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Cumhurbaşkanı Plevneliev’den Başmüftüye Tebrik Mesajı
yeniden Başmüftü seçildi. Bulgar Bilimler Akademisi (BAN)
Başkanı Akademisyen Stefan
Vodeniçarov, Kosovo Sofya
Büyükelçisi Şpend Kallaba, Umman Sultanlığı Temsilcisi Ali Saeed Al Kathiri tebrik mektupları
gönderdiler, Suudi Arabistan
Krallığı Geçici Büyükelçisi Abdul Aziz Abdullah Aly-Matar ise
bizzat kendisi tebriklerini sundu.
BAN Başkanı Akademisyen
Stefan Vodeniçarov tebrik mektubunda şu ifadelere yer veriyor:
“Yeniden Başmüftü seçiminiz
için sizi kalben tebrik ediyorum.
Kişisel ve profesyonel niteliklerinizle Bulgaristan’da farklı
dinlerin mensupları arasında
geleneksel iyi ilişkilerin korunmasından başka ülkede anlaş-

Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, yeniden Bulgaristan
Müslümanları Başmüftüsü seçilen Dr. Mustafa Hacı’ya gönderdiği tebrik mektubunda şu ifadelere yer verdi: “Yeniden Başmüftü seçiminiz için tebriklerimi
kabul buyurun. Bulgaristan’da
Müslüman toplumu tarafından
size verilen güven başarılarınızın tanınmasının ifadesinden
başka sizi ülkedeki Müslümanların yararına ve ülkede farklı
dinlerin mensupları arasında
anlaşma ve karşılıklı saygının
güçlendirilmesine yönelik çalışmalarınıza devam etmekle
yükümlü kılıyor”.
Cumhurbaşkanın ifadelerine göre kendileri her zaman
Bulgaristan’da temel dinler ara-
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sında diyaloğun sürdürülmesi
ve teşvik edilmesi için aktif olarak çalışmıştır.
Cumhurbaşkanı mektubunda,
“Bu nedenle Ortodoks Hıristiyan olan Bulgarların geleneksel Paskalya ve Noel ayinlerine
katıldığım gibi her yıl Sofya’daki
sinagogda Yahudilerin Hanuka
bayramında bir mum yakıyorum,
düzenli olarak Müslümanların
iftar yemeklerine ev sahipliği
yapıyorum ve dinsel aidiyetleri
fark etmeksizin tüm Bulgaristan
vatandaşlarının dini bayramlarına katılıyorum” diyor.
Plevneliev’in ifadelerine göre
bu saygı ifadesi olmakla birlikte hep beraber barış ve uyum
içinde yaşama irademizin ve
seçimimizin önemli bir doğru-

lanmasıdır.
Cumhurbaşkanı Rosen
Plevneliev,”Bulgaristan vatandaşlarının etnik ve dini mensubiyeti fark etmeksizin anlaşma
içinde onurlu bir şekilde bir arada yaşama modelinin hepimizin
dürüst ve aktif çabalarına dayandığına derinden inanıyorum.
İşte bu yüzden Bulgaristan’da
dini topluluklar arasındaki güvenin güçlendirilmesi çabalarınıza devam edeceğiniz kanısındayım” diye belirterek, Başmüftünün yolunun açık olmasını
diliyor.
24 Ocak 2016 tarihinde Milli
Kültür Sarayı 1 Nolu Salonda
gerçekleşen Bulgaristan Müslümanları Olağan Ulusal Konferansında Dr. Hacı, oybirliğiyle

manın korunmasının yanı sıra
yakınlaşma ve dini hoşgörünün
güçlendirilmesine yönelik çalışmaya devam edeceğinizden
eminim”.
Akademisyen Vodeniçarov’un
ifadesine göre zorluklar yaşadığımız şu günlerde, krizler ve
imtihanlarla dolu yıllarda merhamet, şefkat ve affetmek en
büyük ihtiyaç duyduğumuz değerler arasındadır.
Akademisyen Vodeniçarov,
BAN ile Başmüftülük arasındaki
iyi ilişkilerin gelecekte de devam
edeceği ümidini dile getiriyor.
Dr. Hacı, yeniden Başmüftü
seçimi için yurt içinden ve yurt
dışından tebrik mesajları almaya devam ediyor.
Kırcaali Haber

Filibe Başkonsolosu Alper
Aktaş’ın Veda Ziyaretleri

Cumhurbaşkanlığı Dışişleri
Başdanışmanlığında görevlendirilen T.C. Filibe Başkonsolosu
Alper Aktaş, veda ziyaretlerine

Katılımcılar, Başkonsolos
Aktaş’a Bulgaristan ve Türkiye
arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin güçlenmesine katkılarından

devam ediyor.
29 Oc ak 2016 tar ihinde
Kırcaali’yi veda ziyaretinde bulunan T.C. Filibe Başkonsolosu
Alper Aktaş, dini, siyasi ve STK
temsilcileriyle görüştü.
Görüşmede, Milletvekili Şabanali Ahmet, Cebel Belediye
Başkanı Bahri Ömer, Kırcaali
Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, Haskovo Bölge Müftüsü
Basri Eminefendi ve Mestanlı
İlahiyat Lisesi yönetimi yer aldı.

dolayı teşekkür ettiler, yeni görevinde başarılarının devamını
dilediler.
Kırcaali ve Haskovo bölge
müftüleri Başkonsolos Aktaş’a
birer teşekkür plaketi sundular.
Sayın Aktaş bugün Filibe
Atatürk Kütüphanesi’ni, Anadolu Üniversitesi Filibe Ofisi’ni
ve Bulgar-Türk İşadamları
Derneği’ni de veda ziyaretinde
bulundu.
Kırcaali Haber
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Tarihte Bu Hafta: 25-31 Ocak
26 Ocak 1699:
Kar lofç a antlaşması
imzalandı. Anlaşmayla Osmanlı Devleti Orta
Avrupa’daki topraklarının önemli bir kısmından

3065 sayılı Azınlık Okulları Eğitim Kanunu’nu yürürlüğe koydu. Bununla, Batı
Trakya’da adında Türk ve
Türkçe kelimeler bulunan
kurumların bu isimleri

biri olan bu süreçte çok
büyük acılar yaşandı.
Sivil, asker ayırımı yapılmaksızın gerçekleştirilen
saldırılarda çok sayıda
Boşnak yaralandı ve ya-

dığı “İslam Din Cemaati
ile İlgili Kanun”la, bu azınlığın dinsel, eğitimsel ve
vakıflarla ilgili özerkliğini
ortadan kaldırdı.
31 Ocak 1878:
Osmanlı Devletiyle Rusya arasında Edirne ateşkes Antlaşması imzalandı. Artık Çatalca’ya kadar
hem batı hem de doğu
Trakya’nın tek hâkimi
Rusya’dır.
31 Ocak 1946:

Kabul edilen anayasayla, altı cumhuriyet ve iki
özerk bölgeden oluşan
Yugoslavya federasyonu
kuruldu. Ayrıca yeni rejim tarafından Boşnaklar
ve diğer Müslümanların
haklarını savunmaya çalışan “Genç Müslümanlar”
isimli örgüt yasaklandı.
31 Ocak 1957:
Batı Trakya’da Gümülcine kentinde Türkler, milli
kimliklerini, kültürlerini,

haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla Sebat
adlı haftalık gazeteyi çıkarmaya başladı.
31 Ocak 1989:
Bulgaristan’da asimilasyon ve baskı politikalarına
karşı demokrasi ve özgürlüklerin korunması ve hayata geçirilmesi amacıyla
Avni Veli başkanlığında
Viyana 89 A destek örgütü kuruldu.
Metin EDİRNELİ

Mineralni Bani ve Çernooçene
belediyelerinden, kamu-özel
ortaklığı
vazgeçmek zorunda kaldı.
Bu anlaşma, aynı zamanda Osmanlı Devleti için
Avrupa’da sonun başlangıcıdır.
26 Ocak 1946:
Tür k Ö ğ retmenler
Birliği’nden atak. Bulgaristan Türk Öğretmenler
Birliği, Osmanpazarı yani
Omur tag’ta, Türklerin
özellikle eğitimle ilgili sorun ve haklarını dile getirmek amacıyla bir konferans düzenledi. Konferansta Türklerin eğitimiyle
ilgili önemli kararlar alındı.
26 Ocak 1990:
Yunanistan’da hak gaspı. Batı Trakyalı Türklerin
lideri milletvekili Sadık
Ahmet ve İbrahim Şerif
“Türküm” dedikleri için
hâkim karşısına çıkarıldılar. Yargılama sonucu
hem Sadık Ahmet hem de
İbrahim Şerif hapis cezasına çarptırıldılar.
27 Ocak 1999:
Yunanistan’da hukuk komedisi. İskeçe Seçilmiş
Müftüsü Mehmet Emin
Aga, 17 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın gerekçesiyse seçilmiş müftü
Aga’nın 1996 yılında yayınladığı bir mesaj nedeniyle, atanmış müftünün
makam ve yetkisini gasp
etmesidir. Yani Lozan Antlaşmasının hükümlerine
uymasıdır.
28 Ocak 1920:
Misak-ı Milli kabul edildi.
Meclisi Mebusan tarafından kabul edilen Misak-ı
Milli’de Batı Trakya’nın
hukuki durumunun belirlenmesi halk oylamasına bırakıldı. Fakat daha
sonra Lozan’da Türkiye,
tüm çabalarına karşın bu
isteğini taraflara kabul ettiremedi.
28 Ocak 1954:
Atina’dan azınlık eğitimi
düzenlemesi. Yunanistan,

kullanılmasına izin verildi. Fakat bu demokratik
bir açılımdan çok, Kıbrıs
sorununun alevlendiği bir
dönemde yapılan stratejik bir hamleden başka
bir şey değildir. Amaç,
Batı Trakya Türklerine
haklarını vermekten çok,
adadaki Türklerin sempatisini kazanmak ve onların, Kıbrıs konusunda
Yunanistan’ın politikalarına destek vermelerini
sağlamaktır.
28 Ocak 1958:
Kıbrıs’ta elim olaylar.

İngiliz Askeri Türklere
karşı ilk defa silah kullandı. İngiltere’nin Kıbrıs’taki davranışı 31 Ocak’ta
Tür kiye Büyük M illet
Meclisi’nde kınandı.
28 Ocak 1958:
Müc ahitlere destek.
1964 yılı Ağustos ayından beri Kıbrıs’ın Erenköy
kesiminde kuşatma altında bulunan 504 Mücahit
kurtarıldı. Bu insanlar,
Giresun yolcu gemisiyle
İskenderun’a getirildi.
28 Ocak 1995:
Saraybosna’da kuşatma
altında 1000 gün. Bosna Hersek’in başkenti
Saraybosna’da Müslümanlar Sırpların kuşatması altında 1000. günü
geçirdi. Dünya tarihinin
gördüğü en uzun ve en
acımasız kuşatmalardan

şamını yitirdi.
29 Ocak 1988:
Batı Trakya’da protesto.
Batı Trakya’da Türkler,
haklarını almak ve Türk
kimliklerini kabul ettirmek
için yürüyüş gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 bin kişinin
katıldığı mitingde, Yunan
polisinin müdahalesi sonucu 30 kişi yaralandı.
Bu tarihi gün daha sonra
Batı Trakya’daki Türkler
tarafından Milli Direniş
Günü olarak kutlanmaya
başlandı.
30 Ocak 1885:

Bulgar Prensliği, çıkardığı “Kamu ve Özel Okullar
Kanunu” kanunu ile Türk
okullarına özel okul yani
azınlık okulu statüsü verdi.
30 Ocak 1923:
Lozan Antlaşması görüşmelerine devam edildiği bir sırada Rum ve Türk
Ahalinin Mübadelesine
dair Antlaşma ve Protokol
imzalandı. Giden Rumlar,
anlaşmaya aykırı olmasına rağmen Batı Trakya’ya
yerleştirildi.
30 Ocak 1934:
Türkiye’de kurulan yeni
rejime muhalefet eden
gruplar, Bulgaristan’ın
Şumnu kentinde Yarın
adlı gazeteyi çıkarmaya
başladı.
30 Ocak 1930:
Yugoslav Krallığı, çıkar-

Haskovo (Hasköy) iline bağlı Mineralni Bani
(Meriçler) ilçe merkezinde, Kırcaali iline
bağlı Çernooçene (Yenipazar) Belediyesi ile
ortaklaşa olarak Yerel
Girişim Grubu oluşturulmasına ilişkin kamuözel ortaklığı kuruldu.
Kamu-özel ortaklığının
kuruluş toplantısında

hibe desteği almaya
hak kazanabilir. Mineralni Bani ve Çernooçene belediyeleri hibe
desteği için nüfus sayısı ile ilgili gerekliliği
karşılamak için ortak
bir Yerel Girişim Grubu oluşturacak. Oluş-

mayacak. İlgili kuruluşlar ve firmaların hibe
desteğine ilişkin proje
başvuruları ilk aşamada bu Yönetim Kurulu
tarafından onaylanacak. Gerekliliklere göre
her bir Yerel Girişim
Grubu’nun kendisine
ait donanımlı bir ofisi
olmalı ve tam gün çalı-

iki Rodop ilçelerinden
iş dünyasının ve sivil
toplum kuruluşlarının
temsilcileri yer aldılar.
Yerel Girişim Grubu
oluşturulmasına ilişkin
hazırlık tedbiri koordinatörü İvanka Duşkova ve Petraliyska,
ülke çapındaki Yerel
Girişim Gruplarının
uyguladığı Lider yönetim yaklaşımını tanıttılar. Lider yaklaşımının
uygulanması Yerel
Girişim Grubu oluşturulan ilçede büyük
miktarda mali kaynaklar sağlanılmasına yol
açabilir. Sadece Kırsal
Kesimlerin Kalkınması
Programı kapsamında
her iki ilçe 1,5 milyon
avroya yakın tutarda

turulacak Yerel Girişim
Grubu’nun proje başvuruları yapabilmesi
için bugün Yerel Gelişim Stratejisi hazırlanmasına başlandı.
Bundan önce eğitimler düzenlenecek, Yerel Girişim Grubu’nun
ise sivil toplum kuruluşu (STK) olarak kaydı
yapılacak. Bu kuruluşun merkezi Mineralni
Bani ilçe merkezinde
olup, 5 kişiden oluşan
kolektif bir organ tarafından idare edilecek.
Yönetim Kurulu Üyeliğinde denge olması
için, yani çeşitli STK,
halk toplum merkezleri, iş dünyası ve belediyelerin temsilcileri
yüzde 49’dan fazla ol-

şan bir idari müdür ve
uzmanın görevlendirilmesi şart. Artık Mineralni Bani Belediyesine
sağlanan ofis donanımı daha sonra Yerel
Girişim Grubuna teslim
edilecek.
Yerel Gelişim Stratejisi hazırlanması üzere
ekonomik ortamın analizi yapılmasında olumsuz ve olumlu yönler
aynı ölçüde önem arz
ediyor. Bu stratejinin
2023 yılına kadar uygulanacağının bilinmesi önemli. Uzmanların
ifadelerine göre Yerel
Gelişim Stratejisi nisan
ayının sonuna kadar
hazır olacak.
Kırcaali Haber
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Mustafa Bayramali’nin İkinci Öykü Kitabı
Kırcaalili avukat yazar
Mustafa Bayramali ilk dönemde yazdığı öykülerini
“Şahin Yuvası“ kitabında
topladı. Daha sonraki kaleme aldıklarını da, yakında basımdan çıkan ikinci
kitabı “Mevsim Artık Sonbahar” adı altında okuyuculara sundu.
Yazar, kitabına başlarken “Köyüm Kökenim ve
Bendeniz“, demiş. Doğduğu Ardino (Eğridere)
İlçesi Brezen (Halaçdere) köyü ile ilgili oldukça
ilginç araştırmalarına yer
vermiş.
Daha küçüklüğünden
beri köyün adı nereden
geldiği sorusu beynini
kurcalamış. Demokrasi
yıllarında bunu araştırma
fırsatı bulmuş ve köyünün,
kökeninin İran’nın Afganistan sınırında bulunan
Horasan bölgesi olduğu
kanısına varmış. Aslında
Halaç ismi Türk boylarından birinin adıymış. 603
yılında Kandahar havalisinde yaşayan Halaç
Türkleri, İran’ın kuzeydoğusunda Peçinken adlı bir
Türk devleti oluşturmuşlar. Daha sonraları zayıflayan bu devlet dağılmış,
netice olarak da Halaçlılar
Hindistan, Afganistan ile
birlikte, İran’a, Azerbaycan ve Anadolu’ya yayılmışlar. Şu an Türkiye’de

ki olayları, onun öykülerinde okurken, birden anlamlı ve değerli olduklarının
farkına varılıyor.
Kahramanlarını olayların akışındaki kişilerden
almış. Hayal ürünü daha
az kullanılmış. Böylece
de öyküleri daha gerçekçi olmuş. Belli ki, yazarın
mayası köyde yoğrulmuş.
Daha çocukluğunda
doğduğu yere, doğanın
güzelliğine, şirinliğine,
deresine tepesine, kuşuna, kurduna kendini kaptırmış. Öykülerin konusu
ve kahramanları Doğu
Rodop insanını ta ken-

16, Azerbaycan ’da 5 ve
Bulgaristan’da 4 köy Halaç ismini taşımaktaymış.
Halaç sözcüğünün anlamı
ise “Kalaç “ , yani “Aç Kal”
imiş. Köyü, kökenine dair
yeterli bilgi verdikten sonra kitabının bu bölümünde
kısaca kendinden de bahsetmiş.
Son yıllarda çeşitli gazete ve dergilerde çıkan en
iyi hesap ettiği 42 öyküsünü almış kitabına. Çalışma hayatı, çeşitli toplumsal görevlerde bulunması
ve hala avukat olarak
insanlarla haşır neşir olması, müellifi zamanın
nabzını tutup ilginç olayları öykü konusu yapmaya
olanak sağlamış. Etrafındaki olayların değerlendirmesini bilmiş, başkalarının sezemediklerini
görmüş, öyküleştirmiş.
Birçoklarımızın küçümsediği günlük yaşamımızda-

dileri. Onların acı ve tatlı
günlerindeki yaşantıları
işlenmiş ilmik ilmik, renk
renk dağ motifleriyle. Neredeyse bütün öykülerinde doğa, kahramanların
sevinç ve kederine, coşku
ve hüznüne ortak olmuş,
onlara eşlik etmiş. Doğanın dört mevsim değişen
renkleriyle, usta bir ressam fırçasıyla süslenmiş,
zenginleştirilmiş. Şimdiki
boy boy, türlü, türlü elbise dolu, ışık cümbüşünde
yüzen dükkanları dolaşırken, anıları onu maziye
götürmüş ve bunu “ Yamalı Pantolon “ adı altında ustaca anlatmış. “Köye
Gelen Yabancı” öyküsünde sözüm ona soya dönüş sürecinde Türklerin
isimlerinin değiştirilmesine, Mehmet kadar, dostu
Angel de üzülmüş. Teselli
edebilmek amacıyla Yanbol köylerinden kalkıp onu

buralarda, dağ başında
nasıl bulduğunu, akıcı bir
dille aksettirmiş. “Ana Dili,
Sahne Oyunu mu?”, “Bir
Bahçeden Bir Bahçeye”,
“Var Mıyız, Yok Muyuz?”,
“Huysuz Baba”, “Özlem
Çağrıları“ başlıklı öykülerinde, olay zincirinden çok
kahramanlarının düşüncelerine, olaylar karşısında iç dünyalarında meydana gelen çalkantılara
yer vermiş. Geleneksel
kısa öykülerinin yanı sıra,
felsefe akımının etkisi ile
bu gibi öykülerinde bireyi
merkeze almış, dış dünya
olgularının kahramanlarının iç dünyasındaki
yansımalarına odaklanmış. Balkan Savaşı esnasında bizim
buralardaki yaşanan
trajik (çok acıklı, feci)
olayları büyük bir
maharetle “Gelinin
Yükü“ öyküsünde
işlemiş. “Bilinçaltı
Anıları“, “Gazeteci
Kız”, “Havalı Dede“,
”Gitme! Diyemedi“
ve derlemeye giren
başka öyküler de kanaatimizce okuyucu
tarafından beğenilecek,
çıtır çıtır okunacaktır.
Kitabın dili sade ve akıcı
olup Doğu Rodoplar’da
konuşulan Türkçenin izlerini taşımaktadır.
Sık sık karşımıza çıkan
devrik cümleler, bu coğrafyaya has deyimler ve
atasözleri kullanılmış. Bu
nevi yaklaşım yapıtlarına
oynaklık ve renklilik getirmiş.
Müellif, kitabına “İz sürüp, araştırma“, diyerek
Kırkpınar yağlı güreşlerinin 1934 – 1942 yılları arasında 9 defa arka
arkaya olmak üzere 13
yıl başpehlivanlığını kazanan Cihangir, Kırcaali ilçesinin Krayno Selo
(Alkaya) köyü doğumlu
Hüseyin Alkayalı’ya hasrettiği araştırma yazısına
da yer vermiş. Alt başlıkta da “Deliorman’ın Koca

Yusuf’u varsa, Rodop’ların da Hüseyin Alkayalı’sı
var“ demiş heyecanlanarak.
“Fotoğraflardan gelen
fısıltılar“ başlıklı bölümde yazar, belli ki, çeşitlilik
olsun diye, okuyucunun
ilgisini çekmek amacıyla,
kendi arşivinden birkaç
fotoğraf eklemiş, ilginç alt
yazıları ile beraber.

Kitabına son olarak da
“Gazeteler yazdı ki…"
başlığını atarak çeşitli
gazete ve dergi ve derleme kitaplarında kendisine
dair çıkan, ilgi uyandıran,
yazıları aktarmış.
Arka kapakta ise güz
mevsiminin güzelliği ni içeren “Mevsim Artık
Sonbahar“ öyküsünden
bir alıntı var:
“Havada gri renkli bulutlar. Güneşin yüzü seyrek
görülüyor, ışıkları toprağa ha değdi, ha değecek.
Yerde otlar sararmış.
Ağaçlar bakır rengine bürünmüştür. Orman renk
cümbüşü içinde. Bahçelerdeki çiçekler solmuş.
Demek mevsim ar tık
sonbahar. Ben de yüce
Tanrı'mın verdiği ömrün
kıyısına yaklaştım artık.
Bundan ötesi belli, hep
sonbahar mevsimi yaşayacağım, güz gülleri
gibi. Onlar hiç ilkbahar,
yaz mevsimi görmemişler. Ben ise yetmiş yedi
dolayında yılın, dört mevsimine de sevindim, diye
düşünürken ıssızca şairin
bir şiiri fısıldandı kulağına:

"Ben suyumu kazandım da içtim,
Ekmeğimi böldüm de
yedim.
Alkışı duydum, ihaneti
gördüm.
Sesim de oldu, sessizliğim de,
Seviştiğimde oldu benim."
Her yaşın bir güzelliği olduğu gibi, güz mevsimin
de kendine has güzelliği
var, hem de nasıl!“
“Mevsim Artık Sonbahar” kitabını okuyan her
Rodoplu kendinden bir
parça, Rodopları bilmeyen her okur ise bu yöre
ve insanını tanıma fırsatını bulacaktır. Nitekim
elinizdeki bu kitap bir
tarih, etnografya, dil, kültür müzesi veya merkezi
değerindedir. İçinde Rodop dağlarını ve insanını
barındırır ”, demiş kitabın
editörü Habibe Halilibrahim.
Avukat yazar, Sayın
Mustafa Bayramali’ye
sağlıklı uzun ömür diler,
yeni eserlerini bekleriz.
Kırcaali Haber

Elif Mehmet’in, başarıları devam ediyor
Çernooçene (Yenipazar)
Hristo Smirnenski Lisesi
11.sınıf öğrencisi, yetenekli Elif Mehmet edebiyat alanında başarılarına
devam ediyor.
Sanat, kültür ve toplum
portalı Kultura.bg, kızın
kaleme aldığı “Yokluğuyla
Var Olan Herşey...”
isimli denemesine
yer verdi.
Portal, “Güzel Akıl”
bölümünde Communitas Vakfı’nın
“1000 Burs” Projesi
kaps amında dü zenlenen edebiyat
yarışmasında dereceye giren eserlere
yer veriyor.
Elif Mehmet, kendisini par lak bir
bilim kadınına dönüştürmeye kararlı.
Nedret ve Fatmegül Mehmet öğretmenlerin ailesinde
Rodop dağlarındaki
Çernooçene köyünde dünyaya geldiğini
anlatıyor.
Elif denemesinde, “Bütün çocukluğum asırlık
meşeler ve mis kokulu
vişne ağaçların gölgeleri
altında geçti. Küçükken
beyaz kovanların üzerine
eğilmiş babamı seyretmeyi ve üzerleri altın polenle
kaplı ölü arıları disekte
etmeyi seviyordum. Bugün insan ruhunu disekte
ediyorum ve ruhun içinde
bulduğum şekillerle sözcükler şekillendiriyorum.

Denemelerim ve hikayelerim böyle doğuyor. Her
zaman gün batımından
sonra kalemi elime alıyorum. Geceleyin yıldızlı
semalar altında edebiyat
ve felsefe konularını irdelemeyi seviyorum. Tek
edebiyatın insan ruhunu

Kırmızı” romanından da
bahsediyor.
Elif Mehmet’in “Edebiyat… Hayatında Hiçbir
Zaman Görüşemeyeceğin
İnsanlarla İletişim Şekli”
başlıklı denemesi Communitas Vakfı’nın “1000
Burs” projesi kapsamın-

edebi kahramana dönüştürerek, temizleyebildiğine
ve onu ölümsüzleştirdiğine inanıyorum” ifadelerine
yer veriyor.
Kız, “Annem-babam her
zaman bana yarışmalara
katılmam için gerekli manevi destekte bulunuyorlar” diye ifade ediyor.
“Yokluğuyla Var Olan
Her şey...” denemesinde
Elif, ünlü yazar Orhan
Pamuk’un “Benim Adım

da düzenlenen edebiyat
yarışmasında dereceye
girdi ve kız 1 yıllık bursla
ödüllendirildi.
Communitas Vakfı’nın
“1000 Burs” Projesi 6-11.
sınıf öğrencilere yönelik
ulusal bir yarışma. Bu
projeyle Communitas
Vakfı, mali kaynaklar, profesyonel danışmanlıklar
ve kitap kredileri şeklinde
bir yıllık burs veriyor.
İsmet İSMAİL
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Balkan Evi’nden Lütfi Mestan’a Destek Çıktı
Rumeli Balkan Türkleri
Konfederasyonu Genel
Başkanı Zürfettin Hacıoğlu Balkan Türkleri
Kültür ve Dayanışma
Derneği’ni ziyaret etti. İzmit Balkan Kültür Evi’nde
gerçekleştirilen ziyarette
Edirne Balkan Türkleri
Federasyon Başkanı Nedim Dönmez de eşlik etti.
Bal-Türk Genel Başkanı
Bayram Çolakoğlu ve
yönetim kurulu üyelerinin
yanı sıra Bal-Türk Gebze
Şube Başkanı İsmail Yılmaz ve Çayırova Şube
Başkanı Ekrem Şen de
yer aldı.
Hak ve Özgürlükler
Hareketi’ndeki Son Gelişmeler
Bulgaristan’da çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler
Hareketi Genel Başkanı
Lütfi Mestan’ın görevden
alınması ve partiden ihracı konusunda istişari
toplantı yapıldı.
Bilindiği gibi Lütfi Mestan, Bulgaristan Mecli-

sinde partisi adına yaptığı konuşmada Rusya ile
Türkiye arasındaki uçak
krizinde NATO ve Türkiye
lehine bir bildiri okumuştu. Okunan bu bildiriyi
“gaf” olarak değerlendiren Onursal Başkan Ahmet Doğan Lütfi Mestan’ı
hukuki durumu tartışmalı
olan bir parti meclisi toplantısında hem görevden

almış hem de partiden
ihraç etmişti.
Bu konuda değerlendirmeler yapıldı ve görüş
alışverişinde bulunuldu.
Lütfi Mestan Linç Edilmeye Çalışılıyor
Konu hakkında bilgi
veren Rumeli Balkan
Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Zürfettin Hacıoğlu, “Lütfi

Mestan’ın parti tüzüğüne
aykırı bir şekilde görevden alındığını ve partiden ihraç edildiğini ifade
etti. Hacıoğlu, “Mestan,
Türkiye’nin yanı sıra
NATO ve AB değerlerini
savunmuş, bu aynı zamanda Bulgaristan’ında
menfaatlerini savunmuştur. Olması gerekeni yapmıştır. NATO ve AB üyesi

bir Bulgaristan partisinin
Rusya’yı savunacak hali
yoktu” dedi.
Yapılan değerlendirmelerde Ahmet Doğan
HÖH’ün yakasını bırakmadığı sürece parti içi
demokrasinin mümkün
olamayacağı görüşünde ittifak sağlandı. Konu
hakkında açıklama yapan
Bal-Türk Genel Başkanı Bayram Çolakoğlu da
“Türkiye ile ilişkileri geliştirmek, Bulgaristan’da

yaşayan Türklerin taleplerine tercüman olmak,
Lütfi Mestan’ın en önemli
günahları oldu” dedi.
Birlik ve Beraberlik
Rumeli Balkan Türkleri
Konfederasyonu ve BalTürk yöneticileri Lütfi
Mestan’ın HÖH’ten ihracının Türk Azınlığın ve
Türkiye’deki Balkan Derneklerinin lehine olmadığı konusunda görüş ifade
ettiler.
balturk.org.tr

Başbakan Boyko
Borisov’un Türkmenistan
Başbakan Yardımcısı ve
İnşaat Bakanı Şamuhamet Durdiliev ile yaptığı

spor, inşaat ve inşaat
malzemeleri tedariki gibi
sektörlerde de işbirliği
yapma imkanları olduğunu belirtti.

görüşmesinde üzerinde
durulan konulardan biri
altyapının gelişimi ve bu
alanda işbirliği imkanları
oldu.
Durdiliev’in başkanlığında bir heyet Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Lilyana
Pavlova’nın daveti üzerine
Bulgaristan’ı üç günlük ziyarette bulundu.
Bakanlar Kurulu bina-

İki ülke heyetleri arasındaki temaslar kapsamında Başbakan Yardımcısı
Tomislav Donçev, iki ülke
arasındaki iyi ilişkilerin
geliştirilmesi adına temellerin atıldığını ve Türkmen
heyetinin ziyaretinin bu
ilişkilerin genişletilmesine fırsat vereceğini vurguladı.
Dışişleri Bakanı Daniel
Mitov, 2012 yılından beri

sında yapılan görüşmede
Durdiliev, Sofya’da metro
inşaatına dair projeden
çok derin etkilendiğini
ifade etti.
Başbakan Borisov, ülkede altyapının iyileştirilmesi yönünde hükümetin ciddi çalışmalar
gerçekleştirdiğine dikkat
çekerek, aynı zamanda
Türkmenistan ile tarım,

görüşülen Türkmenistan
Cumhurbaşkanı’nın Bulgaristan ziyaretini muhtemelen mart ayının başında düzenlenecek Bulgaristan-Türkmenistan Hükümetler Arası Ekonomik
Bilimsel ve Teknik İşbirliği
Komisyonunun oturumundan sonra gerçekleştireceğini kaydetti.
Kırcaali Haber

Borisov, Türkmenistan
Başbakan Yardımcısı
ile görüştü

Bulgaristan plakalı bir TIR’da 45'i
çocuk 106 mülteci yakalandı
Edirne Jandarma
Ko mut anlı ğı ek i pler i
İstanbul'dan Bulgaristan’a
yük götüren TIR’ın dorsesine yapılmış özel
bölümde havasızlıktan
boğulmak üzere 45’i çocuk toplam 106 Suriyeli
mülteci yakaladı. Kaçakları taşıyan TIR sürücüsü,
yanındaki arkadaşı ve
eskortluk yapan otomobil sürücüsü ile yanında
bulunan bir kişi gözaltına
alındı.
D H A' d a n A l i C a n
Zeray'ın haberine göre
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri
İstanbul’dan gelen Bulgaristan plakalı bir TIR’da
Suriyeli mültecilerin Avrupa ülkelerine götürülmek

üzere geleceği ihbarını
aldı. Takibe alınan TIR,
TEM otoyolu Havsa bölümünde, eskortluk yaptığı
belirlenen Bulgar plakalı
otomobil ise otoparkta
durduruldu.
Havasızlıktan etkilen-

diler
TIR’ın yapılan ilk kontrolünde dorsesindeki gümrük mühürlerinin koparıldığı belirlendi. Dorseyi
kontrol eden jandarma
ekipleri, inşaat malzemelerin arkasında tuğla-

larla özel olarak yapılan
bölümde havasızlıktan
boğulmak üzere olan 45’i
çocuk toplam 106 Suriyeli mülteci buldu. Havasızlıktan etkilenen Suriyeli
mülteciler çağrılan ambulansla gelen sağlık ekipleri tarafından kontroldan
geçirildi. Ardından Edirne
Emniyet Müdürlüğü Göç
İdaresi’ne bağlı Tunca
Barınma Evine teslim
edildi.
Mültecileri taşıyan TIR
sürücüsü İ.M. yanında
bulunan arkadaşı İ.M.
ile eskortluk yapan otomobilin sürücüsü H.V. ile
yanındaki Bulgar uyruklu
G.D. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
DHA

Hemus ve Struma otobanlarının tamamlanması
için 5 milyar levaya ihtiyaç var
Başbakan Boyko Borisov, ülkenin ana otoyollarından ikisi olan Hemus
ve Struma otobanlarının
tamamlanması için 5 Milyar Bulgar Levasına ihtiyaç olacağını açıkladı.
Başbakan, M ontana
kasabasının 12.452 km
uzunluğunda olan yeni
yan geçit açılışında şimdiye kadar altyapı çalış-

malarının Bulgaristan’ın
güney kısmında yoğun-

laşmış olmasına rağmen
ülkenin kuzey
kısmında geliştirilen yol
alt yapısının
faydalarını
görmekten
memnuniyetini dile getirdi.
Açılışa Bölgesel Kalkınma ve Ba-

yındırlık Bakanı Lilyana
Pavlova, Ulaştırma Bakanı İvaylo Moskovski ve Yol
Altyapısı Ajansı Başkanı
Lazar Lazarov da katıldı.
Bakan Pavlova, 2007 –
2013 AB Ulaşım Operasyonel Programı’nın 1.8
Milyar Bulgar Levası tutarında olan bütçesinin hükümet tarafından ulaşım
altyapısına yatırım olarak
tamamen kullanıldığının
altını çizdi.
Kırcaali Haber
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Çernooçene Belediye Başkanından
nezaket ziyareti
Şubat 1914 tarihinde
Gabrovo’da dünyaya
gelmiştir.
Asırlık dede Aydın

Çernooçene (Yenipazar) Belediye Başkanı
Aydın Osman ve Gabrovo (Gabra) köyü muhtarı Muammer Mustafa
yaşları 100’ü aşan Nefize Mümün ve Nuri Ali’yi
ziyaret ettiler. Köy, sakinlerinin uzun ömürlü
olmalarıyla biliniyor. Belediye Başkanı, asırlık
nine ve dedeye çiçek ve
hediyeler takdim ederek,
onlarla sohbet etti.
H ayat lar ı b oy unc a
ekmeğini alın teriyle
kazanan bu iki Rodop
insanını takdir ederek,
saygılarını sundu.
Nefize Mümün, bir asır
önce 31 Aralık 1915 tarihinde Kırcaali’nin Nenkovo (Visallar) köyünde
dünyaya gözlerini açtı.
20 yaşında ise bu köye
gelin gelmiştir. Nefize

nine, Sali dede ile gerçekleştirdiği mutlu evliliğinden 3 kız ve 3 erkek
evlat sahibi oldu. Bugün
Nefize nineye oğlu Se-

bahtin ve gelini Leziye
bakıyor.
Önümüzdeki günlerde
Nuri Ali 102 yaşını dolduracak. Nuri dede, 14

Osman’a oğulları, kızları, gelinleri ve damatlarının kendisiyle çok
ilgilendiklerini paylaştı.
Aile geleneğine göre

Svilengrad Gümrük Müdürlüğü, Filibe
ve Burgas Gümrükleri bünyesine geçti
Plovdiv (Filibe) Gümrük
Müdürlüğü’nden verilen
bilgiye göre Maliye Bakanı Vladislav Goranov’un
emirnamesiyle 11 Ocak
2016 tarihi itibariyle Kapitan Andreevo sınır
gümrüğünün de bağlı olduğu Svilengrad Gümrük
Müdürlüğü ve Serbest
Bölge Gümrük Müdürlüğü kapatıldı. Filibe Gümrüğünün bünyesinde
Svilengrad, Kırcaali ve
Haskovo (Hasköy) Gümrük Büroları oluşturuldu.
Svilengrad Gar Gümrük
Müdürlüğü ve Kapitan
Andreevo Gümrük Müdürlüğü, Burgas Gümrük
Müdürlüğü bünyesine

dahil edildi.
Filibe Gümrüğü’nün
bünyesinde oluşturulan
yeni Gümrük Büroları,
iş günlerinde saat 9.0017.00 arası çalışacak.
Svilengrad Gümrük Bü-

rosu, her gün saat 8.0020.00 arasında hizmete açık olacak. Burgas
Gümr üğü bünyesine
dahil edilen Gümrük Müdürlükleri de haftada 7
gün 24 saat çalışacaktır.

Yapısal değişiklikten
dolayı Kapitan Andreevo
Gümrük Müdürlüğü tarafından ekonomik operatörlere yönelik 10 Ocak
2016 tarihinde saat 2324.00 arasında hizmet
gerçekleştirilmemiştir.
Ekonomik operatörler
tarafından 10 Ocak saat
23.00’ten önce transit
beyannamesi verilip de,
bu saate kadar gümrük
formaliteleri yerine getirilmediyse, beyannameler iptal edilerek ekonomik operatörlerin gümrüğün yeni koduyla yeni
beyannameler vermeleri
gerekti.
KH

Türkiye, Bulgar istan
ve Yunanistan arasında
uluslararası anlaşmanın
onaylanmasına ilişkin tasarı benimsendi.
TBMM Avrupa Birliği
(AB) Uyum Komisyonu,
Türkiye, Bulgaristan ve
Yunanist an A rasında
Polis ve Gümrük İşbirliği
Ortak Temas Merkezi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında
Anlaşma ile Notaların
Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

Tasarı'sını benimsedi.
Komisyon Başkanı, AK
Parti Şanlıurfa Milletvekili
Mehmet Kasım Gülpınar,
tali olarak görüşülen tasarının, her ne kadar teknik
bir anlaşma olsa da Türkiye ile AB arasında yürütülen vize serbestisi için
önemli bir adım olduğunu
belirtti.
Toplantıda, tasarıya ilişkin bilgi veren Dışişleri,
AB ve İçişleri Bakanlıklarından temsilciler, millet-

vekillerinin sorularını da
yanıtladı.

Görüşmelerin ardından,
tasarı benimsendi.

Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan
arasında uluslararası anlaşma

Nuri dedenin doğum
gününü kutlamak için
tüm aile fertleri bir araya
toplanıyor. Asırlık dede
doğum gününde gerçek
bir bayram yaşıyor. Tüm
oğulları, torunları, torun
çocuklarıyla hep birlikte
görüşme fırsatı buluyor.
Dede de onlara gençliğinde Haskovo’nun
(Hasköy) Spahievo köyünde çobanlık yaptığı
yıllarına dair unutulmaz
anılarını anlatıyor.
Aydın Osman, “Yaşlılarımız bizim zenginliğimizdir. Onlar Rodop
dağlarının canlı tarihi ve
bizim onlara daha büyük

saygı göstermemiz gerekir” dedi.
Yaşlılar Belediye Başkanına gösterdiği saygıdan dolayı teşekkür
ederek, sağlıklı bir ömür
ve enerji dolu olmasını
dilediler.
Nefize nine ve Nuri
dedenin sağlıkları oldukça yerinde. Hayatları boyunca çocukları
için yorulmadan tarlalarda çalışmışlar. Bütün
ömürlerini çocuklarına
adamışlar. Gençlere
çok çalışmaları tavsiyesinde bulunuyorlar.
İsmet İSMAİL

Evsel katı atık ücreti,
konutların metrekaresi
üzerinden hesaplanacak
Kırcaali Belediye Meclisi, ilçe sınırları dahilinde Yerel Vergi ve Hizmet Ücretlerinin Belirlenmesi ve İdaresine
İlişkin Yönetmeliği’nde
değişiklikler kabul etti.
Bunun yanı sıra katı
atıkların yönetimiyle ilgili faaliyetlere ve 2016
yılında evsel atık ücretlerinin belirlenmesine
ilişkin hesap planı kabul etti.
Kırcaali Belediyesi Ye-

malar için ise metrekare
başına 8 leva miktarında ödenecek. Köylerde
konutlar için atık ücreti
0,36 leva, firmalar için
ise 1,67 leva miktarında
ödenecek.
Halk toplum merkezleri, müzeler, galeriler,
kütüphaneler, ülkede
resmi olarak kayıtlı dinlerin ibadet mekanları,
bitişik alanlarla birlikte
evsel katı atık ücretten
muaf tutuluyor. Eğitim

rel Vergi ve Harçlar Müdürlüğünden görevliler,
“Bugüne kadar evsel
katı atık ücreti miktarının belirlenmesinde
baz alınacağı ulusal
düzeyde geliştirilmiş
yöntemler yok” diye yorum yaptılar. Yıllık evsel
katı atık ücreti, bundan
böyle vergi tabanının
üzerinden değil, arazi üzerinde metrekare
inşaat alanı üzerinden
ödenecek.
Atık toplama ve bertaraf edilmesi sistemi dahilindeki taşınmaz mülklere yönelik
Kırcaali’de konutlar için
atık ücreti metrekare
başına 0,78 leva, fir-

kurumları için evsel
atık ücreti şimdiye kadar olduğu gibi okulda
okuyan öğrenci başına
7’şer leva olmak üzere
aynı miktarda kalıyor.
Yapılan değişikliklerle
atık toplama taşıma,
evsel katı atıkların depolanması ve toplumsal kullanım alanlarının
temiz tutulması için yapılan harcamaların gerçekten karşılanmasıyla
evsel katı atık ücretini
toplama oranının arttırılması bekleniyor. 2016
yılında atıkların yönetimiyle ilgili hizmetlerden
4 milyon 960 bin leva
gelir elde edilmesi bekleniyor.
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“Hazinelerin Kilidini Aç” projesinin açılış toplantısı yapıldı
Proje “İnsan Hakları, eşitlik ve kültürler arası diyalog” ana temalarını içeriyor
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından
desteklenen; Platform
AGORA – Sofya ve Balkan Göçmenleri Kültür ve
Dayanışma Derneği BALGÖÇ – Bursa ile ortaklık
içinde uygulanmakta olan
“Hazinelerin Kilidini Aç”
Projesinin açılış toplantısı
09.01.2016 tarihinde Bursa Gold Majesty Hotel’de
70 kişilik seçkin bir katılımla gerçekleştirildi.
Proje Liderliğini Bal-Göç
Yönetim Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Yüksel Özkan’ın
yaptığı projenin Bulgaristan Koordinatörü Emiliya
Lisiçkova, Türkiye Proje
Koordinatörü Gül Savaşır,
Kremana Hristova’dır.
Sivil Toplum Diyaloğu
III Programı çerçevesinde hazırlanmış olan, Hazinelerin Kilidini Aç isimli
proje, temel hak ve özgürlüklerin kapsamının genişletilmesi, AB normları
ile daha uyumlu hale getirilmiş olan anayasamızın
sivil toplum çalışmaları ile
desteklenmesi, toplumun
bütün üyeleri arasında temel insan hakları bilinci,
toleranslı olma, kültürlerarası yeterlilik ve becerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Projenin açılış toplantı-

sına,
-Bulgaristan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğuna bağlı Bursa
Konsolosu,
-Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili,
-Osmangazi İlçe Belediye Başkan Yardımcısı,
-Yıldırım İlçe Belediye
Başkan Yardımcısı,
-Nilüfer İlçe Belediye
Başkan Yardımcısı,
-Yıldırım İlçesi Kadın ve
Aile Hizmetleri Müdürü
-Yıldırım Kaymakamlığı
Avrupa Birliği Proje sorumlusu
-Bursa İl Dernekler Mü-

dürü
- Bulgar istan’da Göç
Edenlerin oluşturdukları Yöre Dernek Yönetim
Kurulu Üyeleri
-İstanbul BUL-TÜRK
Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri
-Bal-Göç Genel Merkez
Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri
- Bal- Göç Derneğine
bağlı 9 farklı yerel bölgeden Şube Başkanları
-Bursa’da kurulu İl Bazlı
Kültür ve Dayanışma Derneklerden bir çok temsilci
-Medya temsilcileri ve
yazarları

ile
Bulgaristan
Cumhuriyeti’nden gelen
Agora Proje Ekibi katıldılar.
Açılış konuşmaları ve
katılımcıların tanıtımından sonra, AGORA Başkanı Sayın Emiliya Lesiçkova ve Bal-Göç Genel
Başkanı Doç. Dr. Yüksel
Özkan’ın moderatörlüğünde program devam
etti.
U l u d a ğ Ü n i ve r s i t e si Uluslararası İlişkiler
Bölümü ve Devletler
Hukuku Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Kamuran Reçber, Esen

kalıyor. Biz meslektaşlarımızla birlikte bunun
siyasi sorumluluğunu taşıdığımızı düşünüyoruz”
diyerek, HÖH’ün kendilerini Mecliste temsil etmediğini düşünen seçmenlerden dolayı kaygılandığını paylaştı. Milletvekili,
kendisine karşı yürütülen
karalama kampanyasının
artık çocuklarına da etki
yarattığını ifade etti.
Mestan’ın ifadesine göre
kendisine karşı hamle atmasına imkan verilmeyen
bir strateji uygulanıyor.

Hiç kimseyle söz düellosuna girmeyeceğini,
ancak olgulara dayanan
ilkeli pozisyonları ifade
edeceğini kaydetti.
Kendisiyle birlikte HÖH
Meclis Grubundan ayrılan
milletvekillerin hala gelecekte siyasetle ilgili planlarını açıklamamalarına
rağmen sözel saldırıya
uğradıklarını belirtti. Mestan, “Amaçları, ilk olarak
manevi gücümüzün tamamen kırılması, ikincisi
hamle atmamıza imkan
verilmemesi ve üçüncüsü
de en önemli hedef-henüz yeni bir parti kurma
niyetimizi açıklamamışken sözde olan bu partinin artık İslam çizgisinde
olduğunun duyurulmasıdır. Bir partinin Türkiye
yanlısı olduğu veya İslam
çizgisinde bir politika izlediğine nasıl karar veriliyor? Bu kararın partinin
kuruluşunda kabul edilen
parti programına dayalı
olması gerekir” dedi.
Kırcaali Haber

Mestan, kendisini casuslukla
suçlayanlara karşı dava açacak
Bağımsız milletvekili
Lütfi Mestan, mecliste
basına yaptığı açıklamada Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nden (HÖH) ihraç edilip başkanlıktan
alınması ile ilgili olaylardan dolayı basın temsilcileri dahil, kendisinin
Türkiye lehine casusluk
ve vatan haini olduğunu
iddia eden tüm tüzel ve
gerçek kişiler hakkında
avukatlarının somut bilgi
topladıklarını bildirdi.
Mestan, bir ülkenin büyükelçiliğine ziyaretin suç
olmadığını belirterek, Türkiye Büyükelçisine yaptığı
ziyaretin önceden planlanmış olup, Büyükelçilik
rezidansında birkaç saat
kalmasını gerektiren nedenleri yeniden izah etti.
Yeni bir parti kurarsa
nasıl bir profile sahip olacağı sorusuna Mestan,
somut bir cevap vermeyip, böyle bir parti kurma
projesinin peşinen İslam
çizgisinde bir parti olarak
belirlenmesinden duyduğu şaşkınlığı dile getirdi.

Gazetecilere dönerek,
“Ben İslamcı biri olabilir
miyim?” diye retorik soru
yöneltti. Ancak kendisinin
ve onunla birlikte HÖH
Meclis Grubundan ayrılan milletvekillerin iktidara
karşı muhalif olacaklarına
dair kesin kanaat getirdi.
“HÖH seçmenleri partinin mecliste kendilerini
temsil etmediğini düşünüyorlar, ben ve benim
meslektaşlarım bunun
siyasi sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Onların
temsili sorunu çözümsüz

Fikri(AGORA-Avukat) ve
Hari Aleksiyev(AGORAİnsan Hakları Uzmanı)
sunumları Türkçe ve Bulgarcaya tercüme edildi.
Sunumlardan sonra katılımcıların soru ve katkıları
ile konular tartışıldı.
Açılış toplantısında kültürlerarası diyalog ve
kültürler arasında karşılıklı anlayış ile ilgili olarak
aşağıdaki konular görüşüldü:
-Kültürlerarası diyaloğun
vatandaşlığın ve birleşme
stratejilerinin temelinden
tanınması/onaylanması
-Kültürlerarası diyaloğun, çeşitlilik, eşitlilik ve
katılıma dayanan bir sistemin parçası olarak incelenmesi
-İlgili konularda hazırlanan tanıtıcı broşür, kitapçık, ‘EU Challenges’
broşürü ve diğer ilgili materyallerin tanıtımı;
Projenin Amacı:
İnsan hakları, eşitlik,
ayrımcılıkla mücadele
ve kültürel haklar ile ilgili
olan uluslararası belge-

lerin yasal durumunun;
Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerine, yerel
otoritelere, diğer devlet
kurumlarına, yerel uzmanlara, aktivistlere ve
gönüllülere tanıtılması;
kültürler arası diyalog.
Proje kapsamında bundan sonra web sitesi/
Facebook ortamlarında;
programa ilişkin bilgiler,
mesajlar, “siyasi kriterler "
alanlarında AB politikalarına dair son gelişmelere
yer verilecek ve minimum
20 yayın yüklenecektir.
Kültürel haklar ile ilgili
olan anahtar materyaller
hazırlanacaktır.
İnsan hakları, eşitlik,
kültürler arası diyalog ve
kültürel çeşitlilikte yerel/
bölgesel farkındalığı teşvik etmek için, Türkiye’de
sergi düzenlenerek resim
yarışması yapılacaktır.
Proje kapsamında
hem Bursa’da hem de
Sofya’da karşılıklı olarak
üçer dörder günlük çalışma toplantıları ve faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Bulgaristan ve Çin
teröre karşı anlaştı
Çin ve Bulgaristan bakanları teröre karşı mücadele
konusunda işbirliği anlaşması imzaladı.
Pekin'i ziyarette bulunan Bulgaristan İçişleri Bakanı
Rumyana Bıçvarova ve Çin Kamu Güvenliği Bakanı
Guo Shengkun suç önleme ve suçla mücadele alanında işbirliğine dair ikili anlaşma imzaladılar.
Bakan Bıçvarova ziyareti esnasında ikili ilişkilerin
iyileştirilmesinde adalet uygulamalarında pragmatik
işbirliğini genişletme gerekliliğinin etken olduğunu
vurguladı.
Çin bakanı iki ülkenin suçla mücadele alanında ikili
işbirliğinin genişletilmesi, Çin ve Orta ve Doğu Avrupa
ülkeleri arasında "16+1" adlı işbirliğinde rol almaları
konusunda ümidini dile getirdi.
Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği ve Kalkınma Forumu (16+1) Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek, Estonya, Macaristan, Letonya,
Litvanya, Makedonya, Montenegro, Polonya Romanya,
Sırbistan, Slovakya ve Slovenya'dan oluşuyor.

Strahil Popov, Kasımpaşa'da
Kasımpaşa,
Bulgaristan'ın FC
Litex Lovetch takımında forma giyen
25 yaşındaki sağ
bek oyuncusu Strahil Popov ile 1,5 + 1
yıllığına sözleşme
imzaladı.

Strahil Popov kimdir?
Bulgaristan doğumlu 25 yaşındaki sağ bek, futbola Litex Lovetch altyapısında başladı. Daha sonra
Lokomotiv Mezdra ve PDFC Montana takımlarında
kiralık olarak forma giyen Popov, defansif orta saha
ve sağ kanat olarak da oynayabiliyor.
Takım kaptanı olan Popov, bu sezon Lovetch formasıyla 22 maça çıktı ve 1 gol ve 4 asist yaptı. Genç
oyuncu, Bulgaristan A Milli Takım formasını ise 2
kez giydi.
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Tütün üreticileri düşük satın alım fiyatlarına karşı
Kirkovo (Kızılağaç) Belediye Başkanı Şinasi
Süleymanov, Bulgaristan
Telgraf Ajansına (BTA)
yaptığı açıklamada, “Kirkovo İlçesinde tütün üreticileri tütün şirketlerinin
yaptıkları kalite değerlendirme işlemlerinden sonra
teklif ettikleri düşük alım
fiyatlarından dolayı ürünü
satmayı reddediyorlar”
diye bildirdi.
Belediye Başkanı, ilçede
tütünün kilo başı ortalama
5 levadan daha düşük fiyata alındığı için üreticilerin memnuniyetsizliğine yol açtığını izah etti.
Süleymanov’un ifadesine
göre verilen fiyat tütünün
kalitesini karşılamıyor. Fakat firmalar tütünün kalitesini ve verecekleri fiyatı
kendileri belirliyor.
Beklenenden düşük olsa
da, daha yüksek fiyata

leşme yapmaksızın tütün
üretmiş durumda. Bazı
köylerde ise tütün üreticilerinin hiç birisinin sözleşmesi yok” diye açıklamada bulundu.
Tütün alım kampanyası
ile ilgili sorunlara çözüm
seçenekleri oluşturmak
için Şinasi Süleymanov’un
Bulgaristan Oryantal Tütün Üreticileri Derneği

İlde dört itfaiyeci, “Yılın
İtfaiyecisi” ödülünü kazandı

ancak birisi “Katerini” olan
iki Yunan cinsi tütün ürünlerinin satıldığı anlaşıldı.
Kilosuna 10 leva verilmesi beklenirken Yunan cinsi

tütünün 7 levadan düşük
fiyata alındığı belli oldu.
Kirkovo Belediye Başkanı, “Yunanistan ile komşu
olan ilçede üretilen tütü-

nün büyük bir miktarının
satılmasına ilişkin firmalarla anlaşma yapılmış
değil. Bir yerleşim yerinde ortalama 5-6 aile söz-

Neşat İsmail, Ardino merkezinde güvercinleri besliyor
On yıldan fazla 67 yaşındaki Ardinolu (Eğridere) Neşat İsmail kasaba
merkezinde güvercinleri
buğday ile besliyor. Neşat
İsmail, “Güvercinler her
sabah sanki komut üzerine kasaba merkezinde
bulunan ofisimin önüne
yemlenmek için geliyor.
Çeşmenin üzerine tünüyor ve gelmemi bekliyorlar, eğer geç kalırsam ofisimin penceresine gelip
geç kaldığımı hatırlatmak
için gagalarıyla vuruyorlar” diye anlatıyor. Hayvan sever Neşat dede,
kuşları doyurmak için her
ay Kırcaali’den bir çuval
buğday alıyor.
Kuşlar ve hay vanlar
onun hayatında ilk büyük
aşkı olduğunu söylüyor.
Daha küçük yaşlarda doğup büyüdüğü Ahryansko
(Ercek) köyünde güvercin
ve tavşan yetiştirmeye
başlıyor. O zamandan
beri güvercinleri uçarken
izlemeyi ve öterken dinlemeyi seviyor.

Neşat İsmail, 1948 yılı
doğumlu. Sofya’da o zamanki Haberleşme Teknik
Lisesinden mezun oldu.
O, Ardino’da 1971 yılında çalışmaya başlayan
ilk televizyon teknisyeni.
Uzun yıllardır Belite Brezi Turistik Kompleksinde
barmen olarak çalıştı.

Elektrik Enerjisi Sistemi
Operatörü (ECO)Ardino
Alt İstasyonunda nöbetçi
operatör görevinde de bulundu. Hobisi motosiklet
sürmek ve avcılıktır.
16 yaşından buyana
motosiklet kullanıyor. Rus
motosikletlerinin koyu
hayranı. Mükemmel du-

rumda IZH Jüpiter marka
350 cc sepetli motosiklete
sahip.
Evli ve iki çocuk babası. Kızı Alten ve oğlu Alper Türkiye’de İngilizce
öğretmenliği yapıyorlar.
Şu anda onun en büyük
yaşama sevinci torunları
Alara ve Bartu.

planladığı, yeni tesisin en
az 1000 kişiye istihdam
sağlayacağı ve görüşmelerin de 1 aya kadar sonuçlanmasını öngördükle-

rini bildirmiştir.
Yatırım yapacak diğer iki
şirketin ise Kuklen köyü
yakınlarında arazi satın
alan ve makine parçaları
üretecek Alman şirketleri
oldukları belirtilmiştir.
Tr a k y a
Ekonomi
Bölgesi’nin ülkenin en
büyüğü olduğu, toplam 10
700 000 m2 alana sahip
bölgeye şu ana kadar 1
milyar avronun üzerinde
yatırımın yapıldığı aktarılmıştır.
Kırcaali Haber

Bu yıl Plovdiv'de 4 yeni fabrika inşaatı başlayacak
Plovdiv (Filibe) bölgesinde bulunan Trakya Ekonomi Bölgesi Eş Başkanı
Müh. Plamen Pençev’in
yaptığı açıklamada yıl
içerisinde 4 yeni fabrika
inşaatının başlayacağı
aktarılmıştır.
Yabancı sermayeli bir
şirketin Tsatsarovo köyü
yakınlarında 20 dönüm
arazi satın aldığı ve gıda
sektörü için makine imalatı yapacağı ifade edilmiştir.
Pançev açıklamaları-

Başkanı ile görüştüğü
anlaşıldı. Ayrıca bu konuda Kirkovo İlçesinde tütün alımı yapan beş şirket
temsilcileriyle de görüştüğü belli oldu.
Kirkovo İlçesinde tütün
üreticiliği bine yakın ailenin geçim kaynağıdır.
2015 yılında üretilen tütün
miktarı toplam 950 tonun
üzerindedir.

nın devamında yarım yıldan bu yana görüştükleri
uluslararası bir şirketin de
30 dönüm üzerine yeni
bir üretim tesisi kurmayı

Yılın İtfaiyecisi yarışmasının il müsabakasında dereceye giren Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Kırcaali
Bölge Müdürlüğünde görevli dört itfaiyeci ödüllendirildi.
Çeşitli yönlerde faaliyet gösteren devlet memurları kategorisinde ödülü Ardino İlçesi İtfaiye Müdürü Borislav
Borisov kazandı. Yangın söndürme ve kurtarma faaliyeti kategorisinde derece alan Kırcaali itfaiyesinde
görevli Halis Küçükhalil ödüllendirildi. Kontrol faaliyeti
kategorisinde ise Kırcaali ve Momçilgrad (Mestanlı)
İtfaiye Müdürlüklerinde görevli Mitko Nikolov ve Nikolay
Bakovski ödül aldılar.
Yılın İtfaiyecisi Yarışması’nın ödül töreninde Krumovgrad (Koşukavak) Belediye Başkanı Sebihan
Mehmet’e itfaiye, arama kurtarma faaliyetlerinin ge-

lişimine katkılarından dolayı özel bir ödül verildi. İlde
ilk olarak Krumovgrad İlçesinde gönüllü takımı oluşturuldu.
Ödüller, itfaiyecilere Kırcaali Valisi İliya İliev ve Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Kırcaali Bölge Müdürü
Komiser Sergey Zaimov tarafından takdim edildi. Vali,
acil ve kriz durumlarında her zaman gerekli müdahaleyi
yaptıkları için görevlileri tebrik ederek, son günlerde
ilde yaşanan sel ve heyelan felaketleriyle mücadelede
gösterdikleri çabalarından dolayı teşekkür etti.
Ödüllendirilen Belediye Başkanı Sebihan Mehmet,
zor zamanlarda itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin
yardımına ihtiyaç duyulduğunda gerçek insanların ve
profesyonellerin kim olduklarının ortaya çıktığını belirtti. Sebihan Mehmet, ilde belediye başkanları adına
itfaiye birimlerinde çalışanların faaliyetine yardımcı
olacaklarına dair söz verdi.

Kırcaali Meclis Başkanı
yine seçilemedi

Kırcaali Meclisin son oturumunda da Meclis Başkanı
seçilemedi. Meclis Başkan adayları GERB Grubundan
Ognyan İvanov ve HÖH Grubundan Bayram Bayram
yapılan iki oylamada da başkanlık seçimi için yeterli
oyu alamadılar.
İlk oylamada Ognyan İvanov 14, Bayram Bayram ise
16 oy aldı. İkinci turda İvanov 13, Bayram ise 17 oy
alabildi.
Her iki oylamada da toplam 36 oy pusulasından 6’sı
geçersizdi. Oylamadan sonra GERB Meclis Üyeleri oturumu terk etti. Buna ilişkin karar GERB Grubu
Başkanı Ognyan İvanov tarafından açıklandı.
Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) Grup üyeleri ise
Kırcaali Valisi tarafından geri çevrilen evsel katı atık
ücretine ilişkin kararın yeniden görüşülmesi üzere salonda kaldılar.
Kırcaali Haber
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Nilüfer Sevgi Korosu “Yeni
Yıla Merhaba” Konseri adlı
sunumuyla Bursa’da yaşayan
Balkan kökenli göçmenleri folklorda ve sevgide buluşturdu.
1989 yılında Türkiye’ye göç etmiş olan konservatuvar mezunu
Şef Meltun Kadıoğlu halk geleneklerini örf ve adetlerini özellikle Bulgaristan’da Türklerin
yaşadığı bölgelerde erozyona
uğramış bir geleneği yaşatmak
duygusuyla ve düşüncesiyle
bunları ana vatana göç etmiş
olan göçmenlere tekrar yaşatmak amacıyla bundan 10 yıl
önce Sevgi Korosunu kurmaya
karar vermiş. Meltun Kadıoğlu
kendine has sezgileriyle son
yıllarda çeşitli sosyal ekonomik
ve diğer sebeplerle ve özellikle
göçebelerde büyük bir kültürel
kaybolmuşluğu unutulup gitmekte olan bir Balkan Türk folklor geleneği ve kültürü yaşadığı
şehir Bursa’da da yaşatma çabasına girmiştir. Adeta bir folklor
edebiyatçısı gibi Balkan Rumeli
ezgilerini Anadolu karmasına
katıp sözde ve besteleri halkla
buluşturmuştur.
Meltun Kadıoğlu 1952 yılında
Rodopların mazide şehri Eğridere doğumlu. Müzik sever
bir ailenin oğlu olarak dünyaya
gelen Meltun daha küçük yaşta
müzikle uğraşmaya başlamıştır.
Küçük yaşta bağlama çalan ve türkü söyleyen Meltun
Kadıoğlu’nun bu becerisini İlk
okul müzik öğretmeni Rüştü
Şükrüev tarafından fark edilmiş. Nitekim kendisi de ailesi
için de türkü öğrenme ve söyleme yeteneğini görünce müzik
derslerinde çok başarılı olmuş.
Meltun o yıllarda çeşitli koro ve
kurslara katılarak bağlamaya
nazaran diğer müzik aletlerini
çalmaya öğrenmiş ve okullar
arası yarışmalara ve festivale
katılıp birincilikler almış. Evli ve
üç çocuk babası olan Meltun
Kadıoğlu’nun eşi ve çocukları
konservatuvar mezunu ve müzikle uğraşıyorlar. Eşi Refika
Kadıoğlu da bir ses sanatçısıdır ve Sevgi Korosunda görev
almaktadır.
Meltun Kadıoğlu 1966 yılında
Filibe Devlet Konservatuvarı’nın
sınavlarını kazandı. Konserva-

Година: X

Седмичен вестник за актуални новини

Брой: 314

BALKANLARDAN EZGİLER
tuvar öğrenimi sırasında ayrıca
Oda müziği dersleri koro ve orkestra dersleri alarak eğitimini
pekiştirdi ve mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Kırcaali Opera-Bale ve Senfoni Orkestrasında Fagon sanatçısı olarak göreve başladı. Kırcaali kentinde

tesi Fagon dersleri de vermeye
başladı ve üflemeli çalgılar Ana
sanat dalı başkanlığını yürüttü. 2000 yılının Ocak ayında
Bursa Senfoni Orkestrasına
naklen atandı. Ayn yıl Bursa
Büyükşehir Belediyesine bağlı
Nefesli Sazlar Kent Orkestrasını

ler arasında gizli ve yaşayan
bir köprü ve kültürel ürün oluşu
bilinci adında 5 Ocak 2016 yılı
Salı akşamı düzenlenen konser için Nilüfer Uğur Mumcu
Sahnesi tahsil edilmiştir. Sevgi
Korosu’nun “Yeni Yıla Merhaba”
gece sunumunda gösterdikleri

ve çevre ilçelerde çeşitli korolar
kurup çalışmalar yaptı ve 1977
yılında Koro Şefliği sertifikasını
aldı. Aynı yılda Haskovo Senfoni
Orkestrasında göreve başladı.
Orkestra sanatçıları ile birlikte “Nefesli beşlisi”ni kurdu ve
çevre illerde verilen konserlere
katıldı. Haskovo ilinde ve çevrelerde verilen çeşitli festival ve
yarışmalarda jüri üyeliği yaptı.
1989 yılında Türkiye’ye göç
etti ve 2 Ağustos 1989 tarihinde Kültür Bakanlığı’nın Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası
için açmış olduğu sınavı kazanarak ve orkestranın 1990 yılında çalışmaya başlamasıyla
Adana görevine başladı. Kültür
Bakanlığı’nın atamasıyla orkestranın müdürlüğünü de yürüttü.
Aynı yılda Çukurova Üniversi-

kurdu. 2004 yılı Kasım ayında
çoğunluğu göçmen olan “Sevgi Korosu” nu kurdu. Orkestra
sanatçıları ile birlikte 50 kişiden
oluşan koro faaliyetlerini Bursa
Nilüfer Barış Spor ve Gençlik
Merkezinde sürdürüyor. İlk defa
12 Şubat 2005 yılında özel bir
gecede Sevgi Korosu halkın
önüne çıktı. Bursa’da isim yapan Sevgi Korosu’nun isim babası Nilüfer Belediye Başkanı
Mustafa Bozbey’dir.
Sanatsever bir başkan olan
Bozbey Bursa’da ve özellikle
göçmen camiasının sevilen
bir yüzüdür. Sevgi Korosu’nun
gelecek günlerde faaliyet çalışmalarını ve turne gösterilerinde Sayın Mustafa Bozbey’in
katkısı ve yeri dolduramayacak
kadar fazladır. Folklorun nesil-

performans seyircilerde çok büyük beğeni ve izlenim bırakmıştır. Genellikle müzik toplulukları
genel olarak akordeon, klarnet,
saz, darbuka ve davuldan oluşur.
Sevgi Korosu’nun ekseninde
bulunan elektronik müzik de
koraya ayrı bir renk katmış ve
seyircilerin büyük alkışını almıştır. Çeşitli kuruluşların, derneklerin ve RUMELİSAD sponsorluğunda gerçekleşen bu sahne
gösterisi Nilüferliyi ayrıca mest
ve mutlu etmiştir. Sabahat Şen
sunuculuğunda gerçekleşen
konserde gecenin konuk sanatçısı Eğriderelilerin çok sevdiği
Türk Folklor Sanatçısı Yüksel
İsmail idi. Sanatçı yöre halkın
sevdiği en güzel şarkıları seslendirdi ve gecenin bir numara-

Цена 0,80 Лв.

sı konumunda yerini aldı. Sevgi Korosu solistlerinden Rüştü
Akyıldız, Gülnaz Güneş, Recep
Yavuz, Mecit Kadıoglu ve güzel
sanatçı Sevcan Çelbiçer söyledikleri şarkılarda hafızamızda
yer tuttu ve bizleri keyiflendirdi.
Bu eğlencede gecenin sanatçılarına Rumeli sanayici ve iş
adamları tarafından performans
ve teşekkür plaketleri sunuldu.
Sevgi ve barış ortamında gerçekleşen konser Bursa’da yaşayan Balkan kökenli göçmenleri
mutlu etmiştir. Halk ve nesiller
arasında yaşayan bir köprü olan
folklor toplulukların buluşmasına vesile olma bilincinde olan
Şef Meltun Kadıoğlu koronun
kurulduğu günden bu yana
Anadolu’nun çeşitli yerlerinde
ve özellikle göçmenlerin yoğun
yaşadığı bölgelerde konser sunuyor. Sevgi Korosu’nun çeşitli
turne ve saha çalışmaları bizleri
Rodopların yaşayan Türk folklorunu Türkleri ve Balkan Türkünü
gururla yurt dışında da temsil
etmiştir. Yurt dışında da sahne
turları olduğunu biliyoruz ve izliyoruz.
Sevgi Korosu’nun geçmiş yıllar
içerisinde Yunanistan, Makedonya, Romanya ve Bulgaristan sahnelerinde yer bulmuştur. Gelecek yıllarda koro bu tür
etkinliklerde müzik severlerle
buluşmaya devam edecektir.
Koronun ileriki projeleri içinde
Kırcaali’de düzenlenen Balkan
Türk Folklor Festivali’nde yer almaktadır. Şef Meltun Kadıoğlu
doğup büyüdüğü Eğridere kasabasında da çok sevilir. Buralarla
hiç mi hiç ilişkisini koparmamış
ve kültürel faaliyetlerini her zaman canlı tutmaya başarmıştır.
Ardino’ya ve Türk folkloruna
çok katkısı olan Kadıoğlu geçen yıl sanatta 40 yıl konserini
Ardino Belediyesi Kültür Evinde
gerçekleştirmiştir ve Belediye
Başkanı Resmi Murad tarafından onurlandırılırmış.
Nilüfer Sevgi Korosu 05 Ocak
Salı akşamı “Yeni Yıla Merhaba
Konseri” sunumuyla bizleri mest
etti ve kalpleri sevgide buluşturmaya başardı. 600’e yakın
izleyicisini Nilüfer Uğur Mumcu
Sahnesini tıka basa doldurmaya
başardı.
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