
Hele de Müslüman’ım diyenin kültürü hiç değildir.
Çünkü içinde yaşadığımız baskın kültürün etkisinde Müslüman gençliğimiz “rüzgara tutulan
yaprak misali” nereye
toslayacağını bilmeden
çağa ayak uydurduğunu
zannetmektedir.
Peygamber Efendimiz
(s.a.v)’den hadis olarak
nakledilen “Kendini bilen,
Rabbi’ni de bilir” cümlesi dururken fazla bir şey
aramaya gerek yok. Başta da değindiğimiz üzere,
açılıp saçılmakla “kendini
bulmaya” gayret edenler

Ahmet H. BAHADIR
çoktan popüler kültürün
bir parçası haline gelmiş
durumdalar. Halbuki “kendini bilmek”ten maksat;

Hükümetin İstikrar Sağlama Önlemleri
1. sayfadan devam
gelirli ailelerine 250 levalık (125 avro) bir kereye
mahsus ödeme desteği
yapılması öngörülüyor.
Oreşarski, kesin rakam
vermeden ülkede 149
avro olan asgari ücrete
1 Ekim'den itibaren zam
yapılacağını, ayrıca ekonomiye büyük zarar veren kaçakçılığa karşı önlem alınacağını bildirdi.
Oreşarski'nin iş dünyasına yönelik önlemlerinin
arasında ise KDV iade
süresinin kısaltılması, 30

Ağustos'a kadar devletin
özel sektöre yapacağı
tüm ödemelerin yapılması, bazı lisans ve çalışma
izin prosedürlerinin azaltılması veya iptal edilmesi
yer alıyor.
Demokrasi alanındaki tedbirlere göre ise 30
Eylül'e kadar yeni bir
seçim yasasının kabul
edilmesi, yerel yönetimle
diyalogun genişletilmesi,
alınacak karar taslaklarının sivil toplum kuruluşları ile görüşülmesi, siyasi
partilere verilen devlet
maddi desteğinin azaltılması, bağımsız adayların

daha kolay seçime katılabilmesi öngörülüyor.
Parlamentoda yapılan
oylamada pakete verilen
desteğin ardından Oreşarski, Devlet Milli Güvenlik Servisi'nin (DANS)
genel müdürlüğüne Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Milletvekili Delyan
Peevski'nin ataması ile ilgili olarak, "Geçen hafta
bir siyasi hata yaptım ve
bundan dolayı sizlerden
(milletvekilleri) ve sokaklara dökülen binlerce protestoculardan özür diliyorum" dedi.

Kuzey Bulgaristan’da
arpa hasadına başlandı
Kuzey Bulgaristan’da
arpa hasadı başladı.
Ülkenin güney bölgelerindeki çiftçilerin artık
yoğun bir şekilde arpa
biçtikleri bildirildi. Tahıl
Üreticileri Birliği’nden
alınan bilgiye göre artık kolzanın da hasat
edilmesine başlanıyor.
Bir haftaya kadar asıl
buğdayın hasadına da
başlanacak.
Bazı tarım işletmeleri
ve uzmanların ifadeleri-

ne göre buğday ticareti
ton başına 380 leva fiyatıyla yapılmaya başlayacak. Fakat Tarım
ve Gıda Bakanlığı’ndan
buğday pazarına etki
yaratmamak için fiyat
konusunda bir şey söylemeye çekiniyorlar.
Tüccarların ifadelerine göre bu yıl Rusya,
Ukrayna ve başka büyük tahıl üreticilerinin
arz fazlasına sebep olmalarıyla farklanacak.

Bu durum Karadeniz
Havzası bölgesini de
etkileyerek buğdayın
fiyatını düşürebilir.
Uzmanların en iyi
tahminlerine göre bu
yıl sonbaharda ekilen
tahıllardan elde edilen
rekoltenin geçen yılki
miktarda olması bekleniyor. Bu yıl üretilen
buğdayın 4,7-4,8 milyon ton, arpanın ise
700-800 bin ton olması
bekleniyor.

hakikati aramak ve onu
bulduktan sonra fıtrata
uygun şekle bürünmektir. Bizim geleneğimizde
“kendini biliş” insanın nereden gelip ne yaptığını
ve nereye gittiğinin göstergesidir. “Kendini biliş”
kişiliğin terbiye edilmesidir. Dolayısıyla kendimizi
bilmek, tanımak ve kendimize gelmek en temel
görevimizdir. Halk arasında “kendini bilmez adam”
sözü boşuna söylenmemiş olsa gerek. Buradan
hareketle çıplaklık kültürünün “kendini bilmezler”
kültürü olduğunu söylesek abartmış olmayız.
Kültür söz konusu olunca aklımıza müzik, sanat,
mimari, edebiyat ve folklor gibi sonradan üretilmiş
değerler gelir. Normalde
insan tabiatına yakışan
bir tutum olmadığı halde
sadece üzerindekileri eksiltmekle dikkatleri celp
etmek kültürü oluşturmaz. Özden sapışın ve
aslına yabancılaşmanın
kültürdenmiş gibi sunulması kadını da erkeği
de yaratılışındaki üstün
konumundan uzaklaştırıp aşağıların aşağısına
düşürmektir. Açıklık dediğimizde zihnimizde doğrudan kadının açık saçık
hali canlansa da sadece
kadın merkezli bir mevzu
da değildir. Mahremiyet
Müslüman kadını ve erkeği ilgilendiren önemli
bir olgudur. Kadınların
mahremiyete dikkat etmeleri gerektiğini ısrarla
vurgulayan pek çok erkeğin kendileri söz konusu
olduğunda gevşek dav-

ranmaları kendi içinde
ciddi bir çelişki meydana
getirmektedir.
Günümüzde çeşitli vesilelerle güzel görünme
adına açıklık özendirilmektedir. Her yıl seremoni şeklinde tertip edilen
(lise) mezuniyet baloları,
düğün dernekler, çeşitli
eğlence mekanları v.s
çıplaklık yarışının vitrini
haline gelmiş durumdalar.
Bu da yetmez dini içerikli
merasimlerimizde bile bu
durum sanki normalmiş
gibi karşılanmaya başlandı. İşin uzmanı olanlar da vurdumduymazlık
içerisinde bu tabloyu
görmezden gelmektedirler.* Efendim, meselenin
aslı böyle değil veya durum bildiğiniz gibi değil
demek gerçeği değiştirmez ve de geçerli bir
mazeret değildir. Ya da
bilmiyorum şu ayet bize
hiçbir şeyi hatırlatmıyor
mu: “Ey Âdemoğulları!
Şeytan, ana-babanızı,
ayıp yerlerini kendilerine göstermek için
elbiselerini soyarak
cennet ten çıkardığı
gibi sizi de aldatmasın.
Çünkü o ve yandaşları,
sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi
görürler. Şüphesiz biz
şeytanları, inanmayanların dostları kıldık.”
(A'raf, 7/27)
Millî ve manevî değerlerden kopanların toplumun ortak malı haline
dönüşmesi hem Müslüman aile yapısını çatlatmakta, hem kadının
ve erkeğin psikolojisini
olumsuz etkilemektedir.
Çünkü or tama uyum
sağlama bahanesiyle bir
takım ahlak dışı şeyleri
normalleştirmek gerekli
gibi görünse de işin aslı
hiçte öyle değildir. Dinimizin bize biçtiği bir model
vardır ve biz o modele
uygun tavır almak durumundayız. Yeri gelince
göğsümüze vura vura
Müslüman olduğumuzu
söylüyoruz değil mi? Öyleyse kadın ve erkeği koruma altına alan edep ve
hayâ örtüsünden başka
bir şey değildir. Hayâ ve
edep bilhassa asil kadınların süsü ve zinetidir.
Kanaatimce akl-i selim
ile düşünen vicdanların,
günbegün kimliğini kaybeden evlatlarımızı popüler kültürün içerisinde
eriyip gitmesine gönlü
razı değildir. Diğer yan-

dan “benim böyle bir derdim yok, hatta bu durum
hoşuma gidiyor” diyerek
Müslüman geçinip! alkış
tutan ebeveynlerin sayısı oldukça fazla. Yalnız,
kimliğini kaybetmemek
isteyenlerin, tercihini haktan yana yapanların böyle
bir derdi olması gerektiğine inanıyoruz. Dünyaya
direk kalanlar olmayacağına göre Allah’ın hesabını düşünenler için bu bir
mecburiyettir. Kendine
saygısı olan herkesin bu
ölçülere dikkat edeceğinden ve dikkat etmesi
gerektiğinden kesinlikle
hiç bir şüphemiz yoktur.
Kendine saygısı olmayan kimseye de zorla bir
yaşam biçimi dayatmak
gibi bir telaşımız söz konusu değil. Edep ölçüleri
önce kişinin kendi içinde
olacak bir hassasiyettir.
Birilerinin istemesiyle ahlak uyarlama imkanımız
olmadığı gibi, bir başkalarının da insanlara kendilerine benzemeleri noktasında psikolojik baskı
kurmak gibi bir hakkı da
yoktur değil mi?
Temennimiz odur ki,
yaşadığımız ülkenin mevcut dini kurumlarında -alt
ve üst konumda- bulunan
görevliler bu noktada iyi
analizler yaparak gerçekleri yoruma mahal bırakmayacak şekilde insanların önüne sunmalılar. Her
vesileyle dile getiriyoruz
ama bir netice alamıyoruz diyenler olacaktır
elbette. Yalnız, bizler
zaferden değil, seferden
sorumluyuz. Dolayısıyla
yapılacak başlıca şey bilinçlenme çalışmalarına
-mevcut kadınlar kitlesini
ihmal etmeksizin- önem
vermektir. Zira bu böyle
gelmiş olsa da böyle gitmemeli. Unutmayalım ki,
hepimizi tek noktada buluşturan din kardeşliğidir,
dolayısıyla ayırıp atacak
hiç kimsemiz olmamalı.
Satırlarıma son ve rirken olur ya, belki bu
mülâhazalarımızdan
rahatsız olup yanlış anlayanlar olabilir. Hiç kimseyi hedef almış değiliz.
Mesele, sadece herkesin
görüp bildiği nahoş bir
durumun kültürel ve hassaten kültürümüzden olmadığını dile getirmekti.
Her şeye rağmen doğruları söylemenin hoş karşılanmayıp önemsenmediği bir ortamda ısrarla
doğruları söylemek abes
olmasa gerek.

Кърджали Хабер
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Ramazan öncesi, Ardino Camisi temizlendi

Güner ŞÜKRÜ

Ardino (Eğridere) Müslü-

man Cemaati adına Kırcaali Bölge Müftü Vekili
Erhan Receb ve Ardino

yıkanmasında yardımda
bulunan Belediye Başkanı Resmi Murat’a teşekkürlerini sunuyorlar.
Bölge Müftü Vekili Erhan Receb, “Bu mübarek
Üç Aylar’da ve Ramazan
ayından önce yapılan
büyük bir hayırdır. Bu
dönemde iyilik yapılması çok faziletli ve ahirette
çok misli mükafatlandırılacaktır” dedi. Müftü Vekili, Belediye sınırları dahilinde bulunan tüm cami
ve mesçitlerin yönetimlerine Ramazan ayı başlamadan önce ibadet yer-

lirtti.
Yerli halkın ifadesine
göre Ardino Camisi 300
yıl öncesinde inşa edilmiştir ve il içinde iki minareli
iki camiden biridir. Eski
minare 21 metre yüksekliğinde, 2004 yılında inşa
edilen yeni minare ise 25
metre yüksekliğindedir.
Ses sistemine sahip olan
cami şu anda yepyeni gibi
görünüyor. Ana giriş kapısının üst başında bulunan
Türkçe ve Arapça yazılı
kitabe binanın tarihini bilgilendiriyor.
İmam Orhan Yakub,

lerinin temizlenmeleri için
seslendi. Receb, “Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim indirilmeye başlamıştır. Bu ayda İslam dininin
beş temel kuralından biri
olan oruç tutulur” diye be-

Caminin ilk restorasyonu
1790 yılında, yani Müslümanların Hicri takvimine
göre 1211 yılında yapıldığını ve bu takvime göre
her gelecek yılın 10 gün
ileri çekildiğini paylaştı.

Cami İmamı Orhan Yakub, camideki namazlık
olarak kullanılan kilimlerin

“Mustafa Kemal Atatürk”
adlı kitabın tanıtımı yapıldı

Bulgar Yazar İvan Vlaykov tarafından kaleme
alınan “Mustafa Kemal
Atatürk – İmparatorluğun Paşası, Cumhuriyetin Cumhurbaşkanı”
adlı kitabın yeni baskısının tanıtımı, T.C. Filibe
Başkonsolosluğunun himayesinde, 18 Haziran
2013 Salı günü “Novotel Plovdiv” Salonu”nda
gerçekleşti. Filibelilerin
büyük ilgi gösterdiği et-

kinliği 350’den fazla kişi

takip etti.

KH
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