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Büyükelçi Süleyman Gökçe Filibe’yi Ziyaret Etti
Geçen yılın Aralık
ayında göreve başlayan T.C. Sofya Büyükelçisi Süleyman
Gökçe ilk ziyaretini
Filibe’ye yaptı.
İlk önce Filibe Başkonsolosluğunu ziyaret eden Gökçe,
Başkonsolos Şener
Cebeci ve konsolosluk
çalışanlarıyla görüştü. Ardından Filibe’de
bulunan tarihi İmaret Camii/Şahabettin
Paşa Türbesi'ni ziyaret eden Büyükelçi,
Eski Filibe’deki Nöbet
Tepe’ye çıkarak şehrin
genel görünümünü izledi. Eski Filibe’deki
Mevlevihane’yi, ar-

ülkenin işadamlarıyla
yapılan görüşmenin
ardından Büyükelçi dernek tarafından
onuruna verilen öyle
yemeğine katıldı.

En Çok Kullanılan İsimler
Mehmet ve Fatme
dından da Muradiye
(Cuma) Camisini ziyaret eden Büyükelçi,
oradan Bölge Müftü-

lüğüne geçerek Müftü
ve encümen başkanıyla görüştü.
Büyükelçi Süleyman

Gökçe’nin Filibe’deki
son durağı BulgarTürk İşadamları Derneği (BULTİŞ) oldu. İki

'Türkçe dersi, zorunlu hale getirilsin' talebi
Balkan Türkleri Federasyonu Genel Başkanı
Zülfettin Hacıoğlu, Bulgaristan gibi çok sayıda
Türk’ün yaşadığı ülkelerde Türkçe dersinin zorunlu hale getirilmesini
istediklerini söyledi.
Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
Balkan Türkleri olarak
büyük mücadeleler vererek birçok kazanım
elde ettiklerini anlattı.
Çok sayıda Türk’ün

Büyükelçi önümüzdeki günlerde ülkenin
diğer şehirlerinde de
tanışma ziyaretleri
gerçekleştirecek.
Sebahat AHMET

Zülfettin HACIOĞLU

Balkan Turları, Pamporovo ve Bansko Kayak
Turlarıyla Hizmetinizdedir.

bu mücadele nedeniyle
hayatını kaybettiğini ya
da cezaevinde kaldığına işaret eden Hacıoğlu, "Türklerin ana dili
Türkçedir. Biz de geçmiş
yıllardan beri çocuklarımıza bu dili öğretmeye
çalışıyoruz. Eskiden,
Türkçe konuşmanın yasak olduğu dönemlerde
bile bu eğitimi vermeye
devam ettik" dedi.
Hacıoğlu, Bulgaristanda şu anda Türkçenin
seçmeli ders olduğunu
ancak bunun zorunlu
hale getirilmesinin daha
faydalı olacağını aktardı.
Özellikle Bulgaristan'da
Türk çocuklarının zor
şartlarda eğitim aldığını dile getiren Hacıoğlu, "Türkiye'de yaşayan

Bulgaristan'da en çok kullanılan Müslüman
isminin erkeklerde "Mehmet", kadınlarda ise
"Fatme" olduğu bildirildi.
Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün verilerine
göre, 16 bin kişi Mehmet ismi taşıyor.
En çok kullanılan erkek isimlerinde 14 bin
kişiyle Ahmet ikinci, 12 bin kişiyle de Mustafa
ismi üçüncü sırada bulunuyor.
Kadınlarda en çok kullanılan isimler ise sırasıyla Fatme (18 bin), Ayşe (16 bin) ve Emine
(10 bin) olduğu açıklandı.
Müslüman olmayan Bulgar vatandaşlarında en çok kullanılan erkek isimleri ise Georgi
(173 bin), İvan (168 bin) ve Dimitır (129 bin).
Kadınlarda da Mariya (121 bin) ilk sırada bulunuyor. Mariya'yı İvanka (65 bin) ve Elena
(55 bin) takip ediyor.
Müslümanlarda geleneksel isimlerin en çok
kullanılanların başında yer almasına rağmen
son yıllarda genç çiftler, yeni doğan çocuklarına Mehmet, Ahmet ve Fatme gibi isimleri koymuyor. Aynı şekilde Müslüman olmayan Bulgar vatandaşları da Georgi ve İvan gibi isimleri tercih etmiyor.
AA
Türk kardeşlerimizin
de desteğiyle Türkçe ders eğitimlerine
başladık. Bunu yeterli
görmüyoruz. Her Türk
çocuğunun, ana dilini
iyi şekilde öğrenmesi
gerekiyor. Bulgaristan
gibi çok sayıda ülkede
Türkçe dersinin artık
zorunlu hale gelmesini
istiyoruz ve bunun için
de Türkiye'deki tüm arkadaşlarımızı, Bulgaris-

tanlı üst düzey yetkililere
mektup yazmaya davet
ediyorum" şeklinde konuştu.
Hacıoğlu, Bulgaristanda Türk ve Bulgar
vatandaşlarının nüfus
cüzdanlarındaki isimlerinin farklı renklerde
yazıldığını ve bu ayrımcılığı ortadan kaldırmak
için girişimlere başlayacaklarını da sözlerine
ekledi.
AA

2
Kırcaali Haber 2

HABERLER

15 Ocak 2014

Rıfat Yağcı: “Bir daha asla, bir daha asla
dokunmayın dilimize, dinimize ve ismimize!..”
Bizler bugün 29 yıl öncesini anmak için geldik.
24 Aralık 1984 dönemin
komünist rejiminin Bulgaristan Türklerine yönelik
asimilasyon kampanyasına karşı, Bulgaristan
tarihindeki ilk direnişin
anısına şehitlerimizi anmak, kahramanlarımızı
alkışlamak, o günleri anlatmak için buradayız. O
günler ki, acı ve ıstırap
dolu o günler…
Bulgaristan Türklerine
yönelik baskılar 1984 yılından çok daha önceden
başlamıştı. Önceleri dilimize ve dinimize müdahale ettiler. Daha sonra
ise geleneklerimize. Bir
yıl var ki 1984 sonbahar
ayları, komünist rejimin
kuklaları isimlerimizi değiştirmeye kalkıştılar.
Geceleri köyler basılıyor,
zorla isimler değiştiriliyor
ve karşı gelenler akla hayale gelmeyecek işkencelere maruz bırakılıyordu.
Yaptıkları zulüm ve işkencenin şahidi olmasın
diye de geceleri basılıyordu köyler ve de toplu direnişe neden olmasın diye
bu akşam bir köyde 2-3
aile, yarın ise başka birinde 3-5… Halkımız ise
evlerine giremiyor, genç,
yaşlı, çoluk çocuk dağlarda yaşıyordu. Soğuk kış
gecelerine üşümemek
için ormanlarda kulübeler
yapıyor, kuyular kazıyor
ve oralarda kalıyordu.
Biz gençler ise halkımızın bu acı ve ıstırap dolu
durumdan nasıl kurtulacağını tartışıyorduk. Geceleri toplanıp durum değerlendirmeleri yapıyor,
halkımız baskın yemesin
diye geceler boyunca nöbet tutuyorduk. Çember
daralıyor, sinirler iyice geriliyordu. Çare bulamadık.
Dur demeliydik.
Ve 23 Aralık 1984 Pazar
günü “Birlikten güç doğar” parolasıyla topluca
hareket etme kararı aldık.
Akşamüzeri köyümüzden
20 kişi Tosçalı’dan bizlere
katılan 7-8 arkadaşımız,
Hallar köy meydanında
açık hava toplantısı yaptık ve tarihi bir karar aldık. Bir miting yapacaktık,
barışçıl bir miting. Bütün
köye haber yaydık. Birkaç
dakika içerisinde 300 kişi
köy meydanında toplandı
ve kararımızı bildirdik.
Ertesi sabah yani 24
Aralık 1984 sabahı er-

kenden yollara çıkıp
Sütkesiği meydanında
toplanacaktık. Burada
netice alamazsak Kır-

ve şiddetten uzak barışçıl bir miting yapacaktık.
Tek düşüncemiz Jivkov
rejimine dur demekti. Tek

tı bir kez meşaleyi biz
yaktık ve de devam etti
Killi, Mestanlı, Cebel ve
Kırcaali’de bizler onbinler-

caali, orada da olmazsa
Filibe’ye yürüyecektik.
Çıktık bir kez bu yola,
yoktu bu işin dönüşü,
sesimizi duyurana kadar
devam edecektik. Ancak
milis işbirlikçileri de boş
durmuyordu, bu nedenle çabuk hareket etmek
zorundaydık. Aynı gece
Hallar’dan ve Tosçalı’dan
birer grup kendi köylerini
haberdar ettiler.
Bizler ise köyümüzden
15 kişi ve Tosçalı’dan
gelen arkadaşlarımız ile
beraber Karamustafalar, Çıraklar, Happollar,
Dedeler, Mıstavacıklar,
Yusupaşalar, Amatlar’da
tek tek gezdik evleri. Civar köylere de haberciler
gönderildi. 23 Aralık gecesi, üstümüzü sırılsıklam eden kar yağışına
rağmen sabahın 4’üne
kadar dolaştık köyleri.
24 Aralık 1984 sabahı
06.00’da Hallar meydanındaydık. Yediden yetmişe herkes buradaydı ve
koyulduk yollara. Yol boyu
katılan diğer köy sakinleri ile birlikte gücümüze
güç katmış ilerliyorduk.
Mırsallar Sırtı’ndan ardıma baktığımda, onbinler
çıkmıştı yollara, adeta bir
mahşer kalabalığı…
Gözlerim yaşardı. Bütün
yoldaşlarımızın yüzlerinde gülümseme, bir mutluluk vardı. Zalimler karanlıklarla dost olup geceleri
saldırıyordu zulüm dolu
pençeleriyle halkımıza.
Bizlerse karanlıklara inat

hedefimiz dilimize, dinimize ve ismimize dokunma
demekti. Tek amacımız
bu meydana gelmekti.
Bu meydan bizim için
bir hedefti. Bu meydan
bizim için özgürlük demekti. Sokmadılar bizleri
bu meydana, 100 metre
kala önümüzü kestiler.
Tanklarla ve tüfeklerle
üzerimize geldiler. Silahlar patladı.
Acımasızca saldırdılar,
ezdiler bizi, sanki düşman vardı karşılarında,
sanki isyan bastırıyorlardı. Bizler isyan etmedik,
devlete başkaldırmadık,
taş atmadık, sopa kaldırmadık, silah çekmedik, şiddete başvurmadık. Sadece dilimize,
dinimize ve de ismimize
dokunma dedik. Hatırlıyorum, cebimde Jivkov
zaliminin de imzaladığı
Helsinki İnsan Hakları
Bildirgesi’nin bulunduğu
resmi gazete vardı. Miting
de okuyacaktım onu. Ancak onlarca yaralı vardı.
Babamı da yaralamışlardı, alnı yarılmıştı, yüzü
kanlar içindeydi. Babamla ilgilenmem gerekiyordu. Arkadaşıma uzattım
gazeteyi. Bak burada ne
yazıyor diye haykırıyordu
arkadaşım karşısındaki
polise. Dinlemek yerine
kaldırdı kalaşnikofunun
dipçiğini ve indirdi arkadaşımın suratına. O gün
burada Sütkesiği’nde hepimiz dövüldük, ezildik,
ancak kıvılcım parlamış-

dik, yüzbinler olduk ve de
milyonlar… Dinlemediler
bizi ne yazık. Dövüldüğü-

müz ezildiğimiz yetmemiş
gibi öncülük ettiğimiz gerekçesiyle tutukladılar ve
Belene zindanına kapattılar. Zulüm ve işkenceler
durmaksızın devam etti
tam dört yılımız zindanlarda geçti. Ancak köylerde kalan arkadaşlarımıza da rahat yüzü göstermediler. Aylarca milis
teşkilatına sürüklendiler
ve dayak yediler. Evet,
bunca zulüm ve eziyetten sonra bizler bu gün
yine bu meydandayız, 29
yıl önce sokulmadığımız
bu meydanda, özgürlük
meydanında. Şehitlerimizi anmak, kahramanlarımızı alkışlamak, acı
ve ıstırap dolu o günleri
anlatmak için, unutulmasın diye. Bizler o günleri
unutmadık, unutmayacağız da. Bu olay sadece
hafızalarımızda mı kalacak? Elbette hayır! Halkımız bu zulmün hesabını
mutlaka soracaktır hatta
tarih bir gün bu zalimlerin
kendi çocuklarını bile kar-

şılarına dikecektir: Baba
sende mi?
Devlet de mutlaka bu
zulmü yapanları bulup
hesap sormalı, adalet
önüne çıkartmalıdır. Aksi
takdirde yıllar sonra hesap soracak birileri kalmayacak ve bu zulmün
vebali Bulgar halkının
sırtında kalacaktır.
Evet, bu gün bizler bu
meydandayız. 29 yıl önce
sokulmadığımız bu meydanda, 29 yıl sonra olduğu gibi aynı coşku ve
heyecanla ve 29 yıl sonra
da olacağı gibi bir bayram
edasında, özgürlük mücadelemizin anısında…
Özgürlük ümidimiz olan
bu meydanda, haykırmak için bir daha asla, bir
daha asla diye. Özgürlük
abidesi olan bu çeşmenin başında ve de haykırıyoruz hep beraber: Bir
daha asla, bir daha asla
dokunmayın dilimize, dinimize ve ismimize!
Rıfat YAĞCI

RUBAFED: “Bulgaristan’da 1985 yılında Türklere
uygulanan asimilasyon politikalarını kınıyoruz”
Bulgaristan’da Todor
Jivkov başkanlığındaki
baskıcı komünist rejim
tarafından 25.12.1984
tarihinde başlatılan ve
Mart 1985’e kadar devam eden ülke genelindeki “soya dönüş”
adı verilen ”Türklere
zorla ad değiştirme ile
dini vecibelerini, örf ve
adetlerini yerine getirme yasaklamaları”
şeklinde uygulanan
asimilasyon politikaları, etnik ve kültürel kırım uygulamalarını 29.
yıldönümünde bir daha
şiddetle kınıyoruz.
Bulgaristan’da belirtilen
dönemde Türklere uygulanan Asimilasyon Politikaları, Birleşmiş Milletler,
ABD, AB ve diğer Uluslararası Forumlarda tespit
ve kabul edilerek KINANMIŞTIR. 11.01.2012 tarihinde Bulgaristan Cumhuriyeti Parlamentosu
tarafından kabul edilen
“BİLDİRİ” ile geçmişte
“BULGARİSTAN MÜSLÜMANLARINA” yapılan
asimilasyon uygulamalarının yanlış olduğu ilan ve
kabul edilmiştir. Ancak
bildirideki süreç işletilmediği için ilerleme sağlana-

mamış, hukuki süreç de
zamanaşımı nedeniyle
durdurularak buna sebebiyet veren suçlular da
cezalandırılmamıştır.
Bulgaristan tarafından

iyi niyetle başlatılan girişimlerin devamı beklenirken, Bulgaristan’da bazı
ırkçı parti ve çevrelerin,
Türk ve Müslümanlara
karşı saldırıları her geçen
gün artmaktadır. Camiler
kundaklanmakta, Müslüman Cemaate karşı ırkçı
gruplar tarafından fiziki
saldırılar gerçekleştirilmekte, Müslüman Cemaat Vakıflarının mal varlıkları iade edilmemekte ve
çalışmaları İdare tarafından engellenmektedir.
Bunun yanında ”Asimilasyon yapılmadı” şeklinde imza kampanyaları
ile Anadilde Eğitime yönelik kısıtlamalar devam

etmekte, tarihten gelen
Osmanlı Kültürel Varlıkları yok edilmekte, Türkçe
yer adları değiştirilmektedir. En son Varna’da olduğu gibi, 215 Türkçe yer
adlarının değiştirilmesi için Belediye
Meclisinden Karar
alınmaktadır.
Belirtilenlerin bir
anlamı vardır ki,
bir AB ülkesi olan
B u l g a r i s t a n’d a k i
et nik dü ş manlık
körüklenmektedir.
Bütün bunlar, tarihten ders alınmadığını
göstermekte ve bizi halen
orada yaşayan Türk ve
Müslüman kardeşlerimiz
adına, bütün kanun ve
antlaşmalara rağmen yeterince güvencede olmadıklarını düşündürmekte
ve derinden endişelendirmektedir.
29. yıldönümünde,
Bulgaristan’da Türklere
yapılanları unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı bir daha saygı ile kamuoyuna duyuruyoruz.
Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Yönetim
Kurulu Adına
Ayhan BÖLÜKBAŞI
Genel Başkan
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Türkçe, Dünya Dili Olma Yolunda

Dünyada en çok konuşulan 5. dil olan Türkçenin kullanımı ve etkinliği
gün geçtikçe ar tıyor.
Dünyanın dört bir yanında Türkçeye ilgi artarken,
özel okul ve kurslar haricinde, ortaöğretim düzeyinde 80'in üzerinde, yükseköğrenim düzeyinde
ise 60'ın üzerinde ülkede
Türkçe dersleri veriliyor.
AA muhabirinin Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğünden
(KDK) edindiği bilgiye
göre, kültürel diplomasinin en önemli unsurlarından olan dil öğretiminde
Türkiye üst sıralarda yer
alıyor. Türkçe, hâlihazırda
220 milyon insan tarafından konuşuluyor ve Çince, İngilizce, İspanyolca
ve Hintçenin ardından en
çok konuşulan 5. dil olma
özelliğini taşıyor. Bu anlamda önemli bir avantaja sahip olan Türkçenin,
dünya dilleri arasındaki
etkinliğini artırmaya yönelik girişimler son yıllarda
hız kazandı. Bu girişimler sayesinde başta Türk
kökenli vatandaşların yoğunlukla yaşadığı yerler
olmak üzere dünyanın
pek çok ülkesinde Türkçe
öğrenimi hızla artıyor.
Dünyada, ortaöğretim
düzeyinde Türkçe öğretilen ülkelerin sayısı 80'i
aştı. Üniversite seviyesinde ise seçmeli dersler ve
Türkoloji kürsüleri vasıtasıyla 60'ın üzerinde ülkede Türkçe öğretiliyor. Son
yıllarda dünyanın dört bir
yanında açılan Türkçe
kursları da büyük ilgi görüyor. Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde, çeşitli
ülkelerde açılmış 36 dil ve
kültür merkezi bulunuyor.
Ayrıca 140'dan fazla ülkede açılan özel okullarda,
Türkçe müfredatla eğitim
veriliyor.
Türkiye'den yoğun olarak göç alan Avrupa ülkelerinde Türkçenin ilk
ve ortaöğretim seviyesinde okutulmasına yönelik
girişimler son yıllarda
oldukça arttı. Dünya genelinde okullarda verilen
Türkçe eğitimine bakıldığında özellikle Türk kökenli vatandaşların yoğun
olarak yaşadığı ülkelerde
Türkçenin; seçmeli dersin
yanı sıra anadil, göçmen
dili veya köken dili gibi
farklı statülerde verildiği
görülüyor.
-Türkçe, ilk ve ortaöğretimde seçmeli dersBaşbakanlık Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın

(YTB) 2012'de yaptığı
çalışmaya göre, yaklaşık 3 milyon Türk kökenli vatandaşın yaşadığı Almanya'da, ilk ve
ortaöğretim seviyesinde
"Türkçe ve Türk Kültürü" dersleri, zorunlu
ders kapsamı dışında.
Türkçe dersleri, öğleden
sonra verilen kurslar/
özel dersler konumunda
yer alıyor. İlköğretimde
Türkçe, 2. sınıftan itibaren talebe göre seçmeli
ders olarak verilebiliyor.

seviyesinde Türkçe dersleri, Fransız okullarında
ya da Türk kökenliler tarafından kurulan dernekler bünyesinde, okul müfredatı dışında yabancı
dil dersi olarak veriliyor.
Hollanda ve İsviçre'de
ise ortaöğretimde okul
yönetimine bağlı olarak
Türkçe seçmeli ders olarak veriliyor. İngiltere'de,
ülkede yaşayan 400 bine
yakın Türk kökenli nüfusa paralel olarak Türkçe,
ilköğretim ve ortaöğre-

bir talebinin bulunması
gerekiyor. Avustralya'da
ise 2011'de Türkçe, ilk ve
ortaöğretimde okutulacak
seçmeli yabancı diller
arasına eklendi.
-3 ülkede daha Türkçe
seçmeli ders2013'te Türkçenin seçmeli ders olarak okutulduğu ülkeler arasına şubatta Japonya, nisanda
Yemen ve haziranda da
Tunus eklendi. Öte yandan Türkçenin; Bosna
Hersek'in Zenica-Doboy,

Moğol okullarında Türkçe eğitimi alma imkanı
sağlanıyor.
-Üniversite seviyesinde 60 ülkede Türkçe
öğretiliyor
Yükseköğretim düzeyinde ise pek çok ülkede seçmeli dil dersleri
kapsamında Türkçe öğretiliyor. Ortadoğu Çalışmaları, Asya Çalışmaları
ve İslam Çalışmaları gibi
bölümlerde Türkçe ağırlıklı olarak okutuluyor. Bu
ülkeler arasında ABD,

Almanya'da 60 bine yakın öğrenci temel eğitim
kapsamında Türkçe dersi
alıyor. Ortaöğretimde ise
Türkçe, eyaletlere göre
değişmekle beraber seçmeli ikinci veya üçüncü
yabancı dil olarak öğretilebiliyor.
Avusturya'da da ilk ve
ortaöğretim seviyesinde
Türkçe, okullarda müfredat dışı seçmeli ders
statüsünde ve öğrencinin
sınıf geçmesi üzerinde
etkisi bulunmuyor. Sadece 2011'de Avusturya genelinde ilköğretim
seviyesinde Türk Dili ve
Kültürü dersine devam
eden öğrenci sayısı 14
bin 639. Türk kökenlilerin
yoğun olarak yaşadığı
Belçika'da ise Flaman
Bölgesinde bazı okullarda Türkçe seçmeli ders
olarak sunuluyor.
2013'te Belçika Flaman
Parlamentosu Eğitim Komisyonunda kabul edilen
önergeye göre, 2014-15
eğitim yılından itibaren
Türkçe, liselerde İngilizce, Fransızca ve Almancadan sonra öğretilebilecek seçmeli yabancı diller
kategorisine dahil oldu.
-Göçmen dili olarak
Türkçe eğitimiFransa'da ortaöğretim

timde yabancı dil veya
göçmen dili olarak müfredatta yer alıyor. Örgün
eğitim kurumlarındaki
Türkçe derslerini, Türkiye ya da Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti(KKTC)
hükümetleri tarafından
gönderilen veya yerel
olarak istihdam edilen
öğretmenler veriyor. İsveç, Norveç, Finlandiya
ile Danimarka'da ilk ve
or taöğretimde Türkçe
dersi seçmeli olarak okutuluyor. Buna ek olarak
Danimarka'da isteyen
okul müdürlerinin Türkçeyi zorunlu dil olarak
verebilmesi konusundaki
yasa tasarısı hazırlıkları
sürüyor. İspanya'da ise
Türkçe, seçmeli dil dersi olarak okutulamıyor,
ancak Bask bölgesinde
ortaöğretimde zorunlu
İngilizce ve Almancanın
yanı sıra seçmeli olarak
Türkçe eğitim verilebiliyor.
A BD ve Kanada'da
Türkçenin ilk ve ortaöğretim seviyesinde seçmeli ders olarak okutulmasının önünde yasal
engel bulunmuyor. Her
iki ülkede de Türkçenin seçmeli ders olarak
müfredata girmesi için
yerel halkın bu yönde

Hersek-Neretva ve Gorajde kantonlarının ardından
Saraybosna kantonunda
da ilk ve orta dereceli
okullarda "zorunlu seçmeli ders" olarak okutulması konusunda anlaşmaya varıldı. Türkçenin,
Saraybosna kantonundaki okullarda, İngilizce,
Fransızca, Almanca ve
Arapça'nın yanı sıra zorunlu seçmeli ders olarak öğretilmesi amacıyla
Yunus Emre Türk Kültür
Merkezi ile Saraybosna
Kantonu Eğitim Bakanlığı arasında protokol imzalandı.
Bir diğer örnek ise,
Afganistan'daki Habibe Sultan Lisesi. Afgan
Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı lisede, ortaöğretim seviyesinde Türkçe dersleri okutuluyor.
A zer bayc an'da Bakü
ve çevresindeki bazı
okullarda Türkiye Türkçesi dersleri veriliyor.
Bulgaristan'da ilköğretimde anadil dersi olarak,
Makedonya'da ise ilköğretim ve ortaöğretimde
'anadilde eğitim hakkı'
kapsamında Türk soylu öğrenciler derslerini
Türkçe olarak alabiliyor.
Moğolistan'da ise ilk ve
or taöğretimde, Türk-

Almanya, Avustralya,
Danimarka, Endonezya, Filistin, Finlandiya,
Fransa, Gambiya, Güney Kore, İran, İspanya,
İsviçre, Kanada, Macaristan, Malezya, Norveç,
Özbekistan,Portekiz, Romanya, Suriye, Tayvan ve
Tunus yer alıyor.
Avustur ya'da Viyana
Üniversitesi bünyesinde
Türkoloji kürsüsü bulunuyor. İngiltere'de ise
Türkçe; Türkoloji, Türkiye Çalışmaları, Ortadoğu
Çalışmaları ile Asya Çalışmaları gibi bölümlerde
seçmeli ya da zorunlu
olarak okutuluyor. Ayrıca, İngiltere ve Fransa'da
yükseköğretime geçiş sınavlarında Türkçe, sınava girilebilecek alanlar
arasında yer alıyor. Böylece üniversite seviyesinde, Türkoloji Kürsüleri ile
seçmeli Türkçe dersi verilen ülkelerin sayısı 60'a
çıkıyor.
-35 ülkede Türkoloji
Bölümü2007'de kurulan Yunus
Emre Vakfına bağlı Yunus Emre Enstitüsü'nün
en önemli faaliyetlerinden
biri, Türkoloji Projesi. Türkoloji Projesi kapsamında
35 farklı ülkede bulunan
53 üniversite ile Türkoloji

Bölümü kurulması konusunda İşbirliği Protokolü
imzalandı. Buna göre,
Orta Asya ülkelerinden
Balkanlara, Avrupa'dan
Kuzey Afrika'ya kadar
çeşitli ülkelerde Türkoloji
Bölümü açılıyor.
-Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür MerkezleriYunus Emre Enstitüsü,
Türk kültürü, dili ve edebiyatının daha iyi tanıtılması ve öğretilmesi için
araştırmalar yapıyor. Bu
bağlamda, yurt dışında
çeşitli ülkelerde Yunus
Emre Türk Kültür Merkezleri (YETKM) açan
Enstitü; bilimsel projeler, kültürel etkinlikler ve
Türkçe Dil Kursu başta
olmak üzere çeşitli kurslar aracılıyla Türkiye’nin
tanıtımına katkı sağlıyor.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde açılan ve sayısı
36'ya ulaşan YETKM'ler
aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık 15 bin öğrenci Türkçe öğrendi.
Kosova'da 3, Bosna
Hersek'te ve Mısır'da ise
2 farklı şehirde YETKM
bulunuyor. 2013 yılı itibarıyla bu merkezlerde
Türkçe öğrenen kişi sayısı ise 6 bine ulaştı.
-Aktif dış politika vurgusuBaşbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü
Cemalettin Haşimi ise
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin aktif
dış politikası ve etkin yumuşak gücünün pekçok
alanda olduğu gibi dil
ve kültür konusunda da
meyvelerini verdiğini belirterek, şunları kaydetti:
" Bugün bir yabancı
için Türkçe öğrenmek,
hem bölgesel gelişmeleri anlayabilmek hem
Türkiye'deki dönüşümü
anlamlandırabilmek hem
de bunun küresel siyasete etkilerini aracısız takip
etmek adına büyük bir
avantaj, hatta zorunluluk
haline geldi. Türkçe bir
yandan 80'i aşkın ülkede
eğitim sistemlerine entegre ediliyor, bir yandan
da kurslar ve yüzü aşkın
ülkede özel okullar sayesinde farklı ülkelerden
binlerce insanın konuştuğu bir dil haline geliyor.
Bu noktada Çin'den Latin
Amerika'ya kadar 50'den
fazla ülkede ilgiyle izlenen dizilerin, Türkçeye
olan ilginin artmasında
önemli bir payı olduğunu
da unutmamak gerekir."
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Atalan köyünde yardımseverlik örneği
Güner ŞÜKRÜ

Mestanlı’nın (Momçilgrad) Atalan (Konçe) köyünde çıkan yangında
Fatme ninenin yanan
evinin mart ayının başında tamamen onarılmış
olması bekleniyor. Mestanlı Belediyesi, evsiz
kalan aileye yardım kampanyası başlattı. Hayırseverlik girişimi toplumda popülerlilk kazandı ve
ilçe sınırlarındaki yüzlerce vatandaşın desteğini
gördü. Aynı zamanda
yurt dışında yaşayan çok
sayıda Mestanlılı da kampanyayı destekledi.
Atalan köyü muhtarı
Sebahtin Kadir, yangının
yaşandığı talihsiz 14 Eylül 2013 tarihinde olanları şöyle anlattı: “Fatme ninenin evini alevler
içinde olduğunu görünce
komşularımızla birlikte
yangını söndürmeye koştuk. Yangın, 19 yaşındaki
torununun elektrik çarpması sonucunda hayatını
yitirmesinin şokunu hala
atlatamadığımız 19 gün

lar olduklarını kanıtlamış
oldular” diye kaydetti.
Başkan, yardım kampanyasına katılan tüm vatandaş ve şirket sahiplerine
en kalbi şükranlarını dile
getirdi.
Hava şartları uygun giderse, Fatme nine ve ailesi en geç Şubat sonu
veya Mart ayı başlarında

İş adamlarından Eğridere
hastanesine bağış
sonra meydana geldi”.
Muhtar, Fatme nineye
ve ailesine yardım etmek
için elinden geleni esirgemeyen komşular göz
önünde bulundurulursa,
köyde komşuluğun örnek
olabileceğini kaydediyor.
Evin temeli ve duvarların
yeniden yapılması büyük
ölçüde onların inşaat çalışmalarına katılımı sayesinde gerçekleşti. Fatme

nine, hayatının en zor
anında ona yardım elini
uzatan tanıdık ve yabancılara olan minnettarlık
duygusunu dile getirmekte zorlanıyor.
Köy muhtarı, Mestanlı
Belediye Başkanı Akif
Akidf ile yanan evin onarımı konusunda sürekli
telefon görüşmeleri yaptığını paylaştı. Boş vakitlerinde Belediye Başkanı-

nın sürekli Fatme nineyi
geçici olarak kaldığı evde
ziyaret ettiğini ve onarım
çalışmalarını takip ettiğini
belirtti.
Akif Akif, “Bir ailenin
yaşam trajedisi vatandaş, kurum ve iş adamlarını yardıma muhtaçlara
yardım etme konusunda
birleştirdi. Mestanlılar bir
kez daha yardım etmeye
hazır, geniş yürekli insan-

rek enerji arzı güvenliğinin sağlamlaştırılacağını
söyledi.
Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından
TAP ve ICGB, projenin
teknik gereksinimlerini
belirlemek için işbirliği
yürütecek.
A zer i gazını Tür ki ye sınırından itibaren

boru hattı inşa edilecek.
Hat, Gümülcine bölgesinde Yunanistan şebekesine, Eski Zağra bölgesinde ise Bulgaristan
şebekesine bağlanacak.
700mm çapındaki boru
hattının yılda 3 ile 5 milyar metreküp doğalgaz
kapasitesine sahip olması bekleniyor.

Avrupa'ya taşıyacak olan
TAP projesi için 2014'te
ihaleye çıkılması, 2015'te
de inşaatın başlaması
planlanıyor.
Bulgaristan Ekonomi
ve Enerji Bakanlığı'nın
aktardığına göre ICBG
çerçevesinde 140km'si
Bulgaristan, 28.5 km'si
de Yunanistan'dan geçecek toplam 168.5km'lik
bir çift yönlü doğalgaz

2011'de 'Bulgar Enerji
Holdingi EAD ve IGI Poseidon (%50 EDISON ve
%50 DEPA ortaklığında),
'ICGB AD adında bir şirket kurmuştu. BEH EAD
ve IGI Poseidon'un eşit
miktarda hissesi bulunuyor. Ortaklık, altapıyı inşa
edecek, işletecek ve IGB
enterkonektörünün geliştirilmesi, dizaynı, finansmanı, inşası, kurulumu,

operasyonu ve bakımından sorumlu olacak.
Bulgar basınında yer
aldığına göre 160 milyon Euro'ya mal olması beklenen ICGB'nin
f inansmanının büyük
ölçüde Avrupa Komisyonu ve Avrupa İmar ve
Kalkınma Bankası'ndan
(EBRD) gelmesi bekl e n i y o r. B o r u h a t t ı
Yunanistan'dan itibaren,
Bulgaristan'ın doğalgaz
şebekesine bağlanacağı
Eski Zağra'ya ulaşmadan
önce Kırcaali, Hasköy ve
Dimitrovgrad'dan geçecek
Bulgar yetkililerin belirttiğine göre ICBG'nin inşaatının bu yıl başlaması
ve 2016'da tamamlanması bekleniyor.
Bulgaristan, Azeri gazını
Türkiye'den itibaren Bulgar toprakları üzerinden
kuzeye taşıyacak Nabucco projesinin seçilmesini
umuyordu. TAP projesinin
seçilmesi Sofya'da büyük
hayal kırıklığı yarattı. Ancak TAP konsorsiyumu,
projelerinin Bulgaristan'ın
doğalgaz tedarikçilerinin
çeşitlenmesine yardımcı
olacağı teminatı vermişti.

Azeri doğalgazı Bulgaristan'a ulaşacak
Trans-Adriyatik Boru
Hattı AG (TAP) ve Yunanistan ile Bulgaristan'ı
birbirine bağlaması planlanan boru hattından sorumlu olan YunanistanBulgaristan Enterkonektörü (ICGB), işbirliği mutabakat zaptı imzalayarak
iki projenin birbirine bağlanmasının ve böylece
Azeri gazının, doğalgazda neredeyse yüzde 100
oranında Rusya'ya bağımlı olan Bulgaristan'a
ulaşmasının önünü açtı.
TAP'dan yapılan yazılı
açıklamaya göre taraflar,
Gümülcine civarında bir
bağlantı noktasını hayata geçirmek için birlikte
çalışma kararı aldı. Bu
sayede doğalgaz, Bulgaristan şebekesine de ve
Güneydoğu Avrupa bölgesinin geri kalanına da
iletilebilecek.
TAP Ticari Direktörü
Lutz Landwehr, bu anlaşmayı memnuniyetle
karşıladıklarını ve Hazar
Denizi'nden Bulgaristan'a
doğalgaz getirme fırsatı olarak gördüklerini,
bu sayede ülke ve daha
geniş anlamda Güney
Doğu Avrupa bölgesinde
tedarikçilerin çeşitlene-

evlerine taşınacaklar.
Kampanyayı desteklemek isteyen D Ticaret Bankasının Mestanlı Şubesi’nde açılan
IBAN: BG 56 DEMI
92401000108447; BIC:
DEMIBGSF banka hesabına para bağında
bulunabilir.

Eğridere (Ardino) hastanesinin Çocuk
Bölümü’ne özel minderli ve dolapları olan tam
donanımlı 10 çocuk yatağı bağışı yapıldı. Bağış,
yerli bir iş adamının mali desteğiyle yapıldığı bildirildi.
Bunun dışında tedavi kurumunun yönetimi için
çocuk odasında kullanılması amacıyla Filibeli iş
adamı Hristo Govedarov’un plazma TV, DVD ve
çocuk koltuk takımı bağışında bulunması sürpriz
oldu.
Eğridere Hastanesi Müdürü Dr. Adam Persenski ve Çocuk Bölümü Başkanı Güner Osman,
bağışçılara hayırseverlik girişimlerinden dolayı
sonsuz şükranlarını ifade ettiler. Hekimler, “Çocuk Bölümü’nde uzun zamandır böyle kazanımlar
olmadı. Bölümün çoktandır yenilenmeye ve modern donanıma ihtiyacı vardı. Yeni eşyalar, hem
küçük hastalarımız, hem de personelimiz için
daha iyi konfor sağlayacak“ diye paylaştılar.

Tosçalı muhtarlık
binası yenilendi
Eğridere’nin (Ardino) Tosçalı (Gorno Prahovo)
köyünün muhtarlık binasında yapılan yenileme
çalışmaları tamamlandı. Güzel Bulgaristan Programı kapsamında gerçekleştirilen proje esnasın-

da pencere, kapılar yenilendi, duvar ve cepheler
boyandı, çatının bir onarım gördü.
Köy muhtarı İbram Murat, “Bu projeyle geçen
asrın 70’li yıllarında inşa edilen muhtarlık binasının ilk onarımı yapılmış oldu” diye belirtti.
Güzel Bulgaristan Programı kapsamında Çangallı (Svetulka), Celiller (Pravdolüb) ve Elmalı (Yabılkovets) muhtarlık binaları da yenilendi.
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Mineralni Bani’de yenilenen hamam hizmete açıldı
Haskovo ili Mineralni
Bani (Meriçler) kasabasındaki yenilenen
hamam resmi törenle
hizmete açıldı.
Açılış kurdelesini Mineralni Bani Belediye
Başkanı Mümün İskender kesti.
Mümün İskender, açılışta yaptığı konuşmasında, “Biliyorsunuz,
bu hamamın durumu
son 2 yılda tatil yerini
ziyaret edenlerin sayısının azalmasına sebep olan ciddi bir sorundu. Bugün tarihi bir
gün, çünkü bu binanın
1932 yılında kuruluşundan bu yana böyle bir
onarımı yapılmamıştır.
Sürekli açılış kurdelesi kesen birini gördük
ve çok istemesek de
biz de bunu yapıyoruz,
ama bu sadece bir tören. Hemen daha yarın cuma, cumartesi ve

rum. Binanın etrafında
onarım çalışmaları devam edecek. Hamamın
hepimize hayırlı olmasını dilerim. Hamamda
yapılanın korunması
için çağrıda bulunmak
istiyorum ve Mineralni Bani’nin daha fazla
ziyaretçisi olmasını temenni ediyorum. Suyunun çok şifalı olduğunu

pazar günleri Kayacık
(Dimitrovgrad) pazarında hamama ilişkin
bilgi notu dağıtacak bir
grup oluşturacağım.
Bu pazara tüm ülkeden
büyük ilgi olduğunu biliyorsunuz ve burada
bulunan basın mensuplarından başka hamamın popülarize edilmesi konusunda bu fırsatı

da değerlendireceğim”
diye konuştu. Belediye
Başkanı, 2014 yılında
hamamın hizmete açılması Mineralni Bani’yi
ziyaret edenlerin sayısını iki misli arttıracağını umuyoruz.
M üm ün İs ke n d e r,
“Son iki yılda ben ve
Belediye yönetimi çok
büyük zorluklar atlat-

mak zorunda kaldık,
fakat hamamın belediye mülkü olarak devletin bize iade edilmesini
sağlamayı başardık. En
hızlı bir şekilde onarım
çalışmalarını düzenleyip tamamladık. Sahibi Aleksi Haciev olan
Denis - 19 şirketine
hızlı ve kaliteli işi için
teşekkür etmek istiyo-

hepimiz biliyoruz, üzerinde durmaya gerek
yok. Bize verilen bu nimetten faydalanıp, onu
korumalıyız. O zaman
ondan nasipleneceğiz”
diye belirtti.
Birinci hafta hamam
z i ya r e t l e r i t a nı t ı m
amaçla ücretsiz olacak.
Kırcaali Haber

Dedeköy’de spor
sahası için kurbanlı
açılış töreni
Yeni Pazar (Çernooçene) Belediyesi’nin Dyadovsko (Dedeköy) köyünde suni çim döşemeli
futbol, voleybol ve basketbol oyunları için çok
fonksiyonlu bir spor sahası açıldı. Tesisin köy
halkına hayırlı uğurlu olması duasıyla kurban
kesildi. Yerli aşçılar kurban etiyle pilav hazır-

Mestanlı Belediyesi, tarımı
teşvik etmek için şirket kurdu
Mestanlı belediyesine ait mal ve mülklerin idaresi ve bakımını
yapacak bir belediye
şir keti kur ulmasına
karar verildi. Belediye Başkanı Akif Akif’in
buna ilişkin teklifi Yerel
Meclis’in olağan oturumunda Meclis üyeleri
tarafından oy birliğiyle
desteklendi. Yeni kurulacak Mestanlı Belediye
Faaliyetleri LTD. Şirketi
kendi işlerini yürütecek.
Belediye malı olan tarım
arazileri ve meralarla
ilgili faaliyetler düzenleyip gerçekleştirecek.
Onların iyi tarımsal ve
çevresel durumda olması için çalışacak.
Erozyonla mücadele ve
arazi işleme ve yönetimi, tohum, fidan ve fide
üretimi ve ticaret, sebze ve ağaç yetiştiriciliği,
hammadde ve gıda elde
edilmesi amacıyla hayvan üretimi şirketin ana
faaliyetlerinden olacak.
Mestanlı Belediye Faaliyetleri LTD. Şirketi,
Belediye bütçesinden
proje geliştirme veya

doğrudan finans enjeksiyonlar için ayrılan kaynakların yetersizliğinden
dolayı kurulmaktadır.
Belediye Başkanı Akif
Akif, “Şirketin kurulması sonucunda Mestanlı
Belediyesinin nüfusun
gereksinimlerini karşılamak için öngördüğü
hedefleri daha etkili
biçimde ve belediye faaliyetlerinin gerçekleştirmesinin sağlanması
bekleniyor” diye görüşünü ifade etti.
Başkan, Belediye’nin

bu fonksiyonları üstlenecek ve bakımını
yapıp yönetmek üzere
belediye mal ve mülklerinin teslim edileceği
böyle bir birime ihtiyaç
duyduğunu kaydetti.
Yerel yönetim kuruluşun gelecekte Mestanlı İlçesi’nde eksik olan
ürün ve hizmetler sunmasını planlıyor. Belediye Başkanı, “Belediye
şirketi kurmakla daha
sonra önde gelen başka sektörler de olmak
üzere tarımın teşvik

edilmesiyle birlikte yeni
iş yerlerin açılmasını ve
belediye gelirlerinin arttırılmasını düşünüyoruz”
diye özetledi.
Meclis oturumunda
Belediye Başkanı’nın
yeni kurulan şirketin yöneticisi seçimine ilişkin
müsabaka prosedürünü
gerçekleştirmesini ve
Şirket Kayıt Kurumu’nun
oluşturduğu ticaret siciline geçirilmesi için
gerekli olanı yapması
kararlaştırıldı.
Kırcaali Haber

layıp, Dedeköy’ün beş mahallesinden yaklaşık
100 yaşlı, genç ve çocuklar olmak üzere açılışa
gelen herkese ikram edildi.
Dedeköy muhtarı Gülbahar Murat, “Köyde
yaşlılar kurbanın bayram günlerinde dağıtıldığını anlatıyor. Bu güneşli gün, bizim ve özellikle
de gençler için özel bir gün” diye paylaştı.
Açılış için kurban kesimi Yeni Pazar Belediye
Başkanı Aydın Osman’a güzel bir sürpriz oldu.
Yaptığı konuşmasında Başkan, Dedeköy’deki
ve bölgedeki diğer 10 modern tesisin gençler
ve spor yapmak isteyenleri cezbeden yerler
olduğunu kaydetti. Aydın Osman, “Bugünden
itibaren yeni edinimlerin aktif olarak kullanabilinmesi için spor tesisinin korunması konusunda gerekli emeği sarf edeceğinize inanıyorum”
diye paylaştı.
Mındırağaç (Beli Vir) köyünde de kauçuk döşemesiyle kurulan yeni basketbol sahasının
açılışı yapıldı.
Spor tesisleri Yeni Pazar Belediyesi’nin Kırsal
Kesimlerin Kalkınması Programı kapsamında
kuruldu.
Aydın Osman, Dedeköy ve Mındırağaç’taki
spor sahalarının anahtarlarını sembolik olarak
köylerin muhtarları Gülbahar Murat ve Selahtin
Şaban’a sundu. Ayrıca çocuklara spor malzemeleri hediye etti.
İsmet İSMAİL
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Sosyal Eşitsizlik ve Ekonomik Kriz - 1
Dünya ekonomisi
bana her zaman bir
soruyu kendi kendime sormama sebep
olmuştur; neden bazı
ülkeler gelişmekte iken
bazıları ise bir çöküş
yaşamaktadırlar, bunun sebebi nedir? Bu
sorunun cevabı için
geniş kapsamlı bir bakış ve dünya çapında
bir araştırma yapılması
gerekmektedir. Değişik örnekleri içeren bu
çalışmam, genel olan
sorunun sadece çok
ufak bir kısmını ifade
etmektedir.
Aynı zamanda dünya
çapında o kadar bilgili
ve uzman ekonomistlerin olmasına rağmen
neden bu ekonomik
kriz oluşmuştur? Salgın gibi bir ülkeden
başlayıp bütün dünyayı saran bu krizin sebepleri neydi ve hangi
unsurlar onu tetikledi?
En önemli olan ise, bu
ekonomik krizden çıkış
yolu nedir?
Sebeplerden bazılarını bir inceleyelim. Sebep insanların IQ seviyesi ise Beverly Hills’ta
yaşayanlar oldukça
zengin olmasına karşılık, Rusya’da satrancın
en popular sporlardan
biri olmasına rağmen
genel olarak fakirdirler. Doğal kaynaklar
olabilir mi, o zaman
neden elmas, zümrüt
ve en değerli madenlerin bulunduğu Afrika
açlıktan perişan olurken, Skandinavya’da
soğuk taşı çatlattığı
bir yerde, bolluk içindedirler? Araştırmaya
deva edelim, belki tarihi kültür ve uygarlıktır? Mısır, dünyanın en
eski uygarlıklarından
ve kültürlerinden olan,
insanlığın beşiği sayılacak bir ülke olmasına
rağmen, elli – altmış
yıllık tarihi olan ülkelerden oldukça neden
geri kalmıştır?
Bu eşitsizlik neden o
zaman? Neden bazı
ülkeler zengin diğerleri
ise fakirdirler? Cevabı
parada gizlidir, tek başına sadece bir kağıt
parçasından ziyade bir

değeri olmasına rağmen ve aynı zamanda
da en değerli olan paradadır.
Bu tarz finansal araş-

mayınca tabi ki şiddet,
yağmalama ve her türlü kanun dışı hareketler bolluk içindedir. İş
yerleri sahipleri ile suç-

Cem BAYRAKTAR - Ekonomist
tırmanın başlangıç
noktası ise paranın
en çok olduğu daha
doğrusu işletildiği yer
olması gerek. Günümüzde bu yer New
York finans borsasıdır,
bu kurum dünyanın en
büyük yatırım merkezedir. Yatırımlar ise paranın karşılığı olan değerdir, bizim ise kişisel
olan dikkate ve takibe
almamızın bir sebebi
daha vardır, oradaki dönen para bizim
olmasıdır. New York
finans borsasındaki
günlük ortalama ciro
23 milyar dolar olarak
h e s a p l a n m a k t a dır.
Bundan dolayı oldukça önemli ve dikkate
alınması gereken bir
kurumdur. Bu kurumda serbest piyasa için
belirlenmiş özel kanun
ve kurallar geçerlidir.
Böyle kurallar ve kanunların olmaması halinde bu tür işlemlerin
yapılabilmesi imkansız
olacaktır.
Bunların ne kadar
önemli olduklarını,
Arnavutluk devletinin
ekonomisinin çökmesine yol açan bir örnekle
izah etmeye çalışacağım. Serbest piyasada
kanun, kural ve siyasi
güvence çerçevesi ol-

luların kanun önünde
aynı sayıldığı taktirde,
fakirlik ve hırsızlık muazzam olacaktır. Ticari
fikri olan kişi, kendisine
bu fikri gerçekleştirecek belirlenmiş finans
kaynakları sağlayan
kurum arayacağına,
kanun dışı alınmış (hırsızlık veya yağmalama)
ürünleri, bu tür ürünler
ile ticaret yapan dükkan sahibine satmayı
tercih etmektedir. Çok
ilginçtir! Anarşinin, hile
ve manipüle ile kazanılan ticari anlaşmaların
uygulandığı bir serbest
piyasada öngörülmeyen bazı sonuçları da
beraberinde getirmektedir. Fakat ne yazık
ki her zaman burada
aldatılan ise normal
vatandaştır. Buradaki
dolandırma genelde
‘PİRAMİD’ adı verilen,
yatırımcıların kendi yatırımları ile değil, başkalarının yatırımlarını
(paralarını) kullanarak
oluşturduğu sistemidir.
Yani bizim paramız ile
para kazanma, daha
doğrusu parayı kazanmışın gibi göstermedir.
Bu sistemin temelinde
ise insanların çok çabuk ve zahmetsizce
zengin olma isteğidir. En kötüsü ise bu

‘PİRAMİD’in çöktüğü
andır, kurucusu hariç
herkes aldatılmış ve
parasını kaybetmiş
konumundadır.
Komünizm rejim i n 19 9 2 y ı lı n d a
Arnavutluk’ta çökmesi
ile birlikte bütün sistem de çöküşe uğradı.
Arnavut halkı açlıktan
ölümleri dışarıdan gelen yardımlar ve başta
İtalya ve Amerika olmak üzere gurbetteki
kendi yurttaşlarının
gönderdiği paralar sayesinde atlatmıştır.
Halkın küçük bir kısım da olsa, biriktirdiği
biraz parası bulunmaktaydı. Elinde sermayesi bulunan bu kişiler
yatırımlara başladılar,
yatırımlar ‘PİRAMİD’
sisteminde yapılmaktaydı. Bu yatırımlar
kısa süreler içinde çok
kazandırma imajı ile
daha da büyüdü. Evet,
gerçekten kazandırıyordu, yatırımcılar çok
zengin oldular, fakat
tek bir sorun vardı –
bu kazançlar sadece
evrak izlerinde idi. Her
güzel rüya gibi bunun
da sonu geldi, 1997
yılında ‘PİRAMİD’ sistem çöktü. Arnavutluk
finansal çöküş ile birlikte bir anda kendisini
boşlukta buldu. Protestoların başlaması ile
olayların büyümesinden endişelenen hükümet toplantıları yasaklamaya karar verdi. Bu
hareket zaten gergin
olan ortamın patlamasına sebep oldu. Ne
yapacağını şaşıran
hükümet çaresizlikten
askeriyeye canlı hedefe ateş emri vermesine
kadar vardı. Askeriye
ise istifa ve kaçışlar ile
tepki verdi, asker ve
subaylar da bu ‘PİRAMİD’ sisteme paralarını yatırmışlar, kaybetmişler ve bu yüzden
kızgındırlar. İlkbahar
sonunda ordu istifa ve
kaçışlardan sonra yüz
kişilik bir sayıya kadar
azaldı. Askeriye inanılmaz bir yağmalama
ve hırsızlığa uğraması
sonucunda tamamen
talan edildi. En azın-

dan alınacak bir şey
kalmıştı. Savunma bakanlığın yaptığı araştırma sonucu edinilen
bilgiler göre 1,5 milyon
silah ve 10,5 milyar
civarında cephane çalınmış, buna göre kişi
başına düşen mermi
3000 civarında olduğu hesaplanmaktadır.
Hırsızlık ve yağmalama olayları bir çığ gibi
büyüdü, okullar, müzeler ve hastaneler hedef
olmuştu. Karadağ’a
giden demir yolu hattı
bile çalınıp hurda ola-

rak satıldı. Çok kısa
süre içinde hırsızlık en
üst ve inanılmaz boyutlara çıktı, artık hedefler
köprüler, fabrika ve sulama istasyonları oldu.
Hatta kolaylık amacı ile
telefon tellerini direkleri ile birlikte alıyorlardı.
Arnavutluk tam bir karanlığa boğuldu.
Bu serbest piyasanın
kanunsuz ve kuralsız
kalmasının sonucu
oluşan en trajik örneklerindendir.
Devamı var

2014 yılının yenilikleri
Asgari işçi ücreti 340 leva oluyor. Bununla yaklaşık 286 bin vatandaşın geliri yükseltilmiş olacak. Geçici istihdam programları kapsamında işe
alınanlar da 340 levalık ücret alacaklar.
Azami sigorta primi 2 400 levaya kadar yükseltiliyor. Böylece en yüksek emekli maaşı da 1
Temmuz 2014 itibariyle 840 levaya çıkacak.
1-2 yaş arasındaki çocuğa bakmak için verilen
annelik parası 340 leva oluyor. Bu mevcut durumlar için geçerli olmayıp, Ulusal Gelir Enstitüsü’nün
(NOİ) 1 Ocak 2014 itibarinden annelik parası
ödediği kişileri kapsıyor.
İkinci çocuğun bakımı için yapılan sosyal yar-

dım 50 levaya yükseltilecek. İlk çocuk için verilen
35 leva aynı kalıyor.
Çalıştıkları şirketin iflas etmesi halinde işçilerin
NOİ tarafından alabilecekleri en yüksek tazminat
7 200 levaya çıkarılıyor.
Erkekler, 63 yaş ve 8 ayı doldurduklarında ve
37 yıl 8 ay sigortalı yılları bulunması durumunda
emekli olacaklar. Kadınlarsa 60 yaş ve 8 ayı doldurduklarında 34 yıl 8 ay sigortalı yılları bulunması durumunda emekli olacaklar.
Askeri personel için emeklilik yaşı düşüyor. Onların yaşına bakmayıp, emekli olmak için 27 yıl
prim gününe sahip olmaları yeterlidir. Onlardan
18 yılını orduda hizmet ederek geçirmiş olması
şart.
İkizler için ödenen aylık ücretin miktarı her birine 75 leva oluyor. Engelli çocuk için yapılan sosyal yardım 100 levaya yükseltiliyor.
2 ile 5 yaş arasındaki çocukları evlatlık edinenler, 1 yıl ücretli izin hakkına sahip oluyorlar. Evlatlık edinilen çocuğu anaokuluna gönderirlerse,
bu hakkı kaybediyorlar. Bu yıllık izin prim günü
kabul edilecek.
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Organlar ile sebzeler arasındaki ilişki
* Havuç dilimi insan
gözüne benzer. Bilimsel
araştırmalar havucun
gözlerin kan akışını ve
işlevini iyileştirdiğini göstermiştir.

nümündedir ve böbrek
fonksiyonlarını iyileştirir.
* Sap kereviz, Çin lahanası ve Rhubarb kemiklere benzer. Bu gıdalar

ve armut kadınların rahim ve serviks sağlığı
ve fonksiyonlarını hedefler ve görünümleri
bu organlara benzerler.
Araştırmalar kadınların

* Domateste kalpte
olduğu gibi dört odacık
vardır ve kırmızı renklidir. Bütün araştırmalar
domatesin kalp ve kan
için faydalı olduğunu
göstermiştir.
* Üzüm salkımı kalp
şeklindedir, her bir üzüm
tanesi kan hücresi gibi
görünmektedir ve araştırmalar üzümün ciddi
kalp ve kan canlandırıcı
bir gıda olduğunu göstermiştir.

larak büyür. İncir sperm
sayısını ve hareketliliğini
arttırır ayrıca erkek kısırlığını önler.
* Tatlı patatesin görünümü pankreasa benzer ve şeker hastalarının glisemik indeksini
dengeler.
* Zeytin yumurtalıkların
sağlığına ve fonksiyonuna yardımcı olur.

* Ceviz küçük bir beyin
görünümündedir. Beyin
fonksiyonlar için faydalıdır.

kemikler için faydalıdır,
sodyum oranları eşit ve
%23 dür. Gıdanızda yeterli sodyum yok ise vücut kemiklerden çeker
ve kemikler zayıflar. Bu
gıdalar iskeletinize faydalıdır.

* Fasulye böbrek görü-

* Patlıcan, avokado

haftada bir avokado yemeleri halinde hormonları dengelediğini, istenmeyen doğum sonrası
kilolarını azalttığını ve
serviks kanserini önlediğini göstermiştir.
* İncir tohum doludur
ve ağaçta ikili olarak ası-

SAĞ VE SOL BEYİN
Sağ ve sol beyin, ilk zamanlarda zannedildiğinden çok daha bütünsel olarak
işler. Beynin her iki tarafını da etkin bir biçimde kullanabilen bireyler zihinsel kapasitelerini iki kat değil kat kat arttırmış olurlar. Bu nedenle çocuklarımızın hem
yaratıcılıklarını (sağ beyin) hem de mantıksal düşünme güçlerini (sol beyin), ilk
yıllardan itibaren desteklemeliyiz. Klasik eğitimler, daha çok sol beyin kullanımını
desteklediği için pek çok yaratıcı yetenek yetişkin yaşlara aktarılamadan körel-

Bunu biliyor muydunuz?

* Greyfurt, portakal ve
diğer narenciye meyveleri kadın göğüsüne
benzer ve bunların sağlığına ve lenfin hareketine
yardımcı olur.

Cevizin faydaları anlatmakla bitmez. Ama cevizi toplarken ele bulaşan leke çıkarmasını bilmeyenler için
günlerce elden silinemiyor. Aslında ceviz lekesi için
çok basit bir çözüm var. Pamuğa sirke dökün ve elinizi çıkana kadar ovun. Lekeleri sildikten sonra elinizi
soğuk suyla da yıkamalısınız. Ceviz lekesinden bu
sayede kurtulmuş olacaksınız.

Hiçbir kar tanesi yeryüzüne
inerken birbirine değmez

* Soğan vücut hücreleri
görünümündedir. Bütün
vücut hücrelerinden atık
maddelerin temizlenmesine yardım eder. Hatta
gözlerin epitelyal katlarının yıkayan gözyaşlarına
bile sebep olur.

Ağladığınızda gözyaşlarının bir kısmı genize
akar bu yüzden ağlarken burun akması olur

İlginç Bilgiler
• Stres, baş ağrısı yapar çünkü kan beyninize gitmez, vücudun başka bölgelerine gider.
• Norveç'te 'Atatürk gibi olmak.' diye bir deyim vardır.
• İnsanların %88'i ertesi gün erken kalkmayacağını bildiği zaman daha pozitif
oluyor, insan ilişkileri güzelleşiyor ve hayattan zevk alıyor.

mektedir. Klasik IQ testleri de daha çok sol beynin işlevlerine ilişkin verileri değerlendirir. Yıllar önce beyinle ilgili araştırmalar sırasında konuşma ve dilin merkezi
olarak sol beyin keşfedilmiş ve bu özelliğinden dolayı yıllarca sağ beyinden çok
daha fazla itibar görmüştür. Eğitim sistemleri sol beyni kullandıran, mantıklı ve
analitik düşünmeyi geliştiren temeller üzerine oturtulmuştur. Ancak son yıllarda
sağ beynin aslında ne kadar önemli işlevleri üstlendiği görülmüştür. Örneğin bir
hukuk metni ya da kullanma kılavuzunu okurken sol beyin becerilerine ihtiyaç
duyulur. Ancak mizahi bir metin ya da roman okuduğunuzda, tüm geçmiş deneyimlerimizden anlamı çekip çıkaran sağ beyne başvururuz. Büyük matematikçilerin
sağ beyinlerini başta hayal güçleri olmak üzere ustaca kullandıkları bilinmektedir.
Çocuklarımıza, mantıksak düşünme güçlerini destekleyecek ve yaratıcı çözümler geliştirmelerine yardımcı olacak bir ortamı daha okul öncesinde sunmalıyız.

• 10 yıl boyunca sigara içmek yüzünüzü 14 yıl yaşlandıracaktır. Aynı zamanda
içilen her sigara hayatınızdan ortalama 7 dakika götürmektedir.
• Titanik gemisinin biletleri; ‘Tanrının Bile Batıramayacağı Gemi’ sloganıyla
satılmıştı.
• ABD'de fare yakalamak lisans gerektirir.
• Kumanda Pili 1 Saat Dolapta Bekletildikten Sonra Tekrar Kullanılabilir.
• Bir kadında 4.5 litre, bir erkekte ise ortalama 5.6 litre kan bulunmaktadır.
• Meşe ağaçları elli yaşına gelmeden meşe palamudu üretemezler.

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
Kırcaali Bölge Müftüsü’nün Mevlid Kandili Mesajı
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Muhterem Din Kardeşlerim,
Kırcaali Bölge Müftülüğü
adına ve bilhassa şahsım
adına geçen Pazar Akşamı
(12.01.2014) idrak ettiğimiz
Mevlid Kandilinizi Kutlar,
size ve Alem-i İslam’a Birlik,
Beraberlik, Uhuvvet /İslam
kardeşliği/ ve neticesinde
Saadet ve Esenlik vesilesi
olmasını niyaz ederim.
İnsanlığa gönderilen Son
Peygamber (Allah’ın Elçisi) Hz. Muhammed, Ahlakı
Kur’an-ı Kerim’de “Sen en
Yüce Ahlak üzeresin” ayetiyle övülmüş ve “Allah’a
inanan, Allah’ı çok Anan ve
ahirette mükafat bekleyenler
için Üsve-i Hasane /en güzel
örnekler/ olduğu bildirilmiştir.
Esasında Kur’an-ı Kerim’in
her bir ayetin ilk muhatabı
Hz. Peygamber olmuştur.
O’nun şahsında İslam toplumuna yönelik Yüce Allah
yaşam ilkeleri vahyetmiştir /
göndermiştir/.
Ayetlerin ilk muhatabı Hz.
Peygamber, aynı zamanda
ayetleri gündemine ilk tatbik
edendir. Bu yönüyle peygamberimizi soranlara ve hayatıyla bilgilenmek isteyenlere,
Annemiz Hz. Aişe (r.a) cevaben “ Siz hiç Kur’an okumaz

Седмичен вестник за актуални новини

Брой: 214

ve yöntemlerine bugün ne
kadar ihtiyaç duymaktayız!
Toplumun her bir ferd ve
sınıfına yönelik en güzel örnekler ihtiva eden Hz. Peygamberini daha dikkatli okumalı ve kendimize modeller

Цена 0,80 Лв.

çıkartmalıyız.
Binaen aleyh “Hayatın her
bir anı” bilinen, sahabe-i güzin efendilerimiz tarafından
kayıt altına alınan bir tek Hz.
Peygamber’in hayatıdır.
Salat O’na Selam O’na…

Tütün üreticileri, Türkiye
yolunu kapattı
Beyhan MEHMED
mısınız, O’nun (s.a.s) ahlakı
Kur’an’dır “ buyurmuşlardır.
Hz. Peygamber (s.a.s) misyonunu “Ben en güzel ahlakı
tamamlamak üzere gönderildim” şeklinde ifade eder. Ve
“ güzel ahlakları sayesinde
nice Müslümanlar gündüzleri
nafile oruç sevabına, geceleri de nafile namaz kılmış gibi
sevaba nail olurlar”. “ Mizanda ahlak ve takva ağır basar
“ buyurur.
Dualarında da, “ Allah’ım
bizi güzel yarattığın gibi, ahlakımızı da güzel eyle”. “Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan

SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

nefisten ve kabul olmayan
duadan sana sığınırım” buyurur.
Kıymetli kardeşlerim!
Ne mutlu bizlere son Peygambere Ümmet olanların
kervanındayız! Ancak bu
kervanda yerimizi belirleyebilmemiz için hassaten Hz.
Muhammed’e, O’nun(s.a.s)
öğreti ve İlkeleriyle ittiba etmemiz /uymamız/ gerekir.
Nitekim Hz. Peygamber’e
Ümmet olmak, buyruklarına
uymak, yasakladıklarından
kaçınmak suretiyle Allah’ın
razı olduğu “Salihler” den
olabilir.
Al-i İmran Suresinde Mevlam: “ Allah’ı seviyorsanız,
Hz. Muhammed’e (s.a.s)
uyun ki Allah da sizi sevsin
ve günahlarınızı bağışlasın”
buyurur.
Efendimizin 23 yıl gibi bir
süre içerisinde “ Cahiliye”
diye nitelendirilen Mekke
toplumunu “Medeni” bir topluma dönüştürmüştü… ilke

Kapıkule Sınır Kapısı'na giden
otoyolu kapatan tütün üreticileri,
alım kampanyasının geciktiğini
ve ürünlerinin ucuza alındığını

şirketlerin ve Tarım Bakanlığı
temsilcileri ile görüşmek istediklerini ifade etti.
Bu yıl tütünün kilosunun 5-6

öne sürerek protesto amacıyla
tütün balyalarını yaktı.
Bulgaristan'da tütün üreticileri, geçen yılın ürününü satamadıkları ve sattıklarının da ucuza
alındığı gerekçesiyle Harmanli
şehrinde Türkiye'ye giden otoyolu kapatarak protesto gösterisi düzenledi.
Ülkenin çeşitli bölgelerinden
Harmanli'ye gelen yaklaşık 300
tütün üreticisi, alım kampanyasının geciktiği ve ürünlerinin
ucuza alındığı gerekçesiyle
Kapıkule Sınır Kapısı'na giden
yolu kapattı ve tütün balyalarını
yaktı.
Tütün üreticileri, alım yapan

levaya satın alındığını, geçen
yılki fiyatın 6,5-7 leva olduğunu belirten üreticiler, geçen yılki
fiyatları talep ederek, devletin
alım yapan özel şirketlere müdahale etmesini de istedi.
Ulusal Tütün Üreticileri Birliği (NAT) Başkanı Tsvetan
Filev, tütün şirketlerinin, alım
kampanyasını fiyatı düşürmek
amacıyla kasten geciktirdiğini
öne sürdü. Filev, satışa hazır
tütünün bekletilmesinin kaliteyi
düşürdüğünü vurguladı.
N AT 'ın ve r i l e r i n e g ö r e,
Bulgaristan'da yaklaşık 200
bin kişi geçimini tütün üreterek
sağlıyor.

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
Genel Yayın Yönetmeni: Sebahat AHMET; Genel Yayın Yön. Yrd.: Durhan Ali; Muhabirler: Resmiye Mümün; Nilgün Ahmet; Yunanistan temsilcisi: İbrahim Baltalı;
Adres: Kırcaali, 6600, «Bılgariya» Bul., No 53, Kat. 2, Ofis 10; Tel.: 0361/ 52 715; e-mail: kircaalihaber@gmail.com
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