Özlü bir Rodop Türk’ü

Kırcaali Haber gazetesine

Kırcaali’nin manevi değerleri sayısızdır. Şiirde, halk yaratıcılığında asırlar boyu belirli,
imrenilecek bir birikim göze çarpmaktadır.
Bir şair Ferhat ile, bir şair ve gazeteci Oğuz
Peltek ile, bir Ömer Osman Erendoruk, bir
Halim Halilibrahim ile, bir Faik İsmail, bir
Süleyman Yusuf, bir şair ve ses sanatçısı
Osman Aziz.
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T. C. Sofya Büyükelçisi İsmail Aramaz, Mestanlı’yı ziyaret etti
ediyor. Büyükelçi, kasabanın merkez kısmını
ve şu anda yeni inşa
edilen Mestanlı İlahiyat
Lisesinin binasını gezdi.
Mestanlılar konuklarla

Türkiye Cumhuriyeti
Bulgaristan Büyükelçisi
İsmail Aramaz ve T.C.
Filibe Başkonsolosu
Ramis Şen 06 Temmuz
Çarşamba günü Momçilgrat (Mestanlı) Belediyesini ziyaret ettiler.
Değerli konuklar Belediye yönetimi ve vatandaşlarla görüştüler.
M e st a n lı B e l e di ye
Başkanı Müh. Erdinç
Hayrullah konuklarına
bölgenin ekonomik durumunu, kalkınmasını
ve yatırım imkânlarını
tanıttı. İsmail Aramaz,
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi görevine getirilmesinden bu yana ilk
defa Mestanlı’yı ziyaret

Resmi Murat, köy muhtarları ile
gelecek seçim hazırlıklarını görüştü

UNESCO’nun Yarattığı Fırsatlar
Geçtiğimiz günlerde
Edirne ve genelde Türkiye için UNESCO’da
çok önemli gelişme yaşandı. UNESCO- BM
Bilim Kültür Teşkilâtı,
Edirne’deki Selimiye
Camii’ni dünya kültür
mirası listesine aldı.

a
a

görüşmede Türkiye’deki
Bulgaristan vatandaşlarının burada edindiği iş
stajların tanınmasını ve
Belediye’de yatırım yapma ilgisinin olup olmadı-

İbrahim BALTALI

Tırgovişteliler, Kasim Dal’ın Millet Meclisi’nden istifa etmesine
ısrar ediyorlar
Sayfa 2

Lübino köyünü gençler terk
edince yabancılar yerleşiyor

Sayfa 4

Böylece dünyada ilk
defa bir Osmanlı eseri
listede yer almış oldu
ve Edirne bölgesi, Trakya, genelde de Türkiye
yabancıların gözünde
daha değerli duruma
geldi.
Yunanistan’a bir göz

attığımızda Türkiye’nin
kara sınırlarına en yakın “Dünya Kültür Mirası” listesinde AynarosHalkidiki bölgesinin
oldu ğ unu gör ür üz.
Buradaki “Agion Oros”
bölgesi manastırlarıyla
ünlüdür; 20 kadar manastırda 1.400 din adaDevamı 2’de

a Ahmet Doğan Gotse Delçev bölgesine çalışma gezisi düzenledi

a
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Başevo /Hallar/ şenliği yine
coşkulu geçti
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Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat’ın her ay
yaptığı köy muhtarları ile
görüşmesi bu defa Belediye oturum salonunda
gerçekleşti. Yerli yöneticiler, Resmi Gazete’de
yayınlanan Sivil Kayıt
Yasasında yapılan son
değişikliklerden sonra
pratik uygulanmasında
gördükleri zorlukları ele
aldılar. 20 Temmuza kadar muhtarların her biri,
mülkiyet sahibi belgesi,
mülkün konut olarak kullanılması sözleşmesi ve
beyanat formu hazırlayıp
Belediye İdaresinin Sivil
Kayıt ve Yönetim Hizmetleri Bölümüne sunmaları
gerekiyor.
Başkan Resmi Murat,
önümüzdeki Ekim ayında yapılacak Bulgaristan
Cumhurbaşkanı ve yerel
yönetim organları seçimleriyle ilgili muhtarlardan seçim odalarına, oy
kullanma kabinlerine ve
de yerleşim yerlerindeki
mevcut oy sandıklarına
bakıp, durumlarını rapor
etmelerini istedi.
Resmi Murat, Seçim Ya-

sasında yapılan değişiklikleri yorumladı ve onlara
göre Ardino’da Belediye
Başkanı ve Byal izvor (Ak
Bunar), Padina, Jıltuşa,
Mleçino (Sütkesiği), Gorno Prahovo (Yukarı Tosçalı) ve Borovitsa (Çamdere) köylerinde muhtar
seçimi yapılacağını, diğer
yerleşim yerlerinde ise
muhtar vekilleri görevlendirileceğini bildirdi.
Ardino Belediyesinin
2011 Yılı Yatırım Programı ile ilgili Resmi Murat,
bu defa da muhtarların
çeşitli yapıları yerine getiren uygulayıcı şirketlere
karşı son derece titiz olmaları gerektiğini dikkat
çekti.
Ardino Belediye Başkan
Yardımcısı İzzet Şaban,
“İnsan Kaynakları Geliştirme” Yürütme Programınca gerçekleştirilen
“Nov izbor-razvitie i realizatsiya” (Yeni SeçimGelişim ve Realizasyon)
projesi üzere Ardino ve
köylerinde, başlıca yeşillendirme işleri yapacak
90 kişinin görevlendirileceğini bildirdi.
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Tırgovişteliler, Kasim Dal’ın Millet Meclisi’nden istifa etmesine ısrar ediyorlar

Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nin (HÖH) Tırgovişte İl Teşkilatı yönetimi, basına Kasim
Dal’ın HÖH’nden farklı
“başka Parlamento grubuna geçme beyanatı”
ile ilgili deklarasyon
gönderdi.
Deklarasyon, “HÖH
Tırgovişte İl Teşkilatı
ve Tırgovişte, Omurtag, Popovo, Opaka ve
Antonovo İlçe Teşkilatları, Kasim Dal’ın siyasi küstahlık sınırındaki
kabul edilemez ve son
derecede dürüst olmayan hareketinden şaşırmış durumdalar. Onun
bu hareketi Maliye
Bakanlığı’nın HÖH Merkez Yürütme Kuruluna
gönderdiği mektupta
yansıtılmıştır. Mektupta,

Kasim Dal, HÖH’nden
farklı “başka bir Parlamento grubuna geçme
beyanatı” yaptığı (bilgilerimize göre bu parti
GERB) ve buna göre
de Hak ve Özgürlükler
Hareketi Siyasi Partisine öngörülen mali
yardımın bir kısmı “milletvekilinin mensubiyet
beyan ettiği siyasi partinin yararına aktarıldığı”
açıkça söyleniyor” diye
yazıyor.
HÖH ’nden, Kasim
Dal’ın bağımsız milletvekili olarak Girişimci
Komitesi tarafından
değil de, Hak ve Özgürlükler Hareketi Siyasi
Parti tarafından önerildiği, aday gösterildiği
ve çoğunlukçu bölgeden milletvekili olarak

tirme ve Demokratik
Bulgaristan’da 33 000
seçmenin aldatılması”
olarak nitelendiriyorlar.
Kasim Dal’ın son aylardaki tutumunu göz
önünde tuttuklarını belirterek, HÖH’nin yerel
yönetim liderleri ondan
Tırgovişte milletvekili
olarak siyasi güvenini
geri aldıklarını ve artık

Sabahattin Ali ve sanatı
saygı ile anıldı!

seçildiğini belirtiyorlar.
HÖH Tırgovişte İl Teş-

kilatından bu hareketi
“Oyları kabaca değiş-

UNESCO’nun Yarattığı Fırsatlar

olmadığını unutmamak
gerekir. Yunanistan ve
Bulgaristan’ın Türklere
vizeyi kaldırmalı ya da
en azından Edirne’de
yaşayan insanlardan 48
saatliğine vize istenmemelidir.
Ülkemiz yöneticileri
doğmakta olan yeni fırsatları görmeli ve ona
göre politikalarına yön
vermelidirler. “Yeşil”
politikalarla kalkınmayı
hedefleyen Papandreou Hükümeti için bu
tarihi bir şanstır. Hiç bilinmez, belki de ülkenin
ekonomik krizden çıkışına yardımcı da olabilir. Bu şans mutlaka
değerlendirilmelidir.

1. sayfadan devamı
mı yaşamakta, kendine
has özel bir yönetimi
olan bir yerdir.
Ancak, Edirne’den
başlayan ve Selânik’e
kadar uzanan “Dünya
Kültür Mirası” listesinin
güzergâhı üzerinde iki
aday bölge daha vardır;
Dedeağaç - Evros bölgesindeki Sofulu- Dadia Milli Parkı ve Kavala yakınlarındaki Büyük
İskender’in babasından
adını alan Filippi tarihi
kalıntıları. Bu iki bölge
UNESCO’ya 2003 yılında başvurmuştur. Ancak incelemeler henüz
tamamlanmadığından
“Dünya Kültür Mirası”
listesine dahil değildirler.
Bütün bunları neden
yazıyoruz?
Türkiye, Yunanistan ve

Bulgaristan’da bulunan
Trakya bölgeleri turizm
açısından bakir bölgelerdir. Kavala’daki Filippi ile Sofulu- Dadia’daki
bölgeler bu listeye girdiğinde ve GümülcineKırcaali yolu açıldığında bölgede bambaşka
bir canlanma olacaktır.
Yukarıda sıraladığımız
bölgeler çok kısa sürede gezilecek yerlerdir.
Örneğin Edirne Selimiye Camii’ni görmeye
gelen bir turist çok kısa
sürede Dimetoka’daki
Çelebi Sultan Mehmet
Camii’ni, Dadia, Gümülcine, İskeçe, Filippi ve
Bulgaristan Trakyasını
da rahatlıkla gezebilecektir.
Bütün bunların olabilmesi için Yunanistan ve
Bulgaristan yöneticilerinin çok çaba sarfetmeleri gerekmektedir.

onlardan hiçbirini temsil
etmediğini söylüyorlar.
Deklarasyonun sonunda, “Bunları göz önünde bulundurarak, Kasim
Dal’a hitaben onun Bulgaristan Cumhuriyeti
Millet Meclisi’ne istifasını sunmasını ısrarla
çağrıda bulunuyoruz”
deniliyor.
Kırcaali Haber

İşadamları nezdinde
bu çabaları görüyoruz.
Daha dün Dedeağaç
Ticaret Odası Başkanı
Makris Edirne’ye giderek Ticaret Festivali
için davetiyeler dağıttı.
Çünkü, Makris çok iyi
biliyor ki Evros bölgesine yaslanmış Edirne’de
450.000 gibi bir potansiyel nüfus var. Ancak
bu insanlar serbestçe
Yunanistan’a gelemiyor
ve vize için günlerce sırada beklemek zorunda
kalıyorlar.
Yukarıda yazdığımız
turizm güzergâhının
canlanması ve yaşaması isteniyorsa, bu
bölgenin ortak tanıtımının acil olarak yapılması gerekmektedir ki
dünyada birbirine bu
kadar yakın “Dünya
Kültür Mirası” listesinde yer alan eserin de

“ОЛМЕНА” ООД
АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА
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Varna, Sabahattin Ali Okuma Evi’nin düzenlediği
‘’Sabahattin Ali’nin sanatının güncelliği’’ konusundaki
sempozyum 02 ve 03 Temmuz, Varna – Çerno more
otelinde gerçekleşti.
Sempozyumun birinci bölümünde ‘’Sabahattin Ali’’
Okuma Evi Başkanı Rüstem Aziz misafirleri tanıttı. Varna Belediye Meclisinden Yankov, T.C. Burgas
Başkonsolosluğu temsilcileri Nihal Sarıöz ve Korkut

Yirmibeş, Bulgaristan’da faaliyet gösteren Türk Dernek
Başkanları protokolde yerlerini aldı.
Adım adım Türkiye ve Bulgaristan Türkleri proje çerçevesinde, GÜNEŞ Derneği tarafından hazırlanan
Kırklareli tanıtım filminden önce, TİKİD GÜNEŞ Başkanı Mecbure Efraimova - Rusçuk, Burgas ve Tsar
Kaloyan’da düzenlenen etkinliklerden resimleri, slayt
gösterisinde salondaki izleycilere tanıttı. Sempozyumun ikinci bölümünde Holanda’dan katılan yazar Murat Tuncel ve yurtiçinden gelen konuklar, Sabahattin
Ali’nin eserleri ve hayatı hakkında bildiriler sundular.
Etkinliğin sonunda Okuma evinden, Nejdet Ahmet’in
yönetiminde olan folklor ve oryantal dans grupları, hareketli dansları ile salondaki izleyicilere neşeli, anlar
yaşattı.
Mecbure Efraimova
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Kırcaali’nin manevi değerleri sayısızdır. Şiirde, halk yaratıcılığında
asırlar boyu belirli, imrenilecek bir birikim göze
çarpmaktadır. Bir şair
Ferhat ile, bir şair ve gazeteci Oğuz Peltek ile, bir
Ömer Osman Erendoruk,
bir Halim Halilibrahim
ile, bir Faik İsmail, bir
Süleyman Yusuf, bir şair
ve ses sanatçısı Osman
Aziz ve daha onlarca şair
ve yazarımızla haklı olarak gurur duymaktayız.
Bunlar hep Türkçe düşünüp, Türkçe yazarak
dedelerimizin dedelerini
bu topraklarda doğup büyüdüklerini ve bu vatan
topraklarını gözbebekleri
gibi koruduklarını kanıtlanmışlardır. İcabında totaliter komünist rejim karşısında varlığımız adına
göğüs germişler, bazıları
yıllarca cezaevlerinde çürümüşlerdir, Belene ölüm
adasında milli duygularını
şahlandırmışlardır.
Bugün de onların izlerinden yürüyen, Bulgaristan
Türkünün garip yaşamını
beyaz kağıt üzerinde şiirleştiren kalemdaşlarımız
birer ikişer güldestelerini
ana sütü misali tatlı anadilimizce Türkçemizi seven,
Türklüğümüze son derece
saygılı olan hayranlarına
sunmaktadırlar.
Ben de daha genç kuşakların temsilcilerinden
üç şairimizin dünya yüzü
görmüş olan yapıtları
üzerinde düşündüklerimi
okurlarımızla paylaşmak
istiyorum. Kimlerdir bu
üç yaratıcı mı dediniz? “
Gebe Bulutlar”, “ Samanyolu” ve “ Sonbahar Rüzgarı” şiir derlemelerinin
müellifi Durhan Ali, “ Ak
Meleğim” adı altında toplanmış şiirleri kaleme almış olan Resmiye Mümün
ve “ 21 yüzyıl” Türk Kültür
Merkezi serisine dahil “
Sensiz Dünya” derlemesi
müellifi Fehime Basri.
Durhan Ali Mart 1952
yılında Kırcaali’ye bağlı
Kostino (Kemikler) köyünün dağ başındaki Hacı
köy mahallesinde doğdu.
Çocukluğu oradaki keçi
yollarında geçti. İlk ve
orta öğrenimini köyünde
tamamladı. Lise eğitimi
aldıktan sonra Devlet Demiryollarında hareket memurluğuna ilişkin kurslardan geçerek 38 yıllık bir
hizmet sonucu emeklilik
hakkına nail oldu. 1970 yılında ilk şiirini Kırcaali de
yayınlanan “ Yeni Hayat”
gazetesi sayfalarında görünce, şiire sapasağlam
sarıldı. Başkentte çıkan
“ Yeni Işık”, “ Yeni Hayat”
ve demokrasi döneminde “ Zaman” “ Hak ve
Özgürlük” kapılarını açtı.
Halen de “ Kırcaali Haber” gazetesinde hizmet
vermektedir. Zamanla kaleme aldığı eserlerini toplu, kitaplaştırılmış halde
okurlarına sunma niyetine
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Özlü bir Rodop Türk’ü
Durhan ALİ
girdi. Kitap dünyasında ilk
adımını “ Gebe Bulutlar”
la attı. Yıl 1996. Kırk sekiz
şiirini içeren 64 sayfalık
bu kitapcağız müellifine
uğur getirdi. Bunu bir yıl
sonra “ Samanyolu” derlemesi ve 2010 yılında da
üçüncü derlemesi “ Sonbahar Rüzgarı” takip etti.
Durhan Ali daha ilk kitabıyla özlü bir Rodop
Türk’ü olduğunu, babasının tavsiyesi üzerine
dürüst bir adam kalarak
kendi sularında yüzmeyi
öğrendi her şeyden önce.
Halkına hizmet etmeyenin, onun acı ve ağrılarının, sancılarını, sevinç
ve heyecanlarını yansıtamayan yaratıcının kalemi
tez körelir. Durhan böyle
bir bunalıma meydan vermedi. Bilakis, Bulgaristan
Türkünün nüvesinde neşet ettiğini gösterdi.
Birinci kitabının ilk sayfasındaki İstanbul’da iskan eden kızları Reyhan
ile Semavere ithaf ettiği
“ Gebe Bulutlar” şiiriyle cesaretle Bulgaristan
Türkünün sorunları burgacına atılmaktadır. 1989
yazısında totaliter rejimin
neden olduğu “ Büyük
Gezi” bir hayat fırtınasıdır. Doksan Üç Savaşının ilk günlerinde olduğu
gibi, şimşekler öyle çaktı,
yıldırımlar öyle saldı ki,
hemen hemen tüm Türk
aileleri perperişan oldu,
yıkılıp gitti. Onun içinde
şair:
“Bağrımın dağlarından
Hayat fırtınası kopardı
sizi
Bir taş gibi yuvarlandınız
Ümitlerimin ufuklarından.” Diyor.
Sonra köyüne ve köylere döner. Çiçeklerin
sorusuyla yüz yüze gelir.
Bu defa köy avlularında
erguvanların açılışına
sevinecek insan yoktur.
Tüm çiçekler tütün kınalı eller değmeden solup
geçerler. Sağına bak,
soluna bak yalnızlık, bir
ıssızlık. Telefonlar dahi
bu sessizliği bozmuyor.
Bir zamanlar Bulgaristan
Türkünün sadık evladı,
genç yaşta canına kıyılan
şairimiz Recep Küpçü bu
vatanın yabancısı olmadığını, onun hakiki evladı
olduğunu dile getirmişti.
Durhan Ali bunu bir başka biçimde dile getiriyor.”

İçtenlik” şiirinde:
Mezar taşlarım
Yabancı mermerden
değil
Köyümün başucunda
şahinler yuvalandığı
Yeşil yosun tutanlardan
olsun…” diyor. Bundan
daha anlamlı samimiyet,
doğup büyüdüğü yere
bağlılık nasıl olur? Şairin
gençliği “Midye kabuğu
içinde…” geçer, kimliğini elindeki sigarasına
sorar, sigaranın boynu
büküktür, bakışları kül tabağına mıhlanır. Kitabın
31. Sayfasında “ anasını
unutmuşlarla” hem fikir
olmayan ve 1 Temmuz
1996 tarihinde “ Özlemler İçinde Dünyalarım” şiir
güldestesine sevinemeden aramızdan ayrılmış
olan şair Mümin Bekir’e
adanan “İthaf” şiirinden
de anlıyoruz ki, nice aydınımız, şair ve yazarımız üniversite mezunu

köyleri kimsesiz kaldı. Bir
yazda ekonominin belkemiği kırıldı, hala da bunca
yıl sonra kendini toparlayamıyor… Durum böyle
olunca şair zamanıyla,
insanıyla yaşamakta, haşir neşir olmaktadır.
“Samanyolu” derlemesine gelince, şair o ana
kadar yapılanla yetinmemekte, bilakis,”Akıp giden
Yaşamın anlamını” aramaya devam etmektedir.
Durhan, “ Yolcu” şiirinde
olduğu gibi, annesini ve
onun atalarımızdan miras
kalan ev fırınında pişirdiği
ekmeği bıçakla kesmeyi
değil, eliyle parçalamayı
sever, hatta kuru da olsa
ananın ekmeği hiçbir şeyle değiştirilemez. Yaratıcı
kimliğini unutmamak, aslında uzaklaşmamak için
dedesinden kalma tütün
tabakasını dahi tarihsel,
kültürel bir miras olarak
korumaktadır. Şairin son

Haşim Semerci’nin de
belirttiği gibi, Durhan Ali
azınlığımıza hizmet aşkıyla yanan aydınlarımızdan biridir. Kitap hakkında
“ Hafif bir esinti değil, tam
bir rüzgar” diye nitelendiriyor bu yeni eseri. Editör
devamla:” Her Rodoplu
kendini bu kitabın içinde
bulabilir-çocukluğunu,
gençliğini, olgunluk çağını, heyecanıyla duygularıyla. Dağ köyleri, keçi
patikaları, kır çiçekleri,
güvercinler, dağ insanı,
onun umutları, aşkı sevdası, sevecenliği unutulmaz bir iz bırakacak okuyucunun zihninde.”
“Sabredin Yollar” şiirinde saçlarının beyazına
yaşının sorulmasını istemez, çünkü kendini hep
öyle genç ve yirmisinde
olduğu gibi dinç hissetmektedir. Buraya alınan
şiirlerin bazıları diğer
iki derlemeden aktırıla-

olmalarına rağmen vakitsiz nafakalarının kurbanı
olarak aramızdan ayrılıp
gitmişlerdir. Yeri gelmişken belirtelim ki bir Riza
Molla, bir Recep Küpçü,
bir Halim Halilibrahim, bir
Ali Kadir, bir Mehmedali
Oruç, bir Faik İsmail hep
aynı yolun şehitleridir.
“Gebe Bulutlar” da yer
alan son şiir “ Bir Köyün
Öyküsü” başlığını taşıyor. Şiir beş bölümden
oluşmuş. Gariban köylü
ikinci bölümünden “Burda
yaşamak galmadı gardaş”
diyor. Üçüncü bölümünde “ Yüzyılların ardından
gelen- Türk varlığımız
bu topraklarda – Bir meşaleydi – Zorunlu yüklü
kervanlarda…”Büyük seyahat” sıralanıyor da sıralanıyor. Çünkü Osmanlılar
zamanında “ Türkleştirilmiş Bulgarca güney –
doğuya dönmezliğin yolu
gösterildi. Sınır dışı edilen
“ turistlerin” büyük bir kısmı bir el çantası ile, birileri bir bavulla gözyaşlarını döke döke terk ettiler
varımızı yoğumuzu hesap
ettiğimiz bu diyarımızı.
Daha sonra katar katar
sıralandı tirenler Boğaz
içine doğru. Ne oldu?..
Güya, Türk değillerdi, Bulgaristan da Türk yoktu…
Özellikle minicik Rodop

arzusu da mezarının bu
topraklarda, atalarının
yanında olmasıdır. Bu da
“ ben bu toprakların ebedi
evladıyım” demektir. Nerelere de gitse, son durak,
son mekan Rodoplardır
Durhan Ali için.
Şairin alicenaplığını,
geniş kalpliliğini, hoşgörürlüğünü “ Bacım” şiirinde buluyoruz. O diyor
ki, bacısına dönerek:” …
Sırtımızdaki cop izleri /
hala sızlasa da /Ne olursun bacım/Oğlunu polis
ile korkutma/Ko oynasın
gece kadar/komşu çocuklarıyla.” Bu topraklarda
Bulgarlarla Türklerin hep
beraber yaşamaları gerekliliğini fısıldamıyor mu?
Yarınki günlerin dostluğu
bugünden doğmaktadır.
Durhan’ın şiirlerinde ana
hatlardan birisi yalnızlıktır.
Hatta bazı hallerde aynanın karşısında yalnızlığını
gidermek ister. Yalnızlığın
kanıtı olarak:
“Bu gece nöbetteyiz /
Ben, sigaram,/söndürüp
yaktığım lamba/inadına
susan telefon” diyor.
“Sonbahar Rüzgarı”nda
Durhan Ali’yi daha olgun,
daha dolgun buluyoruz.
Bu derlemede 67 şiir, bir
de benim öğrencilerimden Haşim Semerci’den
kısa bir Ön Söz yer alıyor.

rak tekrarlamaktadır. Bu
şairin hakkıdır. Bundan
şair kazançlıdır. Çünkü
güldestesi bunlarla daha
büyük bir bütünlük ve dolgunluk göstermektedir.
22. sayfadaki “ Dünya”
başlığındaki kısa şiir gayet dikkat çekici, ibret alıcıdır. Dünya dönmesine
devam ediyor. Biz istesek
de onu durduracak güce
sahip değiliz. Sonra şair
dediyse, atalardan miras
edindiğimiz bir ifadeye
anımsatırcasına, dünyanın iki kapılı bir han olduğunu yansıtırken, “ Giriş
kapısını çalanlara/”Hoş
geldin!” /Ötekisinden çıkanlara/ Bir adam boyu
uzun/ Bir göğüs derinliğinde/ iki taşlı adresiz bir
mezar…” derken dünyanın fani olduğuna değil
de, bizim bu dünyada
geçici bir zaman için misafir olduğumuzu gayet
müsterih bir biçimde dile
getirmiş oluyor.
Oğlu Barış’a hasrettiği “İstek” şiirinde şairin
hayat felsefesini, insan
severliğini, iç dünyasının
temizliğini buluyoruz. O,
bir an için bari dünyayı
sıcak avuçlarının içine
alarak bomba seslerinden uzak, üzerindeki çiçeklerin sabah çiğinde
yıkanmış tertemiz olma-

larını, rengarenk dünyaya güzellik serpmelerini
arzulamaktadır. Görüş
felsefesinin devamını “ Dilek” şiirinde sürdürüyoruz.
Şair odasında çiçek bulundurmaktadır. Çiçekleri
saksılarda yetiştirmek bir
nevi onları hapsetmek anlayışıyla baş başa veriyor.
O, geçim sıkıntıları içinde
kıvranan hamalı da unutmuş değil.” Bugün alacağı
para /Eve varmadan eriyecek/ Cebinde faturalar
var ödenecek.”
Durhan kalemdaşımız
masa dostluklarına katılan “dostlar”ı da nazikçe
iğnelemektedir.” Dostlarıma” şiirine bir göz atalım.
“Garsonla ödeşme sırasında /Cebine ilk saldırırken/ cömertliğinden
herkes tok/dostluğun süperiydi/ Dün yatağa düşmüş yolcu /Gidip hal- hatırını bir soran yok…”
Biz Rodop çocukları gibi,
o da hasır üstünde emeklemiş, dizleri nasırlaşmış
ve büyünce de oradan
hayata seslenmeye başlar. Kaleminin ustası diyebileceğimiz Durhan Ali
sonbahar rüzgarlarından
hoşlaşmaz. Zaten kim
hoşlaşır ki… Çünkü sonbahar rüzgarları şairin
tüm sevdiklerini ondan
alıp götürmüştür. Nihayet
o sıra ne zamansa birer
birer bizlere de gelecektir.
Ve oradan haber gelince,
iş bitmiştir. Ve, o yüzden
de şair gücü yetmiş olsa
mevsimleri üçe indirecektir. Sonbahar rüzgarlarının
önüne ebedi bir set çekecektir…
“Yosun Kınası” şiirinde
olduğu gibi, soğuk taşta
bile sevgi arayan bir ozanımızdır Durhan Ali. Taşın
bile kalbi olduğunu ve o
kalbin sevgiyle dolu olduğunu savunmaktadır. Taşın kalbi olmasa, onu her
mevsimde yeşil yosunlar
sarmayacaktır.
Uzun yolculuğun Musalla taşında, iki metrelik
mezar başında bittiğini
de hayatın gerçekleriyle
kaynaşmak demektir düşüncesini sizlerle paylaşmanın Mutluluğuyla şair
dostumuza uzun ömürler
ve daha nice nice semereli yıllar dilemekteyiz.
Durhan Ali şiir kitabına
bir başka güzellik getiren,
gönülleri mest eyleyen
renkler veren ünlü ressamımız Kamber Kamber’i
de hep böyle yaratıcılarımızın eserlerinin dünya
yüzü görmesinde beraber
olmasını diler ona yeni
yeni başarılar temenni
ederiz. Bulgaristan Türklerinin edebiyat ve sanatının nesillere miras edindirilmesinde hep beraber
olalım, el ele verelim kimliğimiz adına!

Dr. Sabri ALAGÖZ
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Lübino köyünü gençler terk edince yabancılar yerleşiyor
Güner ŞÜKRÜ
Son üç dör t yılda
Hollanda, İngiltere ve
Portekiz’den yedi hane ve
Sofya’dan iki, Ardino’nun
Lübino ve Latinka köylerinden ev satın aldılar.
Bazı aileler artık bu evlere yerleştiler. Onlar şimdi
köyün canlanması için
yeni ev sahiplerinin de
gelmelerini sabırsızlıkla
bekliyorlar.
Lübino muhtarı Sıtkı
Ahmet, “Yabancılar ve
Sofyalılar, temiz hava ve
güzel doğa için bizim bölgede yaşamayı tercih ediyorlar. Lübino, Ardino’dan
55 kilometre uzaklıkta bu-

lunuyor. Halihazırda Lübino ve muhtarlığa bağlı
Latinka köylerinde yaklaşık 200 kişi daima ikamet ediyor. Bu insanların
gelecek yerel seçimlerde
kendi muhtarlarını seçme
hakkı olmayacak. Muhtar
Belediye yönetimi tarafından tayin edilecek. Hıdırlar, Cami Mahallesi ve
Golca Mahallesi tamamen
boşalmış durumdalar.
İki köyün sakinleri geçimini başlıca hayvan bakıcılığı ve yaban mantarı
toplamakla sağlıyorlar. Ev
sahipleri birkaç ineğe bakıyor ve sütün litresi 4550 Stotinkaya satılıyor.
Maalesef, onların büyük
bir kısmı kendilerini tarım

üreticisi olarak kaydettirmemiş ve mali yardımlardan faydalanamıyorlar.
Muhtar, “Bu ilkbaharda
patateslerin pahalı satılmasından dolayı, yerli

halk daha çok patates
ekti. Birkaç yıldan beri tek
bir hane bile tütün yetiştirmiyor. İnsanların çoğu
işsiz. Muhtarlıkta bir program üzerine bir yıllık süre

Kırcaali bölgesinde 41 bin kişinin sağlık sigortası yok
Kırcaali Valiliğine bağlı Etnik ve Entegrasyon
Konular İşbirliği İl Kurulunun toplantısından sonra Kırcaali bölgesinde 41
bin kişinin sağlık sigortası olmadığı, büyük insan
grupların tıbbi hizmete
erişemedikleri ortaya çıktı.Toplantıda yer alanlar,
azınlıklarda görülen en
ciddi problemler olarak
düşük okuryazarlık, yazılı Bulgar dilinin yeterince
bilinmemesi, küçük yerleşim yerlerinde kültürel
hayatın olmaması,okulda
öğrencilerin eksik olmaları, büyük sayıda sağlık sigortası olmayan ve mes-

leksiz kişilerin olması, büyük oranda işsizlik, zayıf
iç altyapıyı belirttiler.
Belediyelerin temsilci-

leri, sosyal riskte bulunanlar arasındaki okul ve
anaokullarda sağlığı öne
sürmek için hekim kabul

odalarının faaliyetinin aktifleştirilmesini önerdiler.
Kırcaali Valisi İvanka Tauşanova, sağlık ve iş aracılarının bu yönde rolüne
dikkat çekti ve Kırcaali
Belediyesinin maalesef,
henüz Kamuyu Destekleme Merkezi olmadığını
belirtti.
Oturumda azınlıkların
yaşamını kötü niteleyen
altyapıyla ilgili problemler tanımlandı. En çok
problemler su tedariki ve
kanalizasyon, içme su eksikliği, kötü yollar, kanun
dışı inşaattan ileri gelmektedir.
Kırcaali Haber

Aleksey Petrov: “Hasan Azis’e karşı
yapılan suçlamalar siyasi bir süreç”
Resmiye MÜMÜN

Milli Güvenlik Devlet Ajansı’nın (DANS)
eski danışmanı Aleksey Petrov Kırcaali’de
yaptığı
basın
toplantısında,devlet
iktidarının Su
Aynası’nın sahipsiz
kalmasına yönelik
etkin davranışlarının
milli güvenlik ve Kırcaali halkı için ciddi
bir tehlike oluşturduğunu dile getirdi. O
hükümeti eleştirmeleri sırasında, “Belediye Başkanı Hasan
Azis’e karşı yapılan
suç duyurusunun tamamen siyasi bir sü-

reç olduğuna eminim.
Burada onun avukatlığını yapmıyoruz, fakat Kırcaali’de DANS
görevlileri eğer işini
yapsalardı, çoktan
sahipsiz kalan Su Aynasının “milli güvenlik
için tehlikeli altyapı”
oluşturan yapılar listesine ekleyerek, bu
tehlikeyi alarm edeceklerdi” diye vurguladı.
Aleksey Petrov’un
konuşmalarından,
Hasan A zis’in Su
Aynası ile ilgili davada savunmasını
yaptığı avukatların
kendisini de mahkeme karşısında sa-

için iki kişi çalışıyor. Onlar, inşaat, temizlik, istinat
duvarları güçlendirme gibi
işler yapıyorlar. Şu anda
Spoluka ve Kitnitsa köylerinin sınırları içinde küçük
bir su elektrik santrali kuruluyor. Bizim köylerden
birçoklarının orada çalışmalarını umuyorum” diye
paylaştı.
Yerel okul 1996 yılında öğrenci eksikliğinden dolayı kapatılmıştır.
Lübino’dan çok genç
aileler şimdi Kırcaali, Ardino, Asenovgrat veya
Türkiye’de bulunuyor. Şu
anda köyde tek bir öğrenci bile yok.
Muhtar, “Son yıllarda
Malka Arda-Lübino bağ-

lantısı olan yola balast
döşendi.
Lübino’dan Latinka’ya
uzanan yolun da asfalta
ihtiyacı var. Tarım ve Gıda
Bakanlığı tarafından bir
proje ile tarım yollarını yeniden inşa etme şemasına
göre finanse edilmek için
aday olduk. Maalesef, bu
aşamada hala bir cevap
almış değiliz. Malka Arda
ile Latinka arasındaki yol
16 kilometre, Lübino’ya
kadar ise 6 kilometre”
diye açıklıyor.
Sıtkı Ahmet, “Ardino
Belediye Başkanı Resmi
Murat, köylere çok dikkat
ediyor ve altyapıları için
büyük mali araçlar ayırıyor” diyor.

Kırcaali’deki Turistik Enformasyon
Merkezi binası onarılacak
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Meclis oturumunda, Meclis üyesi Kameliya Mileva’nın sorusuna
cevap olarak “Drujba” stadyumu yakınında bulunan,
yıllardır kullanılmayan Turistik Enformasyon Merkezinin temelden onarılacağını bildirdi. Başkan, şu anda
uygulayıcı şirket seçme prosedürü sürdürüldüğünü ve

daha önümüzdeki günlerde tamirata başlanılacağını
açıkladı. Yapı için bir proje hazırlandığını söyledi. Projenin ise büyük zarar veren yeraltı sulardan ve binanın
nemlenmesinden dolayı gerektiğini bildirdi.
Müh. Hasan Azis, “Tamirat sona erdiğinde Turistik
Enformasyon Merkezini yönetmesi için bir sivil toplum
örgütüne kiraya vereceğiz. Bu örgütün Kırcaali bölgesinde turizmin gelişmesine katkısı olmasını bekliyoruz”
diye belirtti. Başkan, Temmuz ayının ortasına doğru
Turizm Danışma Kurulunun oturum yapması öngörüldüğünü haber verdi. O zaman Belediye’de turizmi
gelişme programını güncelleştirme amacıyla kamuoyundan öneriler kabul edilecek. Bu programın Temmuz
sonuna kadar yenilenmesi gerekiyor.

Son 6 ayda Kırcaali ilinde 638
suç işlendiği kaydedildi
vundukları anlaşıldı.
Petrov, “Ben Kırcaali
Belediye Başkanı’nın
olayını ve şahsını ele
almak istemiyorum,
fakat ona karşı yapılan siyasi saldırıların
söz konusu olduğunu
söyleyebilirim” dedi.

A l e k s ey P e t r o v
Kırcaali’ye Ekonomi
Girişimciler Birliği
Müdürü olarak bölgedeki küçük ve orta
işletmelerinin temsilcileriyle görüşmek
sebebiyle geldi.

Kırcaali Emniyet Müdürü Valeri Baranov, 2011 yılının ilk altı ayında Kırcaali ili sınırları içerisinde 638
işlenilmiş suç kaydedildiğini bildirdi. Bu rakam geçen
yıla kıyasla, 16 daha az olduğunu gösteriyor. Söz
konusu dönemde ağır suç işlenilmediği rapor edildi.
Aynı raporda, 6 soygun olayından, 3’ünün açıklandığı
anlaşıldı. Mülkiyet soygunlarında ise artış göze çarpıyor. Onların sayısı 2011’in birinci yarısında 316 ve
bunların yarısı açıklanmıştır. Özel eşyalara ve motorlu
taşıt araçları parçalarına saldırılar da çoğalmış. Polis
Müdürlüğü’nden ev soygunlarında ve holiganlık eylemlerinde düşüş olduğu rapor edildi.
Kırcaali ilinde 279 ekonomi suç tespit edilmiştir.
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HÖH Bulgaristan siyasetinin temel taşı konumunda olmaya devam edecek
Hak ve Özgürlükler Hareketi ülke yönetiminde
ister olsun ister olmasın,
ülkenin sağlıklı ve sürdürülebilir gelişmesinde
Bulgaristan siyasetinin
temel taşı konumunda
olmaya devam edeceği
bildirisi 3 Temmuz günü
Asenovgrad’ın Dolni Voden semtinde yapılan
geleneksel yağmur duası
sırasında parti yöneticileri
tarafından defalarca vurgulandı.
Sözü alan yöneticiler,
Hareketin desteği olmadan Cumhurbaşkanı seçiminin mümkün olmadığı gerçeğinin altını çizerek hala Cumhurbaşkanı

adayı gösterilebileceği
olasılığının olduğunu söylediler. HÖH’nin herhangi
bir adaya destek vermesinin, o kişinin ancak
hoşgörü sahibi olması ve
tüm etnik topluluklar arası anayasal eşitliğe, dine
ve kültüre saygılı olması
ölçütlerine cevap verdiği
takdirde mümkün olacağı
belirtildi.
Alanı dolduran kalabalık
önünde sözü alan parti
başkan yardımcısı Lütfi Mestan, oluşan sihirli
duruma dokunabildiği
için mutlu olduğunu dile
getirdi. “Sarı kaldırımlar
üzerinde bulunan tüm o
insanların buraya gelip

camilerimize neden saldırdıkları konusunda düşünmelerini arzuluyorum.
Ayrıca buradan yayılan
hoşgörü ruhunu ve birlikteliği hissetmelerini de

istiyorum”.
Siyasete de değinen konuşmanlar Ekim ayında
yapılacak Yerel ve Cumhurbaşkanı Seçimlerinde
herkesin üzerine düşen

HÖH Lideri Ahmet Doğan Gotse Delçev
bölgesine çalışma gezisi düzenledi
Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Ahmet Doğan, Gotse Delçev
bölgesinde mevcut köy ve
belediyeleri yapmış olduğu üç günlük çalışma
gezisinde HÖH Gençlik
Kolları Teşkilatlarının yüksek derecedeki faaliyet
ve katılımıyla karşılaştı.
Genel Başkan, Gençlik
Kollarının düzenlediği “Siyasetteki gençler” konulu
eğitim toplantılarına etkin
bir biçimde katıldı. Tartışmalar esnasında yerel
yönetimin tüm özellikleri
ele alındı. Önümüzdeki
yerel seçimlerde Harekete bağlı gençlik teşkilatlarının önemi ve konumu da
derinlemesine tartışıldı.
Bunun dışında HÖH Lideri partinin Blagoevgrad
İl Yönetimi Teşkilatı üye-

letvekilleri Tuncay Naimov ve Petya Raeva, İl
Teşkilatı Başkanı Yüksel
Rasim, Gençlik Kolları İl
Teşkilatı Başkanı Sevgin
Şakir, Asenovgrat Belediye Meclisi Başkanı Kostadin Yankov, Sungurlare
Belediye Başkanı Georgi
Kenov, Elif Kutlu – Türkiye Cumhuriyeti Plovdif
Başkonsolos Yardımcısı,
Elisaveta Petrova – Çevre
ve Su Bakanlığı Özel Eski
Kalem Müdürünün yanı
sıra Plovdiv İli HÖH Teşkilatı Başkanları ve Asenovgrat HÖH Belediye
Meclisi üyeleri misafirler
arasında yerlerini aldılar.
Kırcaali Haber

Ahmet Doğan önümüzdeki Yerel ve Cumhurbaşkanı Seçimi için parti
teşkilatlarının hazırlığını
ele aldı.
Genel Başkan Ahmet
Doğan çalışma gezisi
boyunca sırasıyla Platena, Ognyanovo, Gırmen,
Gotse Delçev, Yakoruda,
Belitsa, Kraişte, Draganovo, Buntsevo, Konarsko
ve Bukovo’yu ziyaret etti.

Bukovo köyünde genç
çiftçilerle görüşen HÖH
başkanı salyangoz yetiştirme aile çiftliğini gezdi.
Bu gezi esnasında, yerel
yönetimlerin asıl öncelikleri arasında bölgede
gelişebilecek alternatif tarım ve hayvancılık, gayri
resmi bir tartışma konusu
oldu.

Kırcaali Haber

Resmi Murat , sosyal
projelerin gerçekleşmesini
yerinde yokluyor
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, Belediye
bütçesinden ayrılan paralarla gerçekleştirilen sosyal
projeleri yerinde denetlemeye devam ediyor. Bu defa
Sayın Murat, Dolno Prahovo civarında eski medresenin yakınında inşa edilen çeşmeye gitti. Mali açıdan
kurulmasına bölgeden gönüllüler de yardımda bulu-

leriyle, bölgedeki belediye teşkilatları ve Gırmen

Belediye Başkanı Ahmet
Başev ile Satovça Be-

lediye Başkanı Arbem
Mimenov’la da görüşen

70 yaşındaki Halibram Bekir, Austa
köyünde ikinci çeşmeyi yaptı
Halibram Bekir Momçilgrad Belediyesine
bağlı Austa köyünde
yeni bir çeşme daha
kurdu. Onlarca yıl inşaatlarda çalışan 70
yaşındaki Halibram
dede, doğup büyüdüğü köyde çeşmeyi
kendi gücüyle yapmayı başardı.Onun
köydeşleri, suyun tutulması için kepçe ile
sadece birkaç metre
kazıldığını söylediler.
Çeşmeyi mermer ile
kaplamış, ahşap pey-

görevi yapmasını, yerel
seçimde daha çok belediyeyi kazanıp bu sayede
Hak ve Özgürlükler Hareketinin zafer kazanmasının sağlaması gerektiği
vurgulandı.
Meydandaki herkes hiçbir iç veya dış gücün Hareketin parti olarak sabit
bir şekilde gelişmesini engelleyemeyeceği inancını
taşıdığını dile getirdi.
5000’den fazla kişinin
katıldığı yağmur duasına HÖH Genel Başkan
Yardımcısı Lütfi Mestan,
Asenovgrad’ın fahri hemşerisi ve Liberal enternasyonal başkan yardımcısı
Dr. Cevdet Çakırov, mil-

keler monte etmiş ve
etrafına çiçekler ekmiş.
Köy sakinleri hemen

hemen her sabah
Halibram dede çeşmenin etrafını her zaman temiz tuttuğunu

söylüyorlar. Halibram
dede ve eşi Fatme
nine hayır için yaptıkları çeşmenin malzeme masraflarını kendi
mali ihtiyaçlarından
ayırmışlar.Bu çeşme, Austalı hayırsever Halibram Bekir’in
yaptığı ikinci çeşme.
O, “ Özel bir sebep
olmadan da, Rodoplarda hayır için çeşme
yapma geleneği ezelden gelip gitmektedir”
diyor.
Kırcaali Haber

nuyorlar.
Medreseyi ziyaret edenler rahatça abdest alabilmeleri için çeşme yedi musluklu olacak. İnşaat işlerinin
sona ermesinden sonra yeni edinim adına mevlit okunup kurban kesilecek.

Ruse’ye yeni giyim fabrikası inşa edilecek
Ruse şirketi olan ‘Top man’ ın yeni bir giyim fabrikası
inşa edeceği öğrenildi. Fabrikanın Ruse’nin ‘Podstam’
sokağına inşa edileceği bildirildi. İnşaatın ilerdeki bir
tarihte start alacağı öğrenildi. Fabrikanın yapılacağı
yerde Ruse Belediye Başkanı Bojidar Yotov, Milletvekili Plamen Nunev ve Bulgaristan’ın Çevresel gelişimden
sorumlu Bakan Rosen Plevneliev’in de katılımıyla bir
tören düzenleneceği bildirildi. Törende sembolik olarak
fabrikanın ilk tuğlası konulacak. Bu sayede çok önemli
bir projenin hayata geçme yolundaki ilk adım atılmış
olacak. Bu fabrikanın Ruse şehrinin ekonomisine ciddi
anlamda katkısı olacağı gibi, şehrin gelişimi için çok
önemli bir yatırım olacağının altı çiziliyor. Bu fabrika
sayesinde birçok işsiz de iş imkanı bulacak.
Fevzi Ehliman
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Güre Belediye Başkanı Kamil Saka, Rodoplar’da ziyarette bulundu
Sebahat AHMET
Geçen hafta sonu Türkiye’nin
Güre Belediye Başkanı Sayın
Kamil Saka Rodoplar’da bulunan Smolyan ve Madan şehirlerini ziyarette bulundu. Smolyan Belediye Başkanı Dora
Yankova, HÖH milletvekilleri
Arif Aguş, Elin Andreev ve Madan Belediye Meclis Başkanı
Hayri Sadık ile görüşen Saka,
Güre Belediyesi’ndeki Termal
Turizm imkânlarını tanıttı. Başkan Saka, 6 dönem Belediye
Başkanlığı yaptığını ve birikmiş tecrübelerini Madan Belediye yöneticileriyle paylaştığını
belirtti. Sayın Saka, “Madan’da
yaşayan Türk gençlerinin gerek
Türkiye’ye gerek Türk Dünyasına yabancı kalmamaları konusunda, onlara bizim tesislerimizden de yararlanmak suretiyle kendilerini önümüzdeki
günlerde misafir edeceğiz”
dedi. Daha sonra Sayın Kamil
Saka Kırcaali’ye gelerek Ömer
Lütfi Kültür Derneği Müdürü ve
Kırcaali Haber Gazetesi Genel

Yayın Yönetmeni Müzekki Ahmet ile görüştü. Görüşmeler esnasında Müzekki Ahmet değerli
misafirine Derneğin faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi, bölgedeki
Türk kültürünün yaşattıklarını
paylaştı.Güre Belediye Başkanı Kamil Saka, Smolyan ve
Madan’da sıcak ve dostane görüşmelerin yapıldığını, Termal
turizm şehri olan Güre ile ilgili
bilgiler sunduğunu belirtti. Kuzey Batı Bulgaristan’da bulunan

Belogradçik şehri ile kardeş belediye olduklarını belirten Başkan Saka, iki komşu ve dost
ülke arasında turizm alanında
iyi bir iş birliği yapmak istiyoruz
dedi. Sayın Saka iki hafta önce
Güre’de Bulgaristan’dan gelen
seyahat acenteleri ve tur operatörlerinden oluşan 11 kişilik
grup bölgede turizm destinasyonu konusunda incelemelerde
bulunduklarını söyledi.
Kırcaali Haber okuyucuları

"Sevgi köprüsü" projesi kapsamında
Bulgaristan'dan gelen Türk kökenli 50
öğrenci, Manisa Valisi Güvenç'i ziyaret etti
İzmir Avrasya Türkleri Derneği tarafından Manisa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
önderliğinde yürütülen “Sevgi
Köprüsü” projesi kapsamında
Bulgaristan’dan Manisa’ya
giden Türk kökenli 50 öğrenci, Manisa Valisi Celalettin
Güvenç’i makamında ziyaret
etti.
Türkiye ve Balkan ülkeleri
arasında “Sevgi Köprüsü”
oluşturmaları amacıyla uygulanan projeyle Bulgaristan’ın
Rodop bölgesinden
Manisa’ya gelen 50 öğrenci
Vali Güvenç’in konuğu oldu.
Manisa Valisi Celalettin Güvenç, kabulde yaptığı konuşmada, Bulgaristan’dan gelen
öğrencileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, proje sayesinde Türkiye
ve Bulgaristan’dan çocukların birlikte çok güzel zamanlar geçirerek, kaynaştıklarını
belirtti.
Balkanları ve burada yaşayan soydaşlarını hiçbir
zaman unutmadıklarını dile
getiren Güvenç, şunları söyledi:
“Bizim onları unutmadığımız gibi onların da bizleri
unutmamış olması bizleri
çok mutlu etmektedir. Çünkü
biz oralarda insanların dillerine, dinlerine ve kimliklerine

saygı duyarak kardeşlik ve
adalet duygularıyla yönetim
kurduk. Biz dünyada savaşların bitmesini arzu ediyoruz.
Biz yeryüzünde her dine her
inanca yer olduğuna inanıyoruz. Artık savaşlar bitmeli,
her kimliğe, her etnik kökene
herkes saygı duymalı.”
Manisa İl Milli Eğitim Şube
Müdürü Şerafettin Yel de ziyarette proje hakkında bilgi
vererek, proje ile öğrencilere
Manisa’yı tanıtmayı amaçladıklarını, ayrıca gelen talep
doğrultusunda öğrencilere
Türkçe dersi de verildiğini
söyledi.
Avrasya Türkleri Derneği
İzmir Şube Başkanı Mehmet
Serbest ise ziyarette, proje

uygulaması dolayısıyla Sırnitsa Belediye Başkanı Mehmet
Karamolla tarafından gönderilen “Teşekkür Mektubu”nu
Vali Celalettin Güvenç’e verdi.
Türkiye ile Bulgaristan arasında sevgi köprülerinin atılmasının her iki taraf için fayda sağladığını belirten Serbest, projenin devam etmesi
için çalışacaklarını söyledi.
Vali Güvenç, ziyarette konuk öğrencilere Manisa’nın
ünlü mesir macunundan ikram etti.
Proje kapsamında 1 ay boyunca toplam 150 öğrencinin
8’er günlük program dahilinde Manisa’ya geleceği bildirildi. Mehmet Şen, Manisa

için Sayın Saka, turizm cenneti Güre yi şöyle tanıttı: “Sırtını
söylenceler diyarı Kazdağı’na
dayamış olan Güre, bir taraftan
da Edremit Körfezi’nde Ege’nin
masmavi sularına uzanmaktadır. Doğusunda Akçay, Batısında ise Altınoluk’un yer aldığı Güre tanrılar tanrısı Zeus’un
doğduğu topraklar olarak da
bilinmektedir. Dünyada cennet
var ise işte burasıdır diyebileceğimiz Güre’miz, son yıllarda yapılan yatırımlarla termal ağırlıklı
bir tatil merkezi olma yolunda
hızla ilerlemektedir. Tamamıyla halka açık sahilleri, pırıl pırıl
Ege’nin mavisiyle bütünleşen
plajları, yürüyüş yolları, beach
club, kafeterya, çay bahçesi,
restoran, bar ve aqua parkları
ile güneş ve deniz turizminden
payını alan tatilciler, bir yandan
da Güre’nin bakir kalabilmiş
mimari ve doğal yapısını gezerek, dünya çapında kabul gören
yüksek oksijen miktarına sahip
Güre havasını soluyabilmekte,
kampinglerinde doğal ve yapay
piknik alanlarında piknik yapma

imkanı bulabilmektedir. Dünyanın ilk güzellik yarışmasının yapıldığı İda’da yani Kazdağı Milli
Parkı’nda dolaşarak, hem Kazdağı Göknarı ve bunun gibi onlarca endemik bitkiye ulaşabilir
hem de bir zamanlar Paris’in,
Helen’in, Afrodit’in yaşadığı topraklarda mitolojik geçmişe bir
gezinti yapabilirsiniz. Deniz ve
güneşin dışında Güre’nin ismini
veren Astrya yani Ilıca ise gelenlere bol kükürtlü suyu ile şifa
dağıtmaktadır. O tarihsel doku
içerisinde her türlü sanatsal faaliyeti izleyebileceğimiz gibi, bir
marka haline gelen Güre Belediyespor Bayan Basketçilerini
de alkışlayabilirsiniz. Dünyanın
en kaliteli zeytinyağının üretildiği zeytin ormanlarının yeşilliği
içinde kaybolan evler, termal
su ile ısıtılmakta olup çevreye
ve doğaya da saygısını göstermektedir. Tarihsel ve doğal
doku içinde sağlıklı bir yaşam
sunan Güre’ye tüm insanları
mutlu etmeye hazır olarak beklemekteyiz. “

Borisov: “Ben Bulgaristan'ın kurtarıcısıyım”
Bulgaristan’da bir grup internet
kullanıcısı tarafından başlatılan
“Başbakan Boyko Borisov’suz
bir gün” kampanyası başarısız
oldu.
Boyko Borisov, iddialı açıklamalarıyla medyanın gündemine
girmeyi başararak medyada bir
günlüğüne de olsa adının geçmemesi için başlatılan kampanyayı saf dışı bıraktı.
Bir törene katılan Borisov, burada yaptığı konuşmada “Ben
Bulgaristan’ın kurtarıcısıyım”
ifadesini kullanınca yine Bulgar
medyasının odak noktası haline
geldi.
Konuşmasında Bulgaristan’ı
Yunanistan ve Portekiz gibi
ekonomisi iflas etmiş ülkelerin
kaderinden kurtardığını ileri
süren Borisov, “Bu misyonumu
kimse gözardı etmemeli. Ben
Bulgaristan’ın kurtarıcısıyım”
dedi.
Bulgaristan’ın yaşadığı ekonomik ve diğer sıkıntıların suçunun
tamamen kendisinden önceki
yöneticilere ait olduğunu iddia
eden Borisov, başında olduğu

Boyko Borisov
hükümetin ülkeyi yeniden yapılandırdığını bildirdi.
Borisov’un bu iddialı konuşması facebook üzerinden üç gencin başlattığı ve kısa süre içinde 30 bin kişinin destek verdiği
“Başbakan Boyko Borisov’suz
bir gün” kampanyasının önünü
kesti. Kampanya çerçevesinde
Bulgar medyası Boyko Borisov
ile ilgili haberlere 24 saat boyunca yer vermeyecekti. Ancak bu
iddialı açıklamalar hem iktidar
yanlısı hem de muhalefet medyasında geniş şekilde yer aldı.

Kırcaali Orman Müdürlüğü,
kübiğini 38 Levadan yakacak
odun satmaya başladı
Orman Bölge Müdürlüğü şefi Todor Zangoçev, Kırcaali Orman
İşletme Müdürlüğünün, katma değer vergisiyle bir kübiğine 38
Levadan yakacak odun satmaya başladığını bildirdi. Bu kararın
Kırcaali Orman Bölge Müdürlüğünde yapılan bölgedeki Orman İşletme Müdürlükleri şeflerinin katıldığı oturumda alındığı açıklandı.
Orman Bölge Müdürlüğü Müdürü Müh. Todor Zangoçev, “Amacımız kriz koşullarında kışın vatandaşların düşük fiyatlara yakacak
odun almaları. Bugüne kadar sadece özel şirketler vatandaşların
alamayacağı yüksek fiyatlarda yakacak odun satıyorlardı” dedi.
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Başevo /Hallar/ şenliği yine coşkulu geçti
Güner ŞÜKRÜ

Bu yıl 9’cu kez Ardino (Eğridere) Belediyesi’nin Başevo
halkı, İstanbul, Bursa ve İzmir
“Hallarlılar” Kültür ve Dostluk
Dernekleri geleneksel şenliği
düzenlediler. Her panayırda
olduğu gibi, köy meydanına
çeşitli tatlı yiyecekler ve enteresan oyuncaklarla dolu çeşitli
sergiler kuruldu. Çocuklar şekerli elma, şeker pamuğu veya
şeker horozu ile ağızlarını tatlandırma fırsatı buldular.80
stotinkaya satılan köfte kokusu etrafa dalga dalga yayılıyordu. Tüccarlar iyi alışveriş yaptılar. Her tarafta toplu insanlar
görülüyordu, selamlanmayan
ve dostça lafa tutulmayan insan yoktu.
Etkinlikte misafir olarak Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat ve Yardımcısı İzzet
Şaban hazır bulundular. Sayın
Murat, şenliğe katılan herkesi
selamladı ve “Her gelecek yıl

burada görüşebilmemiz için bu
güzel geleneğin devam etmesini umuyorum” dedi. Misafirlerin ve köy halkının hoş vakit

geçirmeleri için “Kırcaali” müzik grubu türkü çalıp söyledi.
Gün boyunca köy meydanında
yerli ve yabancı konukların ka-

Başevo’da düzenlenen mevlide
binden fazla insan katıldı

Ardino’nun Başevo kö yünden, etraf köylerden,
Türkiye, Kıbris, Belçika ve
Hollanda’dan gelen vatandaşların bulunduğu 1000’den
fazla kişi, geleneksel sağlık
ve bereket mevlidine katıldılar. Etkinlik tamamen dini idi,
Kuranı Kerim’den okunan
ayetlerle geçti. Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat ve
Yardımcısı İzzet Şaban da
mevlitte hazır bulundular.
Mevlit, yerli halk, İstanbul,
Bursa ve İzmir “Hallarlılar”
Kültür ve Dostluk Dernekleri tarafından organize edildi.
Yerli usta aşçılar,kaynatılmış
buğday ve etle yapılan 20
kazan keşkek hazırladılar.
Mevlide gelenler keşkekten
yedikten sonra kalanından
evde olanlara da götürdüler.
Organizatörler, tatlı yiyecekten Koruma Evindeki engellilere ve Ardino hastanesinde tedavi gören hastalara da
gönderdiler.
Keşkek bu bölgede geleneksel halk yemeğidir. Bütün
gece pişirilen keşkeğin usta
aşçıları Şaban Hasan ve Kasim Feyzullah idi. Şaban Hasan, “Özel olarak mevlit için
Türkiye’den getirilen buğday
önce taşta eziliyor. Daha
sonra buğday ve öte yandan
da et kaynatılıyor. Hazır olun-

tılımıyla büyük horalar oynandı. Onların arasında Resmi
Murat da vardı.
Şenlikte çok hediyeli çekiliş
yapıldı. En büyük ödül olan
bir kuzu biletini çekme şerefi
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat’a düştü.Uzun süre
karıştırdığı biletlerden sonra,
büyük ödüllü bilet Başevolu 47

yaşındaki Recep Kazim’in yüzünü güldürdü.Organizatörler,
Resmi Murat’ın hafif elinin sayesinde ilk defa kuzunun onların köyünde kaldığına dikkat
çektiler. 3 Temmuz Cumartesi
günü Başevolular, “Belite brezi” Turistik merkezinde yeni
açılan “Belite brezi” otelinde
geleneksel hemşeriler görüşmesine toplandılar. Rıfat Yağcı
ve Nuri Rodoplu’nun başında
olduğu Girişimci Komitesi
yurtiçinde ve yurt dışında yaşayan tüm Başevoluların izini
bulmaya gayret etti. Onların
çoğu yıllardır görüşmemişlerdi.
Şimdi Bursa’da yaşayan
Mustafa Rodoplu, Başevo’dan
1972 yılında göç etmiş. O heyecanla, “39 yıldan sonra doğup büyüdüğüm yerlere geldim. Temiz havasından nefes
almak, bir zamanlar yaşama
şerefine nail olduğum anılarıma geri dönmek istedim.
İnternet üzerinden Başevo’da
düzenlenen mevlit şenliğini
öğrendim ve burada olduğum
için çok mutluyum. Her şey
muhteşem. Umarım bu güzel gelenek devam eder” diye
paylaştı.

AB, Bulgaristan’a 12,5 milyon Euro iade ediyor

ca birleştiriliyorlar ve devamlı
hafif ateşte karıştırılıyor. Keşkeğin sakız gibi olması lazım”
diye belirtti.

yapılıyor. Bu yıl dini adetlerin Temmuz ayının sonuna
kadar yerine getirilmesi ge-

Avrupa milletvekilleri bu yıl için Bulgaristan’ın Avrupa Birliği (AB)
bütçesine ulusal katkısının 12 599 367 Euro ile azaltılmasına karar
verdiler. Bu azaltma kararı Avrupa Birliğinin 2010 yılı bütçesindeki
fazlalığından ileri geliyor. AB üyesi ülkelerine geri iade edilecek paranın toplam miktarı 4,54 milyar Euro. Onlardan 2,72 milyar Euro
AB programları üzere alınmayan paralardır. Paranın diğer kısmı
ise uygulanan para cezaları, faizler ve geç yapılan ödemelerden
elde edilmiştir.
En çok para yaklaşık 923 milyon Euro Almanya’ya ve hemen
hemen 74 milyon Euro da Fransa’ya geri verilecek. Onlar AB
bütçesine en büyük katkısı olan ülkeler arasında.
Bütçe Komisyon Başkan Yardımcısı İvaylo Kalfin, “Bütçe fazlalığı
kabul edilemez büyük miktarda ve bu zor zamanlarda bütçenin
kötü planlandığını ve kullanıldığını gösteriyor” diye yorumladı.
Kalfin, “Bu paraların geri iade edilmemesi ve AB çerçevesindeki
ek programlar için kullanılması daha akıllıca bir karar olurdu. AB
Konseyinde Bulgaristan’ın bu pozisyonu almasını ve de eğer sağlanırsa, ek araçları alabilme kapasitesi göstermesini bekliyorum”
dedi.

Yurtdışında çocukları tedavi etme
fonuna 4 milyon Leva verildi

Yazın Ardino bölgesinin
birçok yerlerinde insanları
bir araya getiren mevlitler

rekiyor, çünkü Ağustos’un
başında kutsal Ramazan ayı
giriyor.

Hükümet, yurtdışında çocukları tedavi etme fonuna ek olarak 4
milyon Leva vermeye karar aldı. Fakat her ayrı vakanın finanse
edilmesi için üst sınırlama getiriliyor.
Ek araçlar, kapanan Organ Nakliyatı Fonunun faaliyetinin bir
kısmının yurt dışında çocukları tedavi etme fonuna geçirilmesi
yüzünden veriliyor.
Hükümetin kararıyla her ayrı vakanın bir yıl içinde en çok 180
bin Leva ile finanse edilme tavanı getiriliyor. Şu ana kadar böyle
bir sınırlama belirlenmemişti.
Sınırlama, organ nakliyatı için gerekli pahalı prosedürler yüzünden getiriliyor. Bir vakada ortalama tedavi masrafı 27 000 Leva
olduğu halde, bir organ nakliyatı vakasında 266 bin Leva.
Fon, Bulgaristan’daki belirli bir organ nakliyatı tutarının üç misli
miktarını finanse ediyor ve finanse edilmesini yardımlıyor.
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HÖH: “GERB’in acımasız gerçekçiliği başlıyor”

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) adına partinin Genel
Başkan Yardımcısı Lütfi Mestan
basın toplantısında son iki yılda
GERB yönetiminin değerlendirmesini yaptı. Sayın Mestan, “5
Temmuz 2010 yılında yaptığımız değerlendirmede seçimden
bir yıl sonra GERB yönetiminin
romantik döneminin sona erdiğini belirtmiştik. Bugün ise,
GERB partisinin ikinci yılının
sonu acımasız gerçekçiliğin
başını belirliyor” dedi.
HÖH partisinden, “Ülkeyi yönetme modelinin tükendiğini”
düşünüyorlar. Çünkü “duygusal bir dalga üzerine, provoke
edilen anti tahrik duyguları üzerine” kurulan bir iktidarla yanlış
yoldan hareket edildiğine ina-

Lütfi MESTAN
nıyorlar.
HÖH milletvekili Lütfi Mestan,
“HÖH’ni veya Bulgar Sosyalist
Partisini (BSP) iktidardan indi-

relim!” sloganının belki de seçim kazanmak için iyi bir strateji
olduğunu, ancak onun siyasi bir
program olmadığını söyledi. O,
GERB hükümetinin 14 Temmuz 2009 tarihinde 41. Millet
Meclisi’nin açılışında da aynı
ifadeyi kullandıklarını hatırlattı.
Lütfi Mestan, seçim gecesinde HÖH lideri Ahmet Doğan’ın
yaptığı uyarıyı da hatırlattı. O
zaman Sayın Doğan, “iktidarın uzman siyasi kapasitesi ve
açık önceliklerin eksikliğini değiştirmeyi amaçlayan, bir liderin
karizması temeline dayalı bir
yönetim modeli” gündeme geldiğini öne sürmüştü.
Sayın Mestan, “Bugün bulunduğumuz tüm tahminlerimizin
gerçek olduğunu düşünüyoruz”

Aleksey Petrov: “Boyko Borisov, devleti iflasa sürüklüyor!”
Resmiye MÜMÜN
Ekonomi Girişim Birliği (SSİ)
Müdürü Doç. Dr. Aleksey Petrov, Teşkilatın Başkanı Teodor
Deçev ve Danışma Kurulu Başkanı Elka Todorova, Kırcaali
bölgesinden küçük ve orta işletmeler temsilcileriyle görüştüler.
“Arpezos” otelinde gerçekleşen
toplantıya katılan iş adamları
“Ülkedeki siyasi açıdan bölgedeki küçük ve orta işletmelerin
durumu” konusunu tartıştılar.
Görüşmeden hemen sonra
SSİ yönetimi basın toplantısı
düzenledi ve gazetecilerin sorularını yanıtladılar. Bulgaristan
hükümetinin geleceği konusunda Milli Güvenlik Devlet Ajansı
(DANS) Şefi eski danışmanı
olan Petrov, “GERB partisinin
seçimleri kazanması mümkün
değil. Yerel seçimden sonra
Boyko Borisov’un devleti otokrasi tarzda yönettiği gerçeği
ortaya çıkacak ve Bulgaristan
gerçek bir şok ve kaza ile karşı karşıya kalacak” diye kesin
tahminde bulundu. Petrov’un
ifadesine göre, İçişleri Bakanlığı (MVR) ve Milli Gelir Ajansı (NAP) aracılığıyla Başbakan küçük ve orta işletmeleri
gasp ederek devleti yönetiyor.
Bununla ise Borisov, sadece
kendi reytingini finanse etmeyi amaçlıyor. Aleksey Petrov,
Başbakanın bu yöntemle vatandaşların yanıltmasını sürdürerek, ekonomi statükonun
elde tutulması için debelendiğini öne sürdü. O, bir anda çaresizlikte bulunan işletmelerin
iflas edeceğini ve ülkenin Jan
Videnov döneminde yaşanılan
krizden daha derin bir uçuruma çekileceğinin altını çizdi.
Petrov, Kırcaali’de görülen en
büyük problem olarak, Gelirler
Dairesi’nin ceza uygulamasın-

da yapılan teftişlerden sonra
çalınan ve satılmayan ürüne
Katma Değer Vergisi (DDS) konulduğuna dikkat çekti. SSİ’den
bu tür kanun ihlallerinin ülkenin
Başsavcısına bildirdiklerini duyurdular. Petrov, “Haftada miktarı 40-50 milyon levaya ulaşan
kaçakçılıktan elde edilen paralar da GERB partisinin kasasına giriyor” dedi.
SSİ’den bugüne dek ülkede
en iyi ekonomi analizini hazırladıklarını belirttiler. Petrov’a
göre, Bulgaristan’ın kötü sosyal ve ekonomi durumu için tek
Başbakan Boyko Borisov şahsi
suç taşıyor. Aleksey Petrov, “Bu
ekonomi analizi şahsi sebeplerden dolayı hazırlanmamıştır.
Benim bunu yapmaya moral
hakkım var diye düşünüyorum.
Boyko Borisov’u 27 yıldan beri
tanıyorum ve onu en yakınlarından bile daha iyi tanıyorum.
Başbakan daima savunucusu
olmasına alışık. Bu sebeptendir
ki, Birleşik Amerika Devletleri
Büyükelçisi tüm TV’leri geziyor
ve her hangi bir konuda kendi
görüşlerini takdim ediyor” diye
paylaştı. Eski DANS danışmanı Petrov, Başbakanı küçük ve
orta işletmeleri, aynı zamanda
Bulgaristan halkını ihmal ede-

rek, bilinçli olarak soykırıma
tabi tuttuğunu kaydetti.
Petrov, bölgedeki iş adamlarıyla görüşmede çiftçilerin mali
yardıma ulaşmamaları için uydurulan masallar duyduklarını
söyledi. Yöneticilerin, tütüne ve
genelde tarıma alternatif bulma
görüşlerinin sadece hayal olduğunu belirtti.
Petrov, hükümette çok iyi uzmanların bulunduğunu, fakat
onların Borisov’un halkçılık
kapanına düşmüş olduklarını
düşünüyor.
Aleksey Petrov, gelecek seçimlerle ilgili soruları cevapsız
bıraktı, ancak Boyko Borisov’un
hükümetin başarısızlığından
dolayı iktidarda kalmak için
Cumhurbaşkanı adayı olacağına inanıyor.
Basınla görüşmenin sonunda, SSİ yönetiminden Sofya’da
küçük ve orta işletmelerin iflas
etmesine engel olacak adımların tartışılacağı danışma toplantısı yapılacağını ilan ettiler.
Milli toplantıda, Kırcaali girişimcilerin etkin olarak katılacakları
açıklandı.
SSİ yönetiminin Kırcaali görüşmesi ülkedeki tüm il merkezlerinde yapılan görüşmelerin
sonuncusuydu.

dedi. Onun ifadesine göre, Bulgaristan devleti ağır bir depresyona giriyor ve GERB hükümeti
ondan bizi kurtaracak durumda değil, onun için de gelecek
Cumhurbaşkanı ve yerel seçimleriyle birlikte Parlamento
seçimi de yapılmalı.
Lütfi Mestan, “Sayın Başba-

kan, istifanızı cebinizden çıkarmaktan başka, sunma zamanı
gelmiştir” dedi ve erken Parlamento seçimine gidilmesini
istedi. Sayın Mestan, “Ülkeyi
krizden çıkaracak hükümete
muhtacız” diyerek sözlerine
ekledi.
Kırcaali Haber
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