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Filibe’de Cumhuriyet Bayramı Sergi
Ve Konserle Kutlandı

Bulgaristan’da 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı ülke-

nin güneydoğusundaki Filibe şehrinde resim sergisi ve

konserle kutlandı.
Türkiye’nin Filibe Başkon-

TÜRKSOY’dan Kırcaali’de Muhteşem Konser
Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) Türk Dünyası
Müzik Topluluğu, Kırcaalililere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Ömer Lütfi Kültür
Derneği’nin ev sahipliğinde
düzenlenen muhteşem konser,
Dernek Salonu'nu tıklım tıklım
doldurdu. Konser programını
izleyen konuklar arasında Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani,
T.C. Filibe Başkonsolosluğu
Muavin Konsolos Volkan Bozkurt Tanyıldız, Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı ve HÖH
İlçe Başkanı Mümün Ali, sivil
toplum kuruluşları ve bölgede
sanat-kültür camiasının temsilcileri yer aldı. Yaklaşık bir saat
süren TÜRKSOY Türk Dünyası
Müzik Topluluğu konseri büyük
beğeni topladı. Özgün eserler
sunan sanatçılar, Kırcaalilerin
gönlünü fethetti.
Konser öncesinde katılımcılara selamlama konuşması

solosluğunun himayesinde
Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) ve TrakArt
Sanat Galerisinin işbirliği ile
“Altaylar’dan Balkanlar’a Türk
Dünyası Resim Sergisi” açıl-

aldık." ifadesini kullandı.
Daha sonra Cumhuriyet
Bayramı münasebetiyle Başkonsolos Hüseyin Ergani’nin
ev sahipliğinde, Filibe’de
bir otelde resepsiyon dü-

dı.
Serginin açılışında bir konuşma yapan Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, "Türkiye ve Bulgaristan
arasındaki dostluk ilişkilerini
daha da pekiştirmek ve bu
dostluğu daha geniş bir coğrafyaya taşımak maksadıyla
sergiyi Filibe’de açmaya karar

zenlendi. Resepsiyonda
konuşan Ergani, Türkiye
Cumhuriyeti'nin kuruluşuna
ilişkin bilgiler aktardıktan sonra, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın mesajını
okudu.
Açılışta ayrıca Türk Dünyası
Müzik Topluluğu özgün eserler seslendirdi. AA
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yapan T.C. Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, şunları
ifade etti: “Sevgili Kırcaalililer,
dün Filibe’de düzenlediğimiz
resepsiyonla Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. Çok güzel,
coşkulu geçti. Bu yılki bayram
için TÜRKSOY’un “Altaylar’dan
Balkanlar’a Türk Dünyası Resim
Sergisi’ni getirdik. Aynı zaman-

da TÜRKSOY’un Türk Müziği
Grubu da Filibe’ye geldi. Biz
tabii ki, bu güzel grubu Filibe’ye
getirince neden Kırcaali’ye de
götürmüyoruz diye düşündük.
Sağ olsunlar, dernek yöneticileriyle görüştük. Bu şekilde
bugün burada bu güzel konseri sizlerin beğenisine sunma
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Yeşilliklerin İçinde ve Tarihin Derinliklerinde bir Seyahat
Geçen sayıdan
devamı -->
Önümüzde gezilecek iki
şehir kalmıştı. Bunlardan
birincisi Kastamonu, diğeri de Safranbolu.
Günlerden Perşembe,
saat 15.0 0 sularında
Kastamonu’ya ulaştık ve
gezimizin son gecesini de
burada geçirmeye karar
verdik. Kastamonu eski
bir yerleşim merkezidir.
Kasabanın merkezinde ve
ilçelerinde gezilecek birçok tarihi ve turistik yerleri bulunur. Bunlardan bazıları: Araç, Taşköprü,
Taşköprü’deki Zımbıllı
Tepe, Kastamonu Kalesi,
Şerife Bacı Anıtı, Nasurullah Camisi, Nasurullah
Köprüsü ve Kastamonu
Saat Kulesi. Fakat, zaman darlığından sadece
bazılarını gezip dolaşabildik. Gidip ziyaret ettiklerimizi sırası gelince tanıtmaya çalışacağım. Bu
şehrin adı nereden gelmektedir? Bu konuda
okuyucularıma, duyduğum kısa hikâyeyi aktarmak istiyorum. “ Bizans
tekfurunun kızı Moni (
Mani) kaleyi kuşatan Türk
Komutanına aşık olmuş.
Bir gece kalenin anahtarlarını Türk Komutanına
atış ve tam o sırada babası tarafından yakalanmış.
Baba, öfkeli olarak kızına:
“Kastın neydi Moni?” diye
bağırmış ve o tarihten
sonra bu şehir bu isimle
anılmaya başlamış.” İlin
en yüksek noktası Ilgaz
Dağları üzerindeki Hacet
Tepesi dir (2 5 6 5m.).
Kastamonu’ya biraz geç
varmamıza rağmen, sadece şehrin içinde bulunan Kastamonu Kalesi’ni
uzaktan da olsa, gece
ışığı altında görüntüleyebildik. Gecenin kararmasıyla bize ayrılan Mütevelli oteline toplaştık. Akşam
yemeğini yedikten sonra
tekrardan şehrin caddelerini dolaştık ve ufak tefek
alışverişte bulunduk. Geceyi çok rahat geçirdik ve
sabah kahvaltısını yapar
yapmaz bavullarımızı alıp,
otelden ayrıldık. Gezimize
akşamdan yarım kalan tarihi eserlerin ziyaretiyle
sürdürdük. Sabah ilk önce
İl Belediye binasını dolaştık ve daha sonra da Kastamonu da Şerife Bacı’yı
simgeleyen anıtı ziyaret
ettik. Bu anıt Prof. Tankut
Öktem tarafından yapılmış ve 1990 yılında konulmuştur. Şehit Şer i fe
Bacı’nın hikâyesini kısaca
anlatmaya gerek duydum.
“Bu anıtta tasvir edilen
Şerife Bacı, Seydiler’de
doğmuş, Milli Mücadele

sırasında İnebolu’dan
Ankara’ya askeri malzeme taşıyan kadınlar grubuna katılmıştır. Milli ruhta
yoğrulmuş bu mert kadın,
1921 yılında zorlu kış
şartlarının hüküm sürdüğü günlerde; sırtında çocuğu ve önünde kağnısı
ile İnebolu’dan Kastamonu kışlasına cephane taşırken soğuktan donarak
şehit olmuştur. Meydandaki anıtta Şerife Bacı’nın
kişiliğinde, kent kadınlarının savaştaki cesareti ve
fedakarlıkları sembolleşir.
Kastamonu’nun meydanında boy gösteren bu
heybetli anıt yerli halkın
ve Türk kadınının milli ruhunu yansıtmaktadır. Şerife Bacı için doğum yeri
olan Seydiler ‘de
Cumhuriyet’in 50. yılında
(1973) belediye binası
önünde kendisinin rölyefi
yaptırılmış , köydeki ana
caddeye ve Kastamonu’daki Öğretmen Evi’ne
de O’nun adı verilmiştir.
Bu anıtı gezip, hakkında
bilgi aldıktan sonra, Hükümet Konağı’nın arkasındaki, Saat Kulesi’ni dolaştık. Kulenin saat i
Avrupa’dan getirilmiştir.
Bu tarihi yapıtın ziyaretinden sonra, Nasurullah
Cami’ye uğradık. Bu cami

bulunmaktadır. Köprü,
1501 yılında Nasurullah
Camisi ile birlikte yapılmıştır. Kastamon’u olduk-

alışveriş peşinde koşuşturmakta. Kent ziyaretine
çıkmadan
önce
Safranbolu’nun kuzey do-

merkezine gittik. Buradaki
evler, sokaklar, camiler,
mezarlıklar anıtlarıyla tam
bir Müze Kenti’dir. Kentin

ça zengin bir mutfağa sahiptir. Her pazar fırınlarda
pastırmalı ekmek veya etli
ekmek yaptırılır., Buranın
tarhana çorbası, ana-kız
çorbası, Ecevit çorbası.
külbastı, kavurma, kaygana, biryan kebabı, mantı,
mısır böreği, baklava, kaşık helvası, pekmezli un
helvası çok meşhurdur ve
sevilenler arasında gelir.
El sanatları olarak; motifler, çarşaf bağları, oyalar,

ğusunda ve kente 11 km
uzaklıkta yer alan
Yörükköyü’ne gidildi. Bu
köye yakın olan Hacılarobası Köyü’den Hacı, Davutobası Köyü’nde Davut
ve Yörük Köyü’nden Hüseyin adlı kardeşler, 3
Türkmen Beyi tarafından
k u r u l m u ş t u r .
“Yörük”sözcüğü, yürümek
anlamına gelmektedir. Bu
köyde tüm Bektaşi geleneklerinin izleri görülmek-

1506 yılında II.Beyazit döneminde Nasurullah Kadı
tarafından yapılmıştır. Bu
cami Kastamonu’nun en
büyük camisidir. 1746 yılında cami üzerinde genişleme yapılmış ve kubbelerin sayısı 6’dan dokuza çıkarılmış. Milli Mücadele yıllarında, Kurtuluş
Savaşı’na destek toplayan
Milli Şair’imiz Mehmet
Akif Ersoy, Nasurullah
Camii’nde vaaz vererek,
Milli Mücadele için cesaret vererek, halka ön ayak
olmuştur. Diğer görülecek bir tarihi yapıt ise Nasurullah Köprüsü’dür. Bu
köprü, Nasurullah
Camisi’ni yakınında, Karakoçak Deresi üzerinde

baskılı havlu, masa örtüsü, ağaç oyma işleri, saz
bağlama gibi müzik aletleri, şimşir, çatal, kaşık,
Tosya çakıları ve bakır
işleri hediyelik olarak alınabilecek eşyalardır. Güneş, alabildiği hızla yükseliyor ve çevreyi ısıtıyordu. Grubumuzdaki arkadaşları, geriye dönüş heyecanı sardı. Herkesi geri
dönerken bir şeyler alma
telaşına girdi ve diğer taraftan da gezinin verdiği
yorgunluk hissedilmeye
başladı. Gezinin bitiş noktası olan Safranbolu’ndayız. Çoğunluğun buraya
ikinci gelişi olduğundan,
birkaç toplu ziyaretin haricinde, herkes serbest

tedir. Bunları paylaşırken,
kafama takılan bir soru
oldu. O da, bu köyün neresi Yörük diye? Çünkü
yıllar öncesi bu köye yerleşen Yörük aileleri, buradan başka bir yere göçmemişler. Ziyaretine gittiğimiz bu Yörük Köyünde
ilk baştan karşımıza bir
bayan büstü çıkmaktadır.
Bu büst dünyaca ünlü
opera sanatçımız rahmetli Leyla Gencer’e aitmiş.
Yine ünlü modacımız Cemil Çiçek ve haber spikerimiz Gülgün Feyman buralıdır. Köyün sokaklarından biri Leyle Gencer’in,
biri de Cemil İpekçi’nin
adını taşımaktadır. Daha
sonra Safranbolu’nun

geçmişi çok eskiye dayanmaktadır. Burada eskiye ait çok çeşit azınlıklar
ve milletler yaşamıştır.
Safranbolu adını, o bölgede yetişen Safran çiçeği
bitkisinden almıştır. Bu
güzel kokulu bitki, yemeklere lezzet, sabun ve parfümlere eşsiz koku vermektedir. Burada aldığımız bilgiye göre, safran
çiçeği bitkisi kendi ağırlığının 100 bin katı kadar
suyu sarıya boyama gücünden dolayı, tekstil sektöründe kullanılmaktadır.
Safranbolu’nun en büyük
özelliği 18. ve 19. yüzyıl
Osmanlı kentsel dokusunu bozulmadan günümüze kadar taşımasıdır. Yaklaşık 2000 civarında geleneksel Safranbolu evinin
kalabalık aile yapısını,
bunca yıllık komşuluk ilişkilerini bozmadan, yıllanan kültürel gelenekleri
ve ekonomik refahı bugüne aksettirir. Ayrıca şehirdeki evleri gezme sırasında, dikkatimizi çeken şu
oldu. Buranın evleri genelde iki ve üç katlı olup,
her odasında fazla pencere bulunması. Bunun yanında, evler birer sanat
eseri gibi süslü, bir birlerinden ayrı ve eski kiremitle örtülü olmalarıdır.
Tavan ve duvar süslemeleri, merdiven korkulukları
ve kapılarının tokmaklı
oluşları, izleyenleri zaman
makinasına koyup geçmişe götürür sanki? Kent
ziyareti öncesi, 80 metre
yükseklikte bulunan Cam
Teras(Kristal Teras) denen yer ziyaret edildi. Burada bulunan cam balkonundan, vadi ve etrafı izlendi. Lakin Kristal Terasın üzerine çıkmak bile,
bir meseledir. Çünkü herkes kendinde bu cesareti
bulmayabilir. Bulsa da
güvenle ve titrek bacak-

larla Cam Balkonun üç
kısımlarına ilerleyemez.
Nitekim de öyle oldu ve
çoğunluk buna cesaret
edemedi. Cam Balkon
seyrinden sonra kent içi
gezimiz sürdü. İsteyen
istediği yemeğini yedi,
isteyen çayla simidini yudumladı, sonuç da herkes saatinde yerindeydi.
Merkezdeki Hükümet ve
Kaymakamlar Konağı,
Cinci Han, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Güneş
Saati, Çarşı, Tarihi Safranbolu Evleri gezildi,
ayrıca mimari yapılar yerinde incelendi. Safranbolu evlerini gezerken
dikkatimizin odaklandığı
bir nokta daha oldu. Bu
da; Safranbolu evlerinin
aynı tipte ve aynı mimaride olmaları. Yurdumuzun bu bölgesi, doğanın
bir yadigârıdır. Deyim
yerindeyse, Karadeniz
Bölgesi’nin dağları ve
yaylaları tam bir yeşil
cenneti andırmaktadır.
Buranın yeşilliği çeşitli
ağaç ve bitki örtüsünden
oluşmaktadır. Doğanın
muhteşem güzelliğini
tasvir edebilmek için en
azından bir ressam olmamızı gerektiriyordu.
Bu yetenek de bizde olmadığına göre, önemli
yerleri foto objektifimize
yansıtmakla yetindik.
Yaz mevsiminde, bölgenin her bir tarafı yeşilliklerle süslenmiş, gökyüzü
dersen buz mavisi bir
renk almış. Ayrıca göğün
maviliğinde ardı sıra yüzen sümek sümek beyaz
bulutlar çevreye başka
bir canlılık katıyordu. Gönül ister ki, bu kısa gezimiz hiç bitmesin ve aylarca sürüp gitsin. Çünkü tarihi derin, yeşilliği
derin olan bir cennet
yuvasından ayrılmak,
anlaşılan bizim için dönüşü son derece zor olacaktır. Safranbolu, gezimizin son kısmını oluştur mak t adır. Yal ova
güzergâhından Bursa’ya
hareket ettik. Bir haftalık
Doğu Karadeniz turumuz son buldu. Bu turu
organizasyonunda emeği olan, başta Eğridereliler Kültür ve Dayanışma
Başkanı Aydın Yılmaz,
ayrıca tur başkanımız
Enis Güneş ve rehberimiz İsmail Aktaş’a saygı,
sevgi ve hürmetlerimi
sunmaktayım. Bir başka
zamanda ve bir başka
yerde buluşmak üzere!
SON
Mümün ALTINDİŞ
Emekli Öğretmen
Bursa
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Şair Ramazan Ulusoy’un ilk şiir
kitabı “Ömre Bedel” tanıtıldı
Resmiye MÜMÜN

Şair
Ramazan
Ulusoy’un “Ömre Bedel”
isimli birinci şiir kitabının
tanıtımı ve imza günü yapıldı. Ardino Rodopska
İskra Halk Toplum Merkezi tarafından Ardino
Müzesi salonunda düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Aslen Gorno Prahovo köyünden olan şairin
yakınları, bölgede sanat
ve kültür camiasının birçok temsilcisi, birçok
öğretmen ve çok sayıda
vatandaş katıldı.
Etkinlikte Ardino Belediye Başkanı Resmi
Murat, Ardino Belediye
Meclis Başkanı Sezgin
Bayram, Kırcaali Recep
Küpçü Edebiyat Kulübü
Başkanı Durhan Ali de
hazır bulundu.
İlk şiir kitabı için şair, katılımcılardan bol bol alkış,
tebrik ve çiçek aldı. Kitap
tanıtım ve imza etkinliğinde duygu dolu anlar
yaşandı.
Ardino bölgesi şairlerinden Habibe Ahmetova, Ramazan Ulusoy’un

biyografisi eşliğinde kitabın tanıtımını yaptı.
Ahmetova, Ulusoy’un
biyografisini şöyle tanıttı: “1949 yılında Eğridere İlçesi’nin Tosçalı
köyünde dünyaya geldi.
Köyünde rüştiyeyi ikmal
ettikten sonra lise eğitimini Kırcaali’de tamamladı. Vinç operatörlüğünü
meslek edinen Ulusoy, iş
hayatının yarısını memle-

GELİYORUM GÜZEL İSTANBUL
İstanbul sana geliyorum
Başıboş tatil günlerim de
Bursa’dan bir hafta sonu
İliklerimde hissedeceğim coşkunu
Yine surlarına kapanacağım rehberler eşliğinde
Topkapı, Ayasofya, Galata Kulesine,
Dolmabahçe Sarayına, Urumelihisarı’na
Göz kırparak kulak vererek
Boy boy minarelerindeki ezana.
Seyret kulelerinden Marmara’ya açıldım
Gemi güvertesinden.
Asla şüphem yok misafirperverliğinden.
Önce Kız kulesine merhaba diyeceğim
Trajik hikayesi bende saklı kalsın.
Kabataş’a ayak bastığımda
Kibar Kadıköy’ün küsmesin
Mimari Haydarpaşa garın bayram etsin
Onu da ziyaret edeceğim.
Eminönü karşımda mısır çarşısıyla
Çınarlı Beşiktaşı’nı es geçmeden Cezayir kahramanı
Hayrettin paşa Anıtı önünde eğileceğim
Galata Köprüsü’ne uzanacağım
Martıların çığlıkları kargaşasında
Erguvan çiçekleri yokluğunda
Bursa selamı vererek başım eğik
Dolmabahçe Saray’ına teşrif edeceğim
Atamın bastığı yerleri öpe öpe varacağım
Ayyıldızlı örtülü yatağının önünde süzülerek
Gözlerim buğulu devrimlerini hatırlayacağım
Daha Galata Köprüsü’ne varmadan
Örümcek ağı ören insanların arasından
Sızım sızım ilerleyerek çağ açıp çağ kapatan
Fatih’in Konstantin’esi, İstanbul’unda bir

keti Bulgaristan’da, diğer
yarısını ise 1989 yılında
zorunlu göç esnasında göç ettiği Türkiye’de
sürdürdü. Daha henüz
öğrenciyken şiire tutkun
olduğu hissedilirken, mizah ve hiciv dalında da
kalemi ustaca oynatabiliyor. Eserleri Türkiye ve
Bulgaristan basınında zaman zaman yayımlandı.
Ramazan hissettiklerini,

yaşadıklarını, sevgilerini,
duygularını halka özgü bir
dille doğduğu topraklara
adanan şiirsel nağmelerle hitap etmektedir.
“Ömre Bedel” şairin ilk
kitabıdır. İnce ince dokunan ve derinden duyguları ilmek ilmek çözerek, ön
planda tutmasının ustası
olan “Ömre Bedel”in müellifi atalar diyarına sadık
kalmış. Sözel ifadelerine

Yorgunluk demli çayını içeceğim asırlık
Binalarının serin gölgesinde ey İstanbul.
Öyle bir derin sarhoşluk veriyorsun ki bana
Sana gelmemek ölümdür bana.
İnci gerdanlı köprülerin yakalamış
Asya’yı Avrupa’yı sarmaş dolaş
Sen bir yıldızsın bizim gezegenimizde.
İşte ondandır kıskanıyorum seni
Kem gözlerden geleceğini.
İster inan ister inanma
Seni seviyorum İstanbul
Ta Bursa’dan Uludağ eteklerinden
Vollahi billahi, inan bana İstanbul ….

KARIŞIK HAVA
Bir hane iki tencere
Kaynar zamansız ayrı ayrı
Tencerenin biri alpaka
Diğeri sırlı eltava
Mutfakta karışır buğulu buğulu
Acımasız iki karışık hava .
Yemek masası bölünmüş
Örtüsü iki renk, üşütmüş .
Bir buzdolabı bölünmüş
Yarı yarıya katlara ayrılmış
Bu hanenin tuzu biberi kalkmış
Acısı tatlısı karışmış
Kırk yıllık kahvenin hatırı kalmamış
Demli çayın kokusu azalmış
Soğan sarımsak kokusu haneyi sarmış
Bu evin orta direği sallanmış
Anlamsız esen, deli rüzgarla
Kırılan kalplerin, karışık havasında ….
Ramazan ULUSOY

tutkun biri olduğunu kanıtlamış 128 sayfadan
oluşan 96 adet şiir içeren bir gül destesini andırmaktadır. Editör Saffet
Eren, kapak resmi Kamber Kamber, desenler
Angel Bankov’a aittir”.
Kitapta yer alan “Bekleyiş” isimli şiirle tanıtıma başlayan Ahmetova,
kitap tanıtımlarında çok
konuşmaya gerek olmadığını ve kitabın alıp
okunmasının yeterli olduğunu ifade etti.
Habibe Ahmetova, “Bu
akşam kocaman bir yüreğin sevgisini hissedeceğiz hep beraber. Çünkü o
da diğer tüm şairler gibi
gerçekten kaybolan ruhların parçalarını aramakla meşgul. Bir de artı o
bizden biri. Rodoplar’dan
uzak ve ondan ayrı kalmasına rağmen onu
bizler kadar seven bir
Rodop insanı. Öncelikle
herkesin adına hepinizin zevkle okuyacağına
inandığım bu kitabın çok
anlamlı olduğunu vurgulayarak kendisini tebrik
etmek isterim. Gerçek
anlamda hem de sevgi
dolu bir yürekle” diye dile
getirdi. Şiirin tamamen
canlandığına inandığını
ifade eden Ahmetova,
bu tür tanıtımların merkez şehirlerden, küçük
kasabalara ve köylere
de taşınması gerektiğini
söyledi. Şair, şiire, şaire,
yazara ve yazılan değer
veren herkese şükran
duymamız gerektiğini
düşünüyor. Bunun hele
Rodoplar’da çok önemli
olduğunu belirtti. Habibe
Ahmetova, “Şair doğduğu Rodoplar’a, onun havasına, suyuna, taşına,
toprağına, ağacına, yaprağına hayranlığını yansıtmış kalbinden dökülen
mısralarda” diye ifade
etti. Ulusoy’un şiirlerinde
dağ insanının cesaretini,
acı ve umutlarını, neşe
ve üzüntüsünün sezildiğini, göçü anlattığını
kaydetti.
Tanıtımının sonunda
Ahmetova, kendi deyişiyle şairin şiire verdiği
değeri ispatladığı “Ömre
Bedel” kitabının arka kapağında yer verilen şiiri
okudu.
Kısa konuşmasında
Ramazan Ulusoy, kitap
tanıtımı ve imza gününü
düzenleyen ve katkısı
olan herkese candan

teşekkür etti. Ayrıca etkinlikte hazır bulunanlara, kitabın editörü şair
Saffet Eren’e şükranlarını sundu. Kaleme aldığı
bir yazısıyla kendinden
ve şirin Rodoplar’daki
köyü Tosçalı’dan bahsetti. Şunları belirtti: “ Ve ilk
şiirimi çoban torbasındaki okul defterinin beyaz
sayfalarına yazmıştım
kuşların konserlerini dinlerken. Ve demiştim ki,
verin konserinizi, siz hiç
ağlamayın kuşlarım dedim... denedim.
Kuşlarım
Verin konserinizi
Ben size, hiç mi hiç
Tuzak kurmadım
Hakkımdan olan
Ekmek kırıntılarıyla
besledim
Sizleri kış aylarında
N’olur, siz hiç ağlamayın
Verin konserinizi
Dünya döndükçe, kuşlarım.
Ve bu bozkırların makili yamaçlarında, Huş
ağaçlarının gölgesinde,
çam kokulu ormanlarının
yamaçlarında tütün tarlarında doğmama şans
derim. Şans derim çünkü
bu topraklar nice bilgeler,
şairler, ozanlar, yazarlar
yetişmiştir. Şanslıyım
çünkü dünyaca ünlü şairimiz Sabahattin Ali’nin
topraklarında doğmuşum”.
Şair, katılımcıları kitapta
yer verilmeyen “Ardino’ya
Gelişlerimden Bir Anı” ve
Ardino panayırını anlattığı “Panayırlar” ve kitaptan “Balkan Havası” şiiriyle selamladı.
Belediye yönetimi ve
tüm ilçe halkı adına şairi tebrik eden Belediye
Başkanı Resmi Murat,
kitabın tanıtımını yapan
Habibe Ahmetova’yı da
tebrik etti. Belediye Başkanı, Ramazan Ulusoy’a
kendisinin ve Ardino Belediye Meclis Başkanı
Sezgin Bayram’ın imzasını taşıyan bir tebrik mektubu ve teşekkür plaketi
sundu.
Ardino Rodopska İskra
Halk Toplum Merkezinin
çatısı altında yeni kurulan
Türk Folklor Kadın Koro
Grubu, şairi seslendirdiği
sevilen türkülerle selamladı.
Ta n ı t ı m R a m a z a n
Ulusoy’un tebriklerini sunan katılımcılara imzalı
kitabını hediye etmesiyle
son buldu.
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Günde 10 sığınmacı Bulgaristan’ı terk ediyor
İçişleri Bakanlığı (MVR)
verileri, her gün Başbakanlığa bağlı Devlet Mültec iler A jansı
(DAB) kamplarını terk
eden 10 sığınmacının
Bulgaristan’dan kaçtığını
gösteriyor. Sadece Ağustos ayında sığınmacı kabul merkezlerini 262 kişi
terk etti. Ayrıca mülteci
statüsüne sahip 177 kişi
de başka bir ülkeye göç
etmeyi tercih etti. Yılın
başından beri ülkeyi terk
eden sığınmacıların sayısı daha da şaşırtıcıdır. Bu
yıl ülkedeki kampları terk
eden toplam sığınmacı
sayısı 4 343’e çıktı.
Bunun nedeni mültecilerin burada kendilerini
gerçekleştirme imkanı
bulamaması ve bu yüzden Batı Avrupa’da bulunan bir ülkeye gitmek için
çabalamasıdır. Böylece
sığınmacılar başlıca Sırbistan ve Yunanistan sınırına yöneliyor.
Bu eğilim Uluslararası

edildi. Bu demektir ki,
kısa bir süre önce tıklım
tıklım dolu olan kamplar
şu anda yüzde 25 oranında doludur.
Sınır Polisi verileri de
gösterge niteliğindedir.
MVR’den verilen bilgiye
göre 1 Ocak-30 Eylül döneminde 6671 yabancı
yasa dışı yollardan Bulgaristan sınırından geç-

Doğu Rodoplar’da
flamingo rekoru
Göç Örgütü tarafından da
fark edilmiştir. Örgüt, sığınmacıların Bulgaristan’a
karşı ilgisinin giderek
azaldığını saptayan raporunu açıkladı. Kitlesel
göçten başka ülkeye giriş
yapanların sayısında da
giderek azalma görülüyor.
Örgütün raporunda

Bulgaristan’a giriş yapan
sığınmacıların geçerli
kimlik belgeleri olmaksızın
ülkeden çıkış yapmaya teşebbüs ettikleri belirtildi.
Onların büyük bir bölümünü oluşturan 1700 kişi
Sırbistan sınırında ve 116
kişi Romanya sınırında
yakalandı. Ağustos’un so-

nuna doğru Bulgaristan’a
gelen sığınmacılar hala
mülteci statüsüne sahip
değildi. Bulgaristan’da
mevcut sığınmacı kabul
merkezlerinin kapasitesi
6300 kişi. Verilere göre
Ağustos’un sonunda bu
kamplarda 1800 sığınmacı bulunduğu tespit

Konseyin gündemi kapsamında mülkiyetin korunması ve müsadere
edilmesi konusunda alınan kararların karşılıklı

korunması ve müsadere
edilmesi terörizmin finansmanı ve başka ağır
suçlarla mücadelenin
temelini oluşturuyor. Ba-

Komiserleri, başka AB
ülkelerinin de AB Savcılığına iştirak edeceği
ümidini ifade etti. Onlar,
AB bütçesini yolsuzluk
ve dolandırıcılığa
karşı korumaya
yönelik ortak çabaların tüm AB
ülkeleri tarafından
destekleneceğinden emin olduklarını dile getirdiler.
Önümüzdeki
yıl AB Komisyonunun savcılığın
görevlerinin ileride olası genişletilmesine yönelik
atılacak adımları
belirlemesi bekleniyor. Savcılık
makamının görevinin sınır ötesi terör suçlarını da
kapsaması düşünülüyor.
Günter Oettinger ve
Vera Yourova, AB Savcılığı kurulması teklifinin
kabul edilmesinden sonra AB Savcılığının 2020
yılının ilk aylarında faaliyete başlaması yönünde
çalışılacağını belirttiler.
AB Adalet ve İçişleri
Konseyi toplantısında
üçüncü ülkelerin vatandaşların mahkeme önüne
çıkarılması için parmak
izlerinin ve verilerin değiş tokuşu ve korunmasına ilişkin merkezi sistem
oluşturulmasına yönelik
bir düzenleme de ele
alındı.

AB Savcılığı kuruluyor
Avrupa Birliği (AB) Adalet ve İçişleri Konseyi, AB
Savcılığı kurulması kararını resmi olarak kabul
etti. Lüksemburg’da düzenlenen konsey toplantısına katılan Bulgaristan
Adalet Bakanı Tsetska
Tsaçeva, “Ülkemiz bu konuda kati bir görüşe sahip. Bulgaristan, AB’nin
mali çıkarları ile ilgili suç
işleyenlerin etkili bir şekilde cezai kovuşturmasına imkan veren AB düzeyinde kurumsal tedbirler
alınmasını destekliyor”
diye kaydetti.
AB Savcılığı’nın faaliyetine AB üyesi toplam 20
ülke iştirak edecek.
Tsaçeva, “Bulgaristan’ın
AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında öncelikli olarak AB Savcılığının
teşkilatlandırılması için
gerekli adımların atılması
yönünde çalışacak” diye
belirtti. Bununla birlikte
ülkemiz savcılık makamı
kurma planını desteklemeyen AB ülkeleri ve AB
Adli İşbirliği Birimi (Eurojust) ve Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi
(OLAF) dahi ortak çalışılan kurumlar ve servislerle de ilişki kurma görevini
üstlenecek.
Bulgaristan’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı
sırasında AB Savcılığı konulu bir konferans
yapılması öngörülüyor.

meye çalıştı. Geçen yılın
aynı dönemine kıyasla
bu rakam sığınmacı baskısının önemli ölçüde
azaldığını gösteriyor. O
zaman Bulgaristan yetkilileri tarafından tutuklanan kaçak göçmenlerin
sayısı 36 496 kişiydi. Bu
demektir ki, yakalanan
kaçak göçmen sayısı altı
misli azaldı.

tanınması konusu da
tartışıldı.
Tsaçeva, “Bu konu AB
açısından son derece
önemli ve terörizm ile
organize suçların finansmanı ile mücadele etmek
için Birliğin kapasitesinin
güçlendirilmesine yöneliktir. Konu Bulgaristan
için de kilit bir konudur”
dedi.
Bakan’ın ifadelerine
göre bu yönde ortak bir
enstrümanın kabul edilmesi organize suç örgütleri ve terörizmin finansmanı ile mücadelede gerçek sonuçlar alınmasına
yol açacak.
Tsaçeva’nın ifadelerine göre suç faaliyeti ile
ilgili olarak mülkiyetin

kan, “Bu tür hareketler,
yasadışı varlıkların yasal
ekonomiye girmesinin
önünü kesiyor” diye belirtti.
AB Komiserleri Günter
Oettinger ve Vera Yourova, AB Adalet ve İçişleri
Konseyi’nin AB Savcılığı
kurulması teklifini onaylaması ile ilgili olarak ortak
basın açıklaması yaptılar.
AB Komiserleri,
“AB Adalet ve İçişleri Konseyi’ni bugün AB
Savcılığı kurulması kararını kabul etmesinden
dolayı tebrik ediyoruz”
diye ifade ettiler. Onlar,
AB Savcılığı kurulmasının AB tarihçesinde
önemli bir dönüm noktası
olacağını düşünüyor. AB

Doğu Rodoplarda bulunan Studen Kladenets (Soğukpınar) Barajı kıyısında Bulgaristan için rekor sayıda pembe flamingo tespit edildi. Bölgede toplam 55
kuş görüldü. Onların 14’ü yaşlı, 39’u ise genç flamingodur.
Ülkede sık görülmeyen bu egzotik kuşlar Daha Vahşi Rodoplar Vakfı görevlisi bir uzman tarafından tespit
edilip, fotoğrafları çekildi.
Pembe flamingo Bulgaristan’a nadir gelen bir kuş
türü ve genelde az sayıda görülür. Fakat son yıllarda
bu kuşlar ülkede daha sık görülmeye başlandı ve geçen yıl Atanasovsko Gölü’nde 13 flamingo tespit edildi.
Sıcak iklimleri seven bu egzotik kuş türünün düzenli
olarak görüldüğü bize en yakın yerler Yunanistan’daki
Kerkini ve Porto Lagos gölleridir.
Bu kuşlar Akdeniz’den Doğu Rodoplara gelen ilk
flamingolar değil, ancak ilk defa bölgede bu kadar
sayıda tespit edildi. Yılın başında Bulgaristan Kuşları
Koruma Derneği tarafından düzenli olarak yapılan sıcak iklimi seven kuşların orta kış sayımı kapsamında
bu kuş aynı bölgede görüldü. Uzun bacaklı bu kuş türü
tuzlu göllerde yaşar, ancak başka tür su havzalarında
da görülür. Böcek larvası, plankton ve küçük kabuklu
hayvanlarla beslenir. Flamingonun rengi açık pembeden erguvani tonlara kadar değişebilir. Tüylerinin
pembe rengi kullandıkları gıdaya bağlı olarak yoğunlaşır. Flamingo bol bol kırmızı yengeç yerse, pembe
rengi daha belirgin ve zıt oluyor. Doğu Rodoplar bölgesine gelen flamingoların çoğu genç olup hala gri
renktedir. Daha yaşlıları ise renkleriyle dikkat çekiyor.

Başbakan Borisov, Tusk ile
telefon görüşmesi yaptı

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada Başbakan Boyko Borisov’un Avrupa Birliği (AB)
Konseyi Başkanı Donald Tusk ile telefon görüşmesi
gerçekleştirdiği bildirildi.
İkisi, Estonya'nın başkenti Talin’de AB liderlerinin
gayriresmi zirve toplantısında tartışılan konuların devamı niteliğinde AB’de gelecek süreçler ve reformları
ele aldı. Borisov ve Tusk, “2017-2018 Liderler Gündemi” başlıklı çalışma programı üzerinde özellikle
durdular.
Tusk, Bulgaristan Başbakanı’na AB liderleri ile
danışmanlık yaptığı çalışma programının hazırlanmasında kaydedilen ilerleme hakkında bilgi verdi.
Bununla zirve toplantılarında daha fazla verimlilik
elde edilmesi ve daha iyi koordinasyon sağlanması
amaçlanıyor.
Borisov ve AB Konseyi Başkanı, ikisinin ev sahipliğinde Bulgaristan’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında Sofya’da gelecek Mayıs ayında
düzenlenecek“Batı Balkanlar” konulu Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’ni de konuştular. Organizasyona
yönelik yapılacak çalışmaların yanı sıra forumun
yapılacağı uygun tarih belirleme süreci diğer üye
ülkelerle koordine edildi.
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2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde
elektronik seçim sistemi uygulanacak
Elektronik Seçim konulu
konferanstan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı
İvilina Aleksieva- Robinson, MSK’in, 2019 yılında
yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekilliği seçimlerinde yapılacak
elektronik oylama uygulanmasına yönelik proje
hazırladığını bildirdi. AP
Milletvekilliği seçimlerinde
elektronik makine ile oylama yapılmasına da imkan
sağlanacağı belli oldu.
Aleksieva, “MSK, Devlet
Elektronik Yönetim Ajansı
ile ortaklaşa olarak 2019
yılında yapılacak AP Milletvekilliği seçimlerinde
uygulanması üzere elektronik oylama uygulaması
getirilmesine yönelik bir
proje üzerinde çalışıyor”
dedi.
MSK Kamu Konseyi tarafından düzenlenen forum, kamuoyunun seçim
sürecinin dijitalleştirilmesine büyük ilgi göstermesinden kaynaklanıyor.
MSK Başkanı, proje sü-

MSK Başkanı, bazı kategorileri hariç tutarak Meclisin elektronik makine ile
oylamayı aşamalı olarak
uygulanması getirmesinin
en iyi seçenek olduğunu
düşünüyor.
Konferansta MSK Kamu
Konseyi üyesi olan uzmanlar, dünyada elektronik oylamaya yönelik
en iyi uygulamalarla ilgili
deneyimleri tanıttı.
MSK Başkanı, “Birkaç
türü olan elektronik seçim sistemi uygulanması
ve daha geniş anlamda
seçim sürecinin organizasyonunda bilgi ve tele-

resinin çok kısa olduğunu
ve bu yılın kasım ayında projenin hazır olması
gerektiğini söyledi. Bu
analize dayanarak MSK
üyeleri, Meclise elektronik oylama uygulaması
getirilmesiyle ilgili Seçim
Yasası’nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı sunacak.
Aleksieva, “2019 yılında
yapılacak seçimlerde ke-

sin olarak elektronik makine ile oylama da uygulayacak. Elektronik oylama
sistemini de uygulanacağını umuyorum” dedi.
MSK Başkanı, milletvekillerin dikkatine sunulacak analizde elektronik
makine ile oylama sisteminin uygulanmasının
güçlü ve zayıf yönlerinin
yanı sıra taşıdığı risklerin
de tanıtılacağını belirtti.

Aleksieva, “Risklerden
biri, seçimlerin ikinci turu
yapıldığı durumlarda seyyar seçim sandıklarında,
Bulgaristan bayrağı altında bulunan gemilerde,
huzurevlerinde, tedavi kurumlarında, hapishanelerde ve yurt dışında açılan
sandıklarda elektronik
makine ile oylama uygulanmasının sağlanmasıdır” diye ifade etti.

Bakan Petkov: Emekli maaşlarının hesaplanmasında yeni bir mekanizma uygulanıyor
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Biser
Petkov, bakanlıkta gazetecilere verdiği brifingde,
“Emekli maaşların hesaplanmasında hata yapılmamıştır. Ulusal Sigorta
Enstitüsü (NSİ) yürürlükte olan Emekli Maaşı
Kanunu’nu tam olarak uygulamıştır” diye açıkladı.
2017 yılı itibariyle emekli maaşlarının hesaplamasında İsviçre’nin kuralı
değil de yeni bir mekanizma uygulanıyor. Artık
emekli maaşın miktarı
İsviçre’nin kuralına göre
hesaplandığında doğrudan ortaya çıkan oranla
artırılmıyor. Emekli maaşların yüzde 2,4 oranında
artırılmasında ortalama
sigorta gelirinin artışı ve
2016 yılı için tüketici fiyatları endeksi esas alındı.
Petkov, 1 Ocak 2017
tarihinden önce sigorta
prim yükünün yüzde 1,1
oranındayken bu tarihten sonra yüzde 1,126’ya
yükseldiğini ve bunun aslında yüzde 2,4 oranında
artış olduğunu izah etti.
2015 yılında kabul edilen emekli maaşlarının
hesaplanmasında yeni

mekanizma uygulanması kararı ilk defa bu yıl
1 Temmuz’dan itibariyle
uygulandı.
Emekli maaşların yeniden hesaplanmasıyla
yeni bir miktar belirleniyor. Bu miktar emekli
maaşını hesaplama formülünde bir yıla ilişkin
sigorta prim yükünün
yüzde 1,1’den yüzde
1,126’ya değiştirilmesiyle
oluşuyor.
Bazı durumlarda bu
emekli maaşı artışı daha

düşük oranda ve 4900
emeklinin maaşında ise
hiçbir artış yok. Bu emekliler, daha önce yapılan
zamlardan bir şekilde
faydalanmış kişilerdir.
NOİ Yöneticisi İvaylo
İvanov, yaklaşık 160 şikayet dilekçesi verildiğini
açıkladı.
Bakan, “NOİ, kanunu
doğru bir şekilde uygulamıştır ve hata yapıldığı iddiası doğru değildir” dedi.
Önümüzdeki yıl 1 Temmuz 2018 tarihi itibariyle

emekli maaşlarının bir
yıla ilişkin sigorta prim
yükünün artış oranına
göre artacağını garanti
edecek Sosyal Güvenlik
Kurumu Kanunu’nda düzenleme yapılacak.
2018 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesi taslağına göre sigorta prim
yükünün 1,169 oranında
artması öngörülüyor. Bu
demektir ki, 2017 yılına
göre sigorta prim yükü
önümüzdeki yıl yüzde 3,8
oranında artacak.

komünikasyon teknolojilerinin kullanılması konularının tartışılması gereklidir.
21.yüzyıl dijital bir yüzyıldır. Teknoloji günlük hayatımıza giderek daha geniş
ölçüde giriyor. Teknolojinin seçim ve referandum
organizasyonlarında nasıl kullanılacağının belli
olması gerekir” dedi.
Aleksieva, dünyadaki
artan korsan saldırılar
göz önüne alınarak, teknolojilerin kullanımının
olası tehditleri hakkında
kamuoyuna bilgi verilmesi
çağrısında bulundu.
Kırcaali Haber

S i g a r a n ı n e ko n o m i k
zararları ülkemizin GSYİH
değerinin yüzde 10’una eşit
Tütünsüz Bir Yaşam İçin Koalisyonu tarafından
2017 yılının Nisan ayında yapılan araştırma sonuçlarına göre ülkede sigara içmenin zararları
Bulgaristan’ın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)
değerinin yüzde 10’una denktir.
Rapora göre sigara içmenin maliyeti sadece sigara içenler tarafından karşılanmıyor. Sigara içmekten
kaynaklanan hastalıkların tedavisi tüm vergi mükellefleri tarafından ödeniyor, işverenler ise sigara içen
görevlilerinin verimliliğinin azalmasından dolayı zarara uğruyor.
Bulgaristan’da sigara içmenin maddi yönden
vermiş olduğu zararlar yaklaşık 165 milyon levaya
ulaşıyor.

Tütünsüz Bir Yaşam İçin Koalisyonunun son raporuna göre Bulgaristan'da sigara sorunu gözlenmeye
devam ediyor. Araştırmaya göre Sofya’daki çoğu
okulların çevresinde tütün ürünleri serbest satılıyor ve reklamı yapılıyor. Verilere göre bizde yeni
yetişenlerin yüzde 28’inden fazlası düzenli olarak
sigara kullanıyor.
Bilindiği gibi, ülkemiz nüfusuna göre sigara içenlerin oranı bakımından Avrupa Birliği’nde ön sıralarla
geliyor.
Ekonomi bakış açısından Koalisyonun eski raporuna bakılırsa sigara kullananların genellikle düşük
gelirli kişiler olduğunu gösteriyor. Bulgaristan bu
kritere göre de birinci sırada yer alıyor. Bulgaristan
yüksek gelirli kişilerin sigara içen sayısı içindeki
payı en yüksek olan ülkedir. Bir kıyaslama yapmak
gerekirse, zengin ülkelerde ve en yüksek gelirli kişiler arasında sigara içmek artık marjinal bir şey oldu.
Sigara içme oranı en varlıklı Finlandalılarda sıfıra
düşerken en varlıklı İsveçliler’de ise yüzde 1,2’ye
düştü.
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Hayırsever iş adamı, Mişevsko
köyünde su problemine çözüm buldu
Aslen Cebel’in (Şeyhcuma) Tsırkvitsa (Kiliseli)
köyünden olan girişimci
ve toplumun önde gelen
isimlerinden Sebahattin
Gökçe, kendi öz kaynaklarıyla Mişevsko (Küçükviran) köyünün içme suyu
şebekesini yeniledi.
Gökçe’nin yaptığı bu
hayır atalarının yaptığı
hayırların devamı niteliğindedir. Gökçe’nin ailesi
dört su kaynağına sahipti.
1956 yılında babası Sali,
dedesi Aziz’in anısına
bir çeşme yaptırdı. Daha
sonra çeşme köy halkının
su temin etmesi için kullanılmaya başlandı. Ailesi
kendi topraklarında bulunan üç memba kaptajına
sahipti. Bu kaptajlar da
kaynaklardan su toplanması ve evlere içme suyu
sağlanması üzere 1976
yılında Mişevsko köyü
halkına bağışlandı. İçme
suyu şebekesi inşaatından bu yana borular Su
ve Kanalizasyon Şirketi
(VİK) tarafından temizlenmedi. Eternit basınçlı
bu borular bitki kökenleriyle tıkanmıştı. Sık sık
arıza oluşuyordu. Bunun
sonucunda su debisi çok
düştü. Mişevsko köyünde
içme suyu sürekli yetersizdi. Son iki yılda bu çile

çekilmez oldu.
Mişevsko köyü muhtarı Asri Adem, “Debi çok
düştü. Geçen yıl köyde
su rejimi uygulandı. Yeni
Yıl kutlamaları sırasında
bir damla su yoktu” dedi.
Muhtar ilk önce belediyeden yardım istediklerini,
sonra da valiliğe başvurduklarını anlattı.
Cebel Belediyesi önünde düzenlenen protestoya
50 ailenin temsilcilerinin
katıldığını belirten muhtar, belediye yetkililerinin
içme suyu şebekesinin
yenilenmesi için en az

200 000 levanın gerekli
olduğunu söylediklerini
aktardı.
Rujdi Yaşar, yetkili makamların sessiz kalmalarından dolayı öfke duyuyor. Köyün üst tarafındaki
evlerde aylarca su akmadığını anlattı. Kadınlar, ev
işlerini yapamadıkları için
öfkeliler.
Vehbi Süleyman, daha
da kesin bir tonla konuştu:
“Bizi sadece seçimlerde
hatırlıyorlar. 27 yıldır su
sorununa çözüm vaat ettiler, ama bir şey yapmadılar. Bu hepimizin derdi,

burada yaşayanların da,
yazın evlerine dönenlerin
de derdidir”.
Sebahattin Gökçe, “İnsanların zor durumlarını gördüm ve yardım
etmeye karar verdim.
Makineler getirdim, yeni
borular aldım. Kırcaali
VİK Şirketi’nden yardım
istedim. Şirket, uzmanlar sağlayarak yardımcı
oldu. Şirket tarafından
daha boru sağlandı. Bir
aydan beri şebekenin yenilenmesi için çalışıyoruz”
diye anlattı.
İçme suyu şebekesini

kapsamlı bir yanıt planı
geliştirmek için yolları
araştırdılar.
Konferansın amacı,
AGİT katılımcısı ülkeleri

gözden geçirmekti.
Konferansın önemi İslam karşıtı adayların ve
onların siyasi platformlarının insan haklarını ve

(TÜRKDER) temsilcileri
de bulunan AGİT katılımcısı ülkelerden katılan
40’ın üzerinde sivil toplum örgütü (STK) temsilcileri, katılımcı ülkelerin
Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık
ile mücadelede çağdaş
ve güncel yöntemler
oluşturmasına yardımcı
olmak için görüşlerini,
önerilerini ve olası çözümleri ortaya koydular.
STK’lar sonuç bildirgesi kabul etti ve bölgedeki mevcut durumdan
provoke edilerek, AGİT /
DKİHB’ye yönelik açık bir
mektup okudular. STK’lar
bildirgesinde dini, etnik
ve diğer azınlıklara ve
özellikle de Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük ve
ayrımcılıktan dolayı endişelerini dile getirdiler. Bildirgenin AGİT katılımcısı
ülkelerde yayımlanması
bekleniyor.
Kırcaali Haber

Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük ve
ayrımcılık ile mücadele yöntemleri ele alındı
18 Ekim 2017 tarihinde
Viyana’da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar
ve İnsan Hakları Bürosu
(AGİT / DKİHB), Georgetown Üniversitesi ile
ortaklaşa olarak “Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılık ile
Mücadele Yöntemleri "
konulu konferans düzenledi.
Konferans 2007 yılında DKİHB tarafından
İspanya’nın Cordoba
şehrinde düzenlenen
konferansta kabul edilen
Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığa
karşı bildirgenin 10.yılı
dolayısıyla düzenlendi.
Konferansın katılımcıları Müslümanlara karşı
hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığın bugünkü tezahürlerini ve onlarla ilgili AGİT
bölgesindeki sorunları
gözden geçirdiler ve bu
sorunları gidermek için

tarafından bu yönde verilen çabaları ve insan
haklarına ve temel özgürlüklere saygı ilkeleri doğrultusunda Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük
ve ayrımcılık yapmamayı
teşvik etme konusunda
bilinçlendirme ve eğitim
faaliyetlerinin uygulanması dahi ilgili taahhütleri

Müslüman vatandaşların
ve göçmenlerin sivil özgürlüklerini ne derecede tehdit ettiğini ortaya
çıkaran bir sürü ülkede
yapılan yerel ve Parlamento seçimlerinde de
belli oldu.
Aralarında Bulgaristan
Müslümanları ve Türk
- Bulgar Kültür Derneği

yenileme çalışmalarında
işçiler zor anlar yaşıyor.
İşçiler, boruların geçtiği
güzergahı bulmakta zorlanıyor. Sebahattin Gökçe,
onlara boru hattı güzergahını gösteriyor. Çizmelerle
siperlere giriyor. Hemşerileriyle birlikte çalışıyor.
Mişevsko köyündeki tüm
evlerde su kesilmemesi
için boru hattı parça parça
yenileniyor.
Yenileme çalışmalarının ilk aşamasında su
kaynakları temizlendi ve
pompa istasyonuna uzanan yaklaşık bir kilometrelik boru hattı yenilendi.
Bu aşama tamamen tamamlandı. 3 metre derinlikte kazılar yapıldı. İkinci aşamada köye kadar
uzanan yaklaşık 3 km’lik
kesimde su boruları döşeme çalışmaları yapılacak.
Sebahattin Gökçe’nin giri-

şimiyle orman yolu yapılması için zincir tipi kanal
kazı makinesi getirilmesi
icap ediyor. İşçilere ücret
ödenmesi, yemek ve makine tedarik masraflarını
tamamen Gökçe üstleniyor.
Onarım çalışmalarına
başlanmadan önce su
akış hızı günde yaklaşık
15 metreküptü. Şimdi ise
yaklaşık 45 metreküp. Şebeke yenileme çalışmaları
tamamlanınca akış hızının günde 65 metreküpe
ulaşması bekleniyor. Bu
miktar yerli halkın su ihtiyacını karşılamak için
yeterli olacak ve yazın su
rejimine son verilecek.
Sebahattin Gökçe, en
yakın zamanda bakım
onarım çalışmalarının tamamlanacağını ve hemşerilerinin su probleminin
çözüleceğinden emin.

Ardino Belediyesi, Uluslararası
Turizm Fuarı’nda ödüllendirildi
“Bulgaristan’ın Dağları-Dört Mevsim Konukseverlik” başlığı altında düzenlenen 14. Uluslararası
Turizm Fuarı’nda Ardino (Eğridere) Belediyesine
Rodoplarda tarihi ve kültürel mirasın başarıyla tanıtılmasından dolayı takdir belgesi sunuldu. Takdir
belgesini Rodopi Turist Bölgesi Yönetim Teşkilatı
Başkan Yardımcısı olan Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murat bizzat kendisi aldı.
Ödül için teşekkür eden Belediye Başkanı Resmi

Murat, “Son yıllarda Ardino İlçesi cazip bir turizm
destinasyonu haline geldi ve bu ödül doğru yolda
olduğumuzun göstergesidir. Belediye yönetiminin
son yıllarda önceliği turizmin geliştirilmesidir” diye
kaydetti.
Smolyan (Paşmaklı) Valisi Nedyalko Slavov’un
himayesi altında uluslararası katılımla düzenlenen
Turizm Fuarı, 19-21 tarihlerinde Smolyan Drama
Tiyatrosu fuayesinde gerçekleştirildi. Fuar, Rodopi Turist Bölgesi Yönetim Teşkilatı, Rodopi Turizm
Derneği ve Smolyan Belediyesi tarafından Turizm
Bakanlığının desteği ile organize edildi.
Fuara dağ ve deniz tatil merkezleri, Türkiye, Yunanistan, Almanya, Moldova, Makedonya, Estonya, otelciler, tur operatörler, turizm dernekleri ve iş
örgütleri katıldı. Ardino Belediyesi, fuarda bölgede
kültür turizmi imkanlarını tanıttığı bir stant açtı.
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Başbakan Borisov: Bulgaristan örnek bir ülkedir
Bulgar İş Dünyası Liderleri Forumu tarafından
düzenlenen “İş Dünyası
ve Hükümet Aynı Cephede” konulu konferansta
konuşan Başbakan Boyko
Borisov, “Ne kadar büyük
emek verildiğine değer
verilmeden sona erince
ilgi çekmeyen çok şey
var. Fakat devletimiz hakikaten diğer devletlere
örnektir” diye belirtti.
Borisov, “İktidarı ele aldığımız zaman kaçak sigara oranı yüzde 34 idi,
devlet yılda 2 milyar leva
zarara uğruyordu. Şimdi
kaçak sigara oranı yüzde
7’nin altındadır. Sigara
en hızlı ticaret yapılan bir
ürün ve sigara kaçakçılığıyla mücadele edecek
kişilerle koordinasyon
içinde hareket etmekte
çok zorlandık. Kaçak alkolle mücadele için de
aynısı yapıldı, şimdi ise
kaçak yakıtla mücadele
için aynısını yapıyoruz.
Kaçakçılıkla mücadelede
kazandığımızı düşünüyorum. Ancak geçici hükümetin iki aylık döneminde
vergi gelirleri 200 milyon
leva azaldı” dedi.
Başbakan, “AB fonlarından yararlanmaya başladığımızda o ana kadar AB
fonlarından yararlanma
oranı yüzde 0,48’di, şimdi ise bu göstergeye göre
AB’de yedinci sıradayız

açsa ve bizim sınırımıza
100-200 bin kişi dayansa
ne yapabilirdik. Biri “Öldürün” emri verebilir miydi,
çünkü ben böyle bir emir
vermeyecektim. Sınırdan
geçiş yapsalar bile nereye gidebilir ki bu insanlar,
her yerde duvarlar var.
Tüm ülkelerle iyi ilişkiler
içerisinde olmak çok zor”
dedi.
Borisov, İstanbul’da restorasyonu yapılan Sveti
Stefan Bulgar Kilisesi’nin

ve 20 ülke bizim gerimizde bulunuyor. Şimdi
ülkeye yapılan yatırımlara seviniyorum, çünkü
fabrikalara yatırım yapılıyor. Önceden doğrudan
yapılan yatırımlar vatandaşların ödediği elektrik
faturalarına yansıyordu
ve devlet bu yatırımları
destekliyordu. Onlar yatırım sayılmaz, çünkü biz
geçen yıl onların maliyetini karşılamak için 1,2
milyar leva ödedik. Şimdi
Belene’de sahaya getirilen nükleer enerji santrali
inşaatına ilişkin donanımı
folyo ile kaplıyoruz” diye
sözlerine ekledi.
Borisov, “100’ün üze-

rinde kanunda idari yükün azaltılmasına yönelik değişiklikler yaptık ve
bu sorunu çözeceğiz.
Dışarıdan eleman getirterek turizm sektöründe
baskıyı azaltıyoruz, fakat
çalışmak için bizim insanlarımız başka devlete gidiyor-insanlarımızın burada
çalışması için maaşları
artıramaz mıyız?!”diye katılımcılara retorik bir soru
yöneltti. Başbakan’ın ifadelerine göre saçma bir
sosyal politika yürütülüyor, çünkü her şey için her
yerde devlet ödüyor.
Borisov, “Eğitimi, öncelik
olarak belirledik. Aslında
bir devlette her şey önce-

lik” diye kaydetti.
B a ş b a k a n ,
”Arnavutluk’ta Bulgar
azınlığımız 114 yıldır tanınmak istenmiyordu. Artık Bulgar azınlığı tanındı
ve kısa bir sürede Arnavutluk Başbakanı ülkemize ziyaret gerçekleştirecek” diye belirtti. Borisov,
“Türkiye ile iyi ilişkilerden
dolayı çok eleştiriler duydum, fakat sadece Bulgaristan sınırında göçmen baskısı yok. Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile anlaşmasaydık, hep birlikte
sınırı koruyamayacaktık.
Eğer Türkiye 3 milyon
sığınmacıya sınırlarını

yesi İnsani Yardım Faaliyetleri Şube Müdürü Şirin
Süleyman ve aynı şube
müdürlüğünde görevli
uzman Veneta Boşnyaşka hazır bulundu. Şenlik
programında Kırcaali ve
bölgedeki neredeyse tüm

Snejanka Anaokulu çocukları 2. Pişi Festivali
programı için hazırlanan
özel bir gösteri sunmadan
önce katılımcılara hitaben
Vali Yardımcısı Sevda
Kamburova ve Belediye
Başkanı Müh. Hasan Azis
selamlama
konuşmas ı y a p t ı.
Şenliğin
“Bilgelik
B i z i B i rleştiriyor ”
başlığında
yürütülmesi f ikrini tebrik
eden Be lediye Başkanı, “Bilgelik
kim nasıl olursa olsun,
nerede olursa olsun, nasıl
görevde olursa olsun daima hayatımızın bir parçası olmalıdır. Çünkü daha
hoşgörülü ve birlik içinde
olmamızı kılan bilgeliktir
ve bu bilgeliği çocuklarımıza da öğretelim” dedi.
Konuşmalardan sonra
çocuklar ve Ençets İzgrev Halk Toplum Merkezinin çatısı altındaki amatör gruplar popüler Bulgar
pop-sanatçıları Lili İvano-

va, Georgi Hristov, Rositsa Kirilova ve Miro tarafından söylenen şarkılara
dans gösterileriyle eşlik
etti. Aşk şarkılarına eşlik
eden danslara hayran kalan seyirciler tarafından
çocuklar ve gençler bol
bol alkışlandı. Belediye
Başkanı çocukları inşaatçı oyun setleri ve kitapçıklarla ödüllendirdi. Daha
sonra Snejanka Anaokulu
Müdürü Polya Stankova,
“En Lezzetli Pişi” yarışması yapılacağını duyurdu. 7 kişiden oluşan bir
jüri oluşturuldu. Jüride
Belediye Başkanı, anaokulu müdürleri, Snejanka
Anaokulu çocuklarının
ebeveynleri yer aldı. Yarışmanın sonunda tüm
katılımcıların dereceye
girdiği açıklandı ve hepsine özel hazırlanan ödüller
verildi.
Snejanka Anaokulunda
yapılan Pişi Şenliği sırasında şenliğin tüm köyü
kapsayan Pişi Festivali’ne
dönüştürülmesi fikri doğdu.
Kırcaali Haber

Ençets köyünde 2. Pişi Şenliği
Kırcaali’nin Ençets (Salman) köyünde Snejanka
Anaokulu tarafından düzenlenen 2. Pişi Şenliği
yapıldı. Şenliğin açılışında konuşan Snejanka
Anaokulu Müdürü Polya
Stankova, şenliğin “Bilgelik Bizi Birleştiriyor”
başlığı altında düzenlediğini söyledi. Bu bağlamda
anaokul müdürü, şenliği
şereflendiren Kırcaali
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis’e Kırcaali’nin
Bulgaristan’ın Hoşgörü
Başkenti ilan edilmesi gibi
Ençets ve Snejanka Anaokulunun Bilgelik Başkenti ilan edilmesi önerisini
yaptı.
Kırcaali Belediye Başkanı ve Yardımcısı Veselina Tihomirova’dan
başka şenliğin konukları
arasında Kırcaali Vali
Yardımcısı Sevda Kamburova, Kırcaali Belediye
Meclisi Eğitim Komisyonu
Başkanı Georgi Küçükov,
Kırcaali Rotary Kulübü
Başkanı Bahar Palova,
Ençets bölgesindeki 11
köyün muhtarları birlikte
Ençets köyü muhtarı Yüksek Bekir, Kırcaali Beledi-

çocuk eğitim kurumlarının
müdürleri yer aldı.
Anaokulu bahçesine
kurulan masalara Ençets
bölgesinde bulunan 11 köyün hanımları tarafından
hazırlanmış pişi ve başka
hamur mamulleri sergilendi. Anaokulun bahçesinde
köylü hanımlar pişi pişirdi.
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis de hanımlara
katılarak, pişi hamurunun
şekillendirilmesi ve pişirilme konusunda imrenilecek düzeyde becerilere
sahip olduğunu gösterdi.

hep birlikte açılışını yapacağız” diye bildirdi.
Borisov, “AB Konseyi
Başkanlığı, “Altı aylığına
iktidarı eline vereyim ve
istediğini yap” anlamına
gelen bir şey değil. Bu dönemde Batı Balkan ülkeleri meselesini ortaya koyabiliriz, çünkü onların da
AB perspektifi olmalıdır. O
ülkelerde gençler ülkelerini terk ediyor ve böylece
tüm bölge boşalıyor” diye
sözlerine ekledi.

T Ü R K S OY ’ d a n
Kırcaali’de muhteşem konser
imkânı olacak. Ben Ömer
Lütfi Kültür Derneği’ne bu
güzel faaliyete ev sahipliği yaptığı için teşekkür
etmek istiyorum. Farklı
ülkelerden; Kazakistan,
Kırgızistan, Azerbaycan
ve Türkiye’den birbirinden değerli dört genç
sanatçımızın konserini
bugün hep birlikte izleyeceğiz. Açıkçası dün sergi
eşliğinde düzenlenen bir
konserdi. Aynı zamanda resepsiyonumuzda
da kendileri performans

han A r kabayev, solo
eserinden başka Dombıra şarkısını da icra etti.
Kırgızistan’dan kopuz sanatçısı Gulira Kasymkuova da solo eserinden
sonra bir Kırgız türküsü
söyledi.
Programın ikinci bölümünde dört sanatçı hep
birlikte sahneye çıktı ve
çaldıkları enstrümanlar
eşliğinde türkü ve şarkı
söylediler. Gulira Kasymkuova Sarı Gelin, Göçmen Kızı türkülerini ve
Üsküdar'a Giderken şarkısını, Eren Can Yıldız ise

gösterdiler, ama bugünkü
burada olacak faaliyet bir
konser faaliyeti. Dolayısıyla ben de özellikle bu
grubun bütün eserlerini
burada sizlerle birlikte
dinlemek üzere geldim.
Hepinize çok teşekkür
ediyorum, saygılarımı sunuyorum!”.
Konserin sunuculuğunu
yapan Ömer Lütfi Kültür
Derneği Müdürü Müzekki Ahmet, TÜRKSOY
Türk Müziği Grubu’nu
Kırcaali’de ağırlamaktan
memnun duyduklarını
belirtti.
Sahneye ilk çıkan
Türkiye’den bağlama sanatçısı Eren Can Yıldız,
ardından Azerbaycan’dan
tar sanatçısı Yusuf Altun, daha sonra da düet
şeklinde eserlerini icra
ettiler. Kazakistan’dan
dombıra sanatçısı Yerz-

Arda Boyları türküsünü
alkış eşliğinde söyledi.
Konserin sonunda Eren
Can Yıldız, bağlama sanatçısı olduğu anlaşılan
Filibe Başkonsolosluğu
Muavin Konsolos Volkan
Tanyıldız’ı sahneye davet etti. Muavin Konsolos, sahnede muhteşem
bir performans sergiledi.
Tanyıldız, bağlama eşliğinde Azerbaycan türkülerinden “Bilirsen Mi Sennen Niye Küsmüşem” i
söyledi.
Kırcaalililerin alkış tufanına tuttuğu sanatçılara
Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani ve Kırcaali
Belediye Başkanı Hasan
Azis tarafından birer sepet çiçek sunuldu.
Programın sonunda sanatçılarla toplu hatıra fotoğrafı çekildi.
Resmiye MÜMÜN

1. sayfadan devam

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
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Година: XI

Седмичен вестник за актуални новини

Брой: 399

Цена 0,80 Лв.

Kırcaali’de Geleneksel Aşure Etkinliği
Kırcaali pazarında düzenlenen geleneksel Aşure etkinliği
kapsamında 2500 kişiye aşure
dağıtıldı. Aşure Etkinliği Kırcaali
Belediyesi tarafından bu yıl on
birincisi kez düzenlendi. Hicri
takvime göre Muharrem ayının
10.günü kutlanan Aşure Günü
etkinliği, aşure almak için sıraya dizilen gerek Müslümanları,
gerek Hıristiyanları bir araya
getirdi.
Aşure dağıtımında konuklar
arasında Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis , Kırcaali Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet, çok
sayıda belediye meclis üyesi ve
muhtar hazır bulundu.
Aşure dağıtımına Belediye
Başkanı Müh. Hasan Azis, Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet ve
Hıristiyanlar Cemaati Başkanı
Papaz Petır Garena da katıldı.
Dağıtımdan önce onlar Kırcaalililerin geçmiş Aşure Günü’nü
tebrik etti.
Dini önderler Kırcaali’de geleneksel olarak Aşure Günü’nün
kutlanmasının hayırlı olmasını
temenni etti. İnsanlığın ikinci

atası Nuh Aleyhisselam’ın tufan
koptuğu sırada gemisinde kalan
yiyecekleri bir araya toplayıp
aşure yiyeceği yapmasıyla kurtulanları doyurarak, tüm insanlığın yeniden dünyada kalışına,
var oluşuna sebep olmasından
dolayı Aşure Günü’nün ortak bir

dini bayram olduğunu ileri sürdüler.
Belediye Başkanı Hasan Azis
de Kırcaalililerin geçmiş Aşure
Günü’nü tebrik ederek, birlik,
beraberlik ve hoşgörü içinde
yaşamaları çağrısında bulundu. Konuşmasında Belediye

Bulgaristan Ulusal Safran
Üreticiler Derneği Başkanı
Hasan Tahirov’un tahminlerine

bir safran tarlasının farklı yerlerinden birkaç adet soğandan
ortalama 15 soğan çıkarınca

ri ise dünyada en pahalı baharatın elde edildiği bitkinin
üretimine elverişlidir. Sadece
bir yılda bir adet
soğandan 15 soğan elde ediliyor”
diye izah etti.
Hasan Tahirov,
Bulgar ist an’da
eko no m i oku du. 1973 yılında
Avustur ya’ya,
daha sonra da
İ sve ç ’e k a ç t ı.
Orada dünyada
politik yatırımlar
üzerine eğitim
aldı. Vatanına
geri dönünce
safran yetiştirmeyi denemeye
başladı.
Şu anda ülkede
yaklaşık 5 bin kişi safran üretiyor. Dekar başına 10 - 30 bin
leva arasında kar elde ediliyor.
Dünya pazarlarında bir kilo
safranın fiyatı 10 bin avrodur.
Bulgaristan’da üretilen safrana Şili, Fransa ve Almanya
gibi ülkeler ilgi gösteriyor.
Kırcaali Haber

Bulgaristan, safran üretiminde
dünya lideri haline gelebilir

göre Bulgaristan, kısa bir sürede safran üretiminde dünya
lideri haline gelme şansına sahiptir. Tahirov’un beş yıla ilişkin
tahminleri, ülkede safran ekim
alanlarını inceleyen Fransız
bilim adamları tarafından da
doğrulandı.
Onlar, Sofya’nın Kremikovtsi
semti yakınlarındaki 3 dekarlık

şaşkınlık içinde kalmışlardır.
Safranın laboratuvar incelemesinden elde edilen sonuçlara göre bizde üretilen safran
çok yüksek kalitelidir.
Tahirov, “Uzun süre devam
eden kuraklık ve aşırı sıcak
havalardan dolayı İran’da safran üretimi azaldı, kalitesi de
düştü. Bizde iklim değişiklikle-

Başkanı, sadece Kırcaali’de
Aşure Günü’nün Hıristiyanların

veya Müslümanların ibadet yerleri olan kilise veya camilerinin
bahçelerinde değil, Üreticiler
Pazarı’nda kutlandığını kaydetti. Muh. Azis, “Bu on bir Aşure
Etkinliği kapsamında yaklaşık
50 bin kişiye aşure ikram edildi.
Bu demektir ki, 50 kişiye bu ortak bayramı kutlamanın verdiği
birlik ve anlaşma içinde yaşama
mesajları ulaştı” diye altını çizdi.
Belediye Başkanı’nın ifadelerine göre Kırcaali daima vatandaşlar arasında dini mensubiyet
ve etnik kökene göre ayrım yapılmadığı için birlik ve beraberliğin simgesi haline gelmiştir.
Müh. Azis,”Aşurenin tarihçesinin başladığı Nuh’un Gemisi
insanlığın kurtuluşunu simgeliyorsa, bizim kurtuluşumuz, hepimizin kurtuluşu Kırcaali adını
taşıyan gemidedir” dedi.
Güner ŞÜKRÜ

İŞ İLANI

Biz babamıza en yakın zamanda Almanya’ya gelebilecek bayan bakıcı arıyoruz. Babamız 84 yaşında,
gezen, tatlı, çok iyimser birisidir ve Bulgaristan Türk
kökenlidir. Şehir içinde güzel bir dairede (annemizin
vefatından sonra) yalnız yaşıyor. Onunla dışarıda gezmeyi, yemek ve ev işi yapmayı, babamızın bakımlı
olmasına yardımcı olmayı isterseniz ve en önemlisi
güler yüzlü, neşeliyseniz sizinle görüşmek isteriz. Bizim size teklifimiz çok yüksek bir ücrettir.
Bize bu telefon numarasından veya Whatsapp ile
ulaşabilirmişsindir: +491637291815
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