Kırcaali Haber Gazetesi’nin

2012 yılı abone kampanyası başlamıştır.
Gazetenizin her hafta evinize gelmesini istiyorsanız
en yakın postanede Abone Olabilirsiniz!
Yıllık abone fiyatı: 24,00 leva
ABONE KAT. NUMARASI: 2454

Aynur Açıkgöz eserlerinde Balkan
Ressam şair Aynur Açıkgöz
kadınını tanıtıyor 1964
yılı Momçilgrad (Mestanlı) doğumludur, fakat 1989
yılında gerçekleşen zorunlu
göçe ailesiyle beraber tabi tutulmuştur. Şimdi İzmir’de yaşamını sürdürmektedir.
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Kırcaali’de Aşure geleneği devam ediyor
duğunu, ayrı ayrı dinlerin
tarihinden örneklerle kanıtladı. Osmangazi Belediyesi yönetiminin Aşure
geleneğini Kırcaali’de
devam ettirmeye kararlı
olduğunu ifade etti.
Şabanali Ahmet, Arapçada “aşure” kelimesinin
“on” anlamını taşıdığını
ve insanlığın ikinci atası
Nuh Aleyhisselam’ın tufan koptuğu sırada gemisinde kalan 10 yiyecekten
meydana getirilen aşure
geleneğinin her dine hitap ettiğinin altını çizdi.
Din adamı, Aşure’nin tek
o gemide kalanlar arasında paylaşıldığı için insanlığın yemeği olduğuna

vurgu yaptı.
Peder Petır Aşure’yi eskiden ninesinin ekmek
kırıntılarını tek tek toplayarak yediğini hatırladığını paylaştı. Bu anlamda
ekmeğin kutsallığını ve
onun paylaşımının büyük
anlamını belirtti. Peder
Petır Kırcaali’de insanlığın, hoşgörünün devam
etmesini diledi.
İki din adamının da yan
yana kazan başına geçmeleri hoşgörünün güzelliğini bir kez daha ortaya
çıkardı.
Asıl Aşure bayramı Osmangazili ğnlü aşçı Hacı
Hikmet Cihanlı’nın eseri
olan aşurenin dağıtımıyla başladı.

Ehliman Çoban, Meclis Üyeliğinden istifa etti

Ahmet Doğan’ın karşısında pozisyonlarını
kabul ettirmeyi başardılar. HÖH partisinin Kırcaali İlçe Teşkilatı parti
yönetimi kararlarını
yerine getirmiyor diye
yansıtıldı.” diye açıkladı. Ehliman Çoban,
“Annelerimize, partimize küfür eden kişiler
HÖH partisini temsil
etmek istiyorlar. Böyle
kişiler partimizdeki birliğin simgesi olabilirler
mi hiç! Seçim sırasında
kimin ne yaptığını unutmayalım. Bazıları çalıştılar, bazıları ise perde

Resmiye MÜMÜN

Geçen Cumartesi günü
beşinci kez Kırcaali’nin
yeni pazarında kardeş
Bursa Osmangazi ve Kırcaali Belediyeleri Aşure
Günü düzenlediler. Tatlı
yiyeceği, yaklaşık 3 bin
Kırcaalili’ye bizzat Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis ve Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet
Çoban dağıttılar. Gerek
Hıristiyanlığa, gerekse
Müslümanlığa ve de herhangi bir başka dine ait
insanları bir araya toplayan gelenek Kırcaali’nin
hoşgörü simgesine dönüştü.
Aşure dağıtımı töreninde
daha kardeş belediyeden
gelen heyet, Bulgaristan
Müslümanları Yüksek
İslam Şura Başkanı Şabanali Ahmet, Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet ve
Kırcaali Hıristiyanlar Cemaati Başkanı Peder Petır Garena yer aldılar.
Müh. Hasan Azis, Aşure
bayramını sağlayan Osmangazi Belediyesine ve
Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.
Başkan, Bulgaristan’da
tek Kırcaali’de gerçek
Aşure geleneğinin yaşatıldığının altını çizerek,

a

„ Aşure tüm dinlerden
insanları birleştiriyor, bu
yüzden bizim için çok
önemli. Aşure zorluk içeren anlarda birleşmemiz
gerektiğini gösteriyor. Biz
Kırcaali’de Aşure gününü
kutlamakla ekmeğimizi
paylaştığımızı, yani hep
beraber kardeş gibi yaşadığımızı gösteriyoruz”
dedi. Müh. Azis, “Bu birlik, beraberlik mesajını
Bulgaristan’daki tüm belediyelere, Balkanlara ve
Avrupa’ya vermek istiyoruz” diye vurguladı.
Mehmet Çoban, Osmangazi Belediyesi adına
Kırcaalileri selamlarken,
Müslümanlar için Muharrem ayının üç aylardan

B u l g a r i s t a n’d a Tü r kç e
basın

sonra en faziletli ay olduğunu belirtti. Bu ayın 10.

Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Kırcaali İlçe Teşkilatı Başkan
Yardımcısı Ehliman
Çoban’ın, Meclis Üyeliğinden istifasını verdiği açıklandı. Bu karar
Kırcaali Meclis Başkanı
seçilen Niyazi Şakir’in
yerine eski İçişleri Bakan Yardımcısı Raif
Mustafa’nın getirilmesi
isteğinin ısrarı üzere
alındığı belirtiliyor. Ehliman Çoban bununla
ilgili, “ Değerler sistemi
makamlardan çok daha
önemli. Benim için par-
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40 yıl sonra Türkçe susuyor
Sayfa 4

M

Sendikalardan büyük protesto
gösterileri

R
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“Türkiye Türkçesi ortak dil
olsun”
Sayfa 7

gününe denk gelen Aşure gününü en kıymetli ol-

ti ve bizim için oylarını
kullanan insanlar daha
değerli. Hiçbir zaman
makam kazanmak için

savaşmadım. Ne yazık
ki, belirli grup siyasetçiler parti merkez yönetimi ve parti lideri Dr.
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Bulgaristan’da Türkçe Basın
Geçen sayıdan devamı
Deliorman, olgunluk yaşlarının ilk başlarında yayın
faaliyeti yanında cemiyet
çalışmalarında da bulunmuştur. 1965 yılında Türkiye İşçi Partisi’nin parlamentoya girmesinden
sonra ülkede aydınlara ve
üniversite öğrencilerine
yönelik sistemli bir Marksizm propagandası başlamıştır. Bu fikir ülkenin az
gelişmişlikten kurtulması
için tek kurtuluş reçetesi
olarak takdim edilmiştir.
İsmi devletle özdeşleşen
Cumhuriyet gazetesi bu
fikrin telkin edildiği bir organ haline gelmiştir. Günlük gazetelerde üniversite
öğretim üyelerinin imzaladıkları bildirilerle bu propagandaya hız verilmiştir.
Bu gelişmeleri, ülkenin
meselelerine ilgi duyan,
memleket sever, akli selim sahibi sessiz çoğunluk, köşesinden sessizce
seyretmiştir. Deliorman’ın
hocası Prof. Dr. İbrahim
Kafesoğlu, başyazılarını
yazdığı Türk Kültürü dergisinde, Türk milliyetçiliğinin günün meseleleriyle
ilgili görüşlerini büyük bir
vukufiyetle açıklamıştır.
Kafesoğlu, 1967 ve 1969
yıllarında I. ve II. Milliyetçiler İlmi Kurultayı’nı
düzenleyerek çok sayıda
bilim ve fikir insanını bir
arayla getirip, Türkiye’nin
meselelerinin tartışılarak
gerekli çözüm yollarının
teklif edilmesine vesile olmuştur. Deliorman
bu kurultayı düzenleyen
heyetlerde görev alarak,
hocasına yardımcı olmuştur. Bu teşebbüslerin arkasından kurulan Aydınlar Ocağı’nın yönetiminde
görev almıştır.
1975 yılında kurulan I.
Milliyetçi Cephe hükümeti, önceki Milli Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ’ın
görevde bulunduğu kısa
süre içinde, siyasetten
uzakta tutulması gereken
eğitim camiasında yaptığı
tahribatı, izale edebilmek
ve genç nesillerin milli
değerlerle mücehhez kılınması için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na
getirilen Rıza Kardaş’ın
gayretiyle, kısa sürede
yenilenen kültür dersleri
programlarına uygun ders
kitapları hazırlatmıştı.
Yeni kitapların yazımında
üniversitelerin seçkin bilim adamlarından istifade
edilmiş, Lise I ve II sınıf
Tarih dersi kitaplarını Prof.
Dr. İbrahim Kafesoğlu ile
birlikte Altan Deliorman
yazmıştır. 1978 yılı Ocak
ayında göreve gelen yeni
hükümet, aldığı bir kararla bu kitapların okutulma
kararlarını iptal etmiştir.
Deliorman, yayıncılık

alanındaki birikimini ilk ve
orta öğretim ders kitapları yazımında değerlendirmiştir. Milli Tarih, Lise I, II,
III Tarih, Genel Türk Tarihi, Osmanlı Tarihi isimli
kitapları yıllarca ders kitabı olarak kullanılmıştır.
Son yıllarda mevcudu
biten eserlerinin genişletilmiş yeni basımlarını
yapmakta ve üzerinde çalıştığı konuları peş peşe
müstakil kitaplar halinde
neşretmektedir.
1966 yılında İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde
mezuniyet tezi olarak
hazırladığı XIX. ve XX.
Yüzyıllarda Kırım ve Balkanlarda Türk Neşriyat
Hareketleri isimli çalışmasını esas alarak geliştirdiği yeni kitabı, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından hakkında düzenlenen saygı gününde, davetlilere dağıtılmak üzere
sınırlı sayıda basılmıştır.
[4]
Uzun yıllar egemenliğimiz
altında kalan ve bağımsızlığını kazandıktan sonra
Türkiye aleyhine devamlı
topraklarını genişleten,
komünizmin dağılmasına
kadar Türkiye’ye düşmanca hisler beslediğini açıkça sergilemekten
çekinmeyen Bulgaristan
ve bu ülkede yaşayan
Türklerin durumu hakkında, etraflı araştırmaların yapıldığını söylemek
güçtür. Komünizmin yıkılmasından önceki yıllarda,
Bulgaristan’daki Türklere
karşı sistemli olarak yöneltilen asimilasyon hareketi, isimlerinin değiştirilmesi ve sonuçta toplu olarak göçe zorlanmalarının
kamuoyunda büyük tepki
çektiği süreçte, resmi kurumlarımız bu ülkedeki
Türk varlığına yönelik ilmi
yayınlar yapmak mecburiyetinde kaldılar. Süratle
hazırlanan bazı araştırmalar gün yüzüne çıktı.
Hâlbuki 1923-1945 yılları
arasındaki milli basının
taranmasıyla bu ülkede
sistemli olarak Türklere,
hatta doğrudan Türkiye’ye
karşı mala, cana ve kültüre yönelik tahribat, suçlama ve kıyımların, birden
fazla kitaba malzeme olabilecek kadar çok olduğu
görülecektir. Toplumumuz
bunları çabuk unutmuştur. 1960 başından itibaren, basına egemen olan
kalemler, Bulgaristan’da
yetişen kurtsuz iri kirazın
Türkiye’de üretilememesinin vebalini kapitalizme
bağlayarak, kültürel asimilasyonu görmemezliğe geldiler. Bu ülkenin
mali desteğiyle komünist kalemlerin eserleri,
Türkiye’de basılarak yürütülen ideolojik mücadeleye destek sağlandı.

Mahut kalemler sık sık
bu ülkeye davet edilerek
ağırlandılar, eserleri basıldı, cepleri dolduruldu.
Türkiye dışında yaşayan
Türklerin basın hayatı ile
ilgili muhtelif araştırma
kitapları yayımlanmıştır.

sebebiyle ata topraklarını
bırakarak Türkiye’ye gelmiş ve alanlarında kamuda önemli görevlerde bulunmuşlardır. Milli Eğitim
Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği yapan
Ali Haydar Taner, Ethem

mak istiyoruz.
[1] Siirt mebusu Mahm u t S o y d a n (1 8 8 3 3.12.1936)’ın sahibi ve
başyazarı olarak göründüğü Milliyet gazetesi İş
Bankası sermayesi ile
çıkıyordu. Gazete büyük

Bu alanda bazı akademik
araştırmalarda vardır.
Deliorman’ın çalışması
bunların içinde muhteva
zenginliği bakımından
önde gelmektedir. Onun
bölgeyi ve baba mesleğinden dolayı basın
camiasını iyi tanıması
başarılı bir çalışmasının
ortaya çıkmasına zemin
hazırlamıştır. Eserde
önce bu alanda yapılan
çalışmaların dökümü ve
değerlendirmesi yapılmıştır. Bulgarların kökeni,
Bulgarların tarihte görünmeleri ve kurdukları devletler, Bulgaristan’da Türk
yönetimi ve bağımsızlığını
kazandıktan sonraki durumu özetlenmiştir.
Bulgaristan’da çıkan gazete ve dergilerin yayın
süreleri, yayın aralıkları,
gazete sahiplerinin niteliği, fikri eğilimleri, Bulgar
Hükümeti’nin tavrı, yayın
organlarının dili gibi hususlarda etraflı bir değerlendirme yapılmıştır. Bu
bölüm, oradaki Türklerin
sosyal durumlarını ortaya
koyan, güzel bir özettir.
Gazete ve dergilerin listesi yayın hayatına giriş
tarihlerine göre kronolojik olarak düzenlenmiştir.
Mithat Paşa’nın devlet
yönetiminde yaptığı değişikliklerle, yeni kurulan
Tuna vilayetine vali tayin
olmasından sonra neşretmeye başladığı Tuna
gazetesi, Bulgaristan’da
çıkan Türkçe ilk süreli yayın organıdır. Yayın
organlarının bazılarının
başlık klişeleri verilmiştir. Sahipleri ve yazarları
belirtilmiş, önemli addedilenlerin resimli biyografi bilgileri eklenmiştir. Bu
isimlerden bazıları karşılaştıkları mecburiyetler

Ruhi Balkan, Gazi Eğitim
Enstitüsü öğretmenliği ve
milletvekilliği yapan Hasip
Ahmet Aytuna, Mehmet
Behçet Perim, Abdullah
Fehmi Meçik, Mahmud
Necmettin Deliorman,
Osman Nuri Peremeci,
Tarık Mümtaz Göztepe,
Mustafa Şerif Alyanak,
Arif Oruç, Ali Kemal Balkanlı, İbrahim Tatarlı, Ziya
Yamaç, Tuğrul Deliormanlı, Fahri Erdinç kısa biyografileri verilen isimlerdir.
Eserin sonunda bilgilerini
daha da derinleştirmek
isteyen araştırmacılar
için isimleri verilen süreli yayınların Türkiye’de
bulundukları kitaplıklardaki künyeleri verilmiştir.
Eserin sonundaki dizin
kişi, yer adları, gazete ve
dergi isimlerine göre ayrı
ayrı yapılarak istifade de
kolaylık getirilmiştir.
Değerli araştırmacı Altan
Deliorman’ı bu eserinden
dolayı tebrik ediyor, üzerinde çalıştığı yeni eserlerinin gözlendiğini, duyur-

bir hamle yaparak Avrupa
ve Balkanlardaki muhtelif
başkentlere daimi muhabir
görevlendirme düşüncesi
çerçevesinde Sofya’ya
Mahmut Necmeddin Deliorman, Bükreş’e sonraları
spor sahasında tanınmış
bir isim olan Eşref Şefik
gönderilmişti. Gazetede
Ali Naci Karacan, yazarlık
yanında genel müdürlük
yapmış, dönemin tanınmış gazetecileri Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu,
Ahmet Şükrü Esmer’de
istihdam edilmişti. Nazım Hikmet’te bir süre
Orhan Selim müstearı ile
fıkra yazmıştı. Dönemin
imkânları içinde oldukça ileri bir adım olarak
gazete pahalı bir reklam
kampanyasından sonra
16-24 sayfa halinde, bol
resimli, magazin ağırlıklı
olarak çıkmıştır. Gazete
23 Nisan 1935 tarihinden
itibaren adını değiştirerek Tan adıyla çıkmaya başlamıştır. Mahmut
Necmeddin Deliorman’ın

muhabirliğindeki milli hassasiyeti yazıların başlığına yansımıştır: ‘Vidin’de
yaşayan ırkdaşlarımız’
,Tan, 2 Mayıs 1935,s.5.
Gazete daha sonra Mustafa Kemal’in talimatıyla baskı tesisleri, idare
binası ile birlikte 1925
yılında Şeyh Sait ayaklanmasından sonra Şark
İstiklal Mahkemesi’nde
yargılanan Ahmet Emin
Yalman’a, elinden alınan
gazete tesislerine mukabil
olarak dönemin rayicine
göre cüzi bir fiyatla devredilmiştir. Tan’ın künyesinde, 18 Temmuz 1936
tarihinden itibaren sahibi
olarak Yalman görülmektedir. Yalman, başlangıçta yanına ortak aldığı M.
Zekeriya Sertel ve Halil
Lütfi Dördüncü tarafından altı ay sonra tasfiye
edilmiştir. Tan bu tarihten
sonra Sertellerin elinde
sol fikirlerin sergilendiği
bir yayın organı haline
gelmiş, Babıâli’de pintiliği
ile meşhur olan diğer ortak Halil Lütfi Dördüncü
sadece mali hususlarla
meşgul olmuştur. Tan’ın
el değiştirmesiyle ilgili
olarak gazetede bir süre
çalışan Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu’nun
önemli tespitleri bulunmaktadır: Tan Gazete
ve Matbaası Halil Lütfi,
Ahmet Emin ve Ali Naci,
Yeni İstanbul, 28.8.19678.9.1967
[2] Yıllar Böyle Geçti, İstanbul 2010,s.3-4
[3] Hakkında geniş bilgi
için hatıralarından meydana gelen kitaba bk. Refik
Özdek, Çanlar ve Zindanlar Bulgaristan Türklerinin
Bitmeyen Çilesi, İstanbul
1985
[4] Altan Deliorman,
Bulgaristan’da Türkçe
Basın 1865-2009, , İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Dairesi Başkanlığı Kültür
Müdürlüğü Yayını, İstanbul 2010, 208 s.
SON
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Aynur Açıkgöz eserlerinde Balkan kadınını tanıtıyor
Resmiye MÜMÜN
Ressam şair Aynur Açıkgöz 1964 yılı Momçilgrad
(Mestanlı) doğumludur,
fakat 1989 yılında gerçekleşen zorunlu göçe
ailesiyle beraber tabi tutulmuştur. Şimdi İzmir’de
yaşamını sürdürmektedir.
Kendisi Balkan Kadınları
Derneğinin Başkanıdır.
Aynur
Açıkgöz,
Kırcaali’de bir ay önce
açılan karma sergiye 5
tablosuyla katıldı. Sergi,
Ankara Tekirdağ Kültür
ve Yardımlaşma Derneği
ve Kırcaali Türk Kültür ve
Sanat Derneğinin “Uluslararası Trakya Rodoplar
Buluşması” adı altında
düzenledikleri kültür ve
sanat etkinliklerinin bir
parçasıydı.
Temel resim eğitimini
Bulgaristan’da gören Açıkgöz, Türkiye’de de büyük
üstat Şeref Bigalı’nın özel
atölyesinde çalışmalarını profesyonel anlamda
devam ettirdi. 20 yıldır
profesyonel olarak resim
yapmaktadır. Bugüne kadar yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen 60-70
arası karma sergide yer
aldı ve onun dışında da
20’ye yakın kişisel sergisi
oldu. Bu da ona uluslararası bienal ve sempozyumlara katılım sağladı.
Birçok eserleri şu anda
özel koleksiyonlarda yer
almaktadır. Balkan Kadınları Derneği Başkanı ola-

rak kendisi de uluslararası
organizasyonlar yapmaktadır. Sanatçının eserleri
yarı soyut ve figüratif olmanın yanı sıra, kendine
özgü bir teknik ve renkçilik ile dikkat çekmektedir.
Aynur Açıkgöz, çalışmalarına kendi atölyesinde
devam etmektedir.
Ressam, tablolarında
kendini ifade eden Rodop
kadınını tanıtma adına
tema olarak işlemeye devam ediyor. Aynur Hanım,
“O kadını ben her zaman
bir kuşla özleştirdim. O
kuş benim gözümde anka
kuşudur. Çünkü anka,
külünden yeniden kendini yaratan bir kuş olduğu
için ben de bir göçmen
kadını olarak, gittiğim
anavatanda yeniden kendimi küllerimden doğmuş
hissediyorum. Bu yüzden
anka kuşuyla kişiliğimi
özleştirdiğim için eserlerimde onu kullanıyorum”
diye açıkladı.
Aynur
Açıkgöz
Kırcaali’deki sergi ile ilgili
şunları ifade etti: “İlk kez
Kırcaali’de sergi açmanın
heyecanını yaşıyorum.
Bu 20 yıldır arzuladığım
bir olaydı. Bugüne nasip
oldu. Kırcaali’de sergi açmak benim için çok özel
bir durum. Zaten sergi
süresince heyecanımı
siz de gördünüz. Kırcaali benim için çok özel bir
yer. Ben ilk resim eğitimini Bulgaristan’da, yani
Mestanlı’da aldım. Orada
büyük ressam Kamber

Kamber atölyesinde resim
yapmaya başladım. 22 yıl
sonra tekrar Kırcaali’de
olmak, bu sefer ar tık
amatörlükten çıkıp, profesyonel bir ressam olarak burada sergi açmanın
gururunu yaşıyorum”.
Aynur Açıkgöz eserlerinde işlediği Rumeli,
Balkan, Rodop kadını konusuyla ilgili, “Türkiye’de
kadın konusu her zaman
gündemde çok kalan bir
konudur. Fakat Türkiye’de
bugüne dek sesini duyurmamış bir kadın topluluğu
vardı. O da Balkanlar’dan
göç etmiş kadınların
çok suskun kalmasıydı. 1800’lü yıllardan beri
Türkiye’ye göçler devam
ediyor, fakat hiçbir zaman
Balkan kadınları örgütlen-

memişti. Balkan kadınlarını örgütlemek amacıyla
Balkan Kadınları derneğinin kurucusu oldum. Üç
yıldır bu derneğin çatısı
altında kültürel faaliyetlerde bulunuyoruz. Çünkü
kültürüne sahip çıkması
gereken özellikle onun
yaratıcısı olarak kadındır,
yani kültürü yaşatacak
olan kadındır. Bugün artık
Balkan kadını hem kişiliğiyle, duruşuyla, kalkışıyla, eğitimiyle, kültürüyle,
kılık kıyafetiyle Türkiye’de
örnek olan bir model oldu.
O modelin gerçekten bilinmesi, tanınması bize
düşen bir görevdi. Benim
bu kadını gerek resimlerimde, gerek şiirlerimde
tanıtmam, içimdeki taşan
duyguların birer ifadesi-

Kırcaali ilinde yoksullara üç kamu
kantininde yemek verilecek
“Sosyal Yardımlaşma” Müdürlüğünden
verilen bilgiye göre
Kırcaali ilinde Ekim
ayından itibaren fakir
ve yoksul insanlara
üç kamu kantininde
yemek sunulmaktadır. Kamu kantinlerinin Kırcaali, Ardino
ve Krumovgrad Belediyelerinde olup,
gelecek yılın Nisan
ayına kadar faaliyette olacakları açıklandı. Ücretsiz öğle
yemeği hakkına aylık
sosyal yardımla geçinen kişi ve aileler,
geliri olmayan kişiler, asgari maaşla

tek başına yaşayan
emekliler ve evsizler
sahipler. Bir kişi 2,20
levaya kadar finanse
ediliyor ve bu parayla çorba, ana yemek
ve ekmek sağlanıyor.

Kırcaali’deki kamu
kantininden 90 yoksul kişiye öğle yemeği
dağıtılıyor. Bu hizmetten Krumovgrad’da
54, Ardino’da ise 50
kişi yararlanıyor.

“Kamu Kantinleri”
projesi üzere ülke genelinde 300’den fazla
yerleşim yerindeki
140 kamu kantininden
11 000’den fazla kişi
ücretsiz yemek alıyor.
Nisan ayına kadar sürecek olan proje, Açık
Toplum Enstitüsünün
yaptığı bağışla realize
edilmektedir. Enstitü,
projeyi Ekim, Kasım
ve Aralık ayları için
1,3 milyon leva tutarında finanse etmektedir. Kış ayları için
mali kaynaklar devlet
bütçesinden sağlanacak.
Kırcaali Haber

dir” diye öne sürdü.
Balkan Kadınlar Derneği
Başkanı Aynur Açıkgöz
ayrıca bu yöndeki çalışmalarına da değinerek,
“Türkiye’de Ege Dokuz
Eylül Üniversitesinde
Balkan Kadınının kim
olduğunu, kişiliğini, göç
öncesi, göç sonrası yaşamış olduğu sorunlarıyla
oluşturduğu kişiliğini anlatan bir makale sundum.
Sadece bununla sınırlı
kalmadım. Bugüne kadar
birçok sempozyumlarda,
yurtdışında da olmak üzere, göç temasını işlemeye

devam ediyorum. Burada
düzenlenen sempozyumda da “Bulgaristan
Türk Edebiyatında Göç
Teması” başlıklı çalışma
sunacağım. Uzun zamandır araştırdığım bir
tema. Konuyu ben, “Göç
Öncesi Yazılan Edebiyat
Eserlerimiz” ve “Göçten
Sonra Yazılan Edebiyat
Eserlerimiz” diye iki bölümde işliyorum. Göçten
sonraki dönemi de ikiye
bölerek, bir taraftan göç
etmiş insanların verdikleri mücadeleyi ve bakış
açısını yansıtan eserleri
araştırıyorum, diğer taraftan da Bulgaristan’da kalanların dramını yansıtan
şiirleri, yazıları ele alarak
araştırmalarıma devam
ediyorum” diye belirtti.
Aynur Açıkgöz göç olayı
hakkında, “Tarihte kimsenin inkar edemeyeceği vazgeçilmez bir olay
yaşandı. Bu olay göçtü.
Göç bir travmadır. Göç
benim gözümde iki uçlu
bir bıçaktır. Bir tarafı kavuşturur oradakilerle, bir
tarafı ayırır buradakilerle.
Bu iki taraflı bıçak gerek
burada kalanların, gerek
orda olanların kalbinde
hep saplı durmaktadır”
diye duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Isıtma için mali yardımın
ödenmesine başlandı

Kırcaali Bölgesel Sosyal Yardım Müdürlüğünden
alınan bilgiye göre, 2011-2012 kış sezonunda ısıtma
yardımı için 9 596 dilekçe sunulmuştur. Sosyal yardımın sağlanması için 7 113 emir verilmiştir.
Ağustos ve Eylül ayında yardım talebinde bulunanlar
için ayrılan paraların banka hesaplarına yatırıldıkları
açıklandı.
Emek ve Sosyal Politika Bakanı’nın emirnamesine
göre, bu yıl 31 Kasım’dan 31 Mart 2012 tarihine kadar
ısıtma için ayda 57,92 Leva veriliyor. Isıtma yardımı
almak için yoksul vatandaşlar her yıl 1 Ağustos ile 31
Ekim tarihleri arasında Bölgesel Sosyal Yardımlaşma
Müdürlüklerine dilekçe sunmaları gerekiyor.

2011 yılının sonuna kadar 11
000 kişinin kimlik kartlarının
süresi doluyor

Kırcaali Emniyet Müdürlüğü “Bulgaristan Kimlik
Belgeleri” Şübesi’nin istatistiklerine göre, Kırcaali ilinde yaşayan 11 000
kişinin kimlik kartlarının
süresi bu yılın sonuna
kadar doluyor. Kimlik kartlarının geçerlilik süresinin
sona ermesinden bir ay
sonra vatandaşların yeni
kimlik belgeleri için dilekçe sunmaları gerekiyor.
Bu süreye uyulmaması

durumunda 20’den 150
Leva’ya kadar para cezası uygulanıyor. “Kimlik
Kartları” Şubesinden kimlik belgelerini değiştirmek
zorunda olan vatandaşların bunu yapmak için son
süreyi beklememeleri
çağrısında bulunuyorlar.
Son günlerde pasaport
ofisleri önünde genellikle
uzun kuyruklar oluştuğunu hatırlatıyorlar.
Kırcaali Haber
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Aşırı milliyetçi ATAKA partisinde çözülme
ATAKA partisinin lideri Siderov'un üvey oğlu,
ATAKA'dan Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Dimitır Stoyanov,
partinin seçim mağlubiyetini gerekçe göstererek,
Siderov'un bir an önce
görevinden istifa etmesini istedi.
Bulgaristan'da, parlamentoda grubu olan aşırı
milliyetçi ATAKA partisinin lideri Volen Siderov,
ülkede 23 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde fiyaskodan sonra
kendi ailesinden de darbe
yedi.
Siderov'un üvey oğlu,
ATAKA'dan Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili
Dimitır Stoyanov, partinin
seçim mağlubiyetini gerekçe göstererek, "Volen
Siderov bir an önce görevinden istifa etmeli" dedi.
Parlamento grup toplantısında söz alan Stoyanov, nüfusu 7,3 milyon
olan Bulgaristan'da ATAKA adına cumhurbaşkanı aday olan üvey babası

milletvekili Denitsa Gadjeva ile duygusal ilişki yaşadığını öne sürdü.
Stoyanov bTV'ye açıklamasında, geçmişte
Siderov'a hayran olduğunu ancak "zamanla ayıldığını" söyleyerek, "Kurbanların onları rehin alan
kişilere bağlandığı gibi
ben de Stockholm sendromuna kapılmıştım. Artık
Siderov'un tutarsız politikasına kesin olarak son
verilmeli" diye konuştu.
Siderov'un istifasının
Aralık ayında yapılacak
partinin genel kurul toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.
Sürekli skandallarla sarsılan ATAKA partisinin
parlamento grubundaki

Siderov'un sadece 122
bin oy alarak ikinci tura
bile yükselemediğini söyledi.
Popülist çizgide politika yapmaya çalışan
Siderov'un verilen oyların
yüzde 3,64'ünü alabildiğini anımsatan Stoyanov, "Aynı tarihte yapılan

cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimde ATAKA'nın
uğradığı felaketin sorumluluğu Siderov tarafından
üstlenilmeli" dedi.
Toplantıya katılan diğer
ATAKA milletvekilleri de
partinin son seçimde büyük oy kaybına uğradığını
dile getirdi.

40 yıl sonra Türkçe susuyor
1999 yılında kurulan
Yeni Dönem ve Türk askeri tarafından kurulan
Mehmetçik FM radyolarının kapatılması ardından
son olarak 40 yıldan bu
yana yayın yapan Prizren
Radyosu’nun da kapatılması Kosovalı Türkler
tarafından endişeyle karşılandı.
Yaklaşık 7 aydan bu yana
haber ve programların
kesildiği radyoda şimdilik
sadece müzik çalıyor. Arnavutça ve Türk dillerinde
yayınların yapıldığı radyo
eski Yugoslavya döneminde kurulmuş. 40 yıldan bu
yana Türk dilinde de yayınların yapıldığı 88.4 FM
frekansındaki radyoda 21
saat Arnavutça, 3 saat
Türkçe yayın yapılıyordu.
Ülkenin en köklü radyolarından Prizren Radyosu,
yaklaşık 40 yıldır Kosovalı
Türklere, kültür ve eğlence programlarının yanı
sıra haberlerle de hizmet
veriyordu. Bugüne kadar
yayınlarında Kosova’nın
önemli konuklarını ağırlayan Prizren Radyosu,
Türkiye Cumhuriyeti eski
başbakanlarından merhum Bülent Ecevit, eski
dışişleri bakanı merhum
İsmail Cem, ünlü komedyen Cem Yılmaz,
sanatçı Barış Manço ve
Emel Sayın’ı ağırladı.
1999 yılına kadar Prizren
Belediyesi’nden destek
alan radyo, belediyenin

desteğini kesmesi ile sıkıntılar yaşamaya başladı. 2000 yılında 30 yıla
yakın yayın yaptıkları
binadan kilise binası olduğu gerekçesiyle taşınmak zorunda kalan radyo,
iş bulma kurumunda 7 yıl
yayın yaptıktan sonra binadan çıkartılarak halk

sıkıntı içinde olduğunu
belirterek, kapanma aşamasına geldiklerini söyledi. "Uzun yıllar yaptığımız
yayınlarla hem Arnavut
halkını, hem de Türk
halkını bilinçlendirmeye
çalıştık" diyen Berişa, 40
yıllık Türkçe ve Arnavutçanın sesi olan radyonun

pazarındaki küçük bir binaya taşındı.
Arnavut servisinde 8,
Türkçe servisinde 2 kişinin çalıştığı radyo da işçiler 7 aydan bu
yana maaş almıyorlar.
Kosova’da 1999 yılından
bu yana görev yapan Kosova Türk Temsil Heyeti
Başkanlığı’nın desteğiyle ayakta duran radyo,
desteklerin kesilmesiyle
elektik ve maaşları karşılamadığından kapanıyor.
Prizren Radyosu Redaktörü Şefayet Berişa, radyonun çok büyük maddi

önümüzdeki günlerde yayınlarını tamamen durduracağını söyledi.
Radyonun Türkçe Servisi
Müdürü Mehdi Ülkü Cibo,
Prizren Radyosu’nun 35
yıldır Türkçe yayınlarıyla
Kosovalı Türklere hizmet
yaptığını ve bilinçlendirdiğini aktardı. Radyonun
Kosova’nın birçok bölgesinde dinlenebildiğini belirten Cibo, radyolarının
özellikle Türk dinleyicileri
açısından önemli bir yere
sahip olduğunu vurguladı.
Bugüne kadar Kosova ve
Türkiye’den birçok kuru-

"STOCKHOLM SENDROMU"?
Siderov'un desteğiyle AP
milletvekili olan Stoyanov,
üvey babasının aylardır
annesi ile birlikte yaşamadığını da itiraf etti. bTV
adlı en büyük özel TV kanalı, Siderov'un kendisinden 26 genç olan ATAKA
ma desteklemeleri için
başvuruda bulunduklarını
söyleyen Cibo, bu çağrılarına yanıt alamadıklarını ifade etti. Cibo, şöyle
dedi:
"8 aydan bu yana maaş
almadan çalışıyoruz. Olsun, ama lütfen, 40 yıllık
bir radyonun sönmesine
izin verilmesini istemiyoruz. Herkesin duyarlı
olmasını istiyoruz. Prizren Belediyesi’nin kararıyla 1974 yılında kurulan
ve 12 yıl önce yine aynı
belediye tarafından terk
edilen radyoyu Türk dinleyicisi terk etmesin. Bu
radyo Türk varlığının bir
parçasıdır. Prizren için
ayrı bir önemi olan bu
radyoya sahip çıkalım.
Radyoya sahip çıkarken,
tarihimize, geçmişimize
sahip çıkmış olacağız"
ifadesini kullanıyor. Cibo,
radyonun bir kere kapatıldıktan sonra açılmasının
mümkün olmadığını, 40
yıllık bir medya kuruluşunun tarihe gömülmesinin
kabul edilmez olduğunu
söyledi. 32 yıldır Prizren
radyosunda gazeteci sunucu olarak çalışan Kadriye İmam da, Kosova’da
Türkçenin son sesi olan
Pr izren Radyosu’nun
kapatılmasının acısını
yaşadığını söylüyor. Hiçbir yerden destek almadıklarını anlatan İmam,
yetkililere seslenerek Kosovalı Türklerin sesi olan
Prizren Radyosu’na sahip
çıkılmasını istedi.
Kırcaali Haber

sorunlar yüzünden geçen
hafta milletvekili Tsveta
Georgieva da gruptan ayrılmış, böylece ATaKA'nın
240 sandalyeli parlamentodaki grubunda üye sayısı 15'e inmişti.
ATAKA partisi, ülkede
2009 yılında yapılan son
parlamento seçiminden
sonra Başbakan Boyko
Borisov'un kurduğu azınlık hükümetine koşulsuz
destek vermiş, ancak
Sof ya'da 20 Mayıs' ta
Cuma namazına toplanan
cemaate karşı Siderov'un
öncülüğünü yaptığı ırkçı
eylem ATAKA'nın iktidardaki GERB (Arma) partisi
ile yaptığı işbirliğini sona
erdirmişti.

Kırcaali Haber

Kırcaali’de yüksek
seviyede hava kirliliği
“Studen Kladenets” semtinde bulunan ölçüm istasyonundan alınan verilere göre, Kırcaali’de geçen pazar
sabahı saat 7.00 sularında havanın kükürt dioksitle
yüksek seviyede kirletilmesi üzere insan sağlığı için
tehlikeli sınır eşiğine geldiği bildirildi.
Kurşun ve Çinko Fabrikasının bölgesini gösteren
grafikte havada kükürt dioksit içeriğinin normalinden
iki misli daha yüksek olduğu görülüyor. Parametrelerin
8 saat içinde azaltılmamış olması halinde, kurumların
Kırcaali’de afet durumu ilan etmeye hazır oldukları
anlaşıldı.

Tuna Nehri akmam diyor
Avrupa’nın Volga’dan sonra ikinci uzun ırmağı
Tuna’da kuraklık sebebiyle su seviyesinin aşırı
düşmesi sonucu, nehir ulaşımı durma noktasına
geldi.
Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna olmak üzere 10 ülkenin toprağını
kat eden nehrin pek çok kolunda su seviyesinin
15 santimetreye kadar düştüğü bildirildi. Sırbistan,
Macaristan, Bulgaristan ve Hırvatistan’da yüzlerce kargo gemisinin karaya oturmasına yol açan

kuraklık, hidroelektrik santrallerinin çalışmasını
yavaşlattı. Sırbistan ve Bosna’da bir süre daha
yağış gerçekleşmemesi halinde hidroelektrik
santrallerinin kuraklık bitene kadar kapatılması
planlanıyor.
Kırcaali Haber
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Kırcaali tiyatrosu müdürü: 2011 yılı, başarılı bir yıl oldu
Resmiye MÜMÜN
Kırcaali “Dimitır Dimov” Drama ve Kukla
Tiyatrosunun müdürü
Plamen Panev basın
mensupları önünde tiyatronun sadece mali
açıdan değil, sunulan
temsillerin sayısına
göre de başarılı bir yılın
sonunda olduğunu vurguladı. Onun ifadesine
göre, taksimli bütçeyle
finanse edilme kararının Rodoplar’da en
büyük tiyatro için olumlu rol oynadığını, farklı
reper tuardan dolayı
seyircilerin gösterdiği
ilgiden memnun olduklarını belirtti.
Aralık ayının başına kadar tiyatronun 64 dram,

41 müzik, 117 ise çocuk
oyunları olarak, toplam
222 temsil sunduğu,
onlardan 11’inin prömiyer olduğu bildirildi.
2011 yılının başından
beri Kırcaali tiyatrosunun temsillerini yaklaşık
25 000 seyirci izlemiştir. Müdür, tiyatronun
yur tdışındaki büyük
festivallere katılımından
ve gösterdiği büyük başarılardan dolayı gurur
duyduğunu, bunun ise
devletten ayrılan bütçeyi etkilediğini paylaştı.
Panev, oyunculara bu
yılın sonunda 13. maaşın verileceğini açıkladı.
Tiyatronun Türkiye,
Almanya ve Rusya’ya
tura çıkması bekleniyor.
Müdür, Makas yolunun

açılışından sonra en az
ayda bir Yunanistan’da
sahneye çıkmalarını

ümit ediyor.
İvaylo
H r i s t ov,
Türkiye’den Selim Gü-

Kırcaali eski Türk tiyatrosu oyuncuları,
“Hisseli Harikalar Kumpanyası”
müzikalinin çalışmasına başladılar

Resmiye MÜMÜN

Geçen yıl hükümetin
yaptığı reformla Kırcaali “Dimitır Dimov”
Drama ve Kukla Tiyatrosunun şapkası
altında faaliyetini “Kadiye Latifova” Sahnesi
adıyla sürdüren tiyatro grubunun Haldun
Dormen’in unutulmaz
“ Hisseli Har ikalar
Kumpanyası” müzikalini sahneye koyma
hazırlıklarına başladıkları bildirildi. Basın
temsilcileriyle görüşme yapan tiyatro müdürü Plamen Panev,
eski Devlet “Kadriye
Latifova” Müzikal ve
Dram Tiyatrosunun
ortak projeler gerçekleştirdiği Antalya
Devlet Tiyatrosu’nun
Genel Müdürü, rejisör,
oyuncu Selim Gürata
ile çalışmaların devam
ettiğini ve kendisinin
Broadway’de oynanan “Hisseli Harikalar
Kumpanyası” müzikalini Kırcaali’de de
sahneye koyacağını
açıkladı. Prömiyerinin
Ocak ayı sonunda olması beklenen müzikalin, yazın Antalya’da
yapılan Uluslararası
Tiyatro Festivalinde
de ikinci prömiyeri ya-

rata gibi ünlü rejisörlerin
Kırcaali tiyatrosuna davet etmenin iyi bir işaret

olduğunu ve bunun devam edeceğini söyledi.
Panev, ülke çapından
12 genç aktörün tiyatroda çalışmak istediğini,
onlardan 7’sinin kabul
edildiğini paylaştı.
Panev, uzun süre aralıktan sonra her pazar
günü kukla tiyatrosu
salonunda çocuk temsilleri sunduklarını belirtmeyi de unutmadı.
Kırcaaliler, 15 ile 23
Aralık tarihleri arasında
Noel temsillerine bakabilecekler. Ocak ayının
sonunda Kırcaali’deki
okullardan öğrenciler
arasında eleme yapılarak, yer alacakları
hip hop, rok tarzında
müzikal sahnelenmesi
öngörülüyor.

Bulgaristan, Kabil'den çekiliyor
Bulgaristan Savunma Bakanı Anü Angelov, ülkenin
Afganistan’da bulundurduğu 620 kişilik askeri birliğinin
büyük bölümünü 2014 yılı sonuna dek kademeli olarak
geri çekileceğini bildirdi.
Hükümetin genel oturumunda kabul edilen geri çekilme stratejisi konusunda basına bilgi veren Angelov,
2014 yılında Afganistan’da Bulgaristan’dan askeri personel olarak sadece 150 kişi kalacağını kaydetti.
Afganistan’ın Herat kentinde konuşlandırılmış tıp
ekibinin 2012’de, Kabil’de koruma görevini sürdüren
birliğin 2013’de geri çekileceğini belirten Angelov, “En
tehlikeli konumda bulunan Kandahar’daki havaalanı
güvenliğinden sorumlu Bulgar askeri birliğinin bu ülkedeki varlığı da 2014 yılında sona erecek” dedi.
N ATO i l e ko o r dinasyo n i ç in d e yapılac ak
Afganistan’daki Bulgar askeri varlığının azaltılması
kapsamında 2014 yılı sonrası bu ülkede sadece 150
kişilik bir askeri eğitim personelinin kalması planlanıyor.

Ehliman Çoban, Meclis
Üyeliğinden istifa etti
1. sayfadan devamı

pılması düşünülüyor.
Eski Türk Tiyatrosu
adıyla bilinen, “Kadriye Latifova” Sahnesinin Genel Koordinatörü ve aynı zamanda “Hisseli Harikalar
Kumpanyası” müzikalinin yönetmen yardımcısı Gülşen Rasim
konuyla ilgili, “Temsilde Türkçe şarkılar,
danslar olacak. Aynı
zamanda müzikali yapan ve aktörlerin sahne ardı yaşamı, özel
hayatlarıyla ilgili dramatik bir çizi de var.
16 Aralık 2011 tarihinden itibaren bu

müzikalin provalarına
başlayacağız. Selim
Bey buradaydı, onunla görüşmeler yapıldı.
Metinler oyuncularımıza verildi ve onların
üzerinde masa çalışmaları yapıldı. Bunun
üzerine müzikali sahneleme anlaşmasına
girdik.
Prömiyerin ne zaman
olacağını söylemek
için daha çok erken,
fakat Ocak ayının
sonunda veya Şubatın başında olmasını
planlıyoruz” diye paylaştı.
Gülşen Hanım, “Seyir-

cilere bir sürprizimiz
daha var ama şimdilik onu açıklamak
istemiyoruz. Sadece
şunu söyleyeyim, Selim Gürata ile başka
bir oyunla ilgili görüşmelerimiz olacak ama
bu henüz netleşmiş
bir öneri değildir” diye
ifade etti.
Bundan önce eski
Kırcaali Türk Tiyatrosu, “Tiyatro Aşkım
Benim”, “Hürrem Sultan” ve “Yedi Kocalı
Hürmüz” oyunlarının
sahnelenmesinde Selim Gürata ile birlikte
çalışmıştı.

arası hesaplar yaptılar.
Bu aptallıklarla hiçbir
zaman razı olmayacağım. Raif Mustafa’nın
makamını tebrik ederim. Ben ise liderim
Ahmet Doğan’a sadık
kalıyorum, fakat bu siyasi durum karşısında
ve entrikalardan dolayı
Kırcaali Meclis Üyesi
olarak istifa etmeye karar verdim” diye açıklamada bulundu. Ehliman
Çoban, “Liderimizi yanıltıyorlar. Bunun için
birçok kişiler, özellikle
bu çatışmanın arkasında duran bazı milletvekilleri pişman olacaklar”
diye uyardı.
Ehliman Çoban Meclis
Üyesi olarak, istifa etmeye, fakat HÖH Kır-

caali HÖH İlçe Teşkilatı yönetiminden istifa
etmeyeceğini belirtti.
HÖH partisi sayesinde
kişisel olarak geliştiğini
ve hiçbir zaman ona ve
yönetimine karşı gelmeyeceğini vurguladı.
Daima HÖH partisinin
davası ve lider Ahmet
Doğan için çalışmaya
devam edeceğinin altını
çizdi. Ehliman Çoban,
bunu Meclis Üyesi olmadan da yapabileceğini savundu.
Ehliman Çoban, parti
arkadaşlarından bazılarının kişisel çıkarlarını parti çıkarlarından
üstün tutmalarını kabul
etmediğini, fakat her
şeye rağmen HÖH içinde yaratılan problemlerin zamanla aşılacağına
inandığını paylaştı.
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Müfettişler, Noel ve Yılbaşı günlerinde iş
yerlerinde yoğun denetimler yapacaklar
Kırcaali İş Müfettişliğinden
verilen bilgiye göre yaklaşan
Noel ve Yılbaşı bayramları ve tatil günlerinde yoğun
olarak kamu yerlerinde ve
gıda mağazalarında denetimler yapılması planlanıyor.
Çünkü kanun gereğince tatil
günlerinde çalışan işçilere
daha yüksek yevmiye ödenmesi gerekiyor. Oysa yapılan
denetimlerde iş yasasının sık
sık ihlaline rastlandığı ortaya
çıkıyor. Müfettişler, işçilerin
ne gibi sözleşmelerle çalıştıkları, iş saatleri ve maaşların vaktinde ödenip ödenmediğini denetleyecekler. Ayrıca
iş yerlerinde işçilerin sağlığı
ve güvenliği açısından koşulların oluşu da denetlenecek.
Kırcaali Belediyesinde ya-

sanın en çok maaşların 2
aydan 4 aya kadar gecikmeli ödenmesiyle ihlal edildiği
açıklandı. İşçiler maaş almadıkları zamanlarda sade-

2011 yılında yeni 166 HIV
pozitif kişi kayıt edilmiştir
Kırcaali Sağlık Müfettişliğinden, Sağlık Bakanlığı’na bağlı
Ulusal HIV/AIDS Önleme ve
Kontrolü ile İlgili Programının verilerine göre 13 Kasım
2011 tarihine kadar toplam
1438 HIV pozitif kişilerin kayıt edildiği bildirildi. 2011 yılının başından beri kayıt edilen HIV pozitif kişilerin sayısı
166 olmuştur. Cinsiyete göre
HIV pozitif kişilerin dağılımı
135 erkek ve 31 kadın olduğunu gösteriyor. Bu durum
yeni HIV pozitif kayıtlılardan
erkeklerin kadınlara kıyasla
4 misli daha çok olduğunu
ortaya çıkarıyor.
Yaş bakımından yapılan
analiz çok geniş yaş sınırları
içindeki 17 ile 80 yaş grubu
arası kişilerin enfekte edildiklerini gösteriyor. Geçen
yıl ise HIV pozitif kişilerden
en küçüklerin 15 yaşında olduğu açıklanmıştı. Bu yıl ilk
defa yeni enfekte edilen 29
yaşına kadar gençlerin sayısında azalma eğilimi gözleniyor. Verilere göre, yeni kayıt
edilen HIV pozitif kişilerin
%38’i veya 63 kişi 17-29 yaş
arasındalar. Geçen yıl ise,
bu yaş grubundaki yeni kayıtlı HIV pozitif gençler %55
oranında idiler. 2011 yılında
30-49 yaş grubundaki HIV
pozitif insanların sayısında
yükselme gözleniyor.
Rapor edilen dönemde 6 hamile kadın virüsün taşıyıcısı
olmuştur ve 2 HIV pozitif ço-

cuk, HIV pozitif anneler tarafından dünyaya getirilmiştir.
Tüm hamile kadınların ilk üç
ayda veya üçüncü üç ayda
HIV’e karşı muayeneden
geçmelerinin son derecede
önemli olduğu öne sürülüyor.
Sağlık Bakanlığının anneden
çocuğa geçmemesi için virüsten korunma uygulaması
sağladığı ortaya çıktı. Bu tür
zamanında ve kaliteli yapılan
korunma çocuğun doğumdan
sonra sağlıklı kalmasına %98
vakalarda yardımcı oluyor.
Bu yıl kaydedilen HIV pozitif
kişilerden %34’i (56 kişi) enjekte ederek, esrar kullananlar erkeklerdir.
Yeni kaydedilen vakaların
yaklaşık %60’sı HIV/AIDS
İçin Anonim ve Ücretsiz Danışmanlık ve Test Dolaplar
Odaları (KABKİS) ve AIDS,
Tüberküloz ve Sıtmaya Karşı
Mücadele Global Fonundan
mali kaynaklar alan sivil toplum örgütlerinin (STÖ) faaliyeti sayesinde ortaya çıkarılmıştır. Veriler KABKİS’te ve
STÖ’nde toplam 59 837 kişinin HİV virüsüne karşı test
edildiklerini gösteriyor.
En çok HİV pozitif kişiler
Sofya’da 72 olmak üzere
Plovdiv’te 27, Varna’da 12 ve
Pazarcık’ta 11 kişi olarak bölgelere dağılmaktalar.
Çağdaş anti HİV virüs terapisine tedaviye ihtiyaç duyan herkes erişebilir, Sofya,
Plovdiv, Varna ve Pleven’de

ce avans almakla yetinmişler. Bu durumun daha çok
perakende ticarette, giyim
üretiminde, otelcilik ve restorancılıkta ve kuruculukta

ekmeğini kazananları etkilediği bildirildi. Ekim ayında
denetim organına sunulan
dilekçeler ve ihbarlar üzere
iş müfettişlerin yaptığı 8 müdahale sonucunda işverenler işçilerine toplam 218 995
leva miktarındaki geciken
maaşlarını ödemişlerdir. Bu
paraların küçük terzi atölyelerinde çalışan yaklaşık 180
işçinin bir aydan fazla zaman
için ödenilen maaşlar olduğu
paylaşıldı.
Kasım ayının başından
beri iş müfettişleri 84 denetim yapmışlar, onlardan 21’i
Ulusal Gelir Ajansı, İçişleri
Bakanlığı ve Ulusal Sigorta
Enstitüsü görevlileriyle birlikte yapılmıştır. İş müfettişleri,
işverenlerin yerine getirmek

zorunda oldukları ve kendilerine sunulan 7 öneriye uymayarak, ihlalde bulunduklarını tespit etmişlerdir. Kasım
ayında tespit edilen 391 ihlalden işverenlerin en çok (207)
sağlık ve güvenlik açısından
koşullar yaratılması istemine
uymadıkları anlaşıldı.
Müfettişlerin işverenlere iş
kanunu ihlali için uyguladıkları para cezası 1 500 ile 15
000 leva arasında değişmektedir.
İş yerlerinde yapılan kanun
ihlalleri durumunda çalışanların anonimleri garanti edilerek, İş Müfettişliği Müdürlüğüne ihbar edebilirler.
Kırcaali Haber

Sendikalardan büyük protesto gösterileri

Bulgaristan’ın en büyük iki işçi
sendika konfederasyonları geçen ayın sonunda Sofya'da
büyük bir protesto gösterisi düzenlediler.
Bulgaristan'da hükümetin ekonomik krizle mücadele önlem
paketine karşı protesto gösterileri ve grevler giderek yayılıyor.
Ülkenin en büyük işçi sendikaları konfederasyonu Podkrepa
(Dayanışma) ve Bağımsız Sendikalar Birliği (KNSB) Sofya'da
bugün büyük bir protesto gösterisi düzenledi.
Ülkenin dört bir tarafından gelen
yaklaşık 20 bin işçi parlamento
meydanındaki protesto gösterisinde pankart ve sloganlarla
hükümetin istifasını istedi.
Protesto gösterisinde yapılan
konuşmalarda, ekonomik krizi önlem paketi çerçevesinde
emeklilik yaşının yükseltilmek
istendiği belirtilerek hükümetin,
zaten zor durumda olan işçileri açlık ve sefalete sürüklediği
ileri sürüldü. Hükümetin ekonomik krizle mücadele programı
çerçevesinde hazırladığı yasa
tasarısında erkeklerde 63, kadınlarda ise 60 olan emeklilik
yaşının birer yıl artırılması ön-

görülüyor.
Sıkı güvenlik tedbirleri altında
gerçekleşen gösteri olaysız bir
şekilde sona erdi.
Bu arada sendikaların protesto
gösterisine destek veren çiftçiler
de ülkenin Türkiye, Yunanistan
ve Romanya sınırındaki gümrük
kapılarını traktör ve ağır iş makineleri ile kuşattı. Yaklaşık iki
saat süren eylem sırasında sınır
kapılarında trafik durdu.
Kaptan Andreevo sınır kapısında çiftçilerin eylemleri yüzünden geçiş yapamayan tırların

oluşturduğu kuyruk 10 kilometreye ulaştı.
Bulgaristan'ın Türkiye, Yunanistan ve Romanya sınır kapılarında trafik hala tek şerit üzerinden
sağlanabiliyor.
Çiftçiler 2012 bütçesinde tarım
sektörüne ayrılan destek primi
payının azaltılmasına karşı çıkıyorlar. Trakya Buğday Üreticileri
Birliği Başkanı Krasimir Avramov, hükümetin destek primlerini artırma kararı almasına kadar
eylemlerine devam edeceklerini
açıkladı.
Kırcaali Haber

açılan Enfeksiyon Hastalıkları Kliniklerinde 5 sektörde
gerçekleştiriliyor.
31 Kasım 2011 tarihine doğru HIV/AIDS virüsüyle yaşayanlardan gözetim altında
toplam 704 kişi bulunuyor.
Veriler, son 5 yılda yeni kayıtlı olanların %70’inin ilk üç
ayda tedavi görme sektöründe kayıtlı olduklarını gösteriyor. Anti HIV virüs tedavisi

Sağlık Bakanlığı tarafından
sağlanıyor, 2011 yılında 7,9
milyon leva tutarında toplam
21 ilaç teslimatı yapılmıştır.
Terapinin sürdürülebilirliği
açısından AIDS, Tüberküloz
ve Sıtmaya Karşı Mücadele
Global Fonundan sağlanan
mali kaynaklarla yaklaşık
1 milyon tutarında rezerv
ilaçlar alındı. Anti HIV virüs
tedavisi hastaların hayatının

uzatılması ciddi bir başarı
olarak kaydediliyor. Verilere
göre, 10 yıl önce tedaviye
başlayanların %70’i hayatını
sürdürüyor. Terapi sayesinde hastaların bağışıklık sisteminde iyileşme gözleniyor,
bu ise HİV pozitif insanların
hayatının iyileştirilmesi ve virüsün ikinci kez verilmesinin
önlenmesi için ön koşuldur.
Kırcaali Haber
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"Türkiye Türkçesi ortak dil olsun"

Astana’da yapılan toplantıda
Azerbaycan Milletvekili Nizami Caferov’un getirdiği bu
teklif büyük dikkat çekti.
Türk Dili Konuşan Ülkeler
Parlamenter Meclisi (TÜRKPA) Sosyal, Kültürel ve İnsani İşler Daimi Komitesi’nin ilk
toplantısı Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapıldı.
Türkiye’den AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş
ve CHP İstanbul Milletvekili
Kadir Gökmen Öğüt ile Kazakistan, Azerbaycan ve
Kırgızistan’dan milletvekillerinin katıldığı ve Kazakistan
Senatosu’nda yapılan toplantıda daimi komisyonun faaliyet konuları ele alındı.
Daimi Komite Başkanı Kazak
Senatör Garifolla Yesim, ilk
toplantıda “Bilge Korkut” adı
ile bir eğitim programının düzenlenmesini teklif etti.
TÜRKPA üyesi Türkiye,
Azerbaycan, Kırgızistan ve
Kazakistan’dan öğrencilerin
bu 4 ülkede eğitim görerek
yetiştirilmesini isteyen Yesim,
“bu öğrencilerin eğitim görecekleri alanlar ve bunların finansmanının nasıl sağlanacağı gibi konuları TÜRKPA
Genel Kurulu’nda kesinleştirebiliriz” dedi.
AK Parti Milletvekili Ataş da,
“Bilge Korkut” projesini gayet
güzel bir program olarak gör-

tespit edilebileceğini, bunun
halklar arasındaki kaynaşmaya önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.
Astana’nın çok kısa süre içinde çok güzel ve modern bir
kent haline geldiğine dikkati
çeken Öğüt, Ankara ve Astana arasındaki benzerliklere işaret ederek, “Ankara’yı
bir köyden bugünkü haline
getiren Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün üzerinden

geçen uzun yıllara rağmen
unutulmamıştır. Umarım,
Astana’yı bu hale getiren
Cumhurbaşkanınız Nursultan Nazarbayev’de bir 80
yıl sonra özlemle anılır” diye
konuştu.

Hicri yılınız kutlu, aşureniz
hayırlı mübarek olsun

rak etmiş bulunuyoruz.
10 muharrem - yani 5 Aralık ise
aşure günüdür. Cahiliyye döneminde aşure gününde kabenin
örtüsü değiştirilirdi. Medine’de
yahudiler oruç tutarlardı. Peygamberimiz oruç tutmak isteyenler için Muharremin 9. 10. ve
11. günlerini tavsiye etmiştir.
Hububatlardan - değişik meyve
ve çerezlerden yapılan aşureyle alakalı ise, Hz. Nuh tufandan
kurtulduğunda kalan malzeme-

Değerli din kardeşlerim.
Yüce Allah’tan hakkıyla ittika
edenler (günah işlemekten korkanlar) için çıkış yolları vardır.
Muharrem ayının 10. günü yani
aşure günü, tarihte olağan büyük olaylar vuku bulmuştur.
Hastalar şifa bulurken, sıkıntılı
olanlar huzura gark olmuştur.
Zulüm edenler helak olurken,
zulüm görenler felaha ulaşmışlar. Bu olayları Peygamberlerin
tarihlerinden delilendirelim inşallah.
Aşure gününde vuku bulan bazı
önemli olaylar:
1.Adem (a.s)’ın zelle günahından - sonra tövbesinin kabulü.
2. Hz. Nuh döneminde inanmayanları cezalandırmak üzere
takdir edilen tufanın sona ermesi ve inananların Hz. Nuh’la
birlikte geminin cudi dağına
ulaşmasıyla kurtulmaları.
3. Benden büyük Tanrı mı var
diyerek, Hz. Musa ile savaşmaya and içen zalim Firavun
ve ordusunun Kızıldenizinde
boğulması.
4. Hz. İbrahim’in ateşe atılması-

düklerini belirterek, bu işin
sürüncemeye bırakılmaması
gerektiğini söyledi. Ataş, “Her
şeyden önce ’Bilge Korkut’
adını verdiğimiz projenin ilham kaynağı Dede Korkut’un
bu işin uzmanları tarafından
araştırılarak, bu konuda bir
çalışmanın ortaya konması
gerekir” diye konuştu.
CHP Milletvekili Öğüt de,
Türk halklarını bir araya getirecek ortak bir bayramın

Beyhan Mehmed
nı emreden Nemrud’un burnundan giren sinekle işkenceler görüp yok olurken, Hz. İbrahim’in
ateşten Allah’ın lütfu ile kurtulması – Halilüllah makamına (
Allah’ın dostu) yükselmesi.
5. Kardeşleri tarafından kuyuya atılan Yusuf (a.s)’ın kuyudan
kurtulması.
6. Oğulu Yusuf’u bir başka seven Yakup peygamberin, köle
olarak satılan ve daha sonra
Mısır maliye bakanı olan ve
kendisinden sonra peygamber-

lik gömleğini giyecek olan oğulu
Yusuf ‘a kavuşması
7. 17 yıl yatağında hasta yatan,
öyle ki cesedi kurtlar tarafından
yenilen Eyyub Peygamberin şifa
bulması.
8. Üzülerek ve büyük bir hüzünle bir de Peygamb er
efe n di m i z i n (s. a. s) to r u nu
Hz. Hüseyin’in de bu tarihte
Kerbala’da şehid edildiğini ifade
etmek durumundayım.
Mevlam cümlemize birlik ve dirlik ihsan etsin.
Aşure gününde Peygamberlerin
hayat serüvenlerinde meydana gelen olağan büyük olaylar
hürmetine Mevlam bizlerin de “
Hastalarına şifalar, dertlilerine
devalar, borçlularına edalar,
bekârlarına hayırlı evlilikler...”
ihsan etsin.
Muhterem din kardeşlerim!
26.11.2011 Muharrem ayının 1.
günü – hicri yılbaşı idi.
Aslında İslam takvimi, 2. halife
Hz. Ömer b. Hattab döneminde
“ Hz. Peygamber’in Mekke’den
Medine’ye 622 yılında hicretiyle” belirlenmiş ve bugün 14321433 yılını bu takvime göre id-

“Türkiye Türkçesi ortak
dil olsun”

Toplantıya Azerbaycan’dan
katılan Milletvekili Nizami
Caferov’un teklifleri ise dikkat çekiciydi. Türk halklarının

öncelikle ortak bir dile sahip
olması gerektiğini belirten
Azeri milletvekili Caferov,
bunun için en uygun olanın
da Türkiye Türkçesi olduğunu söyledi.
Türk halkları arasındaki ses
farklılıklarından dolayı alfabe
birliğinin de sağlanamadığını
belirten Caferov, Türk alfabesinde, diğer Türk devletlerindeki seslerinde dikkate
alınarak bir değişikliğe gidilmesi halinde ortak alfabe
oluşturulabileceğini söyledi.
Caferov, “Türk alfabesine
Atatürk kurduğu için kutsallık atfedenler var. Atatürk
bugün yaşasaydı kendisi de
Türk milletleri arasında birlik
oluşturabilmek için alfabede
değişikliğe giderdi” diye konuştu.
Komite üyelerinin ağırlıklı
olarak “Bilge Korkut” projesine sıcak baktıkları, bu projenin bir teklif olarak 2012’de
K ır gız i s t a n’ın b a ş ke nt i
Bişkek’te yapılacak TÜRKPA
3. Genel Kurul toplantısına
sunulacağı kaydedildi.
Teklifin Genel Kurul tarafından kabul edilmesi durumunda ise üye ülkelerin parlamentolarının da bu konuda
yasal mevzuatı hazırlamaları
öngörülüyor.
Kırcaali Haber
lerle bu yiyeceği yaptı şeklinde
yorumlar var. Doğrusunu Allah
bilir. Ancak sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı oluşturan
olaylardan biri olması hasebiyle
bu yemeğin yapılıp dağıtılmasını tavsiye ederiz.
Mevlam böylesi anlamlı günleri
- toplumun dostluk ve huzuruna
vesile eylesin.
Hürmet ve Muhabbetlerle
Beyhan Mehmet
Kırcaali Bölge Müftüsü

2012 yılı için vinyetlerin satılışına
10 güne kadar başlanacak
Yol Altyapısı Ajansı’nın
Yönetim Kurulu Başkanı
Lazar Lazarov, artık üçüncü yıl vinyetlerin fiyatlarında
değişiklik olmayacağını bildirdi. Ajans yönetimi 2012
yılı için yeni vinyet etiketlerini tanıttı.
Otomobiller için yıllık vinyetlerin fiyatı 67 Leva, aylık
vinyetlerin 25, haftalıkların
ise 10 Leva. Ağır yük arabaları için vinyetlerin fiyatlarında da değişiklik olmayacak.

Lazarov, “Gelecek yıl için
vinyetler, dağıtım yerlerinde satılışa 10 güne kadar
başlanılacak. Bu yıl için
vinyetler 31 Ocak 2012 tarihine kadar geçerli” diye
hatırlattı.
2012 yılı için vinyetlerin
dizaynı değişik, yeni ek korumalar dâhil edilmiştir. Yol
Altyapı Ajansı ve Trafik Polisinin kontrol organları özel
bir cihazla vinyetlerin gerçekliliğini denetleyebilecekler.
Kırcaali Haber
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Kırcaali merkezindeki Noel ağacı parladı
Kırcaali Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis “Kim diyor, Başkan
çalışmıyor diye?” sözleriyle
eline küreği alarak, Belediye
binası önündeki bahçeye ilk
olarak küçük Noel ağacı dikti.
Başkan’a Noel Dede ve Birleşik

yanında bulunan Noel için süslenen bir ağacın ışıklandırılması üzere oraya yollandı. Buraya toplanan yüzlerce çocuk ve
anne babaları Noel ağacının
parlamasını bekliyorlardı. Birleşik Çocuk Merkezinden ço-

uslu çocukların ve onların ve
tüm Kırcaalilerin vatana karşı
duyduğu ilgiden dolayı olduğunu belirtti. Başkan, “Artık
sıradaki yedinci yıl, biz Noel
Bayramı ve Yılbaşı için ormandan ağaç kesmiyoruz” diye vur-

ların geriye sayımından sonra
Noel ağacını ışıklandırdı. Böylece Hasan Azis, Kırcaali’de Noel
ve Yılbaşı kutlamalarının startını verdi. Ağacın Kırcaali’nin ha-

vasını aydınlatmasından sonra
Noel Dede, çocuklara Müh. Hasan Azis tarafından hazırlanan
tatlı ürünleri ikram etti.
Kırcaali Haber
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Çocuk Merkezinden cüce şekline giren çocuklar eşlik ettiler.
En yakın zamanda Belediye
önünde 3 metre büyüklüğünde bir ağacın daha dikileceği
açıklandı.
Daha sonra grup, Tiyatro binası

cuklar Noel Bayramı için uygun
şiirli, şarkılı program sundular.
Aralarına davet edilen Başkan
Hasan Azis, Noel Dede’nin ilk
önce Kırcaali’yi ziyaret etmesinin sebebinin burada bulunan
Bulgaristan’da ve dünyada en

guladı. Kırcaali Belediyesinin
yönetimi adına, Kırcaali Belediye Başkanı seçimlerde aldığı
destekten dolayı teşekkür etti
ve Kırcaalilere başarılı 2012 yılı
diledi.
Başkan, Noel Dede ve çocuk-

Üniversiteliler Bayramı resmi
törenle kutlandı
Resmiye MÜMÜN

Plovdiv Üniversitesinin Kırcaali
“Lüben Karavelov” Şubesinde
Üniversiteliler Günü dolayısıyla
akademik kutlama gerçekleşti.
Yaklaşık 250 öğrenci 2010/2011
akademik yılında çeşitli ihtisaslarda kazandıkları bakalorya
derecesinde diplomalarını alma
sevincini yaşadılar. Kırcaali
yüksek eğitim okulunda öğrenciler artık ikinci yıl siyah toga
/elbise/ giyerek, resmi törenle
mezun oldular.
Resmi törende bulunan Kırcaali
Belediyesini temsilen Belediye
Başkan Yardımcısı Elisaveta
Kehayova üniversitelilerin bayramını kutladı ve Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis adına da
kutlama mesajı okuyarak, başarılar deleklerini iletti.

Üniversite Şubesinin Müdürü
Prof. Lüdmil Spasov yaptığı konuşmada, “Siz Bulgaristan’da
yüzyıllık üniversite geleneğinin
devamcısısınız. Bu yıl “Lüben
Karavelov” Şubesi için çok özel
bir yıl ve bundan gurur duymak
sizin hakkınız.
Çünkü biz şubenin kuruluşunun
50 yıllını kutladık, bu ise geleneğe sahip yüksekokul olduğumuzun ispatıdır” dedi.

Prof. Spasov, öğrencilerin
günlük problemlerden kopup,
tamamen kendini bayramına
vererek, güzel bir kutlama yapmalarını tavsiye etti.
Üniversite Şubesinin yönetimi, bu yıl ala başarıyla mezun
olan 15 öğrenciyi ödüllendirdi.
146 öğrenciye para yardımında bulunulduğu bildirildi. Prof.
Spasov, jübile konserinde yer
alan amatör sanat gruplarına
da ödüller sundu.
Kutlama töreni, Doç. Dr. Dora
Ştereva’nın başyönetmenliğinde ve Yardımcı Doç. Svetla Damakova ve Plamen Gerov’un
yönetmenliğinde hazırlanan
müzik programıyla devam etti.
Daha sonra, kutlamada bulunan herkese öğrenciler, hazırladıkları kısmetlerden bir tane
sunarak, güzel sürpriz yaptılar.

Kırcaali Haber
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