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Resmiye Mümün’ün “Ömrümün Sonbaharı” şiir kitabı tanıtıldı

Kırcaali Haber gazetesi mu-
habiri, şair Resmiye Mümün’ün 
“Ömrümün Sonbaharı” dördün-
cü şiir kitabının tanıtımı yapıldı. 
Ömer Lütfi Kültür Derneği’nin 
çatısı altındaki Recep Küpçü 
Edebiyat Kulübü ve Güney Bul-
garistan Türkçe Öğretmenleri 
Derneği tarafından düzenlenen 
etkinlik Kültür Eğitim Merkezi 
Konferans Salonu'nda gerçek-
leşti. 

Yeni kitabını geçen yıl kaybet-
tiği annesine ithaf eden şair, bol 
bol alkış ve tebrik aldı. Etkinlik-
te hazır bulunan Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) Kırcaali 
Belediye Başkan Adayı Müh. 
Hasan Azis, HÖH Yerel Meclis 
Üye Adayları, Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet, Kırcaali ve 

Krumovgrad (Koşukavak) Böl-
ge Vaizesi Sibel Mehmet, sivil 
toplum kuruluşu başkanları şa-
iri onurlandırdılar. Bu anlamlı 
gecede Resmiye Mümün’ü ka-
lemdaşları, Türkçe öğretmenleri 
ve şiir sever dostları da yalnız 
bırakmadı.

Programın sunuculuğunu ya-
pan Ege Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü’nde Türk Dili 
üzerine doktora yapan Habibe 
Halibryam, kitap hakkında yaz-
dığı akademik değerlendirme-
den başka, otobiyografik bilgiler 
eşliğinde “Ömrümün Sonbaha-
rı” ve “Kurban Gibi” şiirlerini de 
okudu. Türkçe Öğretmeni yazı-
sında şunları belirtti; “Ömrümün 
Sonbaharı” kitabı, müellifimizin 
kalem sanatında gelişiminin 

açıkça bir göstergesi olup Doğu 
Rodop Türk şiirinde önemli bir 
yer tutacak niteliktedir. “Sonba-
har”, Türk şiir sanatında bahar 
ve yaz aylarının tabiat güzellik-
lerinin solmaya başladığı ve bü-
tün âlemin veda halinde olduğu, 
temel motif halindedir. Resmiye 
Mümün’ün şiirlerinde de bu 
veda, dolayısıyla elem ve keder 

Boyko Borisov: “Türkiye hem 
Avrupa'yı hem bizi kurtarıyor”

 Bulgaristan Ulusal Radyosu 
(BNR) konuşan Başbakan Bo-
risov, sığınmacılar konusunda 
Türk i ye 'n in 
hem kendi -
l e r i n i  hem 
de Avrupa'yı 
kur tardığını 
söyledi.

B a ş b a k a n 
Boyko Bori-
sov yasa dışı 
g ö ç m e n l e r 
konusunda Türkiye Cumhurbaş-
kanı Erdoğan ile telefonla gö-
rüştüğünü belirterek, "Şu anda 
Türkiye, tüm Avrupa'yı da, bizi 
de kurtarıyor" dedi.

BNR’ye konuşan Başbakan 
Borisov, Avrupa'yı etkileyen 
sığınmacı akını konusunu 
Bulgaristan'ı ziyaret eden Av-
rupa Konseyi Başkanı Donald 
Tustk ile görüşeceklerini ifade 
ederek, Suriye ve mülteciler 
krizini 14 Ekim'de de Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile Ankara'da ele alacaklarını 
duyurdu.

"Şu anda Türk iye,  tüm 

Avrupa'yı da, bizi de kurtarıyor. 
Zaten, görüldüğü gibi, şu anda 
Avrupa hızlı, acil çözümler ara-

yışında. Fransa'da, 
Almanya'da, Avrupa 
Parlamentosunda em-
sali olmayan kararlar 
alınıyor. Belli ki Avru-
pa yaşadığı sorunların 
farkında değil" diyen 
Bulgaristan Başba-
kanı Avrupa'nın bir an 
önce "ayılmasını" bek-

lediğini söyledi.
Borisov son olarak, "Maalesef 

Suriye'deki olaylar iyi bir gele-
ceğin habercisi değil. Oradaki 
savaş tüm hızıyla ilerliyor. Acil 
çözüm bulunmazsa göç dalgası 
da durmaz" diye konuştu.

B a ş b a k a n  B o r i s o v 
Bulgaristan'ın doğusundaki Var-
na şehrinde Euxinograde Hükü-
met Konuk Evinde Avrupa Kon-
seyi Başkanı Donald Tusk ile bir 
araya gelerek kaçak sığınmacı 
konusunun Avrupa'da ortaya çı-
kardığı sorunları ele aldı.

                     Anadolu AjansıDevamı 5’de
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TARİHTE BU HAFTA (28 Eylül – 11 Ekim)28 Eylül 1950: 
Yugoslavyada kılık kıya-

fet reformuyla ilgili bir dü-
zenleme yapıldı. Reform 
daha çok Türklerin yaşa-
mını etkiledi. Yasadan en 
fazla etkilenen Türkler, 
Yugoslavya’yı kendileri 
için artık yaşanmaz ola-
rak gördüler ve Türkiye’ye 
göç etmek için çaba har-
cadılar.

28 Eylül 1999: 
İskeçe Gökçepınar Ca-

mii kundaklandı.
29 Eylül 1913: 
İmzalanan İstanbul Ant-

laşmasıyla Batı Trakya 
Bulgaristan’a bırakıldı.

29 Eylül 1913: 
Y u n a n l ı l a r ,  B a t ı 

Trakya’da Türk devleti ku-
rulmasını memnuniyetle 

karşıladılar, askerî yar-
dım sözü verdiler. Batı 
Trakya’nın Bulgaristan’ın 
hakimiyetinden çıkmasını 
çıkarlarına daha uygun 
buldukları için Dedeağaç’ı 
yeni hükümete devrettiler.

29 Eylül 1918: 
Bulgaristan yenilgiyi ka-

bul ederek İtilaf Devletleri 
ile ateşkes imzaladı.

29 Eylül 1920: 
Batı ve Doğu Trakya’da 

Yunanlılarca, merkezi 
Edirne olan “Trakya 

Umumi Valiliği” kuruldu.
1 Ekim 1927: 
Gazi Mustafa Kemal 

Paşa Bursa'ya geldi.
3 Ekim 1922: 
Türk, Yunan, İngiliz, 

Fransız ve İtalyan temsil-
cilerinin katılımıyla açılan 
konferans Mudanya’da 
başladı. 11 Ekim 1922'de 
imzalanan ve tarihe Mu-
danya Konferansı olarak 
geçen anlaşma ile Türk 
Yunan çatışması durdu-
rulmuş ve Yunanistan’ın 
Anadolu’da gerçekleş-
tirdiği işgal resmen son 
bulmuş oldu.

3 Ekim 1929:
 Sırp-Hırvat-Sloven Kral-

lığın ismi “Yugoslavya 
Krallığı” olarak değiştirildi. 
İkinci Dünya Savaşı son-
rasında Tito yönetiminde 
sosyalist rejimle yöneti-
len Yugoslavya, 1991’de 
Slovenya, Hırvatistan, 
Makedonya ve Bosna-
Hersek’in bağımsızlıkları-

nı ilan etmesiyle dağılma 
sürecine girdi.

4 Ekim 1898: 
Başta İngiltere ve Fran-

sa olmak üzere dönemin 
büyük devletleri Girit’i iş-
gal etti. Ada’da yaşanan 
karışıklıklardan Osmanlı 
Devleti’ni sorumlu tutan 
ülkelerin talebi adada re-
form yapılmasıdır. Yani 
Rumlara verilen hakların 
artırılmasıdır. Kısaca is-
tenen, Girit’te adım adım 
Osmanlı egemenliğinin 
sona erdirilmesidir.

4 Ekim 1913: 
Batı Trakya Müstakil Hü-

kümeti ordu mevcudunu 
30 bine çıkardı. Ordunun 
en seçkin birlikleri tehdi-
din en fazla algılandığı 
başta Kırcaali, Darıdere 
yani Zlatograd olmak üze-
re ülkenin kuzey sınırına 
yerleştirildi.

4 Ekim 1922: 
Türklerin hak ve özgür-

lüğünü savunan Ahali adlı 
gazete Bulgaristan’ın Ra-
hova şehrinde yayınlan-
maya başladı.

4 Ekim 1933: 
Garbi Trakya Müslüman-

Türk Muallimler Birliği 
İskeçe’de kuruldu. Çağ-
daş ve ilerici düşünceleri 
savunan bu dernek, Batı 
Trakya’da ilk kurulan mu-
allimler derneği idi.

5 Ekim 1908:

 Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu, Bosna-
Hersek’ i topraklarına 
kattığını ilan etti. Böylece 

Bosna-Hersek Osmanlı 
ülkesinin bir parçası ol-
maktan çıktı.

5 Ekim 1908:
 Bulgaristan Prensliği, 

bağımsızlığını ilan etti. 
Böylece Bulgaristan, Os-
manlı ülkesinin bir parçası 
olmaktan çıktı.

5 Ekim 1908:
 Girit Meclisi, adanın 

Yunanistan’a bağlandığını 
ilan etti. Böylece Girit, Os-
manlı ülkesinin bir parçası 
olmaktan çıkmış oldu.

5 Ekim 1948: 
Ses-Işık adlı gazete 

Sofya’da yayınlanmaya 
başladı. Gazetenin amacı, 
Bulgaristan’da Türklerin 
hak ve hukukunu koru-
maktan çok, yeni rejime 
toplumsal taban oluş-
turmak ve destek sağla-
maktır.

6 Ekim 1867: 
Osmanlı Devleti, büyük 

güçlerin baskısıyla onla-
rın istekleri doğrultusunda 
egemenliğini kısıtlayan re-
formları açıkladı. Aslında 
bu, ada üzerinde Osman-
lı Devleti’nin egemenliğini 
kısıtlayan, Rumların ba-
ğımsızlık mücadelesine 
destek veren gelişmeden 
başka bir şey değildir.

6 Ekim 1912: 
Karadağ ile Sırbistan it-

tifak anlaşması imzaladı.
Böylece Çarlık Rusyası-

nın aracılığıyla gerçekle-
şen ittifakların son halkası 
da böylece tamamlanmış 
oldu. Ufukta Osmanlı 
Devleti ve Türkler için zor 
günler görünmektedir.

6 Ekim 1930: 
I. Balkan Konferansı 

Atina’da toplandı. 
Balkanlarda dostluk ve 

barışı tesis etmek ama-
cıyla toplanan konferans-
lar dizisi 9 Şubat 1934’te 
Bulgaristan ve Arnavutluk 
dışındaki ülkelerin katılı-

mıyla Balkan Antantı’nın 
imzalanmasıyla nokta-
lanmıştır.

7 Ekim 1990: 
Bulgaristan’da Türklerin 

yani Müslümanların kültü-
rel, sosyal, eğitim, sanat 
ve ekonomik alandaki hak 
ve özgürlüklerini koru-
mak, geliştirmek amacıy-
la kültür ve eğitim örgütü 
ALEV kuruldu.

8 Ekim 1459: 
Semendire ikinci defa 

fethedildi. Tuna kıyısın-
daki bu şehrin fethiyle Sır-
bistan tamamen Osmanlı 
topraklarına katılmış oldu. 
Bununla ayrıca, Sırplar, 
taht kavgaları dolayısıyla 
oluşan anarşiden kurtul-
dular.

8 Ekim 1912: 
Karadağ’ın Osmanlı İm-

paratorluğuna savaş ilan 
etti. Böylece kısa bir süre 
sonra Yunanistan, Sır-
bistan, Bulgaristan’ın da 
katılımıyla daha da büyü-
yecek olan insanlık tarihi-
nin en acımasız savaşla-
rından biri olan 1. Balkan 
Savaşı başlamış oldu. 29 
Eylül 1913’te biten Balkan 

Savaşı’nda Osmanlı Dev-
letinin kayıpları büyük ola-
caktır. Kıyıköy Enez hat-
tına kadar tüm Balkanları 
kaybedecek, yüz binlerce 
insanı ölecek, çok daha 
fazlası bu coğrafyadan 

sürülecektir.
8 Ekim 1968: 
Mar t  ayında imza -

lanan göç anlaşması 
sonucu ilk Türk kaf i-
les i  Bu lgar is tan’dan 
Türkiye’ye girdi. 1978 yı-
lında sona eren bu anlaş-
ma sonucu yaklaşık 130 
bin kişi Türkiye’ye göç 
etmiştir.

9 Ekim 1431: 
Yanya’nın kendiliğinden 

Osmanlı egemenliğine 
girdi. Karaca Paşa’nın 
şehri teslim almasından 
sonra buraya da Türkler 
iskân edilmeye başlanır.

9 Ekim 1690: 
Belgrad’da Osmanlı ege-

menliği yeniden sağlan-
dı. İki yıl önce Avusturya 
kuvvetlerinin eline geçen 
Belgrad, Osmanlı Ordu-
sunun karşı saldırısı so-
nucu geri alındı. Böylece 
Balkanlara yönelik haçlı 
tehdidinin önüne geçilmiş 
oldu.

10 Ekim 1912: 
Karadağ kuvvetleri Os-

manlı sınırını 2 noktadan 
aşarak İşkodra’ya doğru 
ilerlemeye başladı. Hasan 
Rıza Paşa komutasındaki 
savunma kuvvetleri paşa-
nın ölümüne kadar şehri 
başarıyla savundu. O 

günlerin anısına İşkodra 
halkı, paşaya olan sevgi-
sini yaptığı anıt mezar ve 
adına kurduğu dernekle 
yaşatmaya çalışmakta.

    
       Metin EDİRNELİ

Bulgaristan 500 sığınmacı kabul edecek 
Bulgaristan Hüküme-

ti, Avrupa'ya yeni gelen 
500 kadar sığınmacıyı 
ülkesinde barındırabile-
ceğini bildirdi. Hükümet 
oturumunun ardından 
bakanlar, artan sığın-
macı akını karşısında 
ülkenin etkin sınır ko-
ruma önlemleri aldığını 
duyurdu.
Başbakan Yardım -

cısı ve İçişleri Bakanı 
Rumyana Bıçvarova, 
Bulgaristan'ın her bir 
ülkenin alabileceği sı-
ğınmacı takviyesinin 
ar tırılması konusun-
da anlayış göstererek, 

Avrupa'ya yeni gelen 
500 kadar sığınmacıyı 
kabul edebileceğini be-
lirtti. Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerin arasında sı-
ğınmacı dağılımının ye-
niden düzenlenmesine 
ilişkin girişimlerin her bir 
ülkenin özel durumuna 
göre yapılması gerekti-
ğini savunan Bıçvarova, 
"Bulgaristan Hükümeti 
bu insanların ülkeye ka-
lıcı entegrasyonunu gö-
rüşüyor. Uygun bir ortam 
sağlandığında onların ül-
kelerine gönderilmesi de 
sağlanmalıdır" dedi.
Türkiye ve Yunanistan 

ile ortak sınır-gümrük 
denetim ve koordinasyon 
merkezinin oluşturulma-
sına ilişkin geçmişte bir 
anlaşma sağlandığını 
anımsatan Bıçvarova, 
"Türkiye ile iyi olan di-
yaloğumuzu sürdürme-
ye gayret gösteriyoruz. 
Türkiye ve Yunanistan 
ile üçlü sınır anlaşması-
nın onaylanmasını bek-
liyoruz" diye konuştu. 
Dışişleri Bakanı Daniel 
Mitov da AB'ye sığınma-
cı akınının azaltılması 
için mümkün olduğu ka-
dar hızlı şekilde üçüncü 
ülkelerde sığınmacı mer-

kezlerin oluşturulması 
gerektiğini söyledi.
Mitov, "Bunalım yerin-

de çözülmeli. Ortadoğu 
ülkeleri daha çok so-
rumluluk almalı. Şunu 
açık olarak bilmeliyiz ki, 
aslında bizim yaptığımız, 
sonuç ve etkileri iyileştir-
mek düzeyinde kalıyor. 
Belli olan şu ki, mülteci 
statüsü AB topraklarında 
süresiz bir ikamet hakkı 
kazanma anlamına gel-
mez. Bunalımlar sona 
erdiğinde bu insanlar 
geldik ler i  ülkeler ine 
dönmeli. Bu durum son 
derece açık olarak bilin-
melidir" diye konuştu.
        Anadolu Ajansı

Pa r l a m e n t o  D ev l e t 
“İstihbarat” Müsteşarlığı 

Yasasını kabul etti
Parlamentonun kabul ettiği Devlet “İstihbarat” 

Müsteşarlığı Yasası Ajansın işlevi, yapısı, faali-
yetleri, yetkileri ve görevlilerin statüsünü belirliyor.

Bakanlar Kuruluna bağlı güvenlik dairesi olan 
ajans, NATO ve AB istihbarat dairlerinin faaliyet-
lerine katılıyor. İç siyasi yapıda görevleri bulun-
mayacak.

İtihbarat Müsteşarlığı Başkanı Parlamentonun 
teklifiyle Cumhurbaşkanı tarafından 5 yıllık görev 
süresiyle atanacak. 

Müsteşarlık istihbarat verilerini Meclise, Cum-
hurbaşkanına, Başbakana, Bakanlara ve başka 
devlet dairelerine sunmakla yükümlü olacak. 
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Anket: Kırcaali’nin köylerden ayrı yeni bir 
belediye olmasını destekliyor musunuz?

Bulgaristan Sosyalist 
Partisi’nin (BSP) Kırcaali 
şehrinin köylerden ayrı 
bir belediye oluşturması-
na ilişkin referandum tek-
lifi Temmuz ayında Kırca-
ali Belediye Meclisi’nde 
çoğunluğa sahip Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Meclis Üyeleri-
nin oylarıyla reddedildi. 
Bu konuda referandum 
yapılması için BSP eylül 
ayı başında imza kam-
panyası başlattı. Bununla 
ilgili hazırladığımız anketi 
dikkatinize sunuyoruz. 
Kırcaali’nin Ayrovo 

(Rammiş) köyünden 
İlknur Ali, Kırcaali Üre-
ticiler Pazarı’nda tez-
gah sahibi: 
“Kimin fazladan parası 

varsa, Kırcaali şehrini 
köylerden ayrı bir bele-
diyeye ayırsın. O zaman 
çok sayıda yeni memuru 
görevlendirmek, belgeleri 
yenilemek, adres kayıtla-
rını yenilemek zorunda 
kalacağını da düşünsün. 
Böyle gereksiz harca-
malar yapılacağına, ör-
neğin benim yaşadığım 
Ayrovo köyünde atıksu 
kanalizasyonu projesi 
gerçekleştirilsin. Belki 
de bunu teklif edenler, 
yerel seçimleri HÖH’ün 
kazanmaması için gele-
cek belediye başkanlığı, 
köy muhtarları ve yerel 
meclis seçimlerine kadar 
Kırcaali’nin ayrı bir bele-
diye olmasını istiyor”. 
Kırcaali’nin Skalna 

Glava (Kayabaşı) kö-
yünden 55 yaşındaki 
İsmet Ali, minibüs sü-
rücüsü: 
”Biz Kırcaali şehrinin 

köylerden ayrı yeni bir 
belediye olmasına kar-
şıyız. Kırcaali İlçesi bö-
lünmesin. Buraya kadar 
beraberdik, bundan son-
ra da her şey beraber 
olsun. Çünkü BSP’nin is-
tediği olursa etnik köken 
ayrımı yapılmış olacak. 
BSP’liler şehri köylerden 
ayırarak, Kırcaali Beledi-
ye Başkanlığı’nın ardın-
dan tekrar Türk kökenli 
Belediye Başkan Adayı 
Hasan Azis’in değil de, 
Bulgar kökenli birinin Kır-
caali Belediye Başkanı 
olmasını istiyor. Halk kimi 
seçerse o olur. Türk mü, 
Bulgar mı, bizim için fark 
etmez, hepsi birdir. Ama 
kimin olacağına ancak 
seçmenler karar verir”. 
Kırcaalili Şevki Ali 52 

yaşında Avusturya’da 
inşaat sektöründe ça-
lışıyor: “Kimse böyle bir 
şeye razı gelmez. Onla-

rın maksatları Türkleri 
ayırmak ve yerel seçim-
leri Türk kökenli adayla-
rın kazanamaması. Fakat 

Türkler buna izin verme-
yecek. Benim bildiğim, 
ne olursa olsun, Türk 
olan Türk gene Türkleri 
desteklemesi lazım. Kır-
caali şehri köylerden ayrı 
bir belediye olursa Türk-
ler parçalanmış olacak. 
Onların maksattı da bu 
zaten. Kırcaali’yi karıştır-
mak istiyorlar”. 
Ardino’nun Yabılko-

vets (Elmalı) köyün-
den 80 yaşındaki Ra-
madan Bekir - emekli. 
”Kırcaali’nin adı da za-
ten burasının Türk yur-
du olduğunu gösteriyor. 
Kırcaali şehrinin köy-
lerden ayrı bir belediye 
olmaması lazım. Neden 
ayıracaklar, Bulgarlarla 
Türkleri mi ayıracaklar? 
Daha doğrusu BSP’lilerin 
niyeti DPS/HÖH’ün yerel 
seçimleri kazanmasını 
engellemek, DPS’yi ba-
tırmak. Mesela, şimdi 
her bir köye muhtar se-
çilecek. Bununla HÖH’ün 
gücünün azaltılması ve 
yok edilmesi hedefleni-
yor. Kırcaali İlçesinde 
bütün Türklerin Kırcaali 
şehrinin ayrı bir belediye 
olmasına karşı çıkmaları 
lazım. Burası Türklerin 
de şehri ve öyle kalmalı”. 
İsmini vermek isteme-

yen Kırcaali Merkez Ca-
mii cemaatinden biri, 
“Sadece böyle bir şeyi 
kabul etmediğimi söyle-
mek istiyorum. Böyle bir 
şeyi mantıklı görmüyo-
rum. Ya şehirden köyler 
ayrılır mı? Çok mantıksız 
geliyor” dedi. 

Kökeni Kırcaali’nin 
Rani List (Işıklar) kö-
yünden 26 yaşındaki 
çifte vatandaş Mustafa 

Işık, Kocaeli Gebze Şe-
kerpınar Mahallesi’nde 
ikamet ediyor. Şu anda 
Sakarya Ünivers i te -
si Uluslararası İlişki-
ler Bölümü’nde yük-
sek lisans yapıyor ve 
“Bulgaristan’da 1945-90 
Yılları Arasındaki Komü-
nist Partinin Asimilasyon 
Politikası ve Göç” konulu 
tez hazırlıyor.
”Türkiye’de daha çok 

bütünleşme vardır. Me-
sela, Kocaeli Büyükşe-
hir Belediyesi, en ufak 
mahallesi, en ücra kö-
şedeki ufak köyü bile 
ilçeye, tüm ilçeler de 
merkeze bağlı. Bence 
burada mantalite şu ol-
malı: tek bir merkezden 
en ücra köşedeki yere 
hizmet gitmeli, yani Bü-
yükşehir mantığı olmalı. 
Türkiye’deki Büyükşehir 
mantığını savunuyorum 
ben. Yani kopmamalı, 
tek bir beyinden, tek bir 
akıldan yönetilmeli. Yani 
bence yanlış bir man-
tık. Bulgaristan’da zaten 
Türklerin yönetiminde il 
olarak bir tane şehir var. 
Bunun da elimizden git-
mesini istemiyoruz. Sem-
bolik de olsa, Kırcaali’nin 
elimizde kalmasından ya-
nayım. Belli ve açık zaten 
Bulgaristan’da HÖH’ün 
elinde il olarak bir tane 
var. Bunu da parçalayıp, 
böyle Türklerin oyunu 
dağıtmak maksadıyla ya-
pıldığı çok açık, net belli 
oluyor”. 
Kırcaalili Mehmet Re-

şat Mert-emekli, 75 ya-

şında:
“Asla böyle bir şeyi des-

teklemiyoruz. Çünkü biz 
burada kimi kimden ayı-

rıyoruz. Onu anlayalım, 
parçala yut siyaseti mi 
var? Açık havada yıldı-
rım düşmüş gibi geldi bu 
bana. Nasıl olur böyle bir 
şey, parçala, böl siyase-
tinin ta kendisi bu? Yani 

BSP, parçala, böl, yut 
siyaseti yapmak istiyor. 
O zaman belediye baş-
kanları da ayrı olacak. O 

zaman bu mahalleyi (pa-
zar bölgesini gösteriyor), 
komşuları da ayıralım! 
Kimi kimden böleceğiz. 
Burada ezelden beri ya-
şayan millet var. Türkü, 
Yahudisi, Ermenisi, Bul-

garı, Roman’ı hepsi kar-
deşimiz. Biz burada ayrı 
gayrı bilmezdik. Neden 
bizi ayırmaya azmedi-
yorlar, bunun için neden 
bu kadar gayret ediyor-
lar? Bununla neyi hedef-
liyorlar, onu söylesinler! 
Hiçbir zaman Kırcaali 
şehrinin köylerden ayrıl-
mak isteneceği aklımın 
ucundan bile geçmedi. 
Ayırma olmayacak, bir-
leşme olacak. Avrupa 
birleşiyor, biz niye birleş-
miyoruz? Zaten birleşi-
ğiz, niye ayırmak istiyor-
lar? Şimdiki sosyalistler 
sosyalist değil. Sosyalist 
benim. Benim ecdadım 
sosyalist. Sosyalistleri 
arıyorum ama sosyalist 
adı altında yapılan faşist 
hareketleri tasvip etmiyo-
rum. Bu yapılan faşizane 
bir politikadır. Gereke-
ni yapılacaktır. Biz de-
mokratik bir ülkedeyiz. 
Referandum yapılacak. 
Gençlerimizin çoğu Batı 
Avrupa ülkelerinde çalışı-
yor. Referandum yapılsa 
bile sağlıklı bir referan-
dum olmayacak. Halkın 
iradesi sayılmaz. Çünkü 
işi oldubittiye getirmek 
istiyorlar”. 
       Resmiye MÜMÜN

Necmi Ali: “AB, sığınmacı kriziyle 
ilgili uzun süreli vizyon ve bütüncül 

strateji hazırlamalı”
30 Eylül’de Avrupa Par-

lamentosu Bütçe Komis-
yonu oturumu sırasında 
Avrupa Bir l iği Parla-
mentosu Avrupa Liberal 
ve Demokratlar İttifakı 
(ALDE) Grubu Üyesi 
Milletvekili Necmi Ali, 
“Avrupa’nın en kısa süre-
de beklenen daha büyük 
mülteci akınına hazır ola-
bilmesi için hemen sığın-
macı kriziyle ilgili bütün-
cül yaklaşım stratejisini 
hazırlamaya başlaması 
gerekir ”çağrısını yaptı. 
Oturumda Avrupa Ko-

misyonu Başkan Yardım-
cısı Kristalina Georgieva 
2015 Bütçesinde değişik-
likler yapılmasına ilişkin 
önerge tanıttı. Önergeye 
göre mülteci baskınları-
na tepki olarak güvenlik 
önlemleri sağlanması 
için 301 milyon avro tu-
tarında ek mali üstlen-
meler alınacak. Konuş-
masında Sayın Ali, Ko-
misyonun ve özellikle de 
Komiser Georgieva’nın 

kararın hazır lanması 
ve zamanında Avrupa 
Parlamentosu’nun haber-
dar edilmesine hızlı tep-
ki vermelerinden dolayı 
alkışladı, fakat ardından 
bütüncül karar getirecek, 
sorunlara stratejik yakla-
şım gereksinimi duyuldu-
ğuna vurgu yaptı. 
Necmi Ali, “Stratejinin 

hazırlanması daha şu 
anda başlamalı, çünkü 
Avrupa Birliği Üye Ülke-
lerinin Dış Sınırlarının 
Yönetimi için Operas-
yonel İşbirliği Ajansı’nın 
(Frontex) dinlendiği sıra-
da 2020 yılına kadar ge-
lişim bağlamında daha 
uzun süreli bir vizyon 
stratejisinin 2017 yılında 
hazır olması gerektiğine 
dikkat çekilmişti. Bu sü-
renin hızlandırılıp, bir an 
önce stratejik bir gözden 
geçirme çalışması sonu-
cunda bu yılın sonuna ka-
dar uzun süreli vizyon ve 
stratejiye sahip olmamız 
gerektiğini düşünüyo-

rum. Bütüncül yaklaşımı 
destekleyecek gelecek 
yıllarda ilgili politika ve 
programlar hesaplanıp 
finansman sağlanmalıdır, 
çünkü bugün burada ma-
saya yatırılan tüm sorun-
lar, gerek Türkiye, gerek 
Güney Avrupa, gerekse 
sorunları yaratan ülke-
lerle ilgili olsun büyük bir 
kararlılıkla çözülmelidir. 
Aksi takdirde gelecek yıl 
başımıza daha da büyük 
sorunlar açılacak. Bun-
dan dolayı bizim bütüncül 
strateji ve gelişim vizyonu 
ile acil uzun süreli yakla-
şım hazırlamaya ihtiyacı-
mız var” diye konuştu. 
AP Milletvekili, durumun 

kaygı verici ve Avrupa’nın 
acil bir durumla karşı kar-
şıya olduğunu söyledi. 
Necmi Ali, “Elde ettiğimiz 
bilgiye göre göç dalgası 
giderek daha da artacak 
ve bu da hemen harekete 
geçilmesini gerektiriyor” 
diye sözlerine ekledi. 
            Kırcaali Haber
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Нови две детски площадки ще бъдат 
изградени в квартал „Възрожденци”

Кандидатът за кмет 
на община Кърджа-
ли инж. Хасан Азис 
и кандидатите за съ-
ветници от листата 
на ДПС разговаря-
ха с майки на мал-
ки деца от най-мно-
голюдния квартал 
„Възрожденци”. На 
нея бяха поставени 

въпроса за разви-
тието на Кърджали и 
вниманието към под-
растващите. Очак-
ванията на младите 
родители в града са 
да бъдат изградени 
повече детски пло-
щадки по различни 
квартали. Кандидат-
кметът Хасан Азис 

обясни, че община 
Кърджали вече ра-
боти за изгражда-
нето на две нови 
детски площадки в 
квартал „Възрожден-
ци” и още няколко в 
останалите точки на 
града. 
Той припомни, че 

през изминалия ман-

дат Общинския съ-
вет е взел решение 
за изграждане на 
детска градина в кв. 
“Възрожденци”. При-

оритет за мен като 
кандидат за кмет на 
община Кърджали 
е построяването на 
нова детска градина 

с ясла за нуждите на 
най-големия квартал 
в областния център, 
посочи инж. Азис.
  Кърджали Хабер

Съболезнователен адрес до турския 
посланик изпрати инж. Хасан Азис
Кандидатът за кмет на 

община Кърджали от 
ДПС инж. Хасан Азис 
изпрати съболезнова-
телен адрес до посла-
ника на Р. Турция Н. Пр. 
Сюлейман Гьокче и до 
Генералния консул на 
Р. Турция в Пловдив 
Алпер Акташ по повод 
терористичния акт в 
турската столица Анка-
ра, който стана причина 
за гибелта на десетки 
турски граждани. Инж. 
Азис поднася съболез-
нования на членовете 
на семействата и близ-
ките на загиналите по 
време на атентата сре-
щу мирната демонстра-
ция и осъжда терорис-
тичния и античовешки 
акт. 

„ П о с е г а т е л с т в о т о 

срещу мирни и невинни 
хора е акт на разруше-
ние на основните чо-
вешки права и свободи 
и удар върху устоите на 
съвременната човешка 
цивилизация. Присъ-

единявам се, заедно 
с жителите на община 
Кърджали, към мъката 
на семействата и близ-
ките на жертвите! ,се 
посочва в адреса.

         Кърджали Хабер

На мае в с.Бащино На раздумка в с.Мургово
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Resmiye Mümün’ün “Ömrümün Sonbaharı” şiir kitabı tanıtıldı
1. sayfadan devam

baskın tema olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Kitapta-
ki şiirler, serbest nazımın 
yanı sıra hece ölçüsü ile 
yazılmış olmakla birlikte 
şiirlerde kafiye, imge ve 
mecazlar da yer almak-
tadır. Tüm şiirler lirik olup 
aşk, din, memleket, öz-
lem, dostluk gibi konular 
içermektedir. Özellikle 
toplumsal ve sosyal tema-
lı şiirleri, çağdaş toplum-
ların zaaf ve yetersizlik-
lerini ortaya sermektedir. 
Resmiye Mümün’ün de, 
her ne kadar yaşadığı bu 
çağı “sonbahar” olarak 
adlandırsa da, olgunluğa 
erişmiş bir kimlikten akıp 
gelen toplumsal ve sosyal 
şiirler de kaleme alması, 
toplumumuzun sorunla-
rına kayıtsız kalmayışı-
nın bir göstergesidir. Dini 
motifler içeren şiirleri, ila-
hi bir kuvvet ve kudretin 
var oluşundan kaynakla-
nan dini, ahlaki, tasav-
vufi duygular, kendisine 
has olan bir yaşantının 
sonucunda ortaya çıkan 
manevi değerleri ve ahla-
ki inançları taşımaktadır. 
Şairimize İslam’ın huzur 
dolu kapılarını aralayan 
Müftü Beyhan Mehmet 
ve eşine,” İki Melek İndi 
Kırcaali’ye” şiirinin ithaf 
edilmesi, pek tabii ki do-
ğaldır. Şiir kitabımızda, 
şairimizin doğup büyüdü-
ğü güzel Rodoplar’ın da 
yer alması, mısralardan 
şahidi olduğumuz ince 
bir ruhun tablosunu ta-

mamlamaktadır. Resmiye 
Mümün “Ömrümün Son-
baharı” şiir kitabı ile, şiir 
dünyasına olgun bir adım 
daha atmıştır. Kişisel bir 
başarının yanı sıra, Doğu 
Rodoplardaki Türk şiir 
tarihinde de yer tutacak 
nitelikte bir eser huzurla-
rımıza sunmuştur”. 
Çok duygusal bir konuş-

ma yapan şair Habibe 
Ahmedova, kitap hakkın-
da şunları söyledi: “Bu 
topraklarda güzellikleri, 
kültürümüzün farklılığının 
uygar örgüsünü gelenek-
sel, inançlı ve imanlı bir 
şekille sevgi dolu gönlü-
nün sevgi dolu sıcaklı-
ğıyla ustaca umutlarının 

ufkunu aramış Resmi-
ye Mümün “Ömrünün 
Sonbaharı”nda. Yaratı-
lanı yaratandan dolayı 
sevdiğini unutmadığını 
ve değer verdiğini kanıt-
lıyor şiirlerinde. Samimi 
ve içten bir yürekle sunu-
yor dizelerini kitapların-
da, hayatın hep bir umut 
olduğunu ve umudun da 
mutluluk kaynağı bahşet-
tiğini hatırlatıyor okurları-
na. Büyük bir sorumluluk 
içeren duyarlılıkla olumlu 
düşünceler üretiminden 
oluşan bir değişim isteği 
olduğunu ne güzel anlat-
mış Rodopların kızı bize. 
Ahenkli bir dille iç güzel-
liğinin küçük bir kainatı 
olan kendi dünyasını keş-
fetmiş bir halde hem de. 
Zaten insanın iç güzelliği 
ne kadar kusursuz, den-
geli ve harika bir sanat 
eseri olduğunun farkına 
varmasıyla başlarmış. Ne 

mutlu Resmiye kızımıza. 
O çok ince ve önemli bir 
noktaya gelmiş ki, bu me-
sajları ancak “Ömrümün 
Sonbaharı”nı okuyan an-
layabilecek. Çünkü şiirler 
yorgun cümlelerden hiç 
ibaret değildir. Onların 
bir yazanı vardır, bir de 
yazdıranı. Okuması da 
bizlere, sizlere, hepimize 
kalıyor”. 
Eşi Sibel Mehmet ile 

birlikte şairi bir demet çi-
çekle tebrik eden Kırcaali 
Müftüsü de bir konuşma 
yaptı. Beyhan Mehmet, 
`Hz. Mevlana der ki, 
`Hamdım, piştim, yan-
dım”. İnsanlık bir merha-
leden geçiyor, adım adım 

olgunlaşması gerekiyor. 
Özellikle Resmiye Mü-
min kardeşimizde bunu 
görüyoruz. Özellikle din 
ile tanışması sonrasında 
daha farklı bir ufukla şii-
re yaklaştığını görüyoruz” 
dedi. Tanıtımın organiza-
törlerine ve şaire şahsı 
ve katılımcılar adına te-
şekkür eden müftü, şairin 
başarılarının daim olma-
sını, nicesi uzun ömürle-
ri, nicesi hikmetli ifadeleri 
olmasını diledi. Habibe 
Hanım’ın yazısında be-
lirttiği eserin Arapçadan 
geldiğini ve iz bırakma 
manasında olduğunu ha-
tırlatan Beyhan Mehmet, 
“İnsanlar vardır ki, iz bı-
rakırlar, insanlar vardır 
ki, maalesef is bırakır-
lar. Rabbim, her birimizi 
iz bırakanlardan eylesin 
şüphesiz. Dolayısıyla 
biz değerlerimizi, gele-
neğimizi, kültürümüzü, 
medeniyetimizi milli ve 
manevi diyerek, özetliyo-
ruz. Manevi değerlerimiz 
bir o kadar önemli. Yine 
Mevlana der ki, `Müslü-
man pergel gibi olmalı̀ . 
Bir ayağı milli ve manevi 
değerlerinde, Kuran’da, 
Kabe- i Muazzama’da 
sabit iken, diğer ayağı ile 
yeryüzünde dolaşan ve 
bütün medeniyetlere açık 
olan insan. Sevgi insanı 
böyle olmalı. Şairlerin 
gönül aleminden sudur 
eden o hikmetli sözler 
bizlere inşallah yön vere-
cektir, model olacak” ifa-
delerine yer verdi. Yaman 
Dede’nin Peygamber 
Efendimiz (SAV) için yaz-
dığı bir şiirini söyledikten 
sonra, “Resmiye Mümin 
kardeşimiz, inşallah be-
şinci eserini de alemlere 
rahmet Hz. Peygambe-
rimize (SAV) ayırsınlar, 
atfetsinler. Güzel yazı-
yorlar, hikmetli yazıyorlar, 
okuyoruz, faydalanıyoruz. 
Dua ve tavsiye niteliğinde 
kabul etsinler, inşallah!” 
dedi. 
Resmiye Mümün, or-

ganizatörlere, tanıtım-
da emeği geçenlere ve 
programa teşrif leriyle 

kendisini onur eden Müh. 
Hasan Azis, Meclis Üyesi 
Adayları, Bölge Müftüsü 
ve Kuran Kursu Hocası 
Sibel Mehmet’e ve tüm 
katılımcılara şükranları-
nı sundu. Ayrıca kitabın 
editörü Muğlalı şair ve 
yazar Mustafa Bay’a, ba-
sım önü hazırlıklarını ya-
pan Ayşe Semerci’ye ve 
basımda yardımcı olan 
şair Haşim Semerci’ye 
teşekkür etmeyi unutma-
dı. Katılımcıları “Ahiret 
Kardeşim” isimli şiiriyle 
selamladı. 
Bir demet çiçek vererek 

şairi tebrik eden Müh. 
Hasan Azis, şunları ifade 
etti: “Her şeyden önce 
ben Resmiye Hanım’ı 
tebrik etmek istiyorum. 
Aslında davetiye aldıktan 
sonra dördüncü kitabının 

isminin “Ömrümün Son-
baharı” olduğunu duyduk-
tan sonra hem sevindim, 
hem biraz üzüldüm. Res-
miye Hanım’la uzun za-
mandır tanışıyoruz, bera-
ber de çalışıyoruz, gaze-
teci olarak belediyeye sık 
sık gelip gidiyor. Bu kadar 
genç bir bayanın “Ömrü-
mün Sonbaharı” konulu 
kitap yazması bana biraz 
garip geldi. O yüzden bi-
raz üzüldüm, ama bunun 
nedenini de düşündüm. 
Siz yazarlar, özellikle şa-
irler zaman ve mekanın 
sınırlarını aşarak, her 
bir zamana ve yere gidip 
dönebiliyorsunuz. Başka 
zamanlara göz atıp, de-
ğerlendirerek, yine bizim 
zamanımıza dönebiliyor-
sunuz. Resmiye Hanım’ın 
da bunu yapma özgürlü-
ğü, böyle bir yeteneği 
var. Resmiye Hanım, her 
yere gidebilir. Ömrünün 
sonuna gidip, bugününe 
dönebilir. Bunu düşün-
dükçe rahatladım. Dör-
düncü kitabının çıktığını 
duyunca bu düşüncelere 
daldım, ama aynı zaman-
da tabii ki sevindim. Çün-
kü Bulgaristan çapında 
herhalde her gün kitaplar 
ve şiirler yazılıyor. Ama 
özellikle bizim Kırcaali’de, 
bizim toplumdan bir kişi-
nin kitabının çıkarılması 
bizim için önemli bir olay-
dır. Bu yüzden Resmiye 
Hanım’ın dördüncü kita-
bını çıkarmasını önemli 

bir olay olarak görmeliyiz, 
gereken saygıyı göster-
meliyiz. Ben bu yüzden 
Resmiye Hanım’a her 
şeyden önce daha çok 
şiir kitapları yazmasını 
dilerim. Sevindiğim konu 
da işte buralı, Kırcaalili 
olduğu ve Kırcaali’de bir 
kitabın daha çıkması beni 
çok onurlandırdı ve sevin-
dirdi. Bu yüzden Resmiye 
Hanım’a teşekkürlerimi 
arz etmek istiyorum ve 
aynı zamanda nice yeni 
şiirler ve kitaplar diliyo-
rum. Eserlerini bizimle 
paylaştığı için teşekkür 
ederim”. 

Programın sonunda 
Ömer Lütfi Kültür Derneği 
Müdürü ve aynı zamanda 
Kırcaali Türk Kültür ve Sa-
nat Derneği Başkanı Mü-
zekki Ahmet, yeni Türkçe 
kitap çıkmasının her gün 
olan bir şey olmadığı için 
burada Türkçe kitapların 
tanıtıldığı organizasyon 
yapmaktan dernek ola-
rak mutluluk duydukları-
nı ifade ederek, katılım-
cıları genç şair Hatice 
Durgut’un “İçimdeki Ke-
lebek” birinci şiir kitabı-
nın tanıtımına davet etti. 
Ayrıca bu ay derneklerin 
düzenlediği diğer kültürel 
etkinlikleri de duyurdu. 

G e c e  R e s m i y e 
Mümün’ün tebriklerini su-
nan katılımcılara imzalı 
kitabını hediye etmesiyle 
son buldu. 

            Kırcaali Haber

Necmi Ali: “Türkiye sorumluluk sahibi 
olduğunu artık kanıtladı, şimdi sıra AB’de”
Avrupa Milletvekili Nec-

mi Ali’nin Avrupa Birliği 
Parlamentosu-Genel Ku-
rul Toplantısı’ndaki konuş-
ması:

“Özellikle savaşın yakıp 
yıktığı Suriye'den gelen 
mülteci dalgası Avrupa`da 
ve AB üyesi olan devlet-
lerde, barındırma güçleri 
ile ilgili sorunlar su yüzüne 
çıktı. 

Schengen sistemi mülte-
cilerin sorunları karşısın-
da zorlandı ve bu insani 
mültecilik kriz AB üyesi 
olan devletler arasında 
önemli fikir ayrılığına yol 
açtı.

AB ve Türkiye, bu kri-
ze çözüm getirecek iki 
vazgeçilmez taraf olarak 
görünüyor. Türk desteği 
olmadan, mülteci krizine 
çözümün mümkün olama-
yacağına dahil Avrupa`da 
gittikçe yoğunlaşan bir 
fikir oluşmaktadır. Ancak, 
şu anda AB kurumları Tür-
kiye İlerleme Raporu'nda 
bazı iyi niyetli açıklama-
larına rağmen, stratejik 
ortağı olmadan masaya 

yatırabilecekleri mevcut 
fikirlerden mahrumdurlar.

Türkiye 2.5 milyon mül-
teciye ev sahipliği yapma-
sına rağmen, acil gereksi-
nimler ardından - sağlık, 
eğitim ve iş sağalmak gibi 
uzun vadeli ihtiyaçlarla da 

karşı karşıya kalmaktadır. 
AB'nin bu sorunlarla yeni 
yeni karşı karşıya kalma-
sını gözlemleyebilirsiniz.

Bu sorunun git t ikçe 
daha acil durum alması 
kötüleşen güvenlik orta-
mına ve yoğun göçmen 
sorunları karşısında git-
tikse hareketleniyor. AB 

sadece maddi destek ve-
rerek bu sorunun bu defa 
giderilmesini sağlayama-
yacak. Mülteci dalgasını 
önlenmek için daha hızlı 
hareket etmek zorunda-
dır. Acilen somut sonuçlar 
elde etmek için, bir yan-

dan güçlü eylem ve da-
yanışmaya, diğer yandan 
ise Türkiye’yi göz önünde 
bulunduran Birleşik Avru-
pa pozisyonu, uzun vadeli 
ve geliştirilmiş bir strateji-
ye ihtiyacımız var. 

Türkiye sorumluluk sahi-
bi olduğunu artık kanıtla-
dı, şimdi sıra AB’de.”
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İş gücü piyasasındaki olumlu eğilimlere rağmen işsizlik yüzde 10
Bulgaristan’daki işsiz-

lik, yılın ikinci üç ayında 
2010 yılından bu yana en 
düşük seviyesine kadar 
ulaşmıştır. Milli İstatistik 
Enstitüsü’nün verilerine 
göre şu an işsizlik oranı 
yüzde 10, istihdam edilen 
kişilerin sayısı ise 3 milyo-
nun üzerindedir. Bu sonuç 
ama ekonomimizin yeni iş 
yeri açma imkanlarını sa-
dece nispeten gösteriyor. 
Olumlu eğilime rağmen 
Nisan ayından Temmuz 
ayına kadar istihdam bi-
raz artmıştır, ama istih-
dam artışı temposu ya-
vaşlanmıştır.

P i ya s a  Eko n o m i s i 
Enst i tüsü’nden Yavor 
Aleksiev, bu konuyla ilgili 
şu yorumda bulundu: “Mil-
li İstatistik Enstitüsü’nün 
son verilerine göre 2015 
yılının ikinci üç aylığında 
31 bin kişi istihdam edildi. 
2014 yılının son üç aylı-
ğında ve bu yılın başında 
ekonomi, 50 ile 60 bin 
arasında kişiye istihdam 
sağlıyordu. İlk defa artık 
ikinci üç aylık bir dönem-
de düşen ve istihdam edi-
len kişi sayısında azalma 
eğilimi gözlemlemekteyiz. 
İstatistiksel olarak yavaş-
lama ortadadır.

Analizlerimize göre iş-
sizlik düşüşü, şimdiye ka-
darki tempolarıyla devam 
edemez. Bunun nedeni, 
insanların büyük bir kıs-

mının artık büyük bir ola-
sılıkla iş bulduğudur.”

Bir yandan iş gücü pi-
yasası dışındaki rekabet 
güçlü uzmanlar azdır, öte 
yandan ama daha yüksek 
bir istihdamın teşvik edil-
mesi için ekonomideki 
yatırımlar yetersizdir. Dü-
şük kalifiyesine rağmen 
işsizlerin bir kısmı, ülkeyi 
terk ediyor ve yurtdışında, 
çoğunlukla AB’nin ekono-
mik açıdan daha gelişmiş 
ülkelerinde iş buluyor. Ül-
kemizdeki iş şartlarından 
ve ücretlerden memnun 
olmayan tıp kadroları gibi 
çok uzmanlar da yurtdışı-
na gidiyor.

“İş gücü piyasasında 
hala bir süredurum ha-

kimdir. Yılın sonuna kadar 
ekonomide istihdam edi-
lenler sayısının artmasını 
bekliyoruz, çünkü genel-
likle üçüncü üç aylığı en 
güçlüdür” diye tahmin 
ediyor analizatör Yavor 
Aleksiyev ve sözlerine 
devamla şunları belirti-
yor: “Geçen senenin so-
nunda ve bu yılın başında 
yeniden yapılanma ülke 
topraklarında eşit olarak 
bölünmüştü. Şimdi ise bu 
yılın Nisan ile Temmuz 
ayları arasındaki dönem 
hakkındaki veriler, en 
çok iş imkanlarının Sof-
ya ve Varna’da olduğunu 
gösteriyor. İş yerleri sayı-
sı, Smolyan, Kırcaali ve 
Haskovo’nun bulunduğu 

Bulgaristan’ın Güney-
Merkez Bölgesinde çok 
düşmüştür. Haskovo dı-
şında bütün diğer illerde 
yıllık bazda iş imkanları 
azalıyor. Oysa ülkemizin 
Güney-Merkez Bölgesi 
2012-2014 döneminde iş 
gücü piyasasının yeniden 
yapılanmasının başınday-
dı. Kuzeybatı ve Kuzey-
Merkez Bölgedeki du-
rum ağır kalmaya devam 
ediyor. Buna istisna sa-
dece Veliko Tırnovo’dur. 
Gabrovo ve Ruse illeri 
nispeten sabittir, ama 
Kuzeybatı Bulgaristan’da 
ilerleme için göstergeler 
yoktur. Loveç, Montana 
ve Vidin gibi bazı illerde 
yapılanma eğilimi söz ko-

nusu bile olamaz.”
Yerel şirketler neredey-

se hiç yatırım yapmıyor. 
Kr izden önce Bulgar 
ekonomisine ivme ka-
zandıran yabancı ser-
maye tarafından ilgi ise 
çok düşmüştür. Pahalı 
mali kaynaklar, güvensiz 
iş ortamı ve nüfusun dü-
şük satın alma kabiliyeti, 

vatandaşların ve iş dün-
yasının iktisat girişimini 
durduruyor. 
Bulgar istan Merkez 

Bankası’nın son verileri-
ne göre yılın ilk yarısında 
doğrudan yabancı yatı-
rımlar, yüzde 2 olup ka-
yıpların kapatılması için 
kullanılmıştır.
            Kırcaali Haber

Varna’da Kızılhaç Film Festivali
Varna şehrinde düzenlenen 16. Kızılhaç ve Sağlık 

Filmleri Festivali'nde katılımcılar, "İlgisizliğe Hayır! 
Hümanizmi Destekleyelim!" şeklindeki mesaja imza 
atarak uluslararası kamuoyunu sığınmacılara destek 
olmaya çağırdı.

Festival programı kapsamındaki yuvarlak masa top-
lantısında, uluslararası çapta sığınmacı ve göçmenle-
rin sorunları ele alındı.

Forumun açılışını yapan Bulgaristan Kızılhaçı (BÇK) 
Genel Başkanı Hristo Grigorov, Avrupa'daki sığınma-
cı akınının getirdiği insani sonuçlarına değinerek, 
BÇK'nın bu ortamdaki çalışmalarından söz etti.

Festivale katılan Türk heyetinin başkanlığını yapan 
Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar da ko-
nuşmasında Türkiye'deki sığınmacıların barındırılması 
ve yaşamlarının rahatlatılması için kurumun çabaları 
konusundaki bilgi verdi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Margarita 
Popova da savaşların memleketlerinden kovduğu, ya-
bancı topraklarda barındırılan sığınmacılarla kararlı bir 
dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.

Popova, endişe verici bugünkü durumdan sorumlu 
politikacılara çağrıda bulunarak, İkinci Dünya Savaşı 
sonrası yaşanan bu en büyük insani krize acil çözüm 
bulmalarını istedi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu Av-
rupa Bölgesi Temsilcisi Mette Petersen, katılımcılara 
Avrupa'da ve özellikle kişisel izlenimlerde bulunduğu 
Macaristan, Sırbistan ve Makedonya'daki sığınmacı 
krizinin boyutlarını anlattı. 

Türk yönetmen Fatih İşçi'nin uluslararası jürisinde 
bulunduğu festival, 3 Ekim'de düzenlenen ödül töreni 
ile sona erecek.

BNT'deki Türkçe Haberler 15 Yaşında
Bulgar i s tan  U lusa l 

Televizyonu'nda (BNT) 
alınan parlamento kara-
rıyla yayınlanmaya başla-
yan Türkçe haber yayınla-
rı 15 yaşına girdi.

Bulgaristan Devlet Tele-
vizyonu Türkçe haberler 
editörlüğü ekibi, 15'inci 
yayın yıl dönümünü BNT 
Haber Dairesi'ndeki mes-
lektaşlarıyla kutladı.

Kurum Başkanı Vyara 
Ankova başta olmak üze-
re diğer servis çalışanları, 
Türkçe Haberler ekibinin 
yıl dönümünü kutlayarak, 
başarılar diledi.

BNT Genel Müdürü 
Vyara Ankova, bayram 
dolayısıyla AA'ya yaptığı 
açıklamada, "Avrupa aile-
sinin üyesi olan bir kamu 
medya kuruluşu olarak 
devletimizde hoşgörü ve 
kültürel çeşitliliği destek-
liyoruz" dedi.

Bulgaristan'daki farklı 
kökenden gelen vatan-
daşların ve tüm ülkenin 
ilgilendiği konuları pro-
fesyonel bir yaklaşımla 
kamuoyuna aktarmaya 
çalıştıklarını belirten An-
kova, yayınlarında farklı 
toplulukların kültürlerinin 
daha çok tanıtılması ve 

onların yaşadıkları böl-
gelerin sahip olduğu ya-
şamsal efsanelerin yayın 
ortamında sunulmasını 
amaçladıklarını kaydetti.

Türkçe Haberler servisi 
baş editörü İzzet İsmailov 
da, 15 yaşına basmaktan 
duydukları mutluluğu dile 
getirerek şunları söyledi:

"Çok zor bir süreçten 
geçtik. İlk başlarda Bulga-
ristan tarihinde, milli tele-
vizyonda ilk defa Türkçe 
yayın oldu. Halkın bazı 

kesimlerinden olumsuz 
tepkiler geliyordu. Ama o 
tepkiler hiç bir şekilde bizi 
etkilemedi."

Profesyonelce çalış-
mayı sürdürdüklerini be-
lirten İsmailov, "İşte, hiç 
bir sorun yaşamadan 15. 
yılımıza ulaştık. Bunun 
Bulgaristan'daki Türkler 
için, bizim için büyük bir 
başarı olduğuna inanıyo-
rum" dedi.

İzzet İsmailov, Sela-
mi Hasan ve Mine Adalı 

Radoykova'nın görev yap-
tığı BNT Türkçe haberler 
editörlüğü, Bulgaristan 
Parlamentosu'nunda alı-
nan özel bir karar sonrası 
2 Ekim 2000 yılında yayın 
hayatına başlamıştı.

BNT Türkçe haberler 
servisi hafta içi her gün 
kamuoyunun ilgilendiği 
başlıca siyasi, kültürel 
olayları derleyen ve 10 
dakika süren bir bülten 
sunuyor.

             Kırcaali Haber

Birinci sınıf öğrencilerine 
160 bin leva yardım

Şu ana kadar Kırcaali ilinde birinci sınıfa giden 635 
çocuğa bir kereye mahsus olarak yeni eğitim öğretim 
yılı için 250’şer leva yardım parası ödendi. Toplam 
158 750 levadan fazla ödeme yapıldı.

Kırcaali Sosyal Yardımlar Müdürü Nermin Mehmet, 
“Artık okula yeni başlayan 1380 çocuğun yarısına 
yardım yapıldı” diye bildirdi.

İl çapında birinci sınıf öğrencisine destek ödenmesi 
için 900 başvuruda bulunuldu. Onlardan 761’i onay-
landı. 129 başvuru kararın da çıkması bekleniyor.

Müdür Nermin Mehmet, “Yapılan destek ödemesiy-
le eğitim öğretim yılının başında yapılan masrafların 
bir kısmının karşılanması eğitim öğretim ve sosyali-
zasyon için eşit imkanlar sağlanması amaçlanıyor” 
dedi.                                                Kırcaali Haber
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Türkiye büyümede Avrupa üçüncüsü
Türkiye, bu yılın ikin-

ci çeyreğinde kaydettiği 
yüzde 3,8'lik büyüme ora-
nıyla, Avrupa ekonomileri 
arasında üçüncü sıraya 
yerleşti.

AA muhabir inin Tür-
kiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) ve Avrupa İstatis-
tik Ofisi'nden (Eurostat) 
derlediği verilere göre, 
Türkiye ekonomisi yılın 
ikinci çeyreğinde geçen 
yılın aynı dönemine kıyas-
la yüzde 3,8 ile beklenti-
lerin üzerinde büyüdü. 
Aynı dönemde, 28 üyeli 
Avrupa Birliği (AB) ve 19 
üyeli Avro Bölgesi'nde or-
talama büyüme sırasıyla 
yüzde 1,9 ve yüzde 1,5 
düzeyinde gerçekleşti. 
Böylece Türkiye ekonomi-
si, küresel büyümeye iliş-
kin tedirginliklerin arttığı 
son dönemde büyümesini 
sürdürerek, birçok Avrupa 
ülkesini geride bıraktı. 

Türkiye ekonomisi ikinci 
çeyrekte, AB ülkeleri ara-
sında, henüz sonuçları 
açıklanmayan İrlanda ve 
Lüksemburg dışındaki 26 
ülkenin 24'ünden daha iyi 

bir büyüme performansı 
sergiledi.

Bu dönemde ABD Mer-
kez Bankası'nın (Fed) 
aşırı gevşek para poli-
tikalarında gevşemeye 

gitmesinin gelişen ülkeler 
üzerinde yarattığı baskı-
nın yanı sıra Avrupa'daki 
toparlanmanın henüz is-
tenilen düzeyde olmama-
sı, önemli ticaret partneri 

konumunda bulunan ül-
kelerdeki jeopolitik riskler 
Türkiye ekonomisi üzerin-
de aşağı yönlü baskı ya-
ratan unsurlar olarak öne 
çıktı. Tüm bunlara karşın 
Türkiye, bu yılın ikinci 
çeyreğinde son 5 çeyre-
ğin en hızlı Gayrisafi Yur-
tiçi Hasıla (GSYH) artışını 
yakalamayı başardı.

Türkiye 23 çeyrektir 
büyümesini sürdürüyor

Türkiye ekonomisi, ikin-
ci çeyrekteki yüzde 3,8'lik 
GSYH artışıyla kesinti-
siz büyümesini 23'üncü 
çeyreğe taşıdı. Türkiye 
ekonomisi en son 2009 
yılının üçüncü çeyreğinde 
yüzde 2,8 daralmıştı. Tür-

kiye bu büyüme oranıyla, 
AB üyesi ülkeler arasında 
yüzde 4,8 büyüyen Mal-
ta ve yüzde 4,4 büyüyen 
Çek Cumhuriyeti 'nden 
sonra üçüncü sırayı aldı. 
Slovakya ve İspanya yüz-
de 3,1'lik, Polonya yüzde 
3,6'lık, Romanya da yüz-
de 3,7'lik oranla yüzde 
3'ün üzerinde büyüyen 
ülkeler oldu. Avrupa'nın 
en büyük ekonomisi olan 
Almanya bu yılın ikinci 
çeyreğinde yüzde 1,6 
büyürken, GSYH artışı 
İngiltere'de yüzde 2,6, 
Fransa'da yüzde 1 ve 
Yunanistan'da ise yüzde 
1,6 oldu.

            Anadolu Ajansı

Bulgaristan Başmüftülüğü’nden 
Türk Halkına Taziye Mesajı
Bulgaristan Başmüf-

tülüğü, 10 Ekim 2015 
tarihinde Türkiye’nin 
başkent i Ankara’da 
meydana gelen terör 
saldırısından dolayı 
tüm Bulgaristan Müslü-
manları adına hayatını 
kaybedenlerin aile ve 
yakınlarına taziye dilek-
lerinde bulunarak, yara-
lılara acil şifalar temen-
ni etti. Türkiye’nin Sofya 
Büyükelçisi Süleyman 
Gökçe’ye gönderdiği ta-
ziye mektubunda Baş-
müftü Dr. Mustafa Hacı, 
tüm Türk halkına ve acı-
lı ailelere başsağlığı ve 

sabrı cemil dileklerini 
ve yaralılara acil şifalar 
temennilerini iletmesini 
rica etti. 
Olayla ilgili Başmüftü-

lük tarafından bu defa 
da son yıllarda Müslü-
manların yaşadığı böl-
gelerde masum insan-
lara yönelik saldırıların 

artmasının son derece 
üzüntü verdiği, barışı 
ve insanlığın geleceği-
ni tehlikeye attığı görü-
şü ifade edildi. Açıkla-
mada şu ifadelere yer 
verildi: “Din, etnik kö-
ken ve coğrafi konum 
farklılıkları fark etmek-
sizin insanlığa yönelik 
saldırı eylemleri kabul 
edilemez ve kınanma-
sı gerekir. Savunmasız 
bir halde ölüm hedefine 
dönüştürülerek, masum 
insanların haklarının 
çiğnenmesi akıl almaz 
bir şey”. 

Bulgaristan ihracatında 
artış yaşandı

Ulusal İstatistik Kurumu’nun verilerine göre yılın ilk 
7 ayında Bulgaristan ihracatı yüzde 9’un üzerinde ar-
tarak yaklaşık 14 milyar avro oldu.

İthalatta da yavaş tempo ile de olsa yüzde 5’in üze-
rinde artış gözlendi ve ithalat değeri 15 milyar avroya 
ulaştı. 

Bulgaristan’ın başlıca ticari ortakları AB ülkeleri 
olmakla beraber bunlar arasında Almanya, İtalya ve 
Romanya başı çekiyor. AB dışında olan üçüncü ülkeler 
arasında Türkiye ve Çin ile en fazla ticaret yapmak-
tadır.

Draganovo köyünde yenilenen cami hizmete açıldı
Sağlık ve bereket duası 

ile Çernooçene (Yenipa-
zar) İlçesi’nin Draganovo 
(Şabanköy) köyünde bu-
lunan ve tadilatı yapılan 
cami hizmete açıldı.

Kırcaali, Haskovo (Has-
köy) ve Krumovgrad (Ko-
şukavak) Bölge Müftüleri 
Beyhan Mehmet, Basri 
Eminefendi ve Nasuf Na-
suf önderliğinde mevlit 
programını bölgeden din 
adamları gerçekleştirdi.

Mevlit okunmasıyla baş-
layan merasim Kur’an-ı 
Kerim tilavetiyle devam 
etti.

Camiyi yenileme çalış-
maları Müslümanların 
yaptığı bağış ve Çernoo-

çene Belediyesi’nin mali 
desteğiyle gerçekleşti. 
Çatı tamamen yenilendi. 
Duvarlar sıvandı ve güç-
lendirildi. Zemin katına 

beton döküldü ve yer dö-
şemesi değiştirildi. Ahşap 
pencereler PVC ile de-
ğiştirildi, minare boyan-
dı. Cami Encümenliğinin 

koruduğu bir kitabede ca-
minin son komple tadilatın 
1838’de, yani 177 yıl önce 
yapıldığı yazıyor. 

Müslümanlar, dini bina-
nın yenilenmesini maddi 
olarak destekleyen bağış-
çılara teşekkür etti.

Törende konuklar ara-
sında Çernooçene Bele-
diye Başkanı Aydın Os-
man, Kırcaali Milletvekili 
Şabanali Ahmet, birçok 
din görevlisi ve bölgeden 
Müslümanlar hazır bulun-
du. 

Katılımcılara Draganovo 
köyü sakinlerinin hazırla-
dığı pilav ve mekik çörek-
leri ikram edildi. 

             Kırcaali Haber

45 yıl sonra Malka Yabılka 
yolu asfaltlandı

Ardino’nun (Eğridere) Yabılkovets (Elmalı) köyünün 
merkezinden Malka Yabılka mahallesine uzanan yak-
laşık 3 kilometrelik yol kesimi 45 yıl süren bekleme-
den sonra asfaltlandı. Kesim Yabılkovets-Hromitsa 
(Topallar) yolunun bir parçası. 

Projeye göre yol kenarında drenaj hendekleri yapıl-
dı, bordür döşendi. Standart yansıtıcı yol işaretleri ve 
tehlikeli yerlere çelik esnek korkuluklar monte edildi. 
Yatay trafik işaretleme yapıldı.

Malka Yabılka’dan 78 yaşındaki Ramadan Bekir, 
“Bu yolun asfaltlanması bizim mahalle için büyük bir 
olay. Onlarca yıldır yolun asfaltlanmasını bekliyorduk. 
Geçen asrın 70’li yıllarında yol yapıldığı zaman biz-
zat yardım ettim. Özellikle sonbahar ve kış aylarında 
yolumuz kullanılamaz hale gelirdi. Belediye Başkanı 
Resmi Murat’ın şahsında belediye yönetimini küçük 
yerleşim yerlerini de düşündükleri için tebrik ederim” 
dedi. 

Belediye çalışanları, Yabılkovets-Hromitsa yolunun 
tamamında onarım ve yeniden yapılandırma çalışma-
ları yapılacağını belirttiler. Bu yolun Ardino Belediyesi 
Afet Acil Eylem Planı’na göre ulusal yol şebekesinde 
afet durumu oluşması halinde çevre yolu olarak kul-
lanılması öngörülüyor. 
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Radyo Kırcaali’ye yayın lisansı verildi
Elektronik Medya Kurulu 

(SEM) gerçekleştirdiği otu-
rumunda yapılan oylamada 
4 kabul oyu ile (SEM) Radyo 
Kırcaali’ye yayın lisans hak-
kı kabul edildi. Karara göre, 
Bulgaristan Milli Radyosu’nun 
(BNR) bölgesel radyosu ola-
cak olan Radyo Kırcaali Türkçe 
programlar da yayınlayacak. 
BNR’nin dokuzuncu bölgesel 
radyosu olacak olan Radyo Kır-
caali, 2015 yılının ocak ayında 
yayın hayatına başlayacak.

Kırcaali Radyosu, 2016 yı-
lında 3 saat, 2017’de 6 saat, 
2018’de 12 saat kendi içeriği 
olan programlar yayınlayacak. 
2019 yılında ise radyonun kendi 
içeriği olan programların süresi 
18 saate ulaşacak. Belirtilen ta-
rihe kadar Kırcaali Radyosu’nda 
BNR’nin “Bılgaria” ve “Horizont” 
programları devrede olacak.

Kararın açıklanmasının ardın-
dan ırkçı İç Makedon Devrim-
ci Örgütü (VMRO) temsilcileri 
SEM’in, BNR’nin bölgesel rad-
yosu olarak Türkçe programlar 
yayınlayacak Radyo Kırcaali’ye 

yayın lisansı vermesi kararını 
itiraz edeceklerini bildirdiler.

Başta VMRO sekreteri ve mil-
letvekili Yulian Angelov olmak 
üzere parti temsilcileri de otu-
rumda hazır bulundular. Irkçı 
ve milliyetçi parti aktivistleri bu 
defa da SEM Başkanı Georgi 
Lozanov ve BNR Genel Müdü-
rü Radoslav Yankulov’un istifa 
etmesini isteyerek “HÖH Aşağı” 
ve “Vatan Hainleri” diye slogan-
lar attılar.

SEM oturumuna BNR tem-

silcileri katılmadı. VMRO tem-
silcileri, BNR’nin bölgesel rad-
yosu olarak Türkçe programlar 
yayınlayacak Radyo Kırcaali’ye 
yayın lisansı verilmesi teklifini 
kamu tartışması yapılmaksızın 
yaptığını öne sürerek, “BNR, 
Bulgaristan’da vergi mükellef-
lerini razı olmadıkları bir şey 
için para ödemelerini mecbur 
kılıyor. Bu SEM’in kararı Hak 
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
ve Türkiye’nin çıkarlarına hizmet 
ediyor” iddialarında bulundular.

Bulgaristan sığınmacıları 
"tehlike" olarak görüyor

Bulgaristan'da yapılan bir an-
kete göre ülkede yaşayan va-
tandaşlar sığınmacıları tehlike 
olarak görüyor ve yarısından 
fazlası sığınmacıları ülkelerinde 
istemiyor.

Bulgarların çoğu ülkelerine sı-
ğınmacı alınmasını istemediği 
bildirildi.

A lpha Research kamu -
oyu araşt ı rma ş i rket in in 
Bulgaristan'da yaptığı ankete 
göre, Bulgarların yüzde 63'ü sı-
ğınmacı kabul edilmesine karşı 
çıkıyor ve sığınmacıları Bulga-
ristan için tehlikeli olarak görü-
yor. Sığınmacıların ülke için teh-
likeli olmadığını söyleyenlerin 
oranı yüzde 34 olduğu belirtildi.

Ankete katılanların yüzde 89'u 
insan kaçakçılığına karşı sert 
önlemler alınmasını istedi, yüz-
de 82,9'u da güvenlik güçlerinin 
çalışma koşullarının iyileştiril-
mesi gerektiğini ve Türkiye ile 
ortak sınıra çekilen tel örgü en-

gelinin doğru bir adım olduğunu 
ifade etti.

Ankete göre, Bulgarların sa-
dece yüzde 27,3'ü bütçeden 
sığınmacılara maddi destek ve-
rilmesini onaylıyor, yüzde 57'si 
de mülteci kamplarındaki ya-
şam koşullarının iyileştirilmesi 
gerektiğini savunuyoruz.

Koşulsuz ve sınırsız sığınma-
cı kabulünü destekleyenler ise 
yüzde 3,7'de kaldı.

Sonuçları basına tanıtıp yo-
rumlayan şirket yetkililerinden 
sosyolog Boryana Dimitrova, 
halkın politikacıların söylemleri-
ne son derece duyarlı olduğunu 
belirterek ülkedeki sığınmacıla-
rın "sosyal olgu" olarak değil, 
"yığın" olarak algılandığını söy-
ledi.

Nüfusu 7 milyonun altında olan 
Bulgaristan'daki sığınmacı sa-
yısının 17 bin civarında olduğu 
ifade ediliyor.

                     Anadolu Ajansı

7 Ekim 2015 tarihinde Balkan Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Naci Şahin ve bera-
berindeki heyet üyeleri T.C. Filibe Başkonsolosluğunu ziyaret ettiler.


