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AHMET DAVUTOĞLU'NUN
BULGARİSTAN ZİYARETİ
T.C. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu,
kendisi için yapılan "Yeni Osmanlı"
nitelemesinin Türkiye dışında üretilen
bir kavram olduğunu belirterek, "Biz
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gelen Ahmet Davutoğlu, Bulgaristan
Dışişleri Bakanı Nikolay Mladenov
ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki
ilişkilerin ve bölgedeki son gelişmelerin

Güreşte altının adresi Bayram Şaban
Bir tasarı da Yane Yanev’ten
Bulgaristan Parlamentosu'na "Ermeni soykırımı"nın
kınanması öngörülen bir karar tasarısı sunuldu.

'Yeni Osmanlı' tabirini hiçbir zaman
kullanmadık ve kullanmayacağız"
dedi.
Resmi bir ziyaret için Bulgaristan'a

değerlendirildiği görüşmenin ardından
iki bakan or tak basın toplantısı
düzenledi.
Haber Sayfa 5’te

Ziraat Bankası faaliyete geçiyor

Kırcaali Haber gazetesinin edindiği bilgiye göre T.C. Ziraat Bankası’nın Kırcaali
şubesi 06.04.2010 tarihinde müşterilerine kapılarını açacak.
Bankanın Sofya şubesi 1998 yılında açıldı. 2009 yılında ise Filibe’de şube açan
Ziraat Bankası üçüncü şubesini de Kırcaali’de açıyor.

KÜLTÜR
PROJELERİ VE
TÜRK BİLİNCİ
Sayfa 4’te

Bulgaristan’da
Demokrasinin
20. Yılı
Sayfa 3’te

A B D v e İ s v e ç ’d e " E r m e ni soykırımı" tasarılarının
onaylanmasının ardından Bulgaristan Parlamentosu’na da
"soykırım"ın kınanması öngörülen
bir karar tasarısı sunuldu. Bulgaristan Parlamentosu’nca geçen
Şubat ayında benzer bir tasarıyı
reddetmişti.
S o n se ç im l e r de y üzde 4.6
civarında oy alan muhafazakar
Düzen, Hukuk ve Adalet (RZS)
Partisi’nce hazırlanan tasarının
zamanlanmasına dikkat çeken
Bulgar medyası, tasarının Dışişleri
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Sofya
ziyareti ve Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın "100 bin Ermeni’yi gönderebiliriz" yönündeki sözleriyle ilgili
olduğunu yazdı.
Bulgaristan Parlamentosu, ırkçı
Ataka partisince sunulan tasarıyı
Türkiye-Bulgaristan ilişkilerine zarar
vereceği gerekçesiyle, 7 Şubat’ta

geri çevirdi.
Bu arada, Novinite.com’a göre,
RZS lideri Yane Yanev, tasarı
ile, "Bulgaristan’ın, trajik olaylara
ilişkin değerlendirmesinde bir
konsensus sağlanması, ABD ve
İsveç’in yaptığı gibi tarihi gerçeğin
lehinde net bir tutum takınması"nı
amaçladıklarını söyledi.
Kırcaali Haber

Gazetemize Sahip Çıkalım!

GEORGİ PIRVANOV: Abone Olalım!
E R K E N S E Ç İ M E Tüm postanelerde
GEREK YOK
abone olabilirsiniz
Sayfa 4’te
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KİMMİŞ YIKAN, KİMMİŞ YAKAN? Nevruz Nedir?
Kilise derken! Benimle birlikte Almatı konferansına
katılan değerli hocamız Nüşabe Hanım Memmedli Bulgaristan’la bağlı bir olaydan söz etti. Kendisi Bulgar Edebiyatı araştırıcısıdır ya, ondan.
Diyor ki, Sovyetler döneminde tanıtma amacıyla
Azer HASRET
genç bilim adamlarını Bulgaristan’a götürmüşler.
Sofya’da bir müzeyi gezdikleri sırada rehber duazer@azerhasret.com
varlardaki resimleri anlatıyormuş. Bir taraftaki duvarlarda çok sayıda kilise resmi varmış. Rehber
Yıl 2009. Kasım ayında Kazakistan’ın eski
diyormuş ki, Osmanlı İmparatorluğu Bulgaristan’a
başkenti Almatı`da Türk Halkları Medeniyetleri
girdiği zaman kiliseleri yıkıyormuş. Tabii ki, böyle
Vakfı “Türk Dünyası’nın Güncel Sorunları” isimolunca da Osmanlı askerlerini vahşi gibi tanıtıyor
li bir konferans düzenliyor. Türk Dünyası’nın
şu rehber dediğimiz kişi. Bizim hoca hanım da
her tarafından denilebilecek kadar katılımcılar
kiliselerin şimdiki halini sormuş. Rehber demiş ki,
var. Ama Bulgaristan Türklerinden davetlihepsi dimdik ayakta!
ler katılamamış. Tabii ki, tüm Türk coğrafyasına
Bir az geçmiş, başka bir duvara yanaşmışlar.
ait sorunlar ele alınıyor. İşin önemli tarafı
Burada Bulgaristan’daki camilerin resimleri var.
katılımcıların çoğunluğunun Rusça değil, kendi
Nüşabe hanım rehbere camileri sormuş. Rehber
dilinde konuşmaya özen göstermesidir. İlk kez
camiler hakkında bilgi vermiş. Tabii ki, onların
böyle bir etkinliğe tanık oluyordum. Demek ki, her
geçmişi, tarihi, Bulgarların Müslümanlara karşı ne
taraftan gelmiş Türkler hiç bir çeviri ve yabancı dil
kadar hoşgörülü davranması hakkında birşeyler
olmadan bir birlerini anlayabilirler. İlk anda bir az
söylemiş. O zaman sayın hocamız demiş ki,
zor oluyor, ama bir gün sonra anlaşma imkanları
peki, ben gitsem de o camileri bir görsem de?
genişliyor. Sağda solda Türkçenin Özbek, KaRehber demiş ki, göremezsiniz. Çünkü duvarda
zak, Kırgız, Azerbaycan, Başkurt, Tatar, Uygur
resimleri asılı camiler artık yok! Dağılmışlar. Hem
ağızlarında konuşmalar var. Ve bu durumdan
de kendilerinden dağılmışlar! Nüşabe hanım
rahatsız olan kimse de yok. Ve ben on yıl, yirmi
da sormuş: “Peki, nasıl olmuş da Osmanlılar’ın
yıl ve daha öncesini hatırlıyorum...
“vahşice” davrandığı kiliseler dimdik ayakta duSov yetler döneminde askerliğimi Doğu
rurken Bulgarlar`ın “hoşgörülü” davrandığı camiler
Almanya`da yapmıştım. Tipimde Rus’a benzer hiç
artık hayatta olamıyor? Tabii ki, rehber bir yanıt
bir şey yok! Tam tamına bir Türk’üm! Azerbaycan
verememiş. Yani verecek hali bile yok ve onun
Türkü! Ama Almanlar bana diyor ki, sen Rus’sun!
için de hemen konuyu değişmiş!
Her türlü böyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum,
Evet, bizi bize böyle tanıtırlardı eski Komünist
ama hiç faydası yok ki. “Biz Sovyetler denince
yönetimleri! Bizim atalarımızı vahşi, yıkıcı,
Rus biliriz” diyorlar. Kendimi aşağılanmış gibi
yakıcı gibi kaleme verirlerdi. Ama kendilerinin
hissediyorum. Peki neden dünyada bizi – yani
yaptıklarını hep özgürlük mücadelesi, bilmem,
özbeöz Türk olanları Rus diye biliyorlar? Demek
insanlığa hizmet gibi tanımlarlardı. Halbuki 1552
ki, birileri böyle tanıtmış bizi! Evet, Sovyetler olyılında Ruslar şimdiki Tataristan başkenti olan
unca Rus oluyorsun! Hem de Türkiye, Osmanlı
Kazan şehrini işgal ederken yer yüzünde toplam
İmparatorluğu da düşmanmış bize! Sovyet
beş milyon Rus ve beş milyon da Tatar vardı! Tam
propagandasına göre, Osmanlı Türkleri her tarafdört yüz elli yıl geçtikten sonra yer yüzünde yüz
ta insanlara zulüm edermiş, kiliseleri bile yıkar,
elli milyon civarında Rus varken Tatarlar`ın sayısı
yakarmış!
nerdeyse beş milyon civarındadır hâlâ! Tıpkı
Bulgaristan`da olduğu
“СТРОИТЕЛСТВО И gibi! Ruslar “hoşgörülü”
davrandığı için dört yüz
РЕМОНТ” ЕООД
elli yıl içinde Tatarlar`ın
nüfusu hiç artamamış!
КЪРДЖАЛИ
Ama Türkler`in “vahşi”
ИЗВЪРШВА:
olması yüzünden bir zaстроителство на обществени
manlar beş milyonluk
производствени жилищни сгради
Ruslar`ın sayısı yüz elli
строителство и ремонт на пътища и
тротоарни настилки
milyona ulaşmış! Şimdi
строително-ремонтни работи
soralım bakalım, kimmiş
бояджийски облицовъчни мазилки
yıkan, kimmiş yakan?!
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Orta Asya'dan Balkanlardaki uluslara kadar
çok geniş bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlanan Nevruz, her ulusun kendi kültür
değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü
itibariyle baharın gelişinin kutlandığı coşkuyla
karşılandığı bir gündür.
Yaşadığı geniş coğrafyada doğa ve çevrenin
uyanışının kutlandığı Nevruz Bayramı'nın
Anadolu'da ve Türk kültürünün yayıldığı
bölgelerde de son derece köklü ve zengin bir
geçmişi vardır.
Nev(yeni) ve ruz (gün) kelimelerinin
birleşmesinden meydana gelen ve YENİGÜN
anlamını taşıyan Nevruz, kuzey yarımkürede
başta Türkler olmak üzere bir çok halk ve topluluk tarafından yılbaşı olarak kutlanır.
Gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart'ta
güneş göçmen kuşlar gibi kuzey yarımküreye
yönelir. 21 Mart ile birlikte havalar ısınmaya,
karlar erimeye, ağaçlar çiçeklenmeye, toprak
yeşermeye, göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye
başlar.
Bu nedenle 21 Mart bütün varlıklar için uyanış,
diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilerek,
Nevruz/YENİGÜN bayramı adıyla kutlanır.
Orta Asya'da yaşayan Türkler, Anadolu Türkleri
ve İranlıların yılbaşı olarak kabul ettikleri güne
Nevruz adı verilir ki, yeni gün anlamına gelir.
Gece ve gündüzün eşit olduğu Miladi 22 Mart,
Rumi 9 Mart gününe rastlamaktadır.
Nevruz-i Sultani, Sultan Nevruz, Sultan
Navrız, Navrız, Mart Dokuzu gibi adlarla da
anılmaktadır.
On iki Hayvanlı Türk Takviminde görüldüğü
üzere Türklerde de çok eskiden beri bilinmekte ve törenlerle kutlanmaktadır. Türklerde
Nevruz hakkında başlıca rivayet, bugünün bir
kurtuluş günü olarak kabul edilmesidir. Yani
Ergenekon'dan çıkıştır. İşte bu nedenle bugün
Türklerde Nevruz, yeni yılın başlangıcı olarak
kabul edilmiş ve günümüze kadar bayramlarda kutlana gelmiştir. Orta Asya'daki Türk
topluluklarından Azeri, Kazak, Kırgız, Türkmen,
Özbek, Tatar, Uygur Türkleri, Anadolu Türkleri
ve Balkan Türkleri Nevruz geleneğini canlı
olarak günümüze kadar yaşatmışlardır.
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Bulgaristan’da Demokrasinin 20. Yılı

2009 Aralık ayında Sofya’da bulundum. Bulgaristan’da Jivkov rejiminin
devrilmesi ve demokrasi yelkenlerinin açılmasının 20. yıldönümü günleriydi. Sokaklarda halk arasında
heyecan ve coşku hissetmedim.
Bugünün dertleri sanki totaliter rejimin baskı ve zulmünü gömmüş
gibiydi.
Anma, tören, gösteri ve nümayiş
olmadı. Burada insanlar yaşlı,
yorgun ve bezgin. Sokaklar ve
meydanlar sessiz, parklar çocuk
cıvıltısına hasret. Okullar domuz
gribinden tatil olmuş fakat henüz
aşı başlamamış. Yüksek öğrenimini
burada gören Türk gençleri gördüm,
ana dilde yüksek sesle bir şeyler
tartışıyorlardı.
Dikkatimi çeken nokta insanların
yeni açılmış alt geçitlere iniş çıkışları
oldu. Tünel başları kalabalık, ortaya
bir kutu koymuş şarkı türkü söyleyenlere boş geçmeyerek bir şeyler
attım. Ben de basamaklardan indim, meğer burası metro girişiymiş.
“Obelya” ile “Mladost 1” semtleri
yeraltı treniyle bağlanmış. Daha
önce raylı araç uğramayan Üniversite ve “Vasil Levski” Stadyumu’na
gitmek artık kolay, en uzak yol yirmi
dakika, tünel havaalanına doğru devam ediyormuş.
Türk Firması “Doğuş” ihale almış,
Sofya’yı yer altından kuzeyden
batıya deliyor, ikinci yeraltı treni 2
yılda tamamlanınca, şehir merkezinin dar sokaklarına kilitlenmiş
trafiğin düzelmesi bekleniyor. Yine
bir Türk yatırımcısının gayretiyle
kurulan Sofya Yeni Otogarı’ndan
çıkanlar ilk bu izlenimleri alıyor.
Kahvelerde gazete okuyan pek
yok. Sarı sayfalı gazete topları
açılmamış, okurdan ilgi yok. Neden
mi, çünkü BT V ve NOVA T V
yayınları sabah erken gazetelerin
haber kaynağını seyirciye aktarıyor,
okurda da “ben politik bilgimi aldım”
kanısı böylece oluşmuş oluyor. Bulgaristan medyasında köşe yazarlığı
gelişmemiş, farklı görüş ve tezat
oluşumu gecikmeli geliyor, yeni
boşluk veya yükselen dalga hemen
baş gösteremiyor. Fakat belirince de
baskı sert oluyor.
Böyle güçlü bir tepkiyle Temmuzda seçimi kazanan GERB bugün
azınlıkta olsa tek başına iktidarda.
Bir başka değişle bütün iktidar
Başbakan Boyko Borisov’un elinde.
Öğrenimi polis, mesleği itfaiyeci, mesaisi diktatör T. Jivkov’un koruması,
Sakskoburgotski hükümetinde
İçişleri Bakanlığı sekreteri, ardından
Sofya Belediye Başkanı ve rütbesi
Orgeneral olan Borisov milliyetçi
sağ kanadı temsil ediyor. Kamuoyunun dikkatini üzerine toplamış olan
Başbakan oldukça hırslı, ani karar
alabilen, ani hareketlerde bulunan
bir Lider. Bir sıçramada, ilk seçimde
Başbakanlığa yükselmesine ana
neden toplumdaki yargı boşluğunu
doldurmaya talebi olmasıdır. Burada yargı boşluğu - hukuk düzeninin çalışmaması, kanun yoluyla
adalet sağlanamaması anlamında
kullanılmıştır. Geçiş döneminde
böyle bir gereksinme belirmesi
doğaldır. Buna karşın, seçmeni

korkutmuş olan ve dermanı Borisov’un
şahsında aramanın sebebi nedir?
Yani Bulgaristan’da demokrasinin 20
yılında totaliter polis düzeninden gelen,
hatta parti başkanı bile olmayan bir lideri
iktidara taşıyan zihniyet nedir?
Bu soruların yanıtı son 20 yılda
işbaşına gelmiş olan Bulgaristan
iktidarlarının demokratik adalet düzenini işletemesinde gizlidir. Daha önceki
demokratik hükümetleri kuran Dimitır
Popov, Jan Videnov, İvan Kostov, Lüben
Berov, Filip Dimitrov, S. Sakskoburgotski
ve Sergey Stanişev kabineleri (bunların
tamamına Hak ve Özgürlükler Partisi
de katıldı) Bulgaristan’da yargı sistemini
çalıştıramadılar. Yasaları değiştirip modern bir hukuk düzeni oturtamadılar, kalem
kıran yargıç olmadı, cezaevi kapısını
açtırıp elini kolunu sallaya sallaya çıkan
mahkûm çok...
“Adalet” sokaktaki insanı kaçırma,
çalıp çırpma, soyma, kişisel ve toplumsal intikam, yargısız infaz yoluna girdi
ve bu gidiş hala durdurulamadı. Devlet
alabildiğine soyuluyor, çökme tehlikesi
belirdi. Halk arasında bu gidişe dur di-

politikacı da yok. Benzer bir uygulama olmadığından şimdi de pek fazla bir şey beklenmiyor. Bulgaristan
mahkemeleri Türk Bulgar, Pomak
ve Romanlara kan kusturan Todor
Jivkov ve cellâtlarından hiçbirini
yargılayamadı. Bulgaristan’ın bu
ayıbını silebilecek bir güçte görünmüyor gibi ufukta.
10 Kasım dönüşümü böyle bir ortamda anılırken, Türklerin demokrasi mücadelelerindeki öncü rolünden, devrimin gücü oluşundan,
Hak ve Özgürlük için Müslüman
ayaklanmalarının öneminden söz
eden bile yok. Her şeyi unutturmak
isteyenler ön plana yeni kahramanlar çekme peşinde Hasan’ın fesi
Hüseyin’e Hüseyin’in fesi Hasan’a
masalları uzadıkça uzayarak devam
ediyor.
Fakat Bulgaristan toplumunda
doldurulması gereken boşlukların
oluşum süreci devam ediyor. Her
iktidar değişikliğine neden olan bu
gelişmeden iki örnek daha verirken,
belki de bu sürecin tam demokrasi

yecek yok mu psikozu yerleşti ve hâkim
oldu. Bir anda, Avrupa Birliği’nin de hukuk
düzeni çalışmayan bir ülkeye ben para
vermem demesi, pek çok projenin yüz
üstü kapanması, tüm beklentileri çökertti,
ümitleri köreltti, demokratik açılım yolunu
tıkayan düğüm iyice sıkıldı. Terörle kol
gezen ekipler, gruplar, görevden alınmış
eski polis ve baret timleri istediğini yaparken, seçmenin sert bir Liderden,
hukuk boşluğunu devlet eliyle doldurup
huzurun sağlanması ortak istek oldu. Bu
durumda politik iktidarla donatılan Borisov beklediği görevi üstlendi. Sorunun
cevabı da budur. Böyle oldu. Her milletin
sabır kıvamı var, görülüyor ki, sabır dengeleri de değişiyor ve uzun soluklu sabır
her millete verilmemiştir.
Halen hükümet programı yok. Ne ki,
sokaklar “hükümet programı isteriz!” diyenlerin nümayişleriyle dolup taşmıyor.
Eski iktidardan hesap sorma süreci
başlamış gibi, izlenim bu. Eski Başbakan
Sergey Stanişev ile Sosyal İşler Bakanı
Emilya Maslarova’nın dokunulmazlığı
kaldırıldı. Yolsuzluktan yargılanacaklar
ve büyük bir ihtimalle önceki hükümetin
tamamı yargılanacak. Basın ve TV’de
içeriksel analiz yapılsa, son 4 yılda
tırmanan cinayet, dolandırıcılık, hırsızlık,
yolsuzluk haberleri birinci sırada. İş güç
konuşan yok. Yakın ve uzak geçmişte
Bulgaristan’da devlet ve topluma ihanet
gibi suçtan yargılanan devlet adamı ve

kurulana, tüm temel hak ve özgürlükler sınırsız biçimde sağlanana
kadar devam edeceğini peşin peşin
söylemiş olalım:
Türkler ve Pomaklar hariç ki, T.
Jivkov rejimine karşı direnenler onlar
oldu, komünist rejime tepki gösterme,
parti ve devletin fikrine ters görüş
savunma boşluğu vardı. Toplumun
belini büken devlet uygulamalarını
eleştiren yazar ve gazetecilerin
başına gelenleri hatırlarsak, daha
sonra Cumhurbaşkanı olan Jelü
Jelev’in Lenin’in “madde tanımı” eksik, demesiyle 8 yıl köyüne soğan
kazmaya gönderildiğini, fikrinde
caymayınca, alttan altta, içten içe
yıllarca direnince, baskı toplumunda
cesaret boşluğunu dolduran parlak
bir örnek olmuştur. Bulgaristan halkı,
bu arada tüm Tükler ve Müslümanlar, kendisini kahraman olarak kabul ettiler. O, baskı altında yaşayan
toplumda kırılmayan kişisel cesareti
ile parladı. Onun bu cesareti halkın,
özellikle de Türklerin ve Pomakların
takdir ve sevgisini kazandı. Bulgaristan Devletinde demokratik
teamülle seçilen ilk Cumhurbaşkanı
oldu. Yani cesaret boşluğunu dolduran J.Jelev Cumhurbaşkanlığı ile
ödüllendirildi. Tabii bugün Jelev’den
de pek söz edilmiyor. Çünkü onun
kurduğu Demokratik Güçler Birliği

(SDS) totaliter rejim nimetlerini hakça
paylaşacağına, talan ederek, dağıldı
ve çöktü. Bir başka değişle, beklenen
adaletli demokrasiyi çarpık ve çıkarcı
uygulayan SDS’ye halkın kestiği ceza,
onu oyun dışı bıraktı.
Başka bir örnek de Sakskoburgotski’nin
Başbakan seçilmesiyle ilgilidir. 50 yıl
Bulgaristan’a ayak basmamış, ömrünün nerdeyse tamamına yakınını
İspanya’da geçirmiş, doğru dürüst tahsili olmayan, hatta Bulgarcayı bile kırık
dökük konuşan, Bulgar kanı(Roma
Germen/Habsburg hanedanı soyundan) taşımayan, Simeon Sakskoburgotski demokratik dönüşümün 10. yılında
Bulgaristan’da derinleşen ekonomik
çökme süreciyle birlikte halk kitlelerinin açlık tehlikesi sezmesinden oluşan
boşluğu fırsat bildi, daha sonra yerine
getiremediği vaatlerle sandıktan çıkıp
iktidar oldu. O, “800 günde sorunlarınızı
çözeceğim, eskisi gibi yaşayacaksınız,
de r t l e r iniz s o n bulac ak ! ” de di.
İspanya’dan geldi, 1908’de Viyana’dan
Bulgaristan’a gelip Çar olan, dedesi
Ferdinand gibi çiçeklerle karşılandı,
sandığa girdi ve Başbakan çıktı. 800
gün bir saat gibi gelip geçti, değişen
hiçbir şey olmayınca seçmen kendisini
politik sahneden uzaklaştırdı.
Bu üç örnekte genel geçerli olan bir
toplum kuralı var. Dönüşümler, kitleler
eskisi gibi yaşamak istemeyince ve
yöneticiler eskisi gibi idare edemeyince oluyor. Aslında Bulgar seçmeninin
kendilerine yetki verdiği kişileri büyük bir
kararlılıkla yetkisiz kılması, bir çırpıda
iktidardan alaşağı etmesi, toplumun bilinçli mobilize olabilerek birlikte hareket
etmesi ve istediği sonucu alması, politik
açıdan çok müspet ve gurur duyulacak
bir olgu.
Jivkov tarafından göç ettirilerek
sürülen bizlerin de Türkiye’den 96 bin
oy verdiğimiz son Bulgaristan Genel
Seçim sonuçlarıyla kurulan hükümet
yargı boşluğunu, işlemeyen hukuktan
kaynaklanan güven bunalımı ve kaotik
yaşama karşı duranların kesin tepkisidir.
Şimdi dizginler B. Borisov’un elinde, 20
yıldır demokrasi masalları dinleyen ve
bundan yorgun olan halkını daha iyi
günlere götürme şansı ona verilmiş,
herkesin beklentisi büyüktür.
Bu gelişme ve olaylardan oluşan izlenimlerim Sofya’daki Türk Aydınların da
gözünden kaçmıyor. Görüştüğümüz
büyüklerimiz anlattıkları veya gördüğüm
kadarıyla seçimlerden sonra Toplumsal
Karşılıklı Etkileşim adlı bir fikir derneği
kurma çabaları yoğunluk kazanmış. İlgi
büyük. Devresel görüşmeler, toplantılar
yapılıyor. Dikkati çeken bu dernek
açılımına Baş Müftülük içinden ve
dışından, serbest meslek sahibi, öğretim
üyesi ve üniversiteli aydınların birlikte
girişip el ele vermiş olmalarıdır. “Yonga”
adlı bir derginin hem Türkçe ve hem de
Bulgarca çıkması konsepti hazırlamışlar.
Yonga adının seçilmiş olmasının derin
anlamında, hem Bulgaristan hem de
Türk kamuoyunda yontulması gereken
fikir ayrılıkları üzerinde çalışıp, tarihi,
bugünü, yarınları, kültürü, sanatı, sosyal yaşamı ortak değer yargılarıyla
yeniden ele alıp değerlendirmek, Türk
etnik topluluğunu birçok haksız ithamlardan korumak ve gerçekliği yeni baştan
okumaktır.

İsmail ERDEM - Ziraat Mühendisi
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Belçika’lı yatırımcı, Kırcaali’ye 15 milyon
avro değerinde biyoyakıt tesisi kuracak
Kırcaali’ye ikinci ziyareti sırasında
yenilenebilir enerji (biyoyakıt işleme)
alanında uzmanlaşan Energy Invest
şirketi kurucularından ve İcra Kurulu Başkanı - Yves Crits, yılsonuna
kadar Kırcaali’de biyoyakıt üretim
tesisinin inşasına başlayacağını
ve büyük bir olasılıkla gelecek yıl

tisi (HÖH) Avrupa Parlamentosu Liberaller grubu üyesi milletvekili Prof.
Vladko Panayotov’un davetlisi olarak
Kırcaali’ye geldi. Burada, Orman
Bölge Müdürlüğü’nün yönetimi ve
Devlet Orman Ajansı temsilcisiyle bir
araya geldi ve ahşap malzeme satın
alma organizasyonunu sağlamak için
görüşmelerde bulundu. İcra kurulu
başkanı ziyaretinin diğer bir amacı
da fabrikanın inşası için gerekli alanın
tespitidir.
Yves Crits; “Bu ürün yenilikçi bir ürün
olup ahşap malzeme işleme teknolojisinde bugüne kadar kullanılmayan yeni
bir teknoloji kullanmaktadır ve bu
fabrikanın tek örneği Belçika’dadır”
dedi. Yves’e göre kullanılacak ürün
Avrupa ekoloji kanunlarına da bağlı
olarak Bulgaristan’daki karbon dioksit
emisyonlarının azalmasına yardımcı
olacaktır. İkinci nesil bu ahşap
peletler geleneksel olanlara nazaran
enerji bakımından %50 daha verimlidir. Biyoyakıt, binaların ısıtılmasında,
farklı endüstrilerde enerji elde etmede
ve elektrik üretiminde kullanılabilir.

da üretime geçeceğini söyledi.
Yatırım değeri 15 milyon Avro olup,
yeni kurulacak fabrika 40 kişiye iş
sağlamasının yanı sıra, işlenecek
ahşap malzeme sağlayıcılarına da iş
verecektir. Üretim, gerek iç piyasanın,
gerekse dış piyasanın ihtiyaçlarını
karşılayacaktır.
Yves Crits, Hak ve Özgürlükler Par-
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GEORGİ PIRVANOV: ERKEN SEÇİME GEREK YOK

Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov, görevinin erken sona erdirilmesine ilişkin
iktidardaki GERB partisinin başlattığı
girişimleri gereksiz bulduğunu ifade
ederek, ülkede kurumlar arasındaki
savaşın sona erdirilmesini istedi.
P ı r v a n o v, d ü z e n l e d i ğ i b a s ı n
toplantısında, kendisinin Başbakan
Yardımcısı ve Maliye Bakanı Simeon Dyankov ile ciddi görüş ayrılıkları
olduğunu kabul ederek, "Ancak bunu
kullanarak cumhurbaşkanlığı ile
başbakanlık arasında kavga çıkarmak
ülkeye büyük zarar verir" dedi.
Politikanın sadece "seçim" ve "siyasi
skandallar"dan oluşmadığını kaydeden Pırvanov, "Erken seçime gerek
yok. Top artık başbakanlıkta" ifadesini
kullandı.
Ekonomik krizin Bulgaristan'da
2010 yılında da süreceğine işaret
eden Pırvanov, şöyle konuştu: "Kriz
ortasında erken seçim yapılamaz.
Kötü kehanetlerde bulunan bir medyum
değilim, ama sanırım devlet bütçesinin
yeniden düzenlenmesi kaçınılmazdır.

Kriz, tahmin edildiğinden daha derin
olacak ve daha uzun sürecek."
P ı r v a n o v, e k o n o m i k k r i z i n
Bulgaristan'da bu derece büyük
etki yaratmasında Maliye Bakanı
Dyankov'un önemli rol oynadığını ileri
sürdü.
-KAVGANIN NEDENİ Cumhurbaşkanı Pırvanov ile Maliye
Bakanı Dyankov arasındaki gerginlik,
Dyankov'un bir basın toplantısında,
Pır van ov 'un eko n o mi alanın da
yapılmasını gerekli gördüğü reform
önerilerini "geri zekalıca öneriler"
olarak nitelemesiyle başlamıştı.
Dyankov'un bu olaydan sonra özel
bir televizyon kanalında katıldığı programda sunucunun "Cumhurbaşkanı
Pırvanov, sizce genç bir milyarder
mi" sorusuna alaycı bir şekilde "Hayır
genç değil" diye yanıt vermesi bardağı
taşıran damla olmuştu.
Dyankov'un sözlerine büyük tepki gösteren Cumhurbaşkanı Pırvanov, Maliye
Bakanının söylediklerini kanıtlamasını,
aksi halde istifa etmesini istemişti.
Başbakan Boyko Borisov'un ısrarı
üzerine Maliye Bakanı Dyankov,
Pırvanov'u makamında ziyaret ederek olayı yatıştırmaya çalışmış, ancak
Pırvanov görüşmenin ses kayıtları ve
tutanaklarını cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlayınca olay
skandala dönüşmüştü.
İktidardaki GERB partisi, Pırvanov'un,
görüşme kayıtlarını yayımlayarak
anayasayı ihlal ettiği gerekçesi ile
cumhurbaşkanının görevinden alınması
için girişim başlatmıştı.
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KÜLTÜR PROJELERİ VE TÜRK
BİLİNCİ Yorum
Son yıllardaki demokratik açılımlar Bulgaristan
devleti sınırları içerisinde
yaşayan Türklere farklı
serbestlikler vermiş gibi
görünse de nihayetinde

İskender GİRGİN

kültürel kazanımları açısından 20 yıl
öncesi ile kıyaslandığı zaman bu süre
içinde kat edilmesi gereken yolun kat
edilmediği görülür. Bunun esas nedeni
bazı çevreler tarafından bilinçli olarak
Türkçe düşünmek konuşmak ve kendini ifade etmek gibi hayati konuların
bir maddi karşılığının olmadığı tarzı
ile sunulması. Günü kurtarma gibi
sığ bakış açılarından bakanların
fotoğrafı çekilirse bu kişilerin Türklük
bilincinden fazla, o anki dönemin
çıkarcı kimliğini taşıdıkları görülür
ve o kişilerin Türklerin yaşadıkları
ortamdan uzaklaşmaları halinde sadece Türk kimliklerini değil dillerini ve
kültürünü de kaybedecekleri görülür
ki, nihayetinde böyle vakaların varlığı
görülmüştür.
Genel çoğunluğun böyle bir eğilimi
olmamasına karşın bazen bireyler dış
etkenlerden dolayı kendilerini suyun
akıntısına bırakarak kimliklerinden
uzaklaşabilirler ama en önemli şey
bu uzaklaşmanın vaktinde fark edilmesi ve bu gidişata bir dur denilebilmesidir.
Peki bu gidişata nasıl dur denilebilir?
İlk önce Türkçeyi geliştirmekle ve
gündelik hayatta daha fazla ve nitelikli olarak kullanılan bir dil haline getirmekle ve bu dili temel alan yaşayan
bir kültür yaratmakla olur.
Bunun için:
- Okullardaki Türkçe derslerinin
mecburi olup olmamasına bakmadan Türk öğrenciler tarafından yüksek
katılım sağlanmalıdır.

- Okul dışı Edebiyat ve Türkçe gramer kursları açılması.
- Kültürel alış verişin hızlandırılması
için çifte vatandaş öğretmenlerin
Bulgaristan'da yaz kurslarına iştirak
etmesi.
- Türkçe kitap okuma kampanyaları
düzenlenmesi ve mevcut Türkçe kütüphanelerinin geliştirilmesi ve yenilerinin açılmasına destek sağlanması,
kütüphaneler arasında kitap değiş
tokuşun sağlanması.
- Bulgaristan'da yaşayan Türklerin
hayatını anlatan yazılı ve görsel
eserlerin yaratılması, bu eserleri
oluşturabilecek ve devam ettirebilecek aydın kişilerin desteklenmesi.
- Ulusal ve yerel çapta Türkçe yazılı,
görsel ve işitsel basınının desteklenmesi.
- Bölgeler arasındaki (KuzeyGüney) Türklerin kültürel iletişimini
sağlamak.
- Türk halk müziğini ve halk oyunları
topluluklarını desteklemek faaliyetlerini icra etme alanı oluşturmak.
- Geleneksel Karagöz oyununun
canlandırılması.
- Mehter müziği bandosu
kurulması.
- Bölgesel Türk etnografya müzelerinin kurulması.
v.s.
Bu gibi kültürel faaliyetler
Bulgaristan'daki Türk kültürünün ve
kimliğin canlı tutulmasında ve daha
farklı icra alanların ortaya çıkmasına
etken olabilecek başlangıç için bir
öneridir.

“Türk Esareti” krize neden oldu
Bulgaristan'ın Osmanlı'dan
bağımsızlığını ilan ettiği 3 Mart Kurtuluş
günü dolayısıyla Kabil'de görev yapan
Bulgar askeri birliğinin yayımladığı mesajda yer alan bir ifade Türk askeri temsilcilerin sert tepkisine neden oldu.
OSMANLI HÜKÜMDARLIĞI
Bulgaristan Savunma Bakanlığı,
yaptığı açıklamada Afganistan'daki
ISAF iç haberleşme ağının sitesinde
yayımlanan 3 Mart bayram mesajında
kullanılan "Türk esareti" ifadesinin, aslında "Osmanlı hükümdarlığı"
şeklinde olması gerektiğini kabul etti.
Savunma Bakanlığı, Kabil'deki Bulgar
birliğinde görevli kadın binbaşı Daniela Blagoeva'nın bayramın 132 yıllık

geçmişini anlatan yazısında "Türk esareti" ifadesini kullandığını, ancak bu
hatanın ISAF Kabil Bölge Komutanı
Tuğgeneral Levent Çolak'ın uyarısı
üzerine derhal düzeltildiğini açıkladı.
Açıklamada, Afganistan'daki Bulgar
birliğinin komutanı Albay Petko Lilov'un
Tuğgeneral Levent Çolak'ı ziyaret ettiği
ve yazıda terminoloji hatası yapıldığını
kabul ettiğini şahsen ilettiği kaydedilerek, söz konusu yazının internet sitesinden kaldırıldığı bildirildi.
Krize neden olan yazıyı yazan binbaşı
Blagoeva'nın cezalandırılmadığı ve
görevini sürdüreceği de açıklandı.
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DUYURU

SİPARİŞ İÇİN TELEFON

0361 / 66724

Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

Kırcaali “Ömer Lütfi” Kültür
Derneği Folklor Ekiplerine eleman
alınacak.
Türkü ve dans yeteneği olan 7
- 15 yaş arasında olan çocuklar
Derneğe baş vurabilirler.
İrtibat tel. 0361 / 6 21 51
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AHMET DAVUTOĞLU'NUN BULGARİSTAN ZİYARETİ
T.C. Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu, kendisi için yapılan
"Yeni Osmanlı" nitelemesinin Türkiye dışında üretilen bir kavram
olduğunu belirterek, "Biz 'Yeni
Osmanlı' tabirini hiçbir zaman
kullanmadık ve kullanmayacağız"
dedi.

daha da yükseltilebileceğini söyledi.
Davutoğlu, "İki ülke arasında başta
enerji alanında çok büyük bir işbirliği
potansiyeli mevcut. Bunu ortak projelerle değerlendirmeliyiz" dedi.
NABUCCO projesini örnek gösteren
Davutoğlu, bu projenin Türkiye için

te ziyaret etmekten büyük mutluluk
duyacağım."
Davutoğlu, AB üyeliği sürecinde
Bulgaristan'ın Türkiye'ye vermekte
olduğu desteğe de teşekkür ederek,
"NATO ve AB konularında bundan
sonra da birlikte çalışmaya devam

Resmi bir ziyaret için Bulgaristan'ın
baş kenti Sof ya' ya gelen A hmet
Davutoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı
Nikolay Mladenov ile bir araya geldi. İki
ülke arasındaki ilişkilerin ve bölgedeki son gelişmelerin değerlendirildiği
görüşmenin ardından iki bakan ortak
basın toplantısı düzenledi.

- MLADENOV -

- "YENİ OSMANLI" TABİRİ Ahmet Davutoğlu bir Bulgar gazetecinin, "Siz 'Yeni Osmanlı' olarak nitelendiriliyorsunuz. Bu kavrama açıklık getirir
misiniz?" sorusu üzerine, "Ne ben ne
de hükümetimizin herhangi bir temsilcisi hiçbir zaman bu tabiri kullanmadık
ve kullanmayacağız" dedi.
Davuto ğlu, " Bu t abir genellik le
Türkiye'nin son dönemdeki aktif dış
politikasını tanımlamak üzere Türkiye
dışında üretilmiş bir kavramdır. Biz
geçmişe değil, geleceğe bakıyoruz.
Tüm komşu ülkeler le t amamen,
eşitliğe, karşılıklı iyi niyete ve işbirliğini
geliştirmeye dayalı bir politika izliyoruz"
diye konuştu.

- NABUCCO Türkiye ile Bulgaristan arasındaki
ilişkilerin birçok ülkeye örnek teşkil
e d e c e k düzeyd e o l du ğ unu v urg u l aya n D av u t o ğ l u, Tü r k i ye' n i n
Bulgaristan'daki yatırımının 1 milyar
doları aştığını belirterek, bu miktarın

görüşülmüş ve neticeye bağlanmış
bir konudur. Yeni gelişmeler olursa
Türkiye ve Bulgaristan bunu oturur,
karşılıklı konuşur. Bildiğiniz gibi
geçmişte çok büyük göç hareketleri
olmuştur. Bu göçlerin doğal olarak
doğurduğu emlak sorunları da
olmuştur. Ancak göç hareketi tek
taraflı değil karşılıklıdır. Biz bunları
tamamen iyi komşuluk ilişkileri
içerisinde değerlendiriyor ve bir
problem olarak görmüyoruz."

öncelikli ve stratejik bir proje olduğunu
belirterek, "Nabucco'nun yanı sıra
enerji alanında başka birçok projede
de Bulgaristan ile birlikte çalışmaya
hazırız" diye konuştu.

-KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİTürkiye ile Bulgaristan arasında kültür alanındaki işbirliğine de büyük
önem verdiklerini kaydeden Davutoğlu
şunları söyledi:
"Ortak kültür mirasımızı dostluk
köprüsü olarak görmeliyiz. Türk
kökenli Bulgaristan vatandaşları
d a b u d o s t l u k kö p r ü s ü n ü n
nişaneleridir. Biz bu kültürel
ilişkilerin daha da gelişmesini istiyoruz. Sayın Mladenov Türkiye'ye
geldiğinde Bulgar kilisesini birlik-

edeceğiz" dedi.

- "HUKUK İŞLİYOR" Bakan Davutoğlu bir gazetecinin,
Türkiye'deki son gelişmelerle ilgili
sorusunu yanıtlarken de Türkiye'nin
köklü bir demokrasi geleneğine sahip
olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla son
dönemde Türkiye içindeki gelişmeler
tamamen hukuk sistemi içinde normal
bir işleyiştir. Hiç kimsenin farklı yorum
yapmasına zemin teşkil edecek bir
gelişme söz konusu değildir. Hukuk
işlemektedir" diye konuştu.
Davutoğlu Trakya bölgesinden göç
eden Bulgarların mal varlıkların iadesi
konusunda sorulan bir soruya ise şu
yanıtı verdi:
"Bu mesele Türkiye ile Bulgaristan
arasında geçmişte birçok anlaşma ile

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mladenov da konuşmasında, Türkiye ile
Bulgaristan arasındaki ilişkilerin iki
bağımsız ülke arasındaki ilişkiler
olduğunu belirterek, her iki ülkenin de
kendi tarihlerine ve farklılıklarına saygı
duyduğunu söyledi.
Mladenov, "Biz Avrupa değerlerini
göz önünde bulundurarak birbirimizi
ayıran değil, birleştiren olaylara öncelik ve değer veriyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Davutoğlu basın
toplantısının ardından Bulgaristan
Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov
tarafından da kabul edildi. Yaklaşık
yarım saat süren ve basına kapalı
olarak yapılan görüşmede iki ülke
arasındaki ilişkilerin son durumu
değerlendirdi.
Davutoğlu yarın da Bulgaristan Meclis
Başkanı Tsetska Tsaçeva, Başbakan
Boyko Bor isov ve Bulgar ist an
Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı ile bir
araya gelecek.
Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun, resmi görüşmelerini tamamlamasının
ardından Filibe kentine geçerek,
restorasyonu geçen yıl tamamlanan
Ulu Cami'yi ziyaret etti.

Kırcaali Haber

DAVUTOĞLU BULGARİSTAN BAŞMÜFTÜLÜĞÜNÜ
ZİYARET ETTİ
Başmüftü Mustafa Aliş Hacı ve diğer yetkililerle görüşen Bakan Davutoğlu, Müslümanların sıkıntıları hakkında bilgi aldı.
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay
Mladenov’un daveti üzerine iki günlük resmî ziyaret için Bulgaristan’da

bulunan T.C. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, temasları çerçevesinde Bulgaristan Müslümanları
Başmüf tülüğünü ziyaret et ti.
Başmüftü Mustafa Aliş Hacı ve

başmüftülük yetkilileriyle bir araya
gelen Davutoğlu, Bulgaristan’daki
Müslümanların sıkıntıları hakkında
bilgi aldı. Daha sonra Başbakanlık
binasına geçen Davutoğlu, burada Bulgaristan Başbakanı Boyko
Borisov ile görüştü. Bulgaristan
Dışişleri Bakanı Mladenov ile
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Gücük’ün de hazır
bulunduğu görüşmede, iki ülke
arasındaki ilişkiler değerlendirildi.
Meclis Başkanı Tsetska Tzaçeva
ile de bir araya gelen Davutoğlu,
c uma nama zını Sof ya’dak i
Banyabaşı camisinde kıldı. Ahmet Davutoğlu, daha sonra sonra
Filibe kentine geçti.
Kırcaali Haber

Miladinovo (Dedeler) köyü muhtarinin görevine son verildikten sonra 17 Nisan’da
yapılacak olan ara seçim için Hak ve Özgürlikler Hareketi adayını belirlemek için
21 Mart 2010 tarihinde bir önseçim gerçekleştirdi. Parti adına iki adayın yarıştığı
önseçim kardeşlik ve dostluk mesajları verdi. Şenol Ali ve Hikmet Raim arasında
yapılan önseçimin galibiyeti çok az bir falkla Hikmet Raim oldu. Böylece 17 Nisan’
da HÖH partisinin adayı Hikmet . Kendisine başarılar dileriz. Kırcaali Haber

Kırcaali Haber
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Güreşte altının adresi Bayram Şaban
13 -14 Mar t 2010 yılı tarihleri
arasında Stara Zagora (Eski
Zağara) iline bağlı Gılıbovo (Kum
Doğancı) kentinde 9. Uluslararası
Zlati Dinev Roydev Serbest Stil
Güreş Turnuvası yapıldı. Turnuvaya Bulgaristan’dan 22 takım
dışında 3’ü bireysel, Türkiye, Moldova ve Yunanistan’dan toplam 140
güreşçi katıldı. Kırcaali ilini Stremtsi
(Göklemezler) köyü Krepost Güreş
Spor Kulübü temsil etti. 32 kiloda
bir ay önce çocuklarda Bulgaristan
şampiyonu olan Bayram Şaban ve
42 kiloda ardı ardına 5 kez kesintisiz Bulgaristan şampiyonu olan ve
geçen yıl Eylül ayından beri ÇSKA
– Armeets Sofya’da antrenmanlara
çıkan Aycan Ahmet Stremtsi adına
güreştiler. İlk günkü müsabakalarda
bizim güreşçilerimiz yer almadı ve
öğleden sonra yapılacak tartı saatini
iki minderde yapılan güreşleri seyrederek geçirdiler. Tartı sorunsuz
geçti ve Bayram ile Aycan’ın rakipleri belli oldu. 32 kiloda bir önceki
günde 6 kişi yazılmış olmasına
rağmen 5 güreşçi vardı bu da Nordiks sisteminin uygulanması demekti. Bu sistemde herkes herkese karşı
çekilen kuraya göre güreşiyor ve bir
turda da dinleniyordu. Bunun dışında
galibiyet şekline göre de farklılıklar
oluyor. Tuşla ve açıkça üstünlük
sağlayarak(6:0)yenmeye 4 puan
verilmektedir. Dolayısıyla hem galibiyetin şekli, hem de alınan ve kaybedilen puanların miktarı da önem
taşımaktadır. Belli ki, her gün Lülyakovo (İdrisler) köyünden Stremtsi’ye
okumaya, hem de antrönör Aydın
Rufat’ın yanına antrenman yapmaya
gelmenin meyveleri bu tür turnuvada
toplanılabilmekteydi. Bayram Şaban
kuradan 2 numarayı çekti ve bu da
1., 2., 3., ve 5. turlarda güreşme ve

4. turda da dinlenme
demekti. Ondan önceki gün pehlivanımız
Bulgaristan güreş
tarihinin en başarılı
Türk güreşçisi Hasan
İsaev ile tanışmış,
e l i n i ö p m ü ş t ü. B u
olayın yaşanması ve
Aydın Hoca’nın doğru
çalıştırmaları sonucu
küçük Bayram minderde
adeta devleşti. Birinci
turda rakip Yunanistanlı
Grigorian Argiris anc a k 15 - 2 0 s a n i ye
dayandı ve tuş oldu.
İkinci turda Bayram’ın
rakibi son Bulgaristan
şampiyonasında birincilik maçında yendiği
Loveç’li (Lofça) Milen
Yankov ilk periyodu
3:0 almasına rağmen
ikinciyi 2:1 ve uzatma
periyodunu da 3:2 kaybederek bir kez
daha güreşçimizin üstünlüğünü kabul
etti. Üçüncü turda Bayram, Yambol’lu
(Yanbol) Jelyzko Hristov’u iki periyodta
15’er saniyede 6:0, 6:0 yaparak açık
bir üstünlükle “ezip” geçti. Buradan öte
birinciliğe tek maç kalmıştı. Bu sırada
ben ve Aydın Hoca hem Bayram’a
seviniyorken, büyük şampiyon Aycan’ın
elendiğine inanamıyorduk. Aycan ilk
turda ev sahibi Kostadin Asenov’u iki
periyodta 6:4 ve 1:1 (burada son puan
alan güreşçimizdi) ile geçmişti. Çeyrek
finalde bu turnuvadan önce nerdeyse
puan vermediği rakibi Ruse’li (Rusçuk)
Gökan Hüseyin’e ilk periyotu 3:0 yenilerek arkada kapadı. İkinci periyotta akıllı
güreş ile 1:0 önündeyken son 5 saniyede
rakibe ayağına girmesine izin verdi ve
turnuvaya veda etti. Bir anlık başımı
diğer mindere çıkan Bayram’a çevirdim

Turizm cenneti Bulgaristan

Bulgaristan'ın en büyük turizm serveti güzel dağları ve
Karadeniz dir
Güller ülkesi Bulgaristan, çok
eskilere dayanan kültürü, doğal
güzellikleri, sıcak ve misafirperver
insanları ile bilinen küçük bir ülkedir.
Bulgaristan kuzey komşumuz olup,
güneydoğu Avrupa`da Balkan
yarımadasında yer almaktadır.
Balkanlar`a ismini veren Balkan
Dağları bu ülkede bulunmaktadır.
Romanya ile olan kuzey sınırının,
büyük bir kısmı, Tuna nehri
üzerinden geçmekte. Doğusunda
Karadeniz, batısında Yugoslavya ve
Makedonya, güneyinde ise Türkiye
ve Yunanistan bulunmaktadır.
Bulgaristan`da 600 civarında şifalı
su kaynağı bulunmaktadır. Sıcaklığı
20 ile 60 °C arasında değişen bu
şifalı su kaynaklarının yakınlarında
kurulan kaplıca ve tedavi merkezleri,
Bulgaristan`ı sağlık turizmi açısından
da cazip kılar.

B u l g a r i s t a n` d a
Yapabilirsiniz?

Neler

Bulgaristan’ı gezmeye Plovdiv de

bir şehir turu atarak başlayabilirsiniz.
Plovdiv Bulgar ist an’ın en güzel
bölgesidir. Plovdiv’den yola çıkarak
Velingrad’a doğru gezerek gidebilirsiniz…
Velingrad’da bir çok termal kaynaklar
vardır. Kaplıcalara sahip olan bölge her
sene turist akınlarına uğramaktadır.
Bu kaplıcalar kemik hastalıkları ve cilt
hastalıkları olanlara çok iyi gelmektedir.
Bu bakımdan Velingrad’ın kaplıcaları
çok ünlüdür. Velingrad’dan yola çıkarak
Melnik’e gidebilirisiniz. Melnik ülkenin
ekonomisine en çok yardımcı olan
bölgedir. Bu bölgede en ünlü şaraplar
üretilmektedir. Melnik dünyanın en
ünlü şaraplarını üretmektedir. Bu şarap
mahsenlerini görüp kesinlikle bu şarabın
tadına bakmalısınız. Bulgaristan bir çok
müzeye sahiptir. Bulgaristan’ın başkenti
olan Sofya’nın tarihi müzesi turistlerin
ilgisini çekmektedir. Bulgaristan’da eski
camilerde gözünüzden kaçmayacaktır
ve Osmanlı devletinin oluşturduğu en
tarihi en güzel eserleri göreceksiniz.
Daha sonra Bulgaristan’da bulunan
manastırları ziyaret edebilirsiniz…

Kırcaali Haber

ve tekrar A minderine baktığımda,
eyvah diyerek Aycan’ın yenilişine
tanık oldum. Olacak şey değil! Sen,
ÇSKA’ya gitmeden evvel tartışılmaz
şampiyon ol ve gittiğinden sonra
katıldığın son üç turnuvada sırasıyla
3., 2. ve şimdi de 7. ol. Ya Kırcaali’ye
spor okulu açılacak ya da üzerilerinde binlerce saat çalışılarak ve
şampiyon yapılan güreşçilerimiz
kulüpten ayrılınca yok olacak! Bu andan itibaren tek umuduz Bayram’dı.
Güreşçimiz son maçına çıkıyordu
hem de ev sahibi adına güreşen Steliyan Krasimirov’a karşı. Düdük çaldı,
Bayram atağa kalktı ve rakibini yere
indirdi ve ilk puanı aldı. Ardından,
boyun ayak bağlamasından rakibini 1 dakikadan fazla tuş pozisyonunda tuttu ama nedense ne mind-
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erdeki orta hakem, ne sayı hakemi ne
de masadaki minder amiri tuşu kabul
etmediler. O esnada rakibin antrenörü
eliyle ilginç işaret yapmaktaydı. Süre
tamamlanmadan 10 saniye önce bu
periyodu bitirdiler. Bu periyodu Bayram
5:0 aldı. İkinci periyotta rakip güreşçi
1:0 öndeyken Bayram rakibin kafasını
ve kolunu kaparak kalça oyunu, çemberleme ile yere indirdi ancak hakemler
güreşçimize 2 veya 3 puan verilmesi yerine alan dışı diyerek puan vermediler.
Burada Aydın Hoca itiraz etti ve oyun
durdu. FILA temsilcisi ve hakemler bu
hareketi tekrar tekrar izlediler. Atağın
boyalı alanda başlamasına rağmen
itirazı kabul etmediler ve bir ceza puanı
kestiler. Şimdi skor 2:0 oldu ve geriye
1 dakika kalmıştı. Müsabaka tekrar
minderin ortasından başladı. Hemen
Bayram rakibin ayağına bir dalma yaptı
ve topuğunu tutarak yere indirdi puanı
kaptı ve ardından köprü üzerinden
çırpma yaparak skoru 3:2 yaptı. Rakibi sürünerek alan dışına çıktı. Güreş
ortadan başladı ve Bayram o esnada
hem skoru görmüştü hem de ben Aydın
Hocaya kalan zamanı işaret etmiştim o
da Bayram’a gerekli taktikleri verdi. Rakibe bir puan daha vermesine rağmen bu
periyot 3:3 sona erdi ve güreşçimiz direk
oyundan 2 puan aldığı için galip sayıldı.
Hem bu periyodu kazandı hem de 32 kiloda yenilgisiz turnuva şampiyonu oldu.
Böylelikle Bayram Şaban 2009-2010
yılı güreş turnuvalarında yenilmezlik
unvanının korumasının yanı sıra hem
ailesinin, takımının, hocasının hem de
tüm Kırcaali ilinin gurur kaynağı oldu.
O sırada Aydın Hoca biryandan yeni
şampiyonuna seviniyor diğer yandan
eski şampiyonuna üzülüyordu.
Üzülme Aydın Hoca. İnşallah Aycan en
kısa zamanda toparlanır ve sende tüm
güreş sevenleri yetiştirdiğin çocuklarınla
sevindirmeye devam edersin. Kazanılan
şampiyonluk için Bayram’ı iki adet yeni
mayo ile sevindirdim.

İsmail KÖSEÖMER

ELEKTRİK SAATLERİNE GÜÇ
VERGİSİ GELİYOR

1 Temmuz 2010 tarihi itibariyle
Güneydoğu Bulgaristan’a elektrik
dağıtımı yapan Avusturya EVN
şirketi elektrik saatlerine aylık 1.80
leva güç vergisi getirilmesini istiyor.
Devlet Enerji ve Su Düzenleme
Komisyonu tarafından yapılan
açıklamaya göre, EVN şirketi
gerekçe olarak son kullanıcıya
kadar taşınan elektrik ağının
bakımını ve elektrik kalitesinin
sağlanmasını göstermiştir. Sözde
hedeflenen olay zamanında
faturalarını ödeyen kullanıcılardan
ziyade yılın belirli bir zamanında

elektrik tüketen ev, daire ve yazlık
sahipleridir. Hem kullanılmadığı hem
de sadece belirli zamanda kısa bir
süre için bu kişiler tarafından kullanılan
elektriğe fatura gönderilmektedir. Bu
da dağıtım şirketlerine ek masraf
getirmekte olup, bu masraf sürekli
elektrik kullananlar tarafından
karşılanmaktadır. Ülke genelinde yılın
büyük bir kısmında kullanılmayan
mülkler %20 civarındadır. EVN şirketi,
güç vergisinin getirilmesiyle mevcut
elektrik tarifelendirme yapısının
daha şeffaf olacağına inanmaktadır.
Böylelikle, elektrik saatine sahip
her vatandaşın zaten delik teşik
olan aile bütçesine yıllık 15 leva
daha yük getirilecektir. Bulgaristan
çapında elektrik dağıtımı yapan
diğer 2 şirketin de bu uygulamayı
benimsemesi an meselesidir. Burada
sorulması gereken asıl soru, bu
komisyonun kimin haklarını koruyup
korumamasıyla ilgili olmalıdır.
Kırcaali Haber
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Кметове ашладисаха 100 ябълки и круши Премиера на "Нашенци"
Кметове от община Момчилград
ашладисаха над 100 дръвчета по
пътя Момчилград – Крумовград
днес. В „акцията” по присаждане

Всички калеми приготви кметът на
Ауста Мустафа Емин.
Облагородяването на дивачките
– круши и ябълки, се превръща в

участваха кметовете на Конче,
Синделци, Седефче, Звез дел,
Пазарци, Ауста, Чайка, Карамфил и
Джелепско. Включиха се кметът на
Момчилград инж. Ердинч Хайрула,
зам.-кметовете Ерол Мехмед и
Бирол Кьосеюмер, секретарят
на общината Бахатдин Ахмедов.

традиция в общината. Извършва се
за хаир, заради жадни и изморени
пътници.Очаква се дръвчетата да
дадат плод след 3-4 години.
Автор на идеята за ашладисването
е кмет ът на Биволяне Зехни
Мехмедали.
Кърджали Хабер

Bul g a r i st a n’d a e m e klilik
sisteminin yokuşlu yolu
2000 yılı başında Bulgaristan’da
emeklilik sisteminde reformların ilk
tohumları atıldı. Önce emeklilik yaşı
arttırıldı ve sigortalı emek stajı ve
yaşın endeksini oluşturan puan sistemi
getirildi. Özel emeklilik fonları da
kuruldu ve onlara emeklilik reformunun
üçüncü basamağı gözüyle bakıldı. Bu
fonlar sayesinde çalışanlar gönüllü
emeklilik için gönüllü kaynaklar sağlama
hakkına kavuştu. 1959 yılından sonra
doğanlar zorunlu olarak ek bir emeklilik
fonuna da para yatırmaya başladılar.
Şimdi de ülkede emeklilik sistemi
gene ciddi bir zorlukla yüz yüzedir.
Reformları sürdürmek ve halkın
yaşlanmasıyla beraber kaynakların
yetersizliği ve eski hükümetlerin aldığı
hatalı kararlar karşısında acil değişiklik
ihtiyacı doğdu. Sofya’da Ekonomik
Kalkınma Merkezi’nin tertiplediği
yuvarlak masa toplantısında konuşan
Sosyal Politika Bakanı Totyu Mladenov
reform politikasındaki bazı noksanları
sıraladı:
“En büyük hatalardan birisi, Bulgar
mevzuatının emeklilik stratejisi
konusundaki uygulamaların
denetlenmediğine işaret edebilirim.
Gözetim yoktu ve siyasetçiler modelin
yanlış algılanmasına ve hatalı yoldan
gerçekleşmesine neden oldu.
Sonuçta ülke bütçesinin %43’ünün
emeklilik maaşı için gittiği ortaya
çıktı. Bu kaynaklardan sadece %40’ı
çalışanların sigortalarından tahsisi
ediliyor. Geri kalan %60’ı direk olarak
bütçeden hortumlanıyor. Yatırımcılara
elverişli iş iklimi yaratma amacıyla vergi

yükünü hafifletme niyetleri emeklilik
sistemi için çökertici nitelik taşıyacak.
Bu durumda çalışanların daha uzun
süre işte kalması için uğraş verilmeli.
Dolayısıyla erken emeklilik imkanı
da sınırlanmış olacak. Engelliler ve
özürlülük için sağlanan emeklilik
maaşının da bundan sonra çok sıkı
denetimden geçeceği vurgulandı.
Bakan Mladenov bir başka konuya
da dikkatleri çekti: Ulusal Sigorta
Enstitüsü verilerine göre, 200 bin
emekli hala çalışıyor. Bir yandan
emeklilik maaşı alıyor, öte yandan da
hala iş piyasasında olarak, 200 bin
gencin yerini meşgul etmiş oluyor.
Bundan sonra ya emeklilik, ya da iş
sözleşmesi ihtimali olmak üzere, bu
kişilere seçenek hakkı verilecek.
Dünya Bankası’nın Sofya temsilcisi
Florian Fichtel, Bulgaristan’ın acil
olarak emeklilik sistemi reformunu
devam etmesi gerektiğini belirtti.
Bulgaristan, Avrupa’nın diğer ülkelerine
kıyasla, en büyük demografik düşüş
yaşayan ve halkı yaşlı ülkedir. Bu de
sigorta sistemi için ciddi bir tehlike
anlamına geliyor.
“ 20 0 0 - 2025 yıllarında Bulgar
nüfusunun daha bir buçuk milyon
kişiyle azalacağı ve halkın beşte
birinin 65 yaşın üzerinde olacağı
or tadadır. Dolayısıyla emeklilik
sigor tası ödeyenlerin sayısı da
azalacak. Emeklilerin sayısı artacak
ve Bulgaristan nüfusu kişi başına
emekli vatandaş sayısı açısında AB
ülkelerinde ön sırada olacak.

BNR

Най-новата постановка „Нашенци”
по Чудомир на Общински център за
култура и младежки дейности в Кърджали бе посрещната възторжено
от публиката.Препълнената зала в
Дома на културата снощи аплодира
дълго играта на актьорите.
Това е авторски спектакъл на режисьора Гълъб Бочуков и композитора Радост Попова със съдействието на Димитър Ганев и Петър
Делчев.
Мюзикълът представлява композиция от познати разкази на Чудомир
„Не съм от тях”, „Наш Пондьо”, „Ген-

Христева, Дора Точкова и Цонка Точева впечатлиха зрителите с изпълненията си. Достойно на сцената им
партнираха Димитър Илиев, Кирил
Пецев и Никола Радиков.
Успешен дебют има Янка Димитрова, много приятна изненада
поднесе Юксел Есен, който с лекота
„преминаваше” от образ в образ. В
спектакъла актьорите изпълняват
по няколко роли. Авторските песни на Радост Попова превръщат
представлението в нещо наистина
уникално.
За първи път участват и танцьори

човисти и Пенчовисти”,”Я че изокам
някой ден” и др.
Като пъзел сценичният разказ
събира човешки съдби и характери ,тези на попа, провинциалните
клюкарки, бай Миле, Гугуша, даскала….
Солистите на оперетата Иванка

от Фолклорния ансамбъл на Васил
Василев .
Спектъкълът „Нащенци” е посветен на 120 години от рождението на
големия писател –хуморист Димитър Чорбаджийски – Чудомир.

ПЪРВИ ЩЪРКЕЛ В КЪРДЖАЛИ

Първият щъркел вече
п р и с т и г н а в с т а р ото с и
гнездо - специално направена
конс тру к ция в двора на
кърджалийската джамия за
предвестниците на пролетта.
Щъркелът вероятно е мъжки,
защото мъжките екземпляри

обикновено се връщат първи.
С радост някои кърджалийци,
с ви детели на приятната
гледка свалиха мартениците
и си пожелаха плодородна
година.
Снимка: Гюнер ШЮКРИ
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“BİZİM SESİMİZ” PROGRAMI KIRCAALİLİ KONUKLARI AĞIRLADI
Her hafta Pazartesi akşamları TRT
AVAZ kanalında yayınlanan “Bizim Sesimiz” adlı programa geçen
hafta Kırcaali “Ömer Lütfi” Kültür

Aynı akşamı saat 20 - 21 arası
canlı yayına katılan Kırcaalili
konuklar sunucu Nurhayat Günal’ın
sorularını cevapladılar. Harun Bekir

Derneği Müdürü ve Kırcaali Haber
gazetesi sahibi Müzekki Ahmet,
Kırcaali Eğitim Müdürlüğü Türkçe
Müfettişi Harun Bekir ve Kırcaali
Haber gazetesinin düzenlediği “Anadilimiz Türkçe” adlı kompozisyon
yarışmasında derece kazanan
Gündoğan Ömer konuk oldular.
Kırcaalili konuklar program
yapımcısı Metin Edirneli tarafından
karşılandılar ve yayın öncesi
Anıtkabri ziyaret ettiler. Ata’nın huzurunda saygı duruşunda bulunan
konuklar daha sonra Atatürk Müzesini gezdiler.

bölgemizdeki Türk dili eğitimindeki
son durumu ve yaşanan problemleri ele aldı. Müzekki Ahmet ise Kültür Derneği’nin etkinlikleri hakkında
bilgi verdi ve Bulgaristan Türklerinin
sesi olan Kırcaali Haber gazetesini
bir daha seyircilere tanıttı.
Programın en küçük konuğu
olan Ardino Hristo Smirnenski Lisesi son sınıf öğrencisi Gündoğan
Ömer Kırcaali Haber gazetesi
tarafından düzenlenen “Anadilimiz
Türkçe” adlı yarışma ile ilgili fikirlerini ve görüşlerini paylaştı. Bu
yarışmaya katılmasının tek nedeni

İstanbul Kırcaalililer Derneği tarafından 13.03.2010 tarihinde düzenlenen
Kırcaalililer dayanışma gecesinin Kırcaali Belediyesi adına “Ömer Lütfi”
Kültür Derneği Müdürü Müzekki Ahmet, HÖH ilçe kurulu üyesi ve Most
muhtarı Latif Rasim ve Zvinitsa Muhtarı Niyazi Veli katıldılar.

Türkçe kitap hediye edileceğini
duyması olduğunu söyleyen
Gündoğan sunucu Nurhayat Günal’ı
duygulandırdı. Nurhayat hanım programdan sonra kitap evinden iki roman satın alıp Gündoğan Ömer’e

“Bizim Sesimiz” programına her
hafta Balkanlardaki Türk kültür
dernekleri, sivil toplum örgütleri
temsilcileri ve yöneticiler katılarak
ülkelerindeki faaliyetleri ile ilgili bilgiler veriyor ve yaşadıkları

hediye etti.
Eski Bulgaristan Göçmeni olan
Metin Edirneli’nin yapımcısı olduğu

problemleri tüm dünya Türkleri ile
paylaşıyorlar.
Kırcaali Haber
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