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TEKLAS Şirketi, Kırcaali’de Üçüncü Fabrikasını Kuruyor
Otomobiller için kauçuk ürünleri üreten
Türk TEKLAS Şirketi
Kırcaali’deki fabrikasının üçüncü bölümünün
inşaatına başladı, dördüncüsünü de kurmaya
hazırlanıyor. Haziranda
başlayan inşaat işlerinin
2014 yılının mayıs ayında bitmesi bekleniyor.
Yeni bölümün gelecek
yılın sonuna kadar faaliyete geçmesi öngörülüyor. Bulgaristan TEKLAS
Şirketinin genişletilmesi
dünyada otomobil sektörünün devlerinden gelen
siparişlerin hızla yükselmesinden kaynaklandı.
TEKLAS Şirketi Müdürü Metin Deniz, “Sadece gelecek yıl şirketin
Bulgaristan’da açtığı şubesinin cirosunun yüzde
50 artması bekleniyor.
Geçen yıl cironun 37 mil-

müşterileri artık sadece
yedek parçalar değil, bütün sistemleri arayacaklar. Bu ise ürünün fiyatını ve şirketin kazancını
arttıracak. Böylece eski
Başbakan Boyko Borisov
tarafından açılışı yapılan
fabrikanın ikinci bölümünde artık plastik parçalar üretiliyor. Üçüncü
bölümde ise termoform
şekillenmeyle plastik
parçalar üretilecek. Onlar otomobil devleri Volkswagen Grubu, General
Motors, Daimler-Benz,
BMW ve Reno fabrikalarının montaj hatları
için üretiliyor. Bu ürünler

yon euro olduğu açıklandı. Bu durum fabrikanın
dördüncü bir bölümünün
de açılmasını gerektiriyor” diye açıklık getirdi.

Sayın Deniz, artık önde
gelen marka otomobillerin soğutma sistemleri
için lastik parçalar dışında şirket plastik ve metal

otomobillerin yapımında
kullanılıyor ve oto yedek
parça ticareti için üretilmiyor” diye paylaştı.
Bulgaristan Teklas şirketi projesi 2005 yılında
başladı. O zaman alınan
kararla Kırcaali yakınında şirketin ilk binasının
inşaatına başlandı. 2006
yılında fabrika hazır ve
ertesi yıl Volkswagen
Gr ubu, Volkswagen,
Skoda, SE AT, Audi,
Porsche marka otomobiller için üretim yapıyor.
2008 yılında General

Motors, Chevrolet ve

Devamı 5’te

parçalar içeren bütün
soğutma sistemlerini de
üretmeyi planladığını
belirtti. Devamla, “Bulgaristan Teklas şirketinin

Büyükelçi Aramaz, Bulgaristan Dışişleri'nde Görüşmelerde Bulundu
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi İsmail Aramaz,
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın 6-8
Ağustos tarihlerindeki
Bulgaristan ziyaretinde
yaptığı bazı açıklamalar
nedeniyle Bulgaristan
Dışişleri Bakanlığı'na
çağrıldı.
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Basın
Merkezi'nden yapılan
açıklamada, görüşmede Bozdağ'ın Bulgaristan ziyaretinde Osmanlı
eserlerinin durumu hakkında yaptığı değerlendirmelerin ele alındığı
belirtilerek, Büyükelçi
Aramaz'ın Türkiye'nin
Bulgaristan'dan herhangi bir mülk iddiasında
olmadığını ifade ettiği
aktarıldı.
Bakanlık açıklamasında ayrıca, Bulgaristan-

Türkiye ilişkilerinin iyi
komşuluk, ortaklık ve
NATO müttefikleri arasındaki ilişkiler açısından örnek teşkil edecek
düzeyde olduğuna işaret
edildi.
Bulgaristan'da Türklerin
yoğun olarak yaşadığı
bölgelere 6-8 Ağustos
tarihlerinde bir ziyaret düzenleyen Bakan
Bozdağ, Filibe şehrin-

de yaptığı açıklamada,
"Osmanlı döneminden
kalma hamam ve aynı
dönemden kalma bir
başka camiyi gördük. Bu
cami özel mülk olmuş.
Bir vatandaş 1930 yılında satın almış. Şu anda
biz TİKA aracılığı ile bu
caminin mülkiyetini satın
almak için uğraşıyoruz.
Henüz bir mutabakat
sağlanmadı. Sağlandığı

takdirde satın alacağız
ve burayı restore etmek
suretiyle yeniden ibadete
açacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Bozdağ'ın, özel mülkiyetteki Osmanlı eserlerinin restore edilerek
Müslüman cemaate devri için yapılan çalışmaları anlattığı bu açıklaması, bazı Bulgar medya
kuruluşları ve milliyetçi
çevrelerce Türkiye'nin
Bulgaristan'daki Osmanlı eserlerini geri istediği
şeklinde yorumlanmıştı.
Ancak ülkenin en yüksek
tirajlı gazeteleri Trud ve
24 Saat, eserlerin satın
alınmasından söz eden
B ozd a ğ 'ın, b un l a r ın
Müslüman cemaate ve
Bulgaristan Müftülüğü'ne
devrini kastettiği yorumunda bulunmuştu.
Kırcaali Haber

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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Geçim mücadelesinden dolayı kimlik sorunu yan tarafta kaldı
Tarihçi Doç. İbrahim Yalımov ile Bulgaristan Türklerinin tarihi konusunda bir sohbet

- Biz, Bulgaristanlı
Türkler, tarihimizi ne
kadar biliyoruz? Kime
“Biz nereden geldik?” sorusunu sorsak “Konya’dan” der.
Hepimiz Konya’dan
gelmiş olamayız.
- Baştan şunu belirtmek lazım ki, tarih
önemli konulardan birisi. Bugün Bulgaristan Türklerinin başlıca
sorunlarından birisi,
kanaatimce kimlik sorunudur. Kimlik sorunu
ise tarihle sıkı sıkıya
bağlıdır. Yani kimliğini
arayan her toplum tarihe dönmekte, kendi
kökenlerini orada aramakta. Tarih işte bizim
geleneklerimizi, bizim
değerlerimizi yeni kuşaklara aktarmakta. O
bakımdan tarihin önemi
büyük.
Bize gelince, biz, esefle belirtmemiz lazım ki,
ne geçmişte ne bugün
tarihimizle gerektiği kadar ilgilenememişizdir.
Benim bildiğim kadarıyla Üçüncü Bulgar Devleti kurulduktan sonra
Birinci Dünya Savaşı’na
kadar ufak tefek bazı
belirtiler var, yani burada Osman Nuri isminde bir öğretmen var,
o Osman Nuri “Tuna
Boyu Tarihi” ve “Ecdadımızın Tarihi” isminde
iki kitap yazmış. Fakat
bu kitaplarda genellikle
Türkiye veyahut da Bulgaristan tarihinden söz
edilmekte. Bulgaristan
Türklerinin özel tarihi
geçmişi ele alınmamakta. Bununla birlikte
1906’da Bulgaristan’da
bir öğretmenler derneği kuruluyor ve bu,
20’li yıllarda Bulgaristan Türk Öğretmenler
Birliği adını alıyor. İşte
bu birlik, öğretmenlere
köylerinin tarihini, coğrafyasını, geleneklerini
araştırma görevini veriyor. Bunlardan birkaç
tanesi ufak tefek bir
takım yapıtlar ortaya
koymuşlar.
Totaliter dönemde
Bulgaristan Türklerinin
tarihiyle ilgili bir iki kitap
yazıldı, fakat bunlar genellikle komünist tarihi

çerçevesi içindeydiler
ve genellikle komünist
partisinin, Türkler arasındaki politikasını aydınlatmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bunlar
methiye niteliğinde bir
takım yapıtlardı.

fazla başarı elde ettiğimizi zannetmiyorum.
Bizde kendi tarihimizi,
kendi ana dilimizi öğrenebilmek için gerekli
bir öğretim sistemi kurulmamıştır. Onun için
çocuklarımız tarihle

düzlemde tarihi geçmişimiz belli ölçüde aydınlığa kavuşturulmuştur. Özellikle kökenlerimizle ilgili bir takım
tezler var. Bu tezlerin
içerisinde en tutarlısı
Bulgaristan’daki Türk

Doç. İbrahim Yalımov
A nc ak 20. yüz yı lın sonlarında daha
tam tarihi yapıtlar ortaya konuldu. Bunlardan birincisi Osman Keskioğlu’nun
“Bulgaristan’da Türkler” ya da Bilal Şimşir’in
“Bulgaristan Türkleri”.
Bunların ikisi de göçmen. Birisi Nüvvab öğretmenlerinden, birisi
de Nüvvab’da öğrenciymiş belli bir zaman.
Özellikle Bilal Şimşir’in
kitabı oldukça dolgun
bir kitap. Fakat o daha
fazla Bulgaristan Türklerinin kültür tarihine
önem vermekte.
Demokratik dönemde de ufak tefek bazı
yapıtlar ortaya çıktı.
Kanaatimce bunların içinde en önemlisi
“Bulgaristan Türklerinin
Tarihi” ismindeki bizim
kitap ve zorla kimlik
değiştirmeyle ilgili hatıra tipinde bazı kitaplar
ortaya atıldı.
Ama tarihi yazmakla
iş bitmiyor. Tarihi yazdıktan sonra tarihi öğrenmek, yani tarihten
gereken dersi almak
önemli. Bu konuda biz

ilgili gerekli bilgiyi edinemiyorlar.
Dolayısıyla dikkat
ederseniz soyumuzla
ilgili, İslamiyet’le bütünleşmemizle ilgili, hatta
bundan 25 sene önce
gerçekleştirilen zorla
kimlik değiştirme süreciyle ilgili çok tutarsız
tezler ortaya atılıyor.
Bunların hepsine değinecek değilim. Genellikle bizim aramızdan
yetişen kimseler, hele
de az önce sözünü ettiğim Bulgaristan’dan
göç eden tarihçiler, Bulgaristan Türklerini Türk
ulusunun bir parçası
olduğunu belirtmekle
yetiniyorlar. Özellikle
onun gelişme yolunu izleyemiyorlar tam
olarak. Yahut da zorla
kimlik değiştirme döneminde başka bir tez
ortaya atıldı, bizim Türk
olmadığımız, zorla İslamiyet yoluyla Türkleştirilen Bulgar olduğumuz
ileri sürülmeye başladı.
Yani bunlar, bizim tarihimizi bilmediğimiz için
böyle ortada serbestçe
kol sallayabiliyorlar.
Buna rağmen teoretik

topluluğunun çeşitli
etnik boyutların birleşmesiyle ortaya çıktığı
tezidir. Şimdi bu bakımdan eğer konuya
yaklaşacak olursak
her şeyden önce Türk
boyutlarının veya Türki
boyutlar diyorlar bazıları, Türkmen boyutları
diyorlar. Bunlar Bulgar
topraklarına 6. yüzyılla
7. yüzyılların arasında
göç etmeye, yerleşmeye başlamışlar. Bunların içinde en önemlisi
Proto Bulgarlardır. 12.
– 13. Y Y’da buraya
Peçenek, Oğuz ve Kumanlar göç etmişler.
Çeşitli tezler var bunlarla ilgili ama şunu belirtmek lazım, bunlar oldukça yaygın boyutlarmış, örneğin Peçenekler 1074’te Koca Balkan
ile Tuna arasındaki
Kuzey Bulgaristan’da
hakim olmuşlar ve
20 sene kadar burada kalmışlardır. Ya da
daha sonraları Peçeneklerle Kumanlar,
Bulgaristan’ın güney
batısında bir Kuman
Peçenek federasyonu
kurmuşlar, federasyo-

nun başkenti de bugünkü Makedonya şehirlerinden Kumanovo
şehridir.
Bunun dışında, yani
Osmanlılardan önce
göç eden Türki boyutlarla ilgili, bir Sarısaltık
olayı vardır. Sarısaltık, Bizans İmparatorlarından 8. Mihail
Paleolog’un izniyle 20
bin kişi alıp Dobruca’ya
yerleşiyor, Babadağ
şehrinin etrafına. Bunlar burada belirli bir zaman kalıyorlar. Daha
sonra Kırım’a göç
ediyorlar, Kırım’dan
da Anadolu’ya, ama
bunların bir kısmının
Dobruca’da kaldığı
yaygın. Bunun dışında
Anakomnin isminde
bir Bizanslı yazar var,
Bizans İmparatoru’nun
kızı, bu, 12. yüzyılda
Arda boylarında Selçuk Türklerinin bulunduğundan bahsediyor.
Öyle ki, Osmanlılar
buraya gelmezden
önce bir takım Türki
boyutlar buraya yerleşmiştir. Kuşkusuz
bugünkü Bulgaristan
Türklerinin çoğunluğunun Anadolu’dan
geldiği göçler oluşturmaktadır. Göçler, çeşitli
yollardan olmuş. Sizin
belirttiğiniz gibi bunların bazıları Konya bölgesinden, fakat Konya
ile birlikte Saruhan,
Menemen ve başka
bölgelerden gelenler
de var.
Ama Bulgaristan Türklerinin oluşmasında Yörüklerin katkısı en büyüktür. Osmanlı döneminde Gökbilgin’in de
belirttiği gibi, Osmanlı
devleti buraya bir takım
kabileler aktarmıştır.
Bunlara Yörük deniyor.
Yörüklerin 16.-17. yüzyılda burada 100-160
bin kadar olduğu hesap
ediliyor. Bunların dışında askeri birlikler var,
memurlar var, din görevlileri var, göç eden
dervişler var. Bunların
hepsini hesaba katacak olursak Bulgaristan
Türk topluluğunun çoğunluğunu göçmenler
teşkil etmektedir.

93 Savaşından sonra, yani 1877-1878 Rus
Türk savaşından sonra,
bu Türki kabilelerin ve
Türklerin çoğu buradan göç etmek zorunda kalıyor. Hatta savaş
esnasında 600 binden
bir milyona kadar insanın göç ettiği hesap
ediliyor. Buna rağmen
Bulgaristan’da bir hayli
Türk kalıyor. Prenslik
Bulgaristan nüfusunun
%26.96’sını ve Doğu
Rumeli bölgesinde
de nüfusun %34,5’ini
Türkler teşkil ediyor bu
dönemde.
- Türkler, azınlık durumuna düşüyor.
- İşte burada kalan bu
Türkler, savaştan sonra
yavaş yavaş bir azınlık
niteliği kazanmaya başlıyorlar. Azınlık toplumu
olarak oluşma süreci
uzun yıllar sürüyor. Diyebiliriz ki Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna
kadar devam ediyor bu
süreç. Azınlık oluşunca
Bulgar yetkilileri, belirli
dönemlerde bunların
azınlık statüsünü tanıyor. Örneğin 1925’te
Türkiye Cumhuriyeti
ile Bulgaristan arasında imzalanan Dostluk
Anlaşmasına ek protokolde Bulgaristan’da
Müslüman azınlıklarından, yani bir kaç tane
Müslüman azınlık olduğundan söz ediliyor.
1947’de Bulgaristan’da
İkinci Anayasa onaylanıyor, bu anayasanın
79. maddesinde ulusal azınlıklardan söz
ediliyor. Daha sonra
1958’de Komünist Partisinin bir takım plenumları, toplantıları var, bu
toplantıda onaylanan
“Türklerle ilgili tezler”
diye bir karar var, bu kararda Bulgaristan Türklerinin sosyalist ulusal
azınlık olduğu belirtiliyor. Ne ki 60’lı yılların
sonlarında Bulgar yetkilileri, Bulgaristan’da
azınlık olmadığını ileri
sürmeye başlıyorlar.
80’li yıllarda da umumiyetle Bulgaristan’da
Türk bulunmadığını iddia ediyorlar.
İşte bizim geçmişimiz
kısaca bu.
Devamı gelecek sayıda

Refiye yenge yorgun
argın tütün tarlasından
dönmüş, avluda ufak
tefek işlere bakıyordu.
Büyük kızları Safiye ile
Kadriye gün boyu çapa
sallayıp yorulmuş, evin
serince odasının ortasına serilmiş, dinleniyorlardı. Zaten kuşlar yuvaya dönüyor, tavuklar
kümese toplanıyordu.
Murat ağa avlu kapısından girince Refiye yenge
kafasını kaldırıp baktı.
Güneş yanığı yüzü daha
da buruştu. Nasırlı eliyle
alnına düşen saç tutamını yana çekti. Belini zor
zar doğrultarak:
-Adam, dedi, gene elin
boş. Ne olacak bu böyle?! Bize acı! Gün boyu
tarlada. Belimiz koptu.
Gir de bak, Safiye’yle
Kadriye’nin haline. İkisi de bel doğrultmadan
çapa salladılar. Eve geldik, ekmek yok.
Kocası hemen cevabı
konduramadı. Dazlak
kafasını yere büktü, düşündü ve :
-Canım, evde biraz mısır unu var. Bu akşamlık
kaçamak yap. Karnımızı
doyuralım. Yarın bakarız
kolayına.
-Bakarsın bakmasına
da... Birkaç zamandan
beri eve boş elle dönmen hayli sıklaştı. İki biz,
beş çocuk, yedi kişiyiz.
Düşün. Acı bize! Gençliğinde un torbasına bakmadın, oğlan aradın hep.
Kakladın beni evde, kırda, belde, bayırda. Uçtu
gitti o yıllar.
- Karı be, büyütme bu
işi bu kadar. Kolayını bulacağız. Kızlara gelince
Safiye ile Kadriye lise
birincileri. Okuyorlar maşallah. Hem de ateş gibi.
Onlar yarının doktoru,
avukatı. Küçükler Hayriye, Aliye, Kemaliye’lerde
arı gibi. Onlar da yarının
tıp hemşiresi, ebesi, mimarı olup bizi sevindirirler. Sağlık olsun, be
karıcığım, sağlık. Ötesi
kolay. İlle ben de bu işi
başaracağım, hem de
nasıl. Göreceksin bak.
- Ağzın bal, bal yesin
be adam!
Ortalığın biraz yatıştığını sezen Murat ağa eve
girdi. Safiye ile Kadriye
oldukları yerde biraz
kestirmişler, kımıldamıyorlardı. Onları bakışlarıyla sevdi. Babalarının
geldiğini sezen öbür
afacanlar hemen etrafını sardılar. Üçünü de
birden kucakladı, öptü,
kokladı...
Mudat ağanın çocukluğu, erginliği, evliğinin
ilk yılları Bulgaristan’ın

3
Kırcaali Haber 3

HABERLER

21 Ağustos 2013

KAÇAMAK SOFRASI
ekonomik krizlerle bocaladığı, sık sık yapılan
hükümet devrimlerine
ve arkadan patlak veren
ikinci dünya savaşı yıllarına denk geldi. Çocuk
oldu üç yıldan fazla okula
gidemedi. Delikanlı oldu
kız ardında koşamadı.
Evlendi gelin tadı alamadı. Küçük yaşta köy
çobanı oldu. Sürü ardından dağ, yamaç dolaştı
durdu. Yetişince çorbacıya, ağaya hizmetkârlık,
ırgatlık yaptı senelerce.
Bu nedenle de adı Irgat
Murat kaldı. Amele olarak da çalıştı. Hiç hile,
hurda bilmedi. Harbin
bitmesiyle memleket
biraz soluk aldı. Savaş
sonrası kurulan hükümet
icraatlar gerçekleştirmeye koyuldu. Köy muhtarları seçim yoluyla göreve
getirilmeye başlanıldı.
İlk muhtar seçimlerinde
eşi, dostu, hısım akrabası, konu komşusu ona
muhtar adayı çıkmasını
önerdiler. “Yapamam,
ırgattan muhtar mı olur?
“, dediyse de, aday gösterildi. O seçimlerde üç
muhtar adayı vardı. Biri
Topal İshak’ın oğlu Habil, öbürü de değirmenci
Rüstem’in oğlu Nazif idi.

ÖYKÜ

Topal İsak köyün zengini, bakkal dükkânı vardı.
Değirmenci Rüstem de
adı başına değirmenci,
su değirmeni sahibiydi.

deyimi yerleşmişti insanların içine... Nihayet
seçim sandıkları açıldı.
Oylar sayıldı. Irgat Murat
muhtar oldu.

Av. Mustafa BAYRAMALİ
Murat ise ırgat oğlu ırgat,
çoban. İki elinden başka bir şeyi, sırtında donu
olmayanın biri. İlle onun
dürüstlüğü, becerikliliği,
sözüne sadıklığı, alçak
gönüllülüğü vardı. Topal
İshak kantar, değirmenci Rüstem kepçe hırsızı
olarak anıktılar köyde.
Oğulları için de “Armut
dalından uzak düşmez”,

Kavram
Unutamadığım babam
eskimeyen bir pınar
anlayamadığım kavram
neden düşündürüyor
beni bu kadar.
Acaba buna
Kader desem...
ama neye yarar?
.. Kader kavramı
yaşla gelen bir düşünce,
Belli bir yaşta gelir,
daha erken - asla!...
Yaşlı birini görsem,
Genç bir kıza rastlasam,
Bir bebek sesi duysam
kederlenirim, sevinirim de.
... İşte kavram - derim.
Ağlarım.Üzülürüm...
Sonu olmayan
bir şey işte…
Hepsi busadece o kadar!!!
Habibe Hasan

Ortalık hayli kararmış,
Refiye yenge aş evinde
ocağı yakmış, bacadan
sarkan isli zincire kara
bakırı asmış, kaçamak
suyunu ısıtıyordu. Kocası geldi. Yastığı duvara dayadı, yan yattı. Gaz
lâmbası ve ocaktan sızan ışık aydınlığında cebinden çıkardığı gazeteyi
evirip çevirmeye başladı.

Refiye yenge göz ucuyla
baktı, gülümsedi ve:
-Adam, gazeteyi ters
tutmuşsuna, dedi.
Murat ağa:
-Karı marifet gazeteyi
ters okumak, ters! Onu,
onk herkes okur, herkes.
Bir de verilen göreve
layık olmak. Bak tütün
zamanı. İri ufak herkes
tarlada. Güneş bir adam
boyu. Yanıyor etraf. Evlerde un yok. Ekmeklerini fırından alıyorlar.
Pişen ekmek yetmiyor.
Dedim; önce tarlada çalışan alacak ekmeğini,
kalan memura, amire.
Kalmazsa arasınlar başına çare. Tarlada çalışanı ekmeksiz bırakmak
yok. Anladın mı hanım,
ekmeksiz bırakmak yok.
Ben gene en son hesap.
Onlardan artanı.
Muhtarlık kapsamına
beş köy, otuz kadar mahalle giriyordu. Merkez
köyde tek fırın. Burada
pişen somun katırlarla
köylere taşınılıyordu.
Yol yok, taşıma aracı
yok. Köyler, mahalleler
susuz. Evler taş yapı,
alçacık, küçük pencereli. Neresi var içleri insan
dolu, çocuk dolu. Köyleri
birbirine bağlayan urgan

AĞLAYAN AĞAÇ
Önce pencereden girer sonbahar,
Sonra sarıya bürünür karşıki yamaç…
Hüzünlü bir telaş başlar yerine üstünde;
“Toprak ana, sinende bana da yer aç!”
Mevsim biter, kuşlar göçer ve toprak der ki:
“Ne canımda can bıraktın, ne tahtımda taç,
Ne bahçemde gül bıraktın, ne başımda saç;
Kükre ey gök! Dünyaya nefretini saç,
Can çekişen bedenim rahmete muhtaç!”
Yağmur yağar, sel boşanır, taşar ırmaklar…
Rüzgar çıkar, tufan olur, uçar yapraklar…
Türkü söyler buluta kıraç topraklar:
“Küçük bulut, bana gel, kollarını aç,
Sana sevgimi vereyim ben kulaç kulaç…”
Şenlik başlar doğanın dört bir yanında;
Artık ne gök kızgındır, ne toprak kıraç…
Oysa uçup giden her yaprağın ardından
Lanet okur göklere ağlayan ağaç…
Şener CEBECİ

patikalarda insan seli eksiksiz. Hepsi çalışkan,
namuslu, söz dinleyen.
Irgat muhtarın sırtına
yüklendiği yük ağır, sorumluğu büyüktü. Neresi
var köydeşlerine güveniyordu. Yıllar yılı köy
muhtarları seçimle değil atamayla görev yapmışlar buralarda. Hepsi
köyü, köylüyü değil kendini düşünmüş, cebini
doldurmuş, çorabını
örmüş gelip, geçmişler.
Irgat muhtar ise kendini köydeşlerinin hakimi
değil, hizmetkârı olarak
biliyordu. O yılarda köyden kasabaya günde tek
otobüs vardı. Sabah erken gidip, öğle dönüyordu. Köylünün kasabada
işi çoktu. Herkes gidip
derdini görüp, tarlasına
dönmeye can atıyordu.
Çok defa kalanlar oluyordu. Bunu gören muhtar,
otobüse önce tütüncülerin, yer kalırsa muhtarlık
elemanların binmesini
önerdi. Bir sabah tahsildara yer kalmamış. O
gün belediyeye gitmesi
gerekiyormuş. Şikayet
etti. Muhtar da köyleri, mahalleleri dolaştığı
kendine ait olan atı alıp
gitmesini emretti. Meseleyi böyle kapadı.
Kaçamak hazır oldu.
Sofra kuruldu. Çocuklar
sini etrafına dizildi. Muhtar Murat ferahlandı, kalkıp kızları arasına bağdaş kurup oturdu ve:
-Ha buyurun bakalım,
kaçamağa benim güzel
kumrularım, diye davet
etti onları kaşık yarışına.
Ortaya kehlibar misali
mısır unundan yapılan
kaçamak kokusu yayıldı.
Murat aga dayanamadı:
-Karı halka hizmet,
Hakka hizmettir. Ben
güven aldım, bu yola
baş koydum. Adım adım,
evvel Allah bütün köylünün dertlerine derman
bulacağım. Geceyi gündüz yapıp, köyü, köylüyü
bu durumdan kurtaracağım.
Refiye yenge de konuşulanlardan keyiflendi.
Yüzü güldü, buruşuklar yazıldı, başından bir
tutam saç alnına düştü
ve:
-Yap, başar da görelim,
sevindir bizi, halkımızı.
Lakabın Irgat Murat’tan,
Muhtar Murat olarak bari
kalır bundan öte, diye
gülümsedi, içi serinledi,
gönlü rahatladı.
Kızları da söylenenlerden zevk alarak odalarına çekildiler.
Av. Mustafa BAYRAMALİ
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AP'den Bulgaristan hükümetine aşırı
milliyetçilerle araya mesafe koyma çağrısı
Avrupa Parlamentosunda biri merkez sağı, diğeri ise merkez solu temsil
eden en büyük iki parti,
Bulgaristan'da Sosyalistler öncülüğünde kurulan
yeni hükümete aşırı milliyetçi Ataka partisi ile
aralarına mesafe koyma
çağrısında bulundu.
Bulgaristan'da yaşanan siyasi kriz, Avrupa
Parlamentosu'nun Salı
günkü oturumunda gündeme geldi.
Merkez sağı temsil
eden Avrupa Halk Partisi
(EPP) ile Sosyalistler ve
Demokratlar (S&D) partisi, Bulgaristan hükümetine Ataka ile aralarına
mesafe koyma çağrısında bulundu.
Bulgaristan'da 12 Mayısta düzenlenen genel
seçimde Bulgar istan
Sosyalist Partisi (BSP)
sandıktan ikinci sırada
çıkmış ve üçüncü sıradaki, Türk azınlığı temsil

eden Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) ile koalisyon kurmuştu.
A t a k a l i d e r i Vo l e n
Siderov'un oyu, koalisyonun parlamentodan
yeterli oyu alması için
hayati olmuş, ancak bu
durum Avrupa'da bazı

endişelere yol açmıştı.
Eski Başbakan Boyko Borisov liderliğindeki
merkez sağ GERB partisi ise sandıktan birinci
sırada çıkmasına rağmen
parlamentoyu boykot etmiş ve koalisyona destek
vermemişti.

Balkan Savaşı Şehitleri Anıldı
Güner ŞÜKRÜ
Ardino’nun Gorno Prahovo (Tosçalı), etraf
köylerden, Türkiye, Belçika, Hollanda, İspanya
ve Portekiz’e göç etmiş
yaklaşık 500 kişi Nasuflar Sırtı’ndaki çeşme
yakınında yapılan geleneksel sağlık ve bereket
mevlidine katıldı.
Et k i n l i k te Ku r ’a n - ı
Kerim’den ayetler ve
mevlit okundu. Bu yerde 101 yıl önce Balkan
Savaşı’nda yerli Türkler
öldürülmüştür. Müslümanlar, onların anısına dua okuyup, saygı
gösterdiler. Dini adet
rahmetli yerel Cami
Encümenliği Başkanı
Niyazi Emin ve Yukarı
Tosçalı’nın eski muhtarı
Mümün Emin’in girişimiyle 1996 yılından beri
yerine getiriliyor.
Mevlitte Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat
ve yerel Meclis Başkanı
Sezgin Bayram da hazır
bulundular. Dini etkinlik, Türkiye’de faaliyet
sürdüren Tosçalılar Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği ve yerel Cami
Encümenliği tarafından
organize edildi.

Erken seçim ihtimali
Avrupa Parlamento sunda Bulgaristan'dan
kısa bir süre önce de
Macaristan'daki durum
görüşülmüştü. Eleştirilere maruz kalan Macaristan Başbakanı Viktor
Orban'ın Partisi Fidesz
EPP şemsiyesi altında
yer alırken BSP ise S&D
çatısı altında bulunuyor.
Avrupa Parlamentosunun önde gelen isimleri
Hannes Swoboda (S&D),
Guy Verhofstadt (ALDE)
ve Daniel Cohn-Bendit
(Yeşiller/AHB), Bulgaris-

tan tartışması başlamadan önce Genel Kurul'u
terk etti.
AP 'nin Alman üyesi
Manfred Webber (EPP),
Bulgaristan'da erken
seçime gidilmesi çağrısında bulundu. Weber
aynı zamanda Bulgar
Sosyalistleri Ataka'dan
destek almakla eleştirirken, S&D ve liberalleri de
AB'de demokrasi sorunlarını tartışırken ikiyüzlü
davranmakla suçladı.
BPS'nin Ataka'dan destek almasından çatı partisi S&D'nin de rahatsız olduğu ortaya çıktı. AP'deki
oturumdan önce basına
açıklamalarda bulunan
Swoboda, Bulgaristan
hükümetine milliyetçilerle arasına mesafe koyma
çağrısında bulundu.
Ancak AP 'deki bazı
S o sya l i st ü ye l e r d e n
BSP'ye destek geldi. Tartışma sırasında AP'nin
İngiliz üyesi Claude Moraes (S&D) EPP 'den
g e l e n aç ık l a m a l a r a,
Bulgaristan'da işleyen
bir demokrasi bulunduğunu ve yeni hükümetin
de ülkeyi istikrara kavuşturmak için bir şansı hak
ettiğini söyleyerek karşı
çıktı.

AP'nin Bulgar üyesi
İvalyo Kalfin (S&D) ise
Ataka'yı 'milliyetçi ve
yabancı düşmanı bir
parti' olarak nitelerken,
EPP'nin eğer bu partiyi
izole etmek istiyorsa, kardeş partisi GERB'e parlamento boykotunu sona
erdirmesini söylemesi
gerektiğini belirtti.
Kalfin, 2009 seçimlerinin ardından GERB,
Ataka desteğiyle bir
azınlık hükümeti kurduğunda EPP'den herhangi
bir açıklama gelmediğini
söyledi. AP üyesi aynı
zamanda EPP'yi, Arnavutluk ve Makedonya'da
Sosyalistlerin parlamentoyu boykot etmesine karşı
çıkarken, Bulgaristan'da
kardeş partilerinin parlamento boykotuna ses
çıkarmamakla eleştirdi.
Avrupa Komisyonu'nun
adaletten sorumlu Başkan Yardımcısı Viviane
Reding, AB hukukunun
ya da değerlerinin ihlal
edilmesi halinde devreye gireceklerini, AP'deki
tartışmanın da AB'nin
hukukun üstünlüğünü
desteklemesinin ne kadar önemli olduğunu
söyledi.
EurActiv

Başevo mevlidine 1000’den
fazla kişi katıldı
Usta aşçı Sabri Mehmet 20 kazan pilav hazırladı. Pilav mevlide gelen insanlara dağıtılınca,
kalan yiyecek de evdeki
insanlara gönderildi.
Gorno Prahovo muhtarı
İbram Murat, “Et masrafları Edirne’den Kadir Appaz, pirinç ise İzmir’den
Alenenver Resmi tarafından sağlandı. Belçika’nın
Antverpen şehrinden iş
adamları Metin Murat
ve Kırcaali’den Kadir
Aptikadir ayran, Gorno
Prahovo’dan Ramis Kasim ise ekmek bağışında
bulundular” diye belirtti.
O, Nasuflar Sırtı’na yaşlı
kimseleri ulaştıran Kartal
otobüs şirketine de kalbi
teşekkürlerini sundu.
İstanbul Tosçalılar Yar-

dımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından
bağışlanan özel şapka
ve tükenmez kalemler
dağıtıldı.
Dernek Başkanı Aynur Güler, bu etkinliğin
amacı bölge insanlarının birbirleriyle daha da
yakınlaşması, birbirlerinin sevinç ve endişelerini paylaşması ve bu
girişimin nesilden nesle
aktarılması olduğunu
kaydetti.
54 yaşındaki Refiye
Yakub, 1969 yılında
Mleçino’dan (Sütkesiği)
Bursa’ya göç etmiş. “İlk
defa bu mevlide geliyorum. Çok güzel bir
gelenek. İnsanlar kendi özüne dönmüş” diye
paylaştı.

Ardino’nun Başevo (Hallar) köyünden, etraf köylerden ve Türkiye, İsveç,
Fransa, Kıbris, Belçika,
Hollanda’dan
göçmenler
olmak üze re 1000’den
fazla kişi geleneksel sağlık ve bereket
mevlidine
katıldı. Bu yıl
on birincisi
düzenlenen
dini merasimde Kur ’an-ı
Ke r i m’d e n
ayetler, mevlit ve yağmur
duası okundu.
Etkinlik, yerli halk ve Hallalılar Kültür
ve Dostluk Derneği’nin
İstanbul, Bursa ve İzmir
şubeleri tarafından organize edildi.
Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murat ve Başkan

Yardımcısı İzzet Şaban
da mevlide katıldılar.
Yerli aşçılardan Şaban
Üseyin ile Kasim Fey-

edildi, artan yiyecek de
evlerde kalan insanlara
gönderildi.
Mevlide gelenlere Hal-

zullah, dana etinden 21
kazan keşkek hazırladılar. Kurbanlık hayvan
Türkiye’ye göç etmiş yerel bir iş adamı tarafından
sağlandı. Keşkek mevlide gelen herkese ikram

lalılar Kültür ve Dostluk
Derneği’nden teşkilatın
yıldönümüne adanmış
şapka, tükenmez kalem
ve çakmaklar dağıtıldı.
Güner ŞÜKRÜ
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Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin basın açıklaması
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın
Ramazan Bayramı vesilesiyle 6-8 Ağustos 2013
tarihlerinde Bulgaristan’a
yaptığı gayrıresmi ziyarete ilişkin olarak basında
yeralan bazı haberlere
açıklık getirmeyi arzu etmektedir.
Büyükelçilik, her şeyden önce, ziyaretle ilgili
olarak Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından
yapılmış olan açıklamalarda yeralan hususları
paylaştığını ifade eder.
Büyükelçilik, Türkiye ile
Bulgaristan’ın egemen
eşitlik ve karşılıklı saygı
ilkeleri çerçevesinde iyi
birer komşu, dost ve müttefik olduklarını da hatırlatır. Türkiye, Bulgaristan
ile ilişkilerini şeffaf bir biçimde yürütmeye öncelik
vermektedir. İki ülke ara-

sındaki dostluk ve işbirliği
ilişkileri, dini bir vesileyle
insani temaslarda bulun-

benzer ziyaretler yaparak
Bulgar cemaatiyle temaslarda bulunmuşlardır.

ma amacını taşıyan bu
tür ziyaretlerden endişe
duyulmasını gereksiz kılmaktadır. Kaldı ki, yakın
geçmişte, Bulgar devlet
adamları da Türkiye’ye

B a ş b a k a n Ya r d ı m cısı Bekir Bozdağ’ın
Filibe’de yaptığı konuşmalar, Türkiye’nin vakıf eserleri konusunda
Bulgaristan’dan talepte

bulunduğu şeklinde yorumlanmıştır. Bu konuşmaların bütünü ele alındığında, Sayın Bozdağ’ın
kastettiği hususun, Bulgaristan Müslümanları
Başmüftülüğünün yasal
yollardan kendisine iade
edilmesini sağlamaya
çalıştığı mülkler olduğu
ortadadır.
T ü r k i y e ’ n i n
Bulgaristan’dan hiçbir
gayrımenkul talebi bulunmamaktadır. Türkiye ile
Bulgaristan, 20. yüzyılın
başlarında 1909, 1913 ve
1925’te imzaladıkları çeşitli anlaşmalarla birbirlerine karşı olan gayrımenkul taleplerinden karşılıklı
olarak feragat etmişlerdir.
Büyükelçilik, geçmişe ait
bu meselelerin, artık ileriye bakmamız gereken
21. yüzyılda bizleri daha
fazla meşgul etmesine
izin verilmemesi gerektiğine inanmaktadır.

Kültür Bakanı Petır Stoyanoviç: “Vakıf malları
konusu bir asır öncesi çözülmüştür”
Kültür Bakanı Petır Stoyanoviç NOVA TV’de,
“Bulgaristan’daki Osmanlı eserleri konusunda iki
devlet bir asrı aşkın zaman öncesi anlaşmıştır,
fakat Türkiye dilerse bu
eserlerin restorasyonu ve
bakımı için mali destekte
bulunabilir” dedi. Bakan,
Osmanlı eserlerinin Türk
devletine geri iade edilmesi talebinde bulunduğuna ilişkin haberlerin
gerçeği yansıttığı konusunda şüphe duyduğunu
ifade etti.
Bakan’ın ifadesine göre
Türkiye Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın
Bulgaristan’ı gayrı resmi
ziyarette bulunduğu için
yaptığı temaslarda ne
konuşulduğu ancak tahmin edilebilir. Stoyanoviç, yapılan görüşmede
Bulgar basın mensuplarının bulunmamasının
Cumhurbaşkanı Rosen
Plevneliev’in gafı olarak
değerlendirdi.
Bakan, “Son günlerde
konuşulanların doğru olduğunu kabul etsek bile
vakıf malları konusunda
1909 yılında Bulgaristan Çarlığı ve Osmanlı
İmparatorluğu arasında
anlaşma sağlanmıştır.
Bu anlaşmaya göre kullanılmayan mülkler Bulgar
devletinin idaresi altında

kalıyor ve böylece bu durum halledilmiştir” diye
yorum yaptı.
Kültür Bakanı’nın bu
yorumlarının sebebi Türk
basınında Bozdağ’ın Bulgaristan ziyareti sırasında Osmanlı eserleri örneklerinin bakımsız halde
olduklarını tespit ettiği ve
geri iadesi sorusunu ortaya attığının bildirilmesidir.
Stoyanoviç, “İslam mimarisinin belirli anıtların
restorasyonuna gelince
tabii ki, Bulgar devleti
UNESCO tarafından belirli anıtların bakımı için
nasıl yardım alırsa, aynı

şekilde İslam mimarisinin
çok sayıda anıtlarının da
canlandırılması için yardım alması bizim çıkarımızadır.
Türkiye’nin bu taşınmaz
kültür varlıklarının bakımı için bize mali destek
sağlamasına açığız” diye
sözlerine ekledi.
Bulgar Louvre projesine
de değinen Bakan, kesinlikle pratikten çok megaloman bir proje olduğunu
söyledi. Fakat buna rağmen başlanılan bir şeyin
bitmesi gerektiğini belirtti. Bir süre önce Bakan,
gelecek müze projesini
saçmalık diye değerlen-

dirmişti.
Petır Stoyanoviç, “Ben
bu proje konusunda iki
şeye dayanıyorum. Birinci kişisel ve siyasi içgüdülerine dayanmaksızın
uzmanların görüşüne ve
bu projeyi ileriye taşımak
benim bir bakan olarak
doğrudan doğruya yükümlülüğümdür. Bu proje
için artık o kadar çok zaman ve para harcanmıştır ki, onu bitirmememiz
günah ve utanç olacak.
Maalesef, şu anda sorunlar olumlu şeylerden
daha çok, fakat bu proje
sonlanacak” diye dile getirdi.
Kırcaali Haber

Bulgar ist an M üslü manları Başmüftülüğü,
Bulgaristan yasalarına
göre kurulmuş bir kurumdur. Başmüftülüğün,
1944-1989 döneminde
millileştirilen mülklerinin
kendisine iade edilmesini yine Bulgaristan yasaları çerçevesinde ve
Bulgaristan mahkemeleri yoluyla takip etmesinin
de doğal bir hak olarak
karşılanması gerekir.
Bulgaristan’ın eşit vatandaşları olan Müslümanların dini haklarını yasal
yollardan takip etmelerinin siyasi polemik konusu
yapılması, yargı sürecinin
baskılardan korunmasını öngören “sub judice”
(“görülmekte olan dava”)

ilkesiyle çelişmektedir.
Büyükelçilik, Türkiye’nin
de benzer şekilde son
14 ay içinde İstanbul’da
yedi adet, Edirne’de de
iki adet olmak üzere,
toplam dokuz adet gayrımenkulü Türkiye’deki
Bulgar cemaatine iade
ettiğini hatırlatmaktan
onur duyar.
Büyükelçilik, birbirlerine
tarihi ve insani unsurlarla bağlanmış olan ve 100
yıldır barış içinde yaşayan
Türkiye ve Bulgaristan’ın,
aralarındaki teknik özellikli meseleleri yapıcı ve
insancıl usullerle ele almaya devam etmelerinin
21. yüzyılın ruhuna uygun olacağını da düşünmektedir.

TEKL AS Şirketi,
Kırcaali’de Üçüncü
Fabrikasını Kuruyor
1. sayfadan devam

Opel markaları için de
siparişler almaya başlıyor. 2010 yılında şirket
Mercedes-Benz, BMW,
Reno ve Fiat temsilcileri tarafından ziyaret
ediliyor. O zaman 2011
yılı için ihaleler kazanıyor. Otomobil sektörünün devleriyle ortaklaşa büyük projeler gerçekleştiriyor. Volkswagen Grubu ile yapılan
işbirliği uzun vadelidir.
2010 yılında alınan siparişler ikinci bölüm
kurulmasını gerektiriyor. Şimdi inşa edilen
üçüncü bölüm 10 000
metrekare alan üzerine
kurulacak. 2000 metrekare kauçuk karıştırma
atölyesi için ayrılacak,
1000 metrekare üzerine ise yeni bir depo
inşa edilecek.
Şirket, işçilerine yönelik özel bir politika
izliyor. Sadece bu yıl
içinde 170 kişi işe alınmıştır. Yıl sonuna kadar
işçi personelinin toplam sayısı 500’ü aşacak. Üçüncü bölümün
de faaliyete geçmesiyle işçilerin sayısı 700
olacak. İdarede 50 kişi
çalışıyor, onların yarısı
yabancı dil biliyor.
İşçilere sıcak ve çeşitli yemek ve ücretsiz

ulaşım sağlanmaktadır. İşçiler, serbest
zamanlarında şirketin
stadyumunda spor yapabiliyorlar. İşçi işe 450
leva ile başlıyor. Eğitim
gördükten sonra yüzde
20 artırılıyor.
Şirket, en kaliteli eğitimli olanları işe alabilmek için yerel meslek liseleriyle kurduğu
ilişkileri sürdürüyor.
Elektronik Teknik Lisesi öğrencileri fabrikada
staj görüyorlar. Fakat
temel eğitim Bulgaristan Teklas şirketinde
alınandır.
Türkiye ve Rusya’daki
fabrikalar ve Avrupadaki teknolojik merkezlerinde işçiler profesyonel
yeterliliğini yükseltiyor.
Metin Deniz, “Bizim
işçilerimizin gelirleri
bölgedeki orta düzeydeki gelirlerin üzerindedir ve o yüzden
bu onları celp ediyor”
diye vurguladı. Müdür,
üretimde robotların da
kullanımına başlandığını belirtti. “Amacımız Teklas şirketinin
otomotiv endüstrisine
soğutma parçaları ve
sistemleri sağlama alanında Avrupa’da üçüncü kuruluş olmasıdır”
diye vurguladı.
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Ünlü aktör Stoyanka Mutafova bu yılki
Altın Perperikon ödülünün sahibi oldu
Perperikon Trak Kalesinde düzenlenen törende Bulgar ve Avrupa
kültürüne bulunduğu katkılardan dolayı ünlü aktör
Stoyanka Mutafova’ya
Altın Perperikon ödülü verildi. Ödül töreni
Traklar’ın Antik Kenti’ne
tırmanan yüzlerce seyircinin gözleri önünde eski
taş kalenin taht odasında
gerçekleştirildi.
Ödülü, arkeolojik kazı
çalışmalarını yöneten
Prof. Nikolay Ovçarov
sundu. Profesör, “Stoyanka Mutafova Altın
Perperikon ödülünün 13.
sahibi. Onların arasında
ondan daha iyisi olmadı,
en güzel bayan da odur”
dedi.
İlerlemiş yaştaki Bulgar
tiyatrosunun en büyük
oyuncularından Mutafova, ödül için teşekkür
ederken, “Karşınızda diz
çökmek istiyorum, fakat
ayaklarımda ağrılar var”
dedi.
Perperikon-Melpomena
Derneği’nin başkanları

Petır Savçov ile Prof. Nikolay Ovçarov’un yardımıyla ünlü oyuncu yavaş
yavaş diz çöktü ve sessizliğe bürünen seyircilerin karşısında başını
eğdi.
Büyük aktrisin bu samimi jesti durmak bilmeyen
alkış tufanına sebep oldu.
Kalenin bulunduğu tepe-

nin yamacından yukarıya Dionysos Tapınağı’na
kadar Mutafova, eski
Romalılara ait sedyeyi
andıran özel bir kanepe ile Roma lejyonerleri
ve Trakya Savaşları’nı
canlandıran bir grup erkek tarafından taşındı.
Oyuncu, “Kendimi gerçek bir Romalı kadın gibi

hissediyorum” diye şaka
yaparak, rehberlik yapan
Prof. Ovçarov’un sohbetini can kulağıyla dinledi.
Ödül töreninden önce
dağın eteklerinde müzik
şenliği düzenlendi. Sviştov ve Stara Zagora’dan
gelen oyuncu grupların
sunduğu Roma lejyonerleri ve Proto-Bulgarların

Kırcaali’de, Sanata
Dokun başlığı altında şehir parkında
Modern Sanat Festivali gerçekleştirildi.

Biser Nikolov, çağdaş kültürün gerçekten zevk vermesini,
yaratıcı düşünmeyi
teşvik etmesini te-

ma atölyesi, resimleri gezdiler, modern
bale, sırık ayaklar
üzerinde yürüyen
artistler ve bando

tığı popüler Deep
Zone Project grubundan başka, Kırcaali
Obedinenie Toplum
Merkezi Bale Grubu, Smolyan Hristo
Botev 1871 Toplum
Merkezi Ro Voice
Vokal Grubu gibi
daha birçok amatör
sanatçı grupları yer
aldı.
Sanata Dokun
Çağdaş Sanat Festivali, YunanistanBulgaristan Sınırötesi İşbirliği Avrupa
Programı tarafından
“Ortak Turistik Girişim /JTI-TARGET”
projesi kapsamında
finanse ediliyor. Kırcaali Valiliği’nin projesi Avrupa Bölge
Kalkınma Fonu ve
ilgili tarafların bütçelerinden destekleniyor.
Kırcaali Haber

Sanata Dokun Festivali gerçekleştirildi

Etkinlik, Kırcaali Valiliği tarafından organize edildi.
Festivalin açılışını
yapan Kırcaali Valisi

menni etti.
Festivale gelenler
açık alanda sergilenen birçok yaratıcı
enstalasyon, çalış-

takımı gösterilerini
izlediler. Sahnede
sunulan programda
vokalistliğini büyüleyici Nadya’nın yap-

Perperikon Kalesi’nin hakimiyeti için yaptıkları savaşı canlandıran bir oyun
izlediler. İzleyiciler, doğal
fon olan dağın tepesinde bundan iki bin yıldan
fazla zaman öncesinde
vuku bulan olayları gözleri önüne getirip hissedebildiler. Trak çarlarının
kalesinde konuklar eski
çağ kahinlerinin geleceğe dair tahminlerde bulunduğu şarap ile ateş
ritüelini de izlediler.
Altın Perperikon ödülü
şimdiye kadar oyuncu
Prof. Stefan Danailov, caz
müziği sanatçısı Yıldız İbrahimova, Akademisyen
Svetlin Rusev, Prof. Nikolay Ovçarov, yönetmen
Asen Şopov, önde gelen
psikologlardan Prof. Dr.

Marko Semov, İngiliz yazar ve dramaturg Harold
Pinter, Akademisyen Anton Donçev, heykeltraş
Vejdi Raşidov, Akademisyen Prof. Lüdmil Staykov,
ünlü ses sanatçısı Lili
İvanova, kültür anıtlarının korunması için büyük
bağışlarda bulunan Glavbolgarstroy Şirketi Genel
Müdürü Simeon Peşov’a
verilmişti.
Uluslararası Perpe rikon Sanat Festivali,
Perperikon-Melpomena
Derneği tarafından Kırcaali Belediyesi’nin maddi
desteğiyle organize edilmektedir. Bu yılki festival,
başlıca Dundee Precious
Metals şirketinin sponsorluğuyla gerçekleştirildi.
Kırcaali Haber

Eski Başbakan Borisov
"1,5 Yıl Havada Kalmış"
Devlet Protokol Filosu'nun kullanımını araştıran parlamento komisyonu Borisov’u devleti zarara uğratmakla suçluyor, Komisyon Başkanı Lakov: "Evraklara
göre Borisov 1,5 yıl havada kalmış."
Bulgaristan'ın eski Başbakanı Boyko Borisov'un iktidarı döneminde VİP hizmeti veren Devlet Protokol
Filosu'nun kullanımını araştıran parlamento komisyonunun, filonun keyfi amaçlarla kullanıldığı ve devletin
zarara uğratıldığı sonucuna ulaştığı bildirildi.
Milletvekili Ventsislav Lakov'un başkanlık ettiği komisyon, VİP hizmeti veren uçak ve helikopterlerden
oluşan "Filo 28"in Borisov hükümeti tarafından keyfi
amaçlarla kullanıldığı tespitinde bulundu. Aşırı milliyetçi ATAKA partisinin milletvekili Lakov, komisyonun
araştırmalarını kamuoyuna açıklarken, "2009 ile 2013
yılları arasında, evraklara göre Borisov, tam 1,5 yıl

havada kalmış görünüyor" dedi.
Borisov ve diğer üst düzey bürokratların bu dönemde 422 sefer yaptıklarını belirten Lakov, "Yapılan seferlerin büyük bir bölümü Filo 28'in tamamen görev
alanı dışında" dedi. Komisyonun araştırmalarında örnek verilen uygulamalara göre, Borisov, "Filo 28'i bir
tür VİP hava taksisi olarak kullandı. Pilotların tecrübesini artırmak bahanesiyle, kendisinin amatör olarak
top koşturduğu Bistritsa Kaplanları futbol takımı için
egzotik yerlere seyahatler düzenledi."
Borisov'un devlete büyük zarar veren keyfi hava
seferlerine katılan yolcu listelerinin bulunamadığını
açıklayan Lakov, Cumhuriyet Başsavcılığı ile işbirliği
yaptıklarını bildirdi.
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Halk Meclisi’nde üç seçim sistemi tartışıldı
Halk Meclisi nezdinde
Sivil Toplumla İşbirliği
Komisyonu ülkede seçim sistemini tartıştı.
Temaslara yüzden fazla
sivil toplum temsilcisi ve
meclis dışı partiler katıldı.
Danışmalarda Sofya’da
devam eden protestocuların isteği üzerine majoriter (çoğunlukçu) sistem
ihtimaline ağırlık verildi.
Şuan geçerli olan seçim sistemi proportsional (orantılı) bazda alınıyor ve parti ile bağımsız
adaylar arasında eşitsizlik ve orantısızlık yaratıyor. Forumda üç farklı
seçim sistemi önerildi.
Biri orantılı (proportsional) sistem olup, zorunlu
tercih bazında alınacak,
yani seçmen belirli adaylara olan tercihini verebilecek. Bu öneriyi Modern

Politika Enstitüsü Başkanı Borislav Tsekov sundu.
G a zete c i Valer i
Naydenov’un sunduğu
2. teklif, majoriter (çoğunlukçu) sistem seçimler için uygun bir model
olarak lanse edildi.
3 .t e k l i f h ü k ü m e t i n
Seçim Konseyi Başkanı prof. Emiliya Drumeva ve prof. Mihail
Konstantinov’tan geldi.
İki uzman Bulgaristan’da
seçim sisteminin karışık
olması uygundur.
Öncelikli tercihli orantılı
sistem AB’nin birçok ülkesinde uygulanıyor ve
dört temel önceliği var.
Borislav Tsekov anlatıyor:
“Bu sistem farklı toplumsal beklentilerin daha
kapsamlı temsiline im-

kan sağlıyor. Çoğunlukçu sistemin yalın halinde
her zaman bazı kesimler
temsilsiz kalıyor. Fakat
tercihli orantılı sistemde
toplumun görüşü aktarılabilir ve dolayısıyla
tercih ettikleri adaylar
parlamentoya girebilir ve
onların isteklerine cevap
verebilir. Aynı zamanda

Kilikadılılar Derneğinden
yine bir ilkler klasiği
Ege Denizi’nin en tuzlu
kesimlerinden birini oluşturan Saros Körfezi’nde
karmaşık girdaplar çizen
akıntılar nedeniyle de
Saros, kendi kendini temizleyen bir körfez konumundadır.
Dünya'da kendi kendini
temizleyerek temiz kalan
beş körfezden biri olduğu
ileri sürülmektedir. Suların yüksek oksijen içeriği
ve körfeze dökülen akarsuların getirdiği bol besin
tuzları nedeniyle tür bakımından zengin önemli bir
balıkçılık alan olan Saros
Körfezi sayfiye, sualtı
sporlarına meraklılar için
önemli bir yer haline getirmiştir.
Diyerek Saros Körfezi’ni
tanıtan Kilikadılılar Dernek Başkanı Bilgin İnceoğlu, Kilikadılılar ‘’Karada,
suda, havada Kilikadılılar
her yerde” diyerek sözlerine devam etti. Bu yıl faaliyetlerimizi Çorlu Merkez,

Marmaracık, Velimeşe,
Çorlu Yeşiltepe Mah.Çorlu Sağlık Mah. Ve şimdi
Saros körfezinde başarıyla gerçekleştirdik.
Faaliyetlerimizi Trakya
geneline değişik farklı
alanlarda yayma çabasındayız. Kilikadılılar Derneği
Saros Körfezinde Kilikadılı Yönetim Kurulu Üyesi
Alaattin Sever ve üyelerimiz Behzat Kahraman,
İsmail Necipoğlu sualtı
dalışla Kilikadılılar hem-

şerilerimizin adını Saros
Körfezinde duyurmaya
çalıştık. Hemşerilerimiz
arasında fazla yaygın olmayan sualtı dalış sporunu özendirmeye çalıştık.
Bu anın heyecanını 15
hemşerimizle birlikte tanıklık yaptık’’ diye konuşmasını tamamladı. Ayrıca
katkılarından dolayı Velimeşe Belediye Başkanı
Sn.Rasim Yüksel'e teşekkür etti.
Kırcaali Haber

Gorna Kula’da yeni bir cami temeli atıldı

Krumovgrad’ın (Koşukavak) Gorna Kula (Madanlı) köyünde yeni bir cami
inşaatının temel atma
töreni yapıldı. Törende
Krumovgrad Bölge Müftüsü Nasuf Halil, Müh.
Remzi Tahir ve sponsorluk yapan Mehmet Türker
hazır bulundular. Ayrıca
yeni caminin temel atma
törenine yerli halktan

başka etraf köylerden de
çok sayıda Müslüman

katıldı.

Kırcaali Haber

bu sistem politik sistemin
iki, üç partinin tekelinde
kalmasını da önleyecek.”
Va l e r i N a y d e n o v,
Bulgaristan’ın dünyanın
en iyi demokrasileri-ABD,
İsviçre ve İngiltere’den
örnek almasını istiyor.
Orada iki turlu majoritar
sistem uygulanıyor. Hatta Hindistan’da bile benzeri sistem işliyor.
“Sanırım ülkedeki seçkin kesimin kişisel seçime tabi tutulmasından
korkuyor. Fakat endişe
edilecek bir durum yok.
Çoğunlukçu sistemde
20-30 bin nüfuslu bazı
küçük yerlerde bir partinin kesin görev alacağı
bilinmekte ve o yüzden
oradaki aday partinin
lideri oluyor. Majoriter
seçim uzun siyasi ömür
sağlıyor.”
Prof. Emiliya Drumeva
ve prof. Mihail Konstantinov Bulgaristan için en
uygun seçim sisteminin
karışık sistem olduğunu
savundu. Çoğunlukçu-

orantılı karışık sistemin
Almanya’da çok iyi çalıştığına dikkat çeken
prof. Konstantinov şunları söyledi:
“İki temel sistemin en
iyi yanları alınarak karma bir model ortaya çıkıyor. Her partinin aldığı
görevlere göre orantılı
bir şekilde işliyor. Milletvekili oranında hileler olamaz. Öte yandan
mecliste vekillerin yarısı, yani 120’si tamamen
majoriter sistemle seçilecek. Bir seçmen iki oy
kullanacak. Biri belli bir
parti için, diğeri belli bir
aday için olacak. Bu iki
oy tamamen farklı oluşuma olabilir. Mesela sol
bir partiye oy verebilir,
orantılı oyunuzu ise sağ
bir milletvekili adayından
yana kullanabilirsiniz.
Seçimlere ilgiyi arttıracak bir sistem olsa da,
biraz zor bir uygulama.
Bu model seçim sistemlerinin “mercedes’i” olarak adlandırılabilir. Fakat
alınacak sonuç bu sıkıntıya değer”.
Protestocuların istediği gibi, erken genel
seçimlere gidilirse,
seçim sisteminde acil
olarak ne değişmeli?
“Alman sistemini uygulamak hemen mümkün
değil. İlk olarak pilot bir
deneme şeklinde internet oylamaya geçebilir,
seçim merkezlerinde
oyun internetten ve bil-

gisayarda özel cihazlarla gerçekleşmesi iyi
olur. Politik oluşumların
adaylığı kolaylaştırılabilir. Vatandaş, bağımsız
adayların temsil gücüne
hala inanmadıkları için
onlara oy vermiyor. Bu
anlamda vatandaş listeleri hazırlanabilir. İki, üç
kişilik bir vatandaş listesi
oluşturulabilir. Bu olanak
birçok ülkede var. Bulgar
siyasetinde parlamentoya girme barajı %4’tür.
Avrupa Parlamentosunda Bulgaristan’daki
durum değerlendirildi
Bulgaristan’da devam
eden protestolar, reform
gerçekleştirme gerekliliğinin ve Bulgar toplumunun kanunun üstünlüğü
ile ilgili duyduğu derin
endişelerin göstergesidir. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı
Viviane Reding, yaz tatili
öncesinde AP’nun son
oturumunun gündemine taşınan ülkemizdeki
durumun görüşüldüğü
sırasında bu açıklamada bulundu. Reding:
“Bulgaristan’ı gözetim
mekanizmasının uygulanması sürdürülecek,
Bulgaristan ile ilgili dikkatli olmaya devam edeceğiz ve kamu hukukunun ihlali ya da Avrupa
değerlerine uyum göstermeme tehditlerin ortaya çıkması durumunda
gereken tedbirleri alacağız” şeklinde konuştu.

Kırcaali Kentsel Dönüşüm ve Gelişimi
Entegre Planı kamu tartışması yapıldı
Kırcaali Kentsel Dönüşüm ve Gelişimi Entegre
Planı kamu tartışmasına
vatandaşlar büyük ilgi
gösterdi. Foruma Kırcaali Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Ahmet
ve İvan Velev, Belediye
Genel Sekreteri Sezgin
Bekir, BSP, GERB, HÖH/
DPS partilerinden meclis
üyeleri, belediyede görevli
uzmanlar ve vatandaşlar
katıldılar. 2014-2020 plan
dönemi için Kırcaali’nin
sürdürülebilir gelişimi
kaynaklarının finansal
tedariki ve planlanması
tartışıldı.
İl merkezin çehresini değiştirmeye yönelik
önemli projeler arasında Prostor ve Gorubso
parklarının yenilenmesi,

Drujba ve Gorubso stadlarının ve Arpezos Spor
Kompleksi’nin yeniden
yapılandırılması, Arda
nehrinin iki yakası arasında bağlantı kurulması,
demiryolu etrafında yeşil
yalıtım ve başka projeler
gerçekleştirilmesi, okul
binalarının yenilenmesine
ilişkin projeler bulunuyor.
Çok nüfuslu Vızrojdentsi

semti için binaları yenileme, Arda üzerindeki yaya
ve asma köprünün onarımı ve rehabilitasyonu yapılmasına yönelik entegre
projeler öngörülüyor.
Kırcaali Kentsel Dönüşüm ve Gelişimi Entegre
Planı’nı 3 bölgeyi kapsayan toplam 36 proje içeriyor.
Kırcaali Haber
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Bulgaristan İki Aydır Sokakta
Liberal teorisyen Joseph
Raz’ın dediği gibi, toplumlar
bir süre her tür kötü yönetime
katlanır, fakat hiç umulmadık
bir yerden çıkabilecek tetikleyici bir olay bütün bir sistemi
baştan sona da değiştirebilir.
Ulusal Güvenlikten Sorumlu Devlet Teşkilatı (DANS)
yöneticiliğine eski medya
patronlarından skandallarla
tanınmış Delyan Peevski’nin
getirilmesiyle baş gösteren
barışçı protestolar haftalardır
Bulgaristan hükümetinin yeni
muhalefeti oldu.
Halkın sokağa dökülmesinin
ardındaki sebepleri yalnızca
bu tetikleyici olaya bağlayan
Bulgaristanlı siyasiler, bu karardan vazgeçerek sokaklardaki tansiyonu düşürebileceklerini düşünmüş olacaklar ki,
çoğu neden halen bitmediğini
sorguluyor. Liberal teorisyen
Joseph Raz’ın dediği gibi,
toplumlar bir süre her tür kötü
yönetime katlanır, fakat hiç
umulmadık bir yerden çıkabilecek tetikleyici bir olay bütün
bir sistemi baştan sona da değiştirebilir.
Şubat ayında GERB hükümetinin başbakanı Boyko
Borisov’un istifasıyla sonuçlanan hayat pahalılığı ve yaşam
kalitesi protestoları, aynı zamanda büyük bir gençlik hareketinin fitillerini de ateşlemişti.
Bulgaristan’da var olan kurulu
düzende köklü değişiklikler,
sosyal sorunlarla ilgilenen siyasiler ve gençliğin fikirlerine
saygı gösterecek yönetimler
isteyen kitlelerin gösterileri bir
süre sonra parklarda forumlar
kurmaya evirilmişti. Bu forumları Stoiçkov’un öncülüğünde
oluşturulan bir ‘stadyum forumu’ takip etmiş, fakat seçimlere çok kısa bir süre kala örgütlenemeyen gençlik seçimlere

dahil olamamıştı.
Bulgaristan gençlik hareketi
diğer tüm siyasi iradelerden

büyük oranda artırması işten
bile olmayabilirdi. Partilerin
kemikleşmiş ve değişime di-

kimsenin asla tam güvenemediği ve onaylayamadığı bir
hal aldığından, henüz yeni ku-

bağımsız hareket ederek uzun
süredir kendi içerisinde tartışmalarını sürdürüyor. Seçim
sürecinde katılımsızlık kararı
veren bireylerin etkisi, seçimlerden hemen sonra sandık
rakamlarına yansımıştı. Buna
göre, Bulgaristan’da oy kullanabilecek kişilerin yarısından
azı – ve onların da büyük çoğunluğu yaşlı nüfus- oy kullanmıştı.
Seçimlerdeki düşük katılım
oranlarını, neredeyse tüm partilerin toplumdan uzak, zeminsiz ve kitleleri göz ardı eder
şekilde hazırlanmış seçim bildirileri ve kalkınma planlarının
olmasına bağlamak mümkün.
Gençlik forumlarından çıkan
kararları dinlemiş olsalar,
aslında şu anki partilerden
herhangi birinin oy oranını

rençli yapıları, eski siyasilerin
koltuklarını bırakmamak uğruna taban kitlelerini her şekilde
kendilerine olan ihtiyaca ikna
etme çabaları ve daha birçok
siyasi sorun üst üste binerek
bugünkü parti politikalarına
olan güvensizliği şu an gördüğümüz seviyeye getirdi.
12 Mayıs seçimlerinin ertesi
gün ortaya çıkan tabloda mükemmel bir üstün-gelememe
durumu gün yüzüne çıktığında, kurulacak herhangi bir
hükümetin görevinin ne kadar
zor olacağı da gözler önüne
serilmişti. Sosyalist partinin
öncülük ettiği yeni hükümete
etnik Türk partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi ve aşırı sağ
Ataka’nın desteği olmadan bir
hamlede bulunması imkansızdı. Ortaya çıkan hükümet

rulmuş hükümet ilk gününü
protestolarla karşıladı.
Siyasilerin tavırları
DANS ataması gelene dek
çok küçük çapta devam
eden protestolar, tüm partilerin oy tabanı ve partisiz
gençliğin katılımıyla büyüdü, şu anki hükümet karşıtı blok halini aldı. Sorunun
aslında yalnızca hükümetle
kalmadığı, bir önceki hükümet GERB ya da başka bir
partinin aynı yöntemlerle yönetime gelmesini istemeyen
topluluğun çağrısı çok daha
kapsamlı ve geniş bir çerçeveden okunmalıdır. Bugün
birçok ülkede çoğunluğun

sistem mağduru olarak sokaklara döküldüğü durumlara
bakılırsa, herhangi bir parti ya
da siyasi akıma değil, sistemlerin toplumu sindirmesine,
aşırı kontrolüne, müdahale
mekanizmalarına, eleştiriye
olanak sağlamamasına karşı
olduğu görülebilecektir.
Bulgaristan siyasi hayatında bu mesajı açıklıkla gören
iktidar ve muhalefet liderlerinin kendi değişimlerini ve
demokratik dönüşümlerini
sağlamalarını beklerken, aşırı sağ lideri Siderov’un protestolarla ilgili söylemlerini de
hatırlatmakta fayda var:
"Meydana çıkan teröristtir.
Onlar kaç kişi çıkarsa, istersek biz daha kalabalık kitleleri sokağa dökeriz. Devlet
şiddetle karşılık vermezse bu
terörizm, iç savaşa sürükler
ülkeyi. Bizi silahlanıp karşılarına çıkmaya mecbur etmesinler. TV kanalları alttan
alta bu sivil darbeye destek
veriyor."
Bu söylemlerinin ardından
Siderov belinde bir silahla
önce protestocuların olduğu bölgeye gitti sonrasında
meclise girdi, Ataka’nın barışçıl protestolar ve gençlerin
kurduğu barikatlarla ilgili görüşlerini dile getirirken, protestoların ceza kanunu kapsamına alınarak üç yıl hapis
cezasıyla cezalandırılmasını
öngören de bir yasa değişikliği teklif etti.
Gürkan ÖZTURAN,
BİA Haber Merkezi
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