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Bir fotoğrafın gerçeği

Продажба на апартаменти,

Kırcaali’de yerel bir gazetede “Tarihi değiştirmek
yeter” başlıklı bir yazı basıldı. Müellifi Trakyalılar
Derneği Başkanı Nikolay Dimitrov.
Yazısında, “Rusalsko’ya bu kilise bir zamanlar
inşa edilmiş, şimdi nerede ve nasıl kayboldu bu
Bulgarlar?” diye soruyor.
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Balkan Ülkeleri Gazeteciler Birliği Kuruldu
Balkan ülkelerinde görev yapan yaklaşık 50
Türk gazeteci, Trakya
Gazeteciler Derneği'nin
organize ettiği 1. Balkan
Buluşması'nda Edirne'de
bir araya geldi. Trakya
Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Soydan, merkezi
Edirne'de olacak bir Balkan Basın Birliği kurmak
istediklerini ifade etti.
Edirne Valiliği, Trakya
Üniversitesi, Edirne Belediyesi, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilciliği ve
Trakya Gazeteciler Derneği işbirliği ile bu yıl ilk
kez Balkanlarda görev
yapan Türk gazetecileri
Edirne'de bir araya geldi. Trakya Gazeteciler
Derneği öncülüğünde
gerçekleştirilen “Türk
Basınının Balkanlarda
Ayak İzleri”, 1. Balkan
Buluşması'na BosnaHersek, Bulgaristan,
Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'dan

yaklaşık 50 Türk gazeteci
katıldı. 10 Ocak çalışan
Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler sabah Atatürk Anıtı'na
çelenk konulmasıyla başladı. Trakya Gazeteciler
Derneği ve Balkanlardan
gelen konuk gazeteciler
çelenk töreninin ardından Trakya Üniversitesi
Devlet Konservatuarı Sanat ve Eğitim Merkezi'ne
geçti.
Türk
basının
Balkanlar'daki çalışmalarını konu alan panele
Edirne Valisi Yardımcısı
Nedim Özırmak, Türkiye
Basın İlan Kurumu Genel
Müdürü Mehmet Atalay,
Edirne Belediyesi Başkan
Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Trakya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yener
Yörük, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yüksek
İstişare Kurulu Başkanı
İbrahim Erdoğan ve TGF
Genel Başkan Vekili Yılmaz Karaca, Trakya Ga-

zeteciler Derneği Genel
Başkanı Ali Soydan ile

çok sayıda gazeteci katıldı.

FİLİBE TİCARET ATAŞELİĞİ NİTELİKLİ YEREL UZMAN ALIMI İLANI
FİLİBE BAŞKONSOLOSLUĞU TİCARET
ATAŞELİĞİ’nde NİTELİKLİ YEREL UZMAN
istihdam edilec ek tir.
Nitelikli yerel uzmanın
görevleri temel olarak,
ataşeliğimizin görev
alanına giren konularda
raporların hazırlanmasında, firmaların ticari
ve ekonomik konularda
bilgilendirilmesinde, yerel kurumlarla kurulacak
ilişkilerde ve firma eşleştirilmesinde, yazışmalarda ve ofis ile ilgili işlerin
yürütülmesinde, Ataşeye ve diğer personele
yardım etmek, araştırma
yapmak, ayrıca Ataşe tarafından verilecek diğer
görevleri yerine getirmek
olarak tanımlanabilir.
Müracaat sahiplerine

sınav günü bilahare bildirilecek olup, kurulacak

komisyon sınavı yazılı
veya sözlü olarak gerçekleştirecektir. Sınavda

ticari ve ekonomi ile ilgili
bilgilerin yanı sıra Bul-

garca, Türkçe ve İngilizce bilgisi ve genel kültür
konuları yer alacaktır.

A- BAŞVURU ŞEKLİ
VE TARİHİ
İlanda belirtilen niteliklere haiz olan ve Nitelikli
Yerel Uzman olarak Ataşeliğimizde istihdam edilmek isteyen kişilerin dilekçe ve eki aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte
14/01/2013 – 25/01/2013
tarihleri arasında,
Ataşeliğimize şahsen
başvurarak veya,
Filip Makedonski 10,
4000-Filibe / BULGARİSTAN” adresine posta
yoluyla veya,
filibe@ekonomi.gov.tr »
adresine e-posta yoluyla
başvurmaları gerekmektedir.
B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Devamı 5’de

Balkanlara yönelik Basın Birliği kurmak istediklerini ifade eden Trakya
Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ali Soydan,
Balkan coğrafyasında yaşananları özgürce dünyaya duyurmayı hedeflediklerini ifade ederek şunları
söyledi:
"Biz nasıl bundan sonra Kosova'daki Ayşe teyzeye, Makedonya'daki
Mustafa amcaya,
Moldovya'da ki Elana'ya,
Romanya'daki Fatma'ya

basın iletişim araçlarıyla
ulaşabiliriz, bunu bilmek
istiyoruz. Bu Balkan Basın Birliği oluşturmamızın
iki sebebi var. Geçmişte
yaşadık, Balkanlarda ciddi savaşlar, soykırımlar
oldu. Bizim toplumlarımıza ait uluslararası örgütler olmadığı için ne yazık
ki Batı çok geç reaksiyon
gösterdi. Biz istiyoruz ki
Edirne merkezli Balkan
Basın Birliği ya da Balkan
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BALKAN SAVAŞI FACİYALARI
Recep ARİF
Balkan Savaşı’nın 100. yıldönümü münasebetiyle geçen asrın 60-70 yıllarında hayatta olan
ve savaşlara iştirak edenler ve
onların büyüklerinin anılarını
sizlerle de paylaşmak istiyorum.
Dr. Ganev’in Susuz’un geçmişi hakkındaki kitabında Bozva
hadisesi (insanlar arasında
Bozva köyü Muharebesi) anılır.
Bozva’yı Susuz’un kurtuluşu
diye anarak çok yanlış şeyleri
ortaya koyuyor.
Susuz köyü, Rus – Türk (1877
– 1878) Harbinden, kuzey ve
güney Bulgaristan’ın birleşmesinden sonra Osmanlı topraklarında kalıyor. Hudut Karakulas,
Almagedik, Alaburun, (Şaren
Nos), Bataklık, Gürgen mahalle, Uzunsırt, Kızılcıklı çayır,
Murga, Paniçkovo (Çanakçı) ve
Kilisekule’den geçiyor.
Kuzey Bulgaristan'la Güney
Bulgaristan 1885 yılında birleşiyor. 1912 yılına kadar 27 yıl
sonra Doğu Rumeli, Balkan
Harbinde (Bozgunlukta) Bulgaristan topraklarına katılıyor.
Bizim yöre insanlarının hatıralarında kalan bir olay nesilden
nesle aktarılmış ve günümüze
kadar gelmiştir.
1885 yılında Bulgaristan sınırlarını tayin edip çizerken şöyle
bir olay halk arasında hatırlarda
kalarak anlatılır. Sınır, Paşmaklı
(Smolyan) topraklarından Alaburun, Sarıkaya'dan aşağıya
Bataklık'tan, Çamdere'den,

Unutulmayan anılar
Uzunsırt tarafına geçtikten sonra Gürgenmandıra mahallesine
geliyor. Şakir Çavuş, atıyla birkaç askerin yardımı sayesinde
Kilisekule, Aydoğmuş hudut
hattını çiziyor. Adı geçen ma-

Çavuş, Şakir Çavuş’a benim kenefim Türk topraklarında kalsın
diye yalvarıyor. Şakir Çavuş,
`Türkiye toprağında yiyip Bulgar
toprağında kenefe dışlayacaksın` diye yanıt veriyor.

yor.
Böylelikle Çernooçene
Belediyesi’nin Susuz, Hasanköy
ve diğer köyleri Balkan Harbine kadar Osmanlı topraklarında kalıyor. 5 Ekim 1912 yılında

halle bir sırt üzerinde bulunuyor.
Evler sırtın doğusunda, hudut
ise sırtın ortasından geçiyor.
Bu köyde yaşayan Emin Çavuş,
sınırın belin ortasından geçtiğini
görüyor. Evin tuvaleti (kenef) ise
sırtın batısında, Bulgar topraklarında kalıyor. Bunu gören Emin

Ve Şakir Çavuş’un dediği gibi
tuvaleti Bulgaristan topraklarında kalıyor. Uzunsırt arkasında
kalan tarlalar da sahipleri tarafından sınır bekçilerinin müsadesiyle işleniyor. Sınır Kökezdere' den, Murga' dan, Çanakcı
köyünden, Kilsekule ye uzanı-

Balkan Harbi patlak veriyor.
Aynı ayın 19’unda, Haskovo’dan
gelen Bulgar ordusu Osmanlı askeriyle hiç savaşmadan
Kırcaali’ye giriyor. Burada şunu
da anmadan geçemem, çünkü
Balkan Savaşı’nın 100.yıldönümüyle ilgili hususi maksatla manipülasyonlar ortaya atıldı.
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Dr.
Ahmet Doğan “Balkan tarihini
ortak yorumlamak gerekiyor”
sözleri doğru anlaşılmadı. Her
savaşta olduğu gibi Balkan
Savaşında da büyük acılar katliamlar şiddetler yaşanmıştır.
Bu yaşananlar hala insanlarımızın hafızasında. Yüz yıl tarih
bakımından kısa bir zamandır.
Balkan Savaşının 100. yıldönümünde “Balkan tarihini ortak
yorumlamak” cümlesi tek taraflı
anlaşıldı. Tarihçi ve siyasetçiler
karşı çıkarak toplumu kendi
açılarından görüşleri ile meşgul ettiler ve etmeye devam
ediyorlar.
1912 yılındaki Balkan Savaşı
halk arasında “Bozgunluk” diye
anılıyor. Büyüklerimizin başından geçenler çocuklarına ve
torunlarına anlatıldı. Şimdi hayatta olan 70-80 yaşlarındakiler
ve daha küçüklerin her biri bundan yüz sene önce Balkan Savaşında neler olduğunu biliyor.
Kırcaali halkı ve etraf köyler bu
savaşta büyük katliamlara uğruyor. Yaşlılarımızın anlattıklarına
göre Bulgar askeri ve çetecileri
geçtikleri yeri yakıp yıkıyor. Yerli
halk Mestanlı’ya ve oradan da
Gümülcine‘ye doğru kaçıyor,
Bulgar askeri ise onların peşin-

Kırcaali ve Gümülcine hastaneleri ortak proje gerçekleştiriyor

Kırcaali Dr. Atanas Dafovski
Hastanesi’nin konferans salonunda “Gümülcine (Komotini) ve Kırcaali hastaneleri
ve Tıp Personelleri Arasında Trafik Kazalarına Odaklı
Olarak Acil Durumlarda En
İyi Müdahalede Bulunmaları
İçin İşbirliğin Hızlandırılması” adlı projenin açılış konferansı gerçekleştirildi. Proje
Yunanistan-Bulgaristan Sınır
ötesi İşbirliği Programı gereğince Kırcaali Dr. Atanas Dafovski ile Gümülcine Şişmanoğlu hastaneleri tarafından
ortaklaşa gerçekleştiriliyor.
Konferansta Kırcaali Hastanesi Müdürü Dr. Todor Çerkezov, Hospis Dobrolübie
Müdürü Zdravko Karamitev, Acil Tıp Yardım Merkezi
Müdürü Dr. Atanas Mitkov,
Bulgaristan Hekimler Birliği
Kırcaali Şube Başkanı Dr.
Magdalena Marinova, birçok
hekim ve basın mensupları
hazır bulundular.

Projeyi tanıtan Kırcaali
Hastanesi Müdürü Dr. Todor
Çerkezov, “Ele alacağımız en
önemli konulardan biri acil
durumlarda trafik kazalarına
odaklı olarak iki hastanenin
personeli arasında işbirliğin
iyileştirilmesidir.
Bunun sebebi iki bölge
arasında bağlantı kuracak
uluslararası karayolu ağının
bir bölümü olan yeni Makas
yoludur. Bu uluslararası yolda meydana gelen her trafik kazasında müdahale İki
kentin hastaneleri tarafından
yapılacak” açıklamasında bulundu.
Projenin ana amacı, insan
hayatının kurtarılması için iki
sınır bölgesinde yaşayan vatandaşlara ve turistlere yeni
ve yenilenmiş sağlık hizmetleri sağlamaktır. Diğer önemli
hedeflerden biri de, iki hastane arasında güçlü işbirliği
kurulması ve iki sınır bölgesinde yaşayanların yaşam

standardının yükseltilmesi ve
refahın teşvik edilmesidir.
Projenin toplam tutarı 1 763
785 euro, onlardan Komotini Şişmanoğlu Hastanesi’ne
851 044 euro, Kırcaali Atanas Dafovski Hastanesine
de 912 741 euro mali kaynak
sağlanacak.
Proje esnasında Kırcaali
Hastanesinde 5 ameliyathane yenilenecek ve yeni
modern donanım satın alınacak.
Şişmaoğlu Hastanesine
tam donanımlı bir ambulans
temin edilecek, Kırcaali Hastanesine de yeni merkez klima tesisatı monte edilecek.
İki hastane arasında işbirliği
memorandumu imzalanacak.
Acil durumlarda hareket planı
hazırlanacak. Ayrıca birçok
ortak seminerler düzenlenerek, hastanelerin sağlık personeli özel eğitim görecek.
Kırcaali Haber

de ve erdiği yerde yok ediyor.
Askerin geçmediği yerlerde
başıbozuklar (çeteciler) katliam
yapmışlardır. Türkler can korkusundan kaçışa, göçe mazur
kalmış – etnik temizleme böyle
olmuştur.
SARENLER KATLİAMI
1912 senesinin Ekim ayının
sonuna doğru Bulgar askeri
Strajevtsi (Postanlar) köyünde
insanları mektebe toplayıp öldürmüştür. Maşkılı’da (Kobilyane) aynısı yaşanmış. Velişane
(Kabaağaç) köyünün Sarenler
mahallesinin mektebine erkekleri toplayıp kapamışlar ve orada kesmişler. Ölüler kadınlar
tarafından defnedilmiştir. Şimdi
insanlar arasında şehitler mezarlığı diye anılıyor. Buraya,
mektebe toplanılan erkekler
Kabaağaç’tan başka Adaköy,
Maşkılı köylerinden de vardır.
Adaköylüler mektebe beyaz
bayrak kaldırmış. Teslim olmak
işareti vermiş olsalar da, yine de
canlarını kurtaramamışlar. Kobilyane, Adaköylerinde erkekleri
tutuklayarak konvoy halinde sıraya dizmişler. Kuşaklarını bir
birilerini bağlamışlar. Velişane
(Kabaağaç), Mescidine askerlerce götürülmüşler. Köylerden
erkekleri tutuklarken, kadınlar,
çocuklar çığlık, gözyaşları içinde kalmış. Kadınlarının, çocuklarının, torunlarının dedelerini,
babalarını silah dipçikleyerek
götürdüklerini gözleri önünde
olmuş. Evlerinden çıkarken kadınlar verdikleri yiyecek, giyecek bohçalarını almalarına müsaade etmemişler. Boyno’dan
(Ismaerler) Topal Halil’in ağabeyini Kırcaali’ye getirmişler, Çingene mahallesi deresinde Tsarevets (Durbalı) köyü yolu altında öldürmüşler. Babası Mümün,
Adaköy deresindeki değirmen
oluğunun altına saklanarak kurtulmuş. Halil’in babası, Balkan
Savaşı’nda 12-13 yaşlarındaymış. Yukarda adı geçen bu ve
başka olayları anlatan Köselerli
Gazi Ahmet Çavuş (1872-1966)
94 yaşında vefat etti. Kırcaali
ve etrafındaki yaşlılardan Türk
veya Bulgar onu bilmeyen yoktur. Balkan Savaşına iştirak etmiş. Kırcaali’den Gümülcine’ye
kaçıyor. Oradan da Edirne’ye
geçiyor. Edirne kalesi kuşatılmasında Şükrü Paşa’ya yaverlik yapıyor. 13 Mart 1913 yılında
Edirne Kalesi Bulgar askerleri
tarafından ele geçiriliyor. Şükrü
Paşa esir düşüyor. Başından
geçenleri ayrıntılarıyla bilerek
anlatıyordu. Ahmet Çavuş Osmanlı ordusunda 10-12 sene
kalmış, çok savaşlara katılmış.
Balkan Savaşında 38-40 yaşındaymış. Balkan Savaşı’ndan
sonra Köseler köyüne öfke ve
hüzünlü dönüyor.
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“Altın Kalem”e layık görüldü
Gazeteci, şair-yazar, araştırmacı, eleştirmen, çevirmen ve
toplumcu Sabri İbrahim Alagöz,
Kırcaali İli, Koşukavak Belediyesi Hisar köyünde doğdu. 6
Haziran 2012 tarihinde ömrünün 75.basamağında taht kurdu. Allah uzun ömürler verirse
orada kalacak değil ya. Hayat
devam ediyor. Haskovo’da
çıkmakta olan “Rodop Mücadelesi” gazetesi sayfalarında
yer alan şiirden başlayacak
olursak şayet 60 yıllık bir edebi hayat yolu geçtiğini görürüz.
Bu münasebetle, Bulgaristan
Gazeteciler Birliği “Orfeeva
Lira” Avrupa Kültürleri Akademisi ve Bulgaristan Etnik Azınlıklar Toplumsal Konseyi teklifi
üzere 23 Ekim 2012 tarihinde
başkent Sofya’da, Gazeteciler
Birliği binasında Sabri Alagöz’ü
kurumun en yüksek ödülü olan
“Altın Kalem” nişanı ile taltif töreni düzenlendi.
Törene ilgi büyüktü. Katılımcılar arasında seçkin bilim adam-

ları, yaşlı ve genç gazeteciler ve
radyocular, törene neden olan
Sabri Alagöz’ün meslektaşları,
hayranları ve sevenleri dikkat
çekiyordu. Prof. Dr. General
Stoyan Andreev, General Sto-

gibi, Bulgaristan’da da totaliter
rejim alaşağı edilip demokrasi
sürecine geçtiğimizde de ilk demokratik yolla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Jelü Jelev’in Azınlıklar danışmanı Doç. Dr. İsmail

yan Kafeciyev, Prof. Dr. Lübomir
Mukov, Avrupa çapında olduğu

Cambazov, Sofya Üniversitesinde ve Yüksek İslam Enstitüsün-

Türkçe ders kitaplarının acilen yenilenmesi gerekiyor
Bulgaristan Cumhurbaşkanı
Rosen Plevneliev’in Türkiye’de
yaptığı resmi ziyaret sırasında
ülkede Anadili Türkçe eğitimi-

nin son derece eski ders kitaplarıyla gerçekleştirildiği sorunu
da ortaya atıldı. Heyette Eğitim,
Gençlik ve Bilim Bakanı Sergey
İgnatov da yer aldı.
Bakan, Türk basını önünde bu

sorunun Eğitim Bakanlığı’nın
yetkisinde bulunduğunu söyledi. Sergey İgnatov, “Türkçe,
1992 yılında basılan içeriği de

eskimiş ders kitaplarıyla okutuluyor. Daha bu yıl içerisinde
yeni ders kitapları hazırlayacak
Türkologlar bulmamız gerekiyor” diye belirtti.
Yerli Türkçe öğretmenleri,

Türkçe dilbilgisi ve okuma kitaplarının 20 yıldır yenilenmeyen bölgede okutulan tek ders
kitapları olduğunu paylaştılar.
Anadili’ni okuyan çocukların
okuma yazmasız kalmamaları
için acilen yeni Türkçe ders kitapları basılmasının gerekli olduğunu vurguladılar. Çocukların
kelime hazinesinin ancak 700800 sözcük içerdiğini belirttiler.
Kırcaali Bölge Müfettişi Grozdan Kolev, “Türkçe ders kitapları
1992 yılından beri kullanılıyor ve
bunun için çok eski ve yıpranmış durumdalar. Bu kitaplarla
İlimizde oluşturulan 304 öğrenci grubunda Anadili okutuluyor.
Müdür, çoğu öğrenci grupların
Türkçeyi zorunlu seçmeli ders
olarak okuduklarını belirtti.
Grozdan Kolev, “Bunun sebebi
okulun bütçesine bağlı. Kırcaali
İli’nde toplam 40 okulda Türkçe
okunuyor. Okullarda 30 Türkçe öğretmeni kadrosu mevcut.
Bölgede 8. sınıfa kadar Türkçe
okunuyor” diye açıkladı.

Çocukların eşi benzeri olmayan kartpostalları
Momçilgrad (Mestanlı) Dıga
Engelli Çocuklar Merkezi Müdürü Vanya Petrova, “Merkezde
bakılan çocuklar, Noel ve Yılbaşı kutlamaları için kağıt, boncuk
ve karton kullanarak eşi benzeri
olmayan kartpostallar yaptılar.
Küçük ressamlar onları üzerini
parlatıcı ve renkli kalemlerle boyadılar. Eserleri günlük merkezine destek veren sponsorlara,
sivil toplum kuruluşlarına, devlet
ve belediye birimlerine gönderdik” diye bildirdi.

de uzun yıllar öğretim görevliliği
yapan Mehmet Milaşev ve eşi
Sabahat Hanım, keza Haziran
ayı sonunda 90 yaşını tamamlamış olan Kırcaali doğumlu en
yaşlı gazetecimiz Mehmet Mollov, “Boran” Tercüme Bürosu
Genel Müdürü Hüseyin Mehmet gibi seçkin kişiler, “ZamanBulgaristan” gazetesi ulusal
televizyon ve radyo temsilcileri
v.s. büyük bir sevgi ve saygıyla
Sabri Alagöz’ü kutladılar. Sabri
Alagöz için mutluluğun doruk
noktası kızı Suna’nın, oğlu Gültekin, torunları küçük Gültekin
ve Edis’in anne ve ana tarafından dedesiyle birlikte törende
bulunmalarıydı.
Töreni Türkiye Cumhuriyeti
Sofya Büyükelçiliği Büyükelçi
İsmail Aramaz zatıalilerinin özel
temsilcisi Fatma Hanım ve Doç.
Dr. Fikret Karaman şereflendirdiler.
Tören resmiyeti seçkin Bulgar
şairi İvan Esenski tarafından
yönetildi. Gazeteci, şair - yazar,
eleştirmen ve toplumcunun hayat ve yaratıcılığı hakkında bilgi vermek için sözü Sofya ve
Plovdiv üniversitelerinde ders
veren Dr. Mümün Tahir’e verdi. Dr. Mümün Tahir, Dr. Sabri
Alagöz’ün hayat ve yaratıcılığına genel bir bakış attı.
Bulgaristan Gazeteciler Birliği

Genel Sekreteri Snejana Todorova ömrünün 50 yılını gazeteciliğe vermiş olan Dr. Sabri
Alagöz’e kurumun “Altın Kalem”
nişanını büyük bir mutluluk ve
gururla sunduğunu belirterek
jübilare uzun ömürler ve yeni
yeni başarılar temennilerinde
bulundu.
Tören mütevazi bir ziyafetle
sona erdi. Ziyafet esnasında
Prof. Dr. Stoyan Andreev yaptığı
gayet dostane ve içtenli konuşmasında “Sabri Alagöz dürüst
bir şahsiyettir. İmrenilecek verimli bir yaratıcıdır. İnsanları ırk,
dil ve din farkı yapmadan birbirlerine el verecek yakınlaşmaya
davet eden ve bu hususta elden
gelen gayretleri gösteren bir
toplumcudur” dedi. Jelü Jelev’in
Cumhurbaşkanlığı döneminde
kendisinin bir danışman olarak Bulgaristan Cumhuriyeti ile
Türkiye Cumhuriyeti arasındaki
dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin sağlam raylar üzerine
oturtulmasındaki katkılarında
Sabri Alagöz’ün belirli bir rol
aldığını da belirtmeden olmadı. Bu hususta yıllarca beraber
katıldıkları ulusal ve uluslararası Sempozyum, konferans ve
kongrelerin son derece yararlılık sağladıklarını da dile getirdi.
Kırcaali Haber

AĞLAMA
Ağlama dayanamam gözyaşlarına
Kalbim, küpür küpür olur da biter.
Ben bakamam o yosmanın kaşlarına
Sevgim, fokur fokur kaynar da gider.
Değil mi ki bir ömür yaşayacağız
Acısıyla, tatlısıyla dünyada
Farzedelim ki bunu başaracağız
Görmesek bile hiçbir şey rüyada.
Değmez gözyaşlarına kısacık hayat
İnsan olabilmek en yüce sanat
Bir de kılarsan en azına kanaat
Rakibin mağluptur, yapsa da sürat.
Sev ananı, barışı, cananı, aşkı
Sanma ki değil, yetim gözü yaşlı.
Özledim sılamı, tüm yolları taşlı
İnsanı hep dürüst, hep ağır başlı.

Kartpostal yapmak çocuklara
büyük zevk veriyor, onlar eğleniyorlar ve aynı zamanda bu

faaliyet tedavi edici, eğitici ve
öğretici bir amaç doğrultusunda yapılıyor.

Ali Musa
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Rodoplar’a adanan 170 yıl ömür
Aygül GAVAZOVA

2012 yılın maziye yolcu ederken, hatıralarım beni bundan
tam yarım asır gerilere götürdü. Ve gözlerimin önünde
Rodoplar’da ailece geçirdiğimiz 50 yılın hatıraları canlandı. 50 yıl dile kolay!
1962 yılının güzel bir güz
günüydü. O şirin Tuna yalısını
ve doğup büyüdüğümüz tarihi
Nikopol ( Niğbol) şehrini geride bırakıp, ailece öğretmen
tayin edildiğimiz Rodoplaraydı
yolculuğumuz. O bitmez – tükenmez yollarda trenimiz köyden köye, kasabadan kasabaya derken bizleri Rodoplar’ın
bağrına ulaştırdı.
Ne güzel tesadüftür ki, o şirin Rodop dağlarının güzelliğini görmeden, tertemiz havasını teneffüs etmeden önce,
Rodop insanının sıcaklığını
hissetmek nasip oldu bizlere.
Daha yolculuk esnasında kader bizi adlı – şanlı bir Rodop
kadını ile karşılaştırdı. O güler
yüzlü, tatlı sözlü Rodop dilber,
Rodoplar’ın bülbülü Kadriye Latifova’nın ta kendisiydi.
Bu sıcakkanlı kadınla birkaç
saatlik tatlı bir sohbetli yolculuktan sonra, hiç bilmediğimiz
Kırcaali’ye yetiştik. Bu tanıdığımız ilk Rodop insanı bizleri
yarı yolda bırakmadı. Israrla
evine götürüp, işimizi yoluna
koyana kadar misafir etti. Belki de Rodoplara ve Rodoplulara ilk sevgiyi bizlere işte o
aşıladı. Nur içinde yatsın!
Aslında yolculuğumuz
Ardino’ya idi. Rodoplu olmamız işte oradan başlayacaktı. Ama hatırlıyorum da, o
zamanlar oraya ulaşmak o
kadar zordu ki! Yolcu taşıyan
günlük tek otobüs anında doluyor, yer alamayanlar yarınki
güne kalıyorlardı. Zar – zor
otobüse binip yola revan olduk. Önümüzde sayısız virajları ile yılankavi dağ yolu etrafımıza inanılmaz rengarenk
manzaralar seriyordu. İşte
daha o zaman Rodoplar’a,
devamında o küçük şirin
Ardino’ya hayran kalıp aşık
olduk. Bunun en açık ispatı
da orada ailece geçirdiğimiz
yarım asır ömürler.
O zamandan bu yana acısıyla – tatlısıyla çok yıllar geçti,
ömürler tükendi. Fakat yılların
hatıraları kafamıza değil, kalbimize kazındı.
Ve hiç unutamadığım hatıraların başında Ardino’ya gittiğimiz o ilk günlerdir. Daha oraya
yolculuk esnasında dikkatimizi en çok çeken şey, yol boyu
ufak – tefek tarlaların hepsinin bamya ekili olmasıydı.

“Hayret, burada ne çok bamya yiyorlar!” diye düşündük.
Meğerse bunlar bamya değil,
tütünmüş. Bizim memleketin
uçsuz bucaksız tarlalarında
o zamanlar tütün dikilmediği
için, biz de artık toplanmış tütünlerin kalan çiçekli uçlarını
nedense bamyaya benzetmiştik. Bir başka hatıram da:
Ardino’ya yetişip yerleştikten
sonra ilk işim öğretmenlik yapacağım okulun müdürünü
aramak oldu. Ve ben önüme
gelene, acayip bakışlarına aldırmadan, Aravdolüp yoldaşı
soruyordum. Çünkü bana

adımlar meslek hayatımın ilk
adımlarıydı. Fakat öğretmenlik
benim için yabancı bir meslek
değildi. Annem ve babam öğretmen oldukları için, okul hayatı ile büyümüştüm, mesleğimi içimde taşıyordum. Belki
onun için olacak ki, “o çok titiz, onunla çalışmak zor” diye
tanımlanan okul müdiresi sn.
Komnya Gavazova yanında
örnek bir öğretmen gibi çalışmayı başardım. Bilenler bilir,
benim öğrencilerimi, başarıları dışında, her yerde dış kıyafetlerinden dahi tanırlar, bölge
meslektaşlarım sık, sık verdi-

kalmadım, durmadan, yorulmadan özveriyle, azimle çalıştım. Bunun neticesi olarak
yıllar içinde “Kiril ve Metodiy”
madalyası dahil, birçok nişan
ve çeşitli ödüllerle mükafatlandırıldım. Fakat benim için
en büyük ödül, beraber yaşadığım ve çalıştığım insanların bana verdikleri değerdir.
Daha ilk yıllarda meslektaşım
yerli şair Şahin Mustafov bana
hasretti. Mesleğine sevdalı
“gazete yazısında özetle şöyle demişti: “Aygül yorulmak
nedir bilmeden çalışıyor. Her
dakika öğrencilerine sevgisi-

gelen telgrafta böyle bir isim
vardı. Ama ne var ki bu isim
müdürün değil, tayin edildiğim
köyün ismiymiş. Neyse, bu iki
olay daha sonraları uzun zaman dilimizde şaka gibi dolaştı durdu.
Ama işimin şakası yoktu. O,
kasabaya yakın, bir yamaca
konmuş dağ köyüne gitmek
mecburiyetindeydim. Hem de
yaya! Beni oraya yerli genç
bir meslektaşım eşliğinde
gönderdiler. Oraya – buraya
serpilmiş evleriyle küçücük
bir köy ve bir o derece küçücük bir okul! Ben böylelerini
bizim oralarda görmediğim
için çok tedirgin oldum. Okula gidip dönerken hep gözyaşları döktüm. Derken, bir
gün Ardino ilkokuluna tayin
edildiğimin haberini verdiler
bana. Meğerki köyde geçici
olarak tayinliymişim. Bu defa
daha acı gözyaşları dökmeye başladım. Nedense artık
o şirin köyceğize, güzelim
insanlarına ve sevimli öğretmencilerime alışmıştım. Orasını bırakmak istemiyordum.
Ama bırakmak mecburiyetindeydim. Artık babamla aynı
okulda çalışacaktık.
Gençtim, tecrübesizdim, bu

ğim açık dersleri sabırsızlıkla
bekler, ilgi ile izlerlerdi.
Yıllar anlamadan yuvarlanıp geçiyordu. Bu arada ben
Sofya Üniversitesi Bulgarca
bölümünde gıyabi olarak yüksek tahsilimi tamamladım. Zamanla sırasıyla teşkilat işçisi,
Ardino meslek Lisesinde öğretmen ve müdür yardımcısı,
Kırcaali İl Öğretmenler Birliği
sekreteri, Kırcaali şehir kütüphanesinde şube yönetmeni,
Ardino belediyesinde eğitim
müfettişi, çocukları suçlardan
ve suçlularda koruma komisyonu sekreteri görevlerine
getirildim. Öyle ki cetvel elimde çok sevdiğim öğretmenlik
mesleğimde fazla kalamadım.
Ama yine de bana gurur verecek öğrencilerim olduğundan
mutluyum. Bunların arasında
tanınmış Dr. Nikolay Marinov,
Dr. Emiliya Stavreva, veteriner
Dr. Rosen Haciev, ziraat mühendisi Gülşen Hancı, anısına halklararası tenis turnuvası düzenlenen Durgut Adem,
öğretmenler, hemşireler hep
onlardandır.
Geçmiş yılların bilançosunu
yaparken rahatlıkla söyleyebilirim ki, nerede olduysam olayım işime hiçbir zaman borçlu

ni veriyor, bilgisini veriyor. O
yalnız çocukların değil, yaşlılarında hakiki muallimidir. Yalnız muallimlikte değil, cemiyet
işlerinde de örnek gösterebilecek gibi çalışıyor. Aygül nerede? Aygül mektepte, talebelerinin yanında. Aygül köyde,
Rodoplu kızlarının yanında.
Aygül sahnede. Halkın yüreğinde Aygül. Başkalarına ışık
saçabilmek için yanmak lazım
olduğunu bildiğinden, işiyle
yanıyor.” Zamanla daha birçok benzeri gazete yazıları ve
kulak okşayıcı sözler duydum.
Örneğin: çalıştığım İl Sendikalar Birliğinin bir toplantısında
Başkanımız “Herkes kendisi
için, Gavazova ise on kişi için
çalışıyor” sözleriyle beni kutlamıştı. İl kütüphanesindeki
meslektaşlarım “Senin şubede bir yılda yaptığın, on yılda
yapılmamıştır”, sayın Komiserin “Sayenizde Çocukları suçlardan ve suçlulardan koruma
Komisyonunda gerçekleştirilen anlamlı girişimler İlde dahi
görülmüyor”, insanların “Teşkilatlandırdığın sayısız çeşitle
etkinliklerde kendine has öyle
bir tarzın var ki, bazen kendin iştirak edemsen de, senin
elinden çıktıkları belli ve her-

kes son derece mutlu kılıyor”
gibi sözleri yaptıklarıma verilen bir değerdir. İşte bu bana
yeter!
Ben yalnız işimin sınırlarında
kalmadım. Geldiğimizde zamanlar çok başkaydı. Bizler
her yönden çok daha gelişmiş bir bölgeden geliyorduk.
Yerlilere, gençlere verecek,
öğretecek şeylerin olduğunu
hissettim ve zaman içinde hep
beraber çaba gösterdik, emek
verdik. Her iki taraftan da ne
azim! Öğretmek ve öğrenmek
azmi! Çeşitli konularda konuşmalar tertipledik, hep beraber
kitaplar okuduk, türküler söyledik, oyunlar oynadık, memleket içi geziler düzenledik.
Hiç unutamadığım bir anı da
bu azmin belirtisi olsa gerek.
O zamanlar her köyde sanat
kolektifleri kuruyorduk ve
hepsi tertiplenen gösterilerde
hünerlerini en iyi şekilde sergilemeğe çabalıyorlardı.
Bir defasında festivale bir
gün kala bir kolektifimizde
aniden bir fikir doğdu – türkücüler sahnede giysileri ile
Bulgaristan bayrağını temsil
etmeleri. Ama nerede o vakit?
Arka sırayı teşkil eden erkeklerin beyaz gömlekleri vardı.
Orkestranın da zaten hususi
kırmızı giysileri vardı. Orta
sıradaki kızlar yeşil giymeliydiler. Ne yapmalı?! O gece
hiç uyumadık – kumaş alındı,
boyandı, gömlekler dikildi ve
yarınki gün sahnede herkesi
şaşırtıp ayakta alkışlandık.
İşte böyle, yıllarca sanat kolektifleri yönettim, amatör tiyatro gruplarında başrollerde
bulundum, turizm faaliyetlerinde aktif iştirak ettim, halk
arasında çeşitli etkinlikler
teşkilatlandırdım ve hiç yorulmadan, usanmadan kendimi
insanlara hasrettim.
Burada vurguyla belirtmek
isterim ki, anne ve babamın
da paha biçilmez mesleki hizmetleri, kız kardeşim
Remziye’nin Kırcaali ve Ardino hastanelerinin çeşitli bölümlerinde hemşire, bu arada
uzun yıllar kıdemli hemşire
gibi verdikleri emekler, aynı
zamanda aktif cemiyet hayatları ve aldıkları çeşitli ödüller
kayda değerdir.
İşte böyle, birçok yerli insan
doğduğu yerlerden uzaklarda
yaşamalarını sürdürürken, bizim ailemiz de kendi memleketimizden uzakta hayatımızın toplam 170 yılını sevgiyle,
kayıtsız şartsız Rodoplar’a ve
Rodoplulara adadık.
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Balkan Ülkeleri Gazeteciler Birliği Kuruldu
1. sayfadan devam

Gazeteciler Federasyonu kuralım. Bunu Avrupa Birliği'ne, Birleşmiş Milletlere kaydettirelim.
Balkanlardaki gazetecilerin bugün New York'ta da Brüksel'de
de temsilcisi olsun. Ola ki hiç
olsun istemiyoruz ama Balkan
coğrafyasında birinin burnu bile
kanasa biz de özgür basın olarak bunu dünya kamuoyuna duyurabilelim. İkincisi de devletin
yaptığı çalışmaları tüm Balkanlara, internetle 17 yaşındakine,
televizyonla köyde yaşayan teyzemize, amcamıza ulaşalım. Bu
açıdan Balkan Basın Birliği'nin
kurulmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz."
Anadolu Spor Gazetecileri
Genel Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yüksek
İstişare Kurulu Başkanı İbrahim
Erdoğan ise gazetecilerin yan
yana ve omuz omuza olamadıkları için sorunların çözülemediğini kaydetti.
Konuşmaların ardından ise
'Türk Basınının Balkanlardaki
Ayak İzleri' adlı panele geçildi.
Panelde Prof. Dr. Ahmet Günşen, Dışişleri Bakanlığı Edirne
Temsilcisi Elçi Metin Kılıç ve
Yrd. Doç. Dr. Veysi Akın birer
konuşma yaparak Balkanlardaki

gazetecilerin çalışma şartlarını
ele aldı.

Balkan Ülkeleri
Gazeteciler
Birliği kuruldu

Balkan Ülkeleri Gazeteciler
Birliği Platformu, Trakya Gazeteciler Derneği’nin ev sahipliğinde Edirne’de toplandı. Yapılan
çalıştayda, Balkan Gazeteciler

Birliği Kurucu Yönetim Kurulu,
Danışma Kurulu, Kurucu Genel
Kurul’u oluşturuldu.
Kendi aralarında görev yapan
Yönetim Kurulu Üyeleri, Balkan Ülkeleri Gazeteciler Birliği
Genel Başkanlığı’na Ali Soydan (Türkiye), Genel Başkan
Yardımcılığına Safeta Bisevac
(Sırbistan), Genel Sekreterliğe
İsmail Köseömer (Bulgaristan),
üyeliklere ise Ela Kasap (Koso-

Ajans BG Ofisi’nin açılışı yapıldı
Kırcaali’de Grand Mağazası’nın
bulunduğu binanın ikinci katında ağırlıklı Türkçe yayın yapan
Ajans BG Medya Grubu’na ait
Ajans.bg sitesi, gazetesi ve

Ajans.FM radyosunun resmi
açılışını yaptı. Ajans Medya
Grubu’nun sahibi sivil toplum
kuruluşu olan Adalet Federasyonu (BAF). Açılış kurdelesini
BAF Başkanı Sezgin Mümün
ile Türkiye Cumhuriyeti Filibe
Başkonsolosu Şener Cebeci
kestiler. Açılış töreni Kırcaali’de
BAF tarafından organize edilen
“Bulgarlaştırma Sürecini Kınama Bildirisinden 1 Yıl Sonra”
ana temasıyla yuvarlak masa
toplantısından sonra yapıldı.
Toplantıya katılan herkes açılışta da bulundu.
BAF Başkanı Sezgin Mümün,
konuklara ofisleri gezdirdikten

sonra Filibe Başkonsolosu Şener Cebeci ve HÖH Kırcaali İl
Teşkilatı Başkanı ve Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer’e
Ajans.BG yazılı birer saat ve

takvim hediye etti. İkisi de Türkçe ağırlıklı yayın araçlarının hayırlı olmasını dilediler. Sezgin
Mümün, site, gazete ve radyodan başka bir televizyon stüdyosu da kuracaklarını açıkladı.
Türkiye Radyo ve Televizyon
(TRT) ile işbirliği yapacaklarını
söyledi.
Ajans.BG Medya Grubu Koordinatörü Nahit Doğu, yeni
açılac ak radyo hakkında,
“Bulgaristan’da Türklerin bulunduğu her ilçede yayın olacak.
Tabii ki, bu aşamalı olacak. İlk
önce Kırcaali’den başlanacak,
daha sonra ilçe ilçe bütün ülkeye yayılacak. Razgrad, Silistre,

Şumnu, Rusçuk, yani Türklerin
bulunduğu büyük şehirlerde
temsilcilerimiz olacak. Genelde
Türkçe ağırlıklı yayın yapılacak,
birkaç saat da Bulgarca yayın
yapılacak. Şu anda Kırcaali
için 100 kilometrelik bir alana
karasal yayın yapabilecek kapasitede verici hazır. Elektronik
Medya Kurulu (SEM) Ajans.FM
radyo kuruluşuna Türkçe yayın
izni verdi, ancak Haberleşme
Düzenleme Komisyonu’nun
Ajans FM radyosuna yayın için
frekans tahsisi yapmadığı için
henüz yayına geçemiyoruz. İzin
çıktığı anda 2 saat sonra yayın
yapmak için teknik donanıma
sahibiz. TRT ile işbirliğimiz var,
vericileri zaten onlar sağlıyor.
Radyo’ya kabul ettiğimiz elemanlar TRT’de eğitim almaya
gidecekler. Orada 3-4 ay eğitimden sonra radyoda çalışmaya başlayacaklar. Bunlar dediğim gibi aşamalı olacak” diye
bilgi verdi.
Resmi açılış töreninden sonra katılanlar, “Arpezos” otelinin
restoranında verilen resepsiyona davet edildi.
Resepsiyonda BAF’ın işbirliği
yaptığı göçmen derneklerinden
Sevinç Kocaosman, akordeon
eşliğinde seslendirdiği Rumeli
ile ilgili şarkılarla keyifli anlar
yaşattı.
Resmiye MÜMÜN

va) ve Derya Ahmet (Romanya)
getirildi.
Balkan Ülkeleri Gazeteciler
Birliği Platformu 10 ülkeden 60’a
yakın gazetecinin katılımı ile
Trakya Gazeteciler Derneği’nin
ev sahipliğinde Edirne’de toplandı.
Platform çalışmaları içerisinde
gerçekleştirilen Çalıştay’ın moderatörlüğünü Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel
Başkanvekili Yılmaz Karaca ile
Trakya Gazeteciler Derneği
Başkanı Ali Soydan yaptı.
Bulgaristan, Bosna Hersek,
Yunanistan, Kosova, Karadağ,
Moldova, Sırbistan, Romanya,
Makedonya ve Türkiye’den 60

gazetecinin katılımı ile gerçekleşen çalıştayda yapılan karşılıklı
istişareler sonunda Balkan Gazeteciler Birliği Kurucu Yönetim
Kurulu, Danışma Kurulu ve Kurucu Genel Kurul oluşturuldu.
Ali Soydan (Türkiye), Ela Kasap (Kosova), İsmail Köseömer
(Bulgaristan), Safeta Bisevac
(Sırbistan) ve Derya Ahmet’ten
(Romanya) oluşan yönetim kurulu kendi aralarında toplanarak
görev bölümü yaptı.
Buna göre, Balkan Ülkeleri Gazeteciler Birliği Genel
Başkanlığı’na Ali Soydan (Türkiye), Genel Başkan Yardımcılığına Safeta Bisevac (Sırbistan),
Genel Sekreterliğe İsmail Köseömer (Bulgaristan), üyeliklere
ise Ela Kasap (Kosova) ve Derya Ahmet (Romanya) getirildi.
Toplantıda, Balkan Gazeteciler
Birliği Kurucu Yönetim Kurulu 5
kişiden oluşurken, Danışma Kurulu 4 kişiden ve Kurucu Genel
Kurul da 10 kişiden oluştu.
Danışma Kurulu, Metin Edirneli (Türkiye), Orhan Doğan
(Türkiye), Abdülhalim Dede
(Yunanistan), Adem Özsoy
(Türkiye), Genel Kurul Üyeleri
ise Azira Hristemovic (Bosna
Hersek), Müzekki Ahmet (Bulgaristan), Mirsat Rastoder (Karadağ), Ela Kasap (Kosova),
Enes İbrahim (Makedonya), İvana Köksal (Moldovya), Ervin İbram (Romanya), Medin Halilovic
(Sırbistan), Cengiz Ömer (Yunanistan), Rahmi Cinokur’dan
(Türkiye) oluştu.

FİLİBE TİCARET ATAŞELİĞİ NİTELİKLİ
YEREL UZMAN ALIMI İLANI
1. sayfadan devam
Başvuru dilekçesi
Güncel özgeçmiş
Kimlik Örneği/Tercümesi
Mezuniyet Belgesi Örneği/
Tercümesi
1 adet Fotoğraf
C- NİTELİKLİ YEREL UZMANDA ARANACAK ŞARTLAR
1) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden veya
dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.
2) Alanında tecrübe sahibi
olmak, temel istatistik, matematik, ekonomi, Bulgaristan
ve Konsolosluk görev bölgesi
başta olmak üzere illerin ekonomik ve idari kurumları ile yönetim yapısı hakkında yeterli
bilgiye vakıf olmak.
3) Yabancı uyruklular için,
Türkçe veya uluslararası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ol-

ması halinde ise bulunulan ülke
dilini veya bu ülkelerde geçerli
uluslararası dillerden birisini
bildiğini belgelemek.
4) Akademik nitelikte araştırma yapma ve rapor hazırlama
yeteneğine sahip olmak.
5) Bilgisayar kullanımı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye
sahip olmak.
6) Görevin gerektirdiği temsil
niteliklerine sahip olmak.
7) Çalışma şartlarının gerektirdiği bedensel ve zihinsel yeteneklere sahip olmak.
8) Görev yapılan ülkenin vatandaşlığına veya oturma ya da
çalışma iznine sahip olmak.
9) Türk uyruklu adayın erkek
olması durumunda askerlik görevini yapmış veya erteletmiş
olmak.
10)Sabıka veya adli sicil kaydı
olmamak.
11) Sürücü belgesi sahibi olup
araç kullanabilmek, seyahat
engeli olmamak.
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Bir siyasi mağdurun anıları
Resmiye MÜMÜN
Kayaloba Tür kan
Ç e ş m e’d e d ü z e n l e nen totaliter rejim şehitlerini anma törenine
Babaeski’den gelen 68
yaşındaki Seyidali Aliş
onlarca siyasi mağdurlardan biriydi. Aslen
Ardino’nun (Eğridere)
Rusalsko (Hotaşlı) köyünden olan Seyidali
Aliş, Kırcaali Haber gazetesine Bulgarlaştırma
süreci esnasında yaşadıklarını paylaştı.
1958 yılında ailesiyle
birlikte Burgaz İli’nin Aytos kasabasına göç eden
siyasi mağdur, “İsim değiştirme kampanyası sırasında 1985 yılında tutuklandım. Ortalama 11
ay sorgu ve işkenceden
sonra 15 arkadaşımla
birlikte Belene ölüm kampına gönderildim. Orada
4 ay ölüm hücrelerinde
tutularak işkencelere
maruz kaldım. Sofya 6.

Sorgulama Tahkikatına
götürüldüm ve orada
yeniden 4 buçuk ay sü-

Stara Zagora ’da (Eski
Zağra) Gizli İstihbarat
Servisine bağlı 6. müfre-

Siyasi mağdur, “Türkan bebeğin kanını ben
Belene’de dedesinin

ren sorgulamadan sonra
Ceza Kanunu’nun 108.
maddesiyle 5 yıl hapis
cezası aldım. Cezayı

zede tamamladım. 1989
yılında sınır dışı edilerek
Türkiye’ye gönderildim”
diye anlattı.

üzerinde gördüm. Çünkü
bebek vurulunca dedesi
acılar içerisinde yavrusunu kucağına alıyor ve
üzerlerinde kanı kalıyor.
O, Türkan’ın kanı omuzlarında olduğu için onu
ara sıra bizim yanımızda öperdi ve `Türkan’ı
omuzlarımda taşıyor gibi
hissediyorum` diye ifade
ederdi. Bu sözleri duyunca biz arkadaşlarla
gözyaşlarına hakim olamıyorduk” diye paylaştı.
Seyidali Aliş, “Tek sözle
hayatımızın ilkbaharında
ne çocukluğumuzu yaşayabildik, ne de gençli-

Bulgaristan'dan Getirttirilen Tarihi
Eserler Edirne'de Sergilenecek
T.C. Kültür ve Tur i z m B a k a nı Ertuğrul Günay'ın
Bulgaristan'dan getirdiği tarihi eserler, Edirne
Arkeoloji ve Etnografya

Müzesi'nde sergilenecek.
Edirne İl Kültür ve
Turizm Müdürü İrfan
Özcan, yaptığı açıklamada, tarihi ve kültürel eserlerin iadesi
konusundaki işbirliğinin ardından, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın
Bulgaristan'dan 20
antik eser getirdiğini

hatırlattı.
Kültür ve Tur izm
Bakanlığı'nın yurt dışına kaçak veya gayri
kanuni yollarla gönderilen eserleri geri getir-

me gayreti içinde olduğunu belirten Özcan,
"Bakanımız ve Müzeler Genel Müdürümüz,
Bulgaristan'a bizzat
giderek, Sofya Milli Tarih Müzesi'nden Roma
dönemine ait mermer
kadın heykel gövdesi
ile aralarında sikkelerin de bulunduğu 20'ye
yakın irili ufaklı gümüş
ve bronz eseri kenti-

mize getirdi" şeklinde
konuştu.
Özcan,
Bakan
Günay'ın Edirne için güzel bir jest yaparak söz
konusu eserleri Edirne
Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne armağan
ettiğini, Bulgaristan'dan
Türkiye'ye getirilecek
400 parça eserin de
Edirne'de bırakılmasını
arzu ettiklerini bildirdi.
Eserlerin envanter
çalışmasının tamamlandığını ifade eden
Özcan, "Sayın bakanımızın Bulgaristan'dan
getirdiği eserlerin envanter çalışması yapıldı, bakım ve restorasyon çalışmalarının
ardından sergilemeye
başlayacağız" ifadesini
kullandı.
Bulgaristan'dan getirilen eserler arasında, 3.
yüzyıl Roma dönemine
ait mermer kadın heykel gövdesi ile aynı döneme ait kadın büstü,
bronz ve gümüş sikkeler, mühür ve ağırlıklar
bulunuyor.

ğimizi. En güzel yıllarımı
mahvettiler. Artı oğlumu
da Veliko Tırnovo Spor
Akademisi’nde okuduğu sırada tutukladılar ve
daha yaşı 17 olduğu için
Boyçinovtsi Çocuk Islahevine götürdüler. Oradan da Belene’ye gönderdiler. Daha sonra onu
da Eski Zağra’ya getirdiler ama ikimizi bir araya
koymadılar. Oğlum da
toplam 3 yıl hapiste kaldı. Şundan da mutluyum
ki, aynı benim yatmış olduğum hücrelerde daha
sonra Todor Jivkov’u da
gördüm” diye paylaştı.
Tutuklama olayını şöyle
anlattı: “Benkovski (Killi)
ve Momçilgrad (Mestanlı) bölgelerinde meydana
gelen olaylar esnasında
bazıları bizim taraflara
kaçmışlar. Onların vasıtasıyla orada vuku bulan
olaylardan haberdar olduk. Bütün bu olanlardan
basına bir şey yansımadı. Bunun için ülkede
çıkan olayları dünya basınına duyurmak ve soykırım sürecini protesto
etmek amacıyla 3 Ocak
1985 yılı tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Burgaz
Başkonsolosluğu binası
önünde miting düzenledik. Yaklaşık 1000-2 000
kişi toplandık. Mitinge
katılmak için trenle yolculuk yapan çok sayıda
Türk’ün toplu halde nereye gittiklerini öğrenince
polis bir kısmını tutukluyor. Ancak işe gidiyorum

diyenler mitinge gelebiliyorlar, yani her şeye rağmen 300-400 kişi oraya
erişebiliyor. Fakat ondan
sonra da topluca tutuklama uygulandı bizlere.
200-300 kişiyi okullara,
hapishanelere kapattılar.
Mitingi organize edenleri
de bularak 3 ay sorgulamadan sonra 8 kişiyi
Belene kampına gönderdiler. Bazılarını 5-10 günlüğüne tutuklayıp serbest
bıraktılar. Birçoklarını
Mihaylovgrad, Vratsa ve
Vidin bölgelerindeki Bulgar köylerine 4 yıllığına
sürgün ettiler. En çarpıcı olan şu ki, ne Türkan
bebeğin katili bulunabildi,
ne de bize işkence yapanlar. Yöneticilerin ve
bürokratların hiçbiri cezalandırılmadı. Bu kara
günler için elimize geçen belgeler var, kitaplar
yazıldı. İsim değiştirme
kampanyasını gerçekleştirenlere daha yüksek
rütbeler verilerek mükafatlandırıldılar. Çili’de
askeri bir darbe yapıldı.
Cunta başkanı General
Augusto Pinochet’i 30
sene sonra yargıladılar.
Ama bizim ülkede maalesef, 23 yıl demokrasi olmasına rağmen soykırım
süreci sanıklarının hiçbiri
yargılanmadı. Sözde soruşturma başladı, fakat
hala bir sonuç yok” diye
kaydetti.

Vergi ve sigorta yükümlülükleri
internet üzerinden takip edilebilir
Kişisel kimlik numarasına (PIN) sahip veya
elektronik imzayla belge
sunan her bir Ulusal Gelir Ajansı (NAP) tüketicisi
internet üzerinden (online) vergi yükümlülükleri
hakkında bilgi edinebilir.
“Yükümlülükleri Yoklama” adlı yeni elektronik
hizmet ajansın 1 Ocak
2013 tarihinden itibaren
vergi ve sigorta ücretlerinin ödenmesi için tek
bir hesabın devreye geçmesi kampanyasının bir
parçasıdır.
Bu yılbaşından itibaren
tüm vergi ve sigorta ücretleri ek zorunlu emeklilik sigorta ücreti istisna
olarak sadece tek bir

banka hesabı aracılığıyla
ödenecek.
Bundan başka para
ödemesi yapılırken çeşitli ödemeler için gereken
parolalar da düşüyor.
Ayrıca hangi esasa göre
vergi ödendiği belirtilmeyecek, çünkü ödemeler
vergi ödeme hakkının
doğduğu tarihe göre yapılacak.
Vergi ve sigorta ücretlerinin tek bir hesaptan
yapılmasıyla birlikte geciktirilmiş sigorta ücretleri faizleri de düşecek ve
geciktirilmiş vergi ücretleriyle eşit olacak.
Sigorta ücretini ödemede geç kalan herkes
Bulgar Halk Bankası’nın

o dönem için temel faiz
yüzdesi miktarından başka artı yüzde 10 oranında faiz ödeyecek. 1 Ocak
2013 tarihinden sonra sigorta ücreti ödeme süreleri de birleştirilecek.
NAP kurumundan tüketicilerin kapatılmamış
veya tam olarak miktarını
bilmedikleri vergi borcu
olup olmadığını yoklamalarını ve mevcut vergilerini ödemeleri çağrısında
bulundular. Tüketicilerin
bu konuda soruları olduğunda ikamet adresi veya
temsil ettikleri derneğin
kayıt adresine göre hizmet veren vergi dairesi
ofisine başvurabilirler.

Kırcaali Haber
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Hasansabri Ahmedov: “Milletvekilleri, seçmenleriyle ilgilenmiyor”
Ardinolu (Eğridere) 81
yaşındaki Hasansabri
Ahmedov, “Milletvekilleri
seçmenlerin problemleriyle ilgilenmiyor ve seçildikleri bölgeleri son derece
seyrek ziyaret ediyor.
Milletvekillerin kabul
günleri yok ve yılda sadece bir kere geliyorlar, bu
ise yetersiz” diyor. Onun
ifadesine göre milletvekillerin seçmenlerle konuşup problemlerinden
haberdar olmaları için onlarla daha sık görüşmeleri
gerekiyor.
Hasansabri Ahmedov,
“Halk, milletvekillerini sadece seçim kampanyalarında görmekle yetinmeyip, kimlere oy verdiklerini
bilmeliler” diye kaydetti.
O, iki dönem /1966-1974/
Ardino Belediye Halk
İcra Komitesi Başkanı ve
1974-1979 yılları arasında
Başkan Yardımcısı görevinde bulunuyor.
6 Mar t 1931 Ardino

doğumlu. Ailesi başlıca
tütüncülükle geçiniyor.
1948 yılında ilköğretimli
olmasına rağmen yakın
Yabılkovets (Elmalı) köyündeki okula öğretmen
görevine getiriliyor.
Hasansabri Ahmedov,
“İki yıl her sabah ders
vermek için yaya gittim.
Geçen asrın 50’li yıllarında yerel NARKOOP
Tüketici Kooperatifi tarafından Haskovo (Hasköy) Ticaret Muhasebe
Okulu’na eğitim görmek
için gönderiliyor.
1951 yılında Ardino’dan
Münire Solakova ile evleniyor. Şahin, İsmet ve
Fikret adında üç oğlan
sahibi oluyorlar. Şimdi 6
torun ve 2 torun çocuğuna seviniyorlar. Hepsi
yüksek eğitimliler. En büyük gururları torun çocukları 5 yaşındaki Dilara ve
6 yaşındaki Mete.
Hasansabri Ahmedov,
13 yıl Ardino NARKOOP

Tüketici Kooperatifi Başkanlığını yapmış. 1966 yılında yerel Belediye Halk
Konseyi’ne başkan olma

lise eğitimi yoktur. Dört
yıl Kırcaali Aleko Konstantinov Ekonomi Meslek
Lisesi’nde okuyor.

vinde bulunuyor. Geçen
asrın 90’lı yıllarından beri
emekli.
Hasansabri Ahmedov,

teklifi alıyor. Bunu eğitimine devam etmesi şartıyla kabul ediyor, çünkü

Uzun yıllar eski Ardino
Bayındırlık Belediye Şirketi (BKS) Müdürü göre-

10 yıldan fazla yerel
Emekliler Kulübü’nün başkanıydı. Halihazırda Ardino Cami Encümenliği Denetim Kurulu Başkanı. Şu
an devleti yöneten GERB
Partisinin yönetimini başarısız buluyor. Bugünkü
siyaseti, “İnsanların beklentisi gerçekleşmedi.
Devlet çok kötü durumda.
Ekonomi her geçen günle daha da kötüleşiyor.
İşsizlik artmaya devam
ediyor, gelirler azalıyor
ve insanlar fakirleşiyor.
Hastaneler kapanıyor.
Küçük yerleşim yerlerine
daha az mali kaynaklar
tahsis ediliyor ve ülkedeki
büyük şehirlerin altyapısı

Bir fotoğrafın gerçeği
Recep ARİF
Kırcaali’de yerel bir
gazetede “Tarihi değiştirmek yeter” başlıklı
bir yazı basıldı. Müellifi Trakyalılar Derneği
Başkanı Nikolay Dimitrov.
Y a z ı s ı n d a ,
“Rusalsko’ya bu kilise
bir zamanlar inşa edilmiş, şimdi nerede ve
nasıl kayboldu bu Bulgarlar?” diye soruyor.
Yazı ile beraber basılan fotoğrafta ön planda kilise binası. Diğer
görünen bina ise eski
belediye binasıdır.
Geçmişte Rusalsko
belediyesi Ardino (Eğridere) ilçesinin nüfus ve
toprak bakımından en
büyük belediyesiydi. Buradaki Bulgarlar hiçbir
yerde kaybolmamıştır,
çünkü bu bölgede Bulgar yoktu. Olmayan bir
varlık kaybolur mu? Yok
olan şey yine yoktur. Ne
Rusalsko’da (Hotaşlı),
ne Nenkovo’da (Visallar), ne Avramova’da (İbramlar), ne Doyransi’de
(Doyranlar), ne
Spoluka’da (Olcak), ne
Lübenova’da (Ürpek),

ne Yatacıkta’da, Pesnepoy (Işıklar) ve ne
de başka köy ve mahallelerde yerli Bulgar

hanesi yoktu. Kilisenin
tarihine gelince, nasıldır? Askeri rejim esnasında (1934 – 1936) iç
Bulgaristan’dan gönderilen belediye memurları buraya bir kilise
kurma (dini vecibelerini
icra etmek) için niyet
etmiş veya düşünülmüş
fakat inşasına başlanılmamış. Kilisenin inşası

1945 – 1946 senelerinde oluyor. Bu teşebbüsü icra eden Rusalsko
belediyesinin mal mü-

dürü (birnik) Yordan Kisöv oluyor. Kisöv uzun
zaman orada kalıyor.
Yaşlı annesi ve ailesiyle yaşıyor. Kilisede
papaz falan yok. Yani
annesinin arzusunu yerine getiriyor. Sosyalizm
döneminde kilise tarım
kooperatifinin (TKZS)
deposu olarak kullanılıyor. Yordan Kisöv’a

Danço diye hitap ediyorlardı. Türklerle çok
iyi komşuluk, dostluk
ediyordu. Yordan Kisöv

1918 doğumlu olup,
2000 yılında vefat etti.
Kırcaali’de “Metalurg”
№14 sokağında yaşıyordu. Yani bu kilisenin
tarihini Rusalsko yöresinde yaşamış veya
yaşayan yaşlı ve orta
yaşlı her kişi iyi biliyor.
Aynı makalede, Çerno o ç ene belediye si Gabrovo köyünde

bulunan Bulgarlar
Mandra köyüne zorlu
kovulmuşlar diye belirtiyor. Gabrovo köyünde
Yunanistan’dan gelen
Trakyalı birkaç hane
varmış. Onları kimse
oradan zorla kovmamıştır. Kendileri gitmişler. Gabrovo, Komuniga, Paniçkovo ve diğer
etraf köylerde Pçelarovo hariç yerli Bulgar
yoktur.
Per perek bölgesi nin Çereşitsa (Kirezli),
Most (Köprülü), Baştino (Babalar), Konevo
(Kratlı) v.s. köylerdeki
Trakya’dan gelip meskun olan böyle Bulgarlardır. Tarım kooperatifleri kurulduktan sonra
tamamen buralardan
göç ederek, Kırcaali,
Haskovo ve diğer şehirlere yerleşmişlerdir.

için çalışılıyor” diye güncel hayatı yorumluyor. “İnsanlar otoban, büyük spor
tesisleri kurulmasına karşı değil, fakat küçük yolların asfaltlanması, arıtma
tesisleri için de mali kaynaklar ayrılmalı. Örneğin,
Ardino Belediyesi’nin Kroyaçevo bölgesinde arıtma
tesisi olması öngörülen
yeraltı kanalizasyon sisteminin değiştirilmesi
için proje mevcut, fakat
onun gerçekleşmesi için
henüz devletten finansmanlar sağlanmış değil.
Ardino’ya su temin edilmesinin ilk aşaması 1956
yılında oldu. Su boruları
sürekli arızalanıyor ve
yenilenmesi şart” diye
özetliyor.
O, bütün bunların 2013
yılında yapılacak Parlamento seçimlerinde Boyko Borisov hükümetine
çok kötü oyun oynayacağından emin.
Onun ifadesine göre
Ardino’da hayat, son yıllarda çok kötü durumda.
“Yerli halkın büyük bir
bölümü düşük aylık alan
emekli kişiler. Bu sebepten dolayı zor geçiniyor,
sağlığı için zor para ayırıyorlar.
Çocukları olan genç
aileler daha da zor geçiniyor. İşsizlik gençleri geçim kaynağını yurt içinde
veya yurt dışında aramaya zorladı” diye üzüntüyle
belirtiyor.

Güner ŞÜKRÜ
Böyle saçma sapanları
yazmakla Bulgaristan’ın
diğer yerlerinde yaşayan Bulgar vatandaşları manipülasyona getirilip beyinleri yıkanmak
isteniliyor. Aynı yakın
geçmişte olduğu gibi,
hususi bir maksatla yapılıyor. Böyle yazılanlar
utanç verici ve gerçekle hiçbir ilgisi yoktur.
Bulgaristan’da Türk ve
Bulgar halkı nerede
olursa olsun iyi birer
komşu olarak hoşgörü
içinde yaşamış ve yaşamaktadır.
İçerisinde bulunduğumuz ekonomik kriz kazanında hep beraber
kaynıyoruz. Olur olmazları yazmak, konuşmak,
derinleşmekte olan demografi krizini halledip
Bulgar ulusunu arttırmayacaktır.
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Mestanlı'da Tarihi Buluşma
Yeni demokratik Bulgaristan
tarihinin temel atıcılarının buluşmasından sonra 25 Aralık günü
tarihte yerini aldı. Komünist zulmüne karşı silahsız mücadele
yürütmüş üç nesil siyasi tutuklu ve mağdurlar, yurt içi sürgün
ve zorunlu göç yaşayanlar ile
şehit yakınları Momçilgrad’da
(Mestanlı) bir araya geldiler.
Defalarca eritme ve yok edilme girişimlerine maruz kalıp
direndikleri için çeşitli şekilde
bunun cezasını çeken, ülkenin
dokuz ilinden ve Türkiye’den
80’den fazla kişi tarihi buluşma
gerçekleştirdiler.
Başlangıç, yürekleri sözlerin
gücüyle dağlayan şiirlerdeydi.
Şiirleri okuyan minik çocuklar
dinleyicilerin çoğunu ağlattı.
Daha sonra mağdurlar, acı hatıraları canlandırarak, kendilerinin yaşadıklarını anlatan şiirleri
gözü yaşlı, ama bir o kadar da
umut dolu gözlerle dinlediklerini
paylaştılar.
Şiir demeti sonrası, katılımcıların birçoğu ki bazıları ölüm
kamplarında ve hapislerde koğuş ve acı talih dostu olmuşlar.
Kendi vatanında yabancı olarak
görülme sonucu yaşadıkları

trajediyi sözlerle anlattılar. Adının açıklanmasını istemeyen bir

lık arasından başka bir siyasi
mağdur: “Gençliğimi çaldılar,

Sliven, Tırgovişte, Şumen ve
Kırcaali illerinden bir araya ge-

katılımcı: “Bugüne kadar hala
anlamış değilim, neden tutuklanıp ceza evine gönderildim.
Oysa ben sadece silah zoruyla
adımın değiştirilmesine karşı
gelmiştim!” O esnada kalaba-

çocuklarımın büyümelerini göremedim” diye sesini yükseltti.
O insanların acı talihi sırayla birer birer yeniden anılarla
canlandırıldı. Blagoevrad, Burgaz, Varna, Razgrad, Silistre,

len komünist rejimi mağdurları,
kendilerini daha kenetlenmiş ve
güçlü olduklarını dile getirdiler.
“BİRLİK VE BERABERLİKLE
DAHA GÜÇLÜ”
Konuşmacıların neredeyse

Petya, yeni sergisinde Rodoplar’da
milli kıyafetleri tanıtıyor
Resmiye MÜMÜN
Kırcaalili ressam ve moda tasarımcısı Petya Zengin KRIG
Sanat Galerisi’nde “Rodop
Efsaneleri” başlığında üçüncü
kişisel sergisini açtı.
Sergide Petya, büyük babaannesinin 90 yıllık evinin çatısından aldığı 22 eski Türk kiremidi
üzerine çizdiği resimleri tanıtıyor. Bununla Petya Kırcaali’de
bir ilke imza atmış oluyor.
Petya’ın yeni eserlerini görmek
için sergi açılışına çok sayıda
sanatsever geldi. Onların arasında Otets Paisiy Lisesi resim
öğretmeni İrena Zaharieva’nın
yönetmenliğinde 7. sınıf öğrencileri vardı. Gençler, Petya’dan
akrilik boya tekniği hakkında
bilgi aldılar.
Sofya’da Bosfor restoranının
sahibi İzmirli işadamı Ferhat
Zengin’in eşi olan Petya bir
süre Türkiye’de yaşadıklarını
paylaştı. O zaman, memleketi Kırcaali’ye hasret çekmeye

başladığını ve baba ocağının
sıcaklığını özlediğini ifade etti.
İşte o sırada modern evlerde süs eşyası için eski Türk

Nikolovo köyünde anne ve babasının yanında kalıyor. Orada fikrini gerçekleştirmek için
babaannesinin 90 yıllık evinde

kiremitleri kullanarak, özgün
eserler yaratma fikri doğuyor.
Bulgaristan’a dönünce bir süreliğine Haskovo’nun (Hasköy)

bulunan kiremitleri kullanmaya karar veriyor. Böylece bir
ay içerisinde kiremitlere akrilik
boyayla Rodoplar’dan milli kı-

yafetlerle 21 kızın ve 1 dervişin
stilize edilmiş portrelerini çiziyor.
Petya, bu eserlerinde çok
detaylı ve olağanüstü parlak
renklerle Rodoplarda yaşayan
farklı etnik grupların milli kıyafetlerine özel vurgu yapıyor.
Petya, Kırcaali, Haskovo, Ardino (Eğridere), Cebel (Şeyh
Cuma) gibi bölgelere ait farklılıklar gösteren milli kıyafetleri tanıtmaya çalıştığını belirtti.
Bir buçuk yaşındaki Nisa adında kızını büyüten Petya, “Bu
sergiyi gerçekleştirmekten çok
memnunum. Kendimi çok iyi

tamamı birlik ve beraberlikten
doğan gücün altını çizdiler.
Geceyi onurlandıran Mustafa
Karadayı, “…Rodopların bazı
kısımlarında bir takım süreçler
yaşanırken, bizler, oradakiler
farklı derdik ancak bir müddet
sonra aynı olduk. O zaman da
Rodopların diğer kısımlarıyla
Deliormanlılar, `onlar orada
farklılar` derlerdi, ancak çok
yakında hepimiz aynı olduk,
aynı talihi paylaştık. Acıda da,
kederde de, trajedide de.”
Her katılımcıya, demokrasi
adına hala vermeye devam
ettikleri mücadeleden dolayı
HÖH Genel Başkanı Dr. Ahmet
Doğan adına birer onur belgesi
verildi, “Bulgaristan’daki Türkler” ve “Geriye doğru dalga”
kitapları hediye edildi.
Bulgaristan Demokratik İnsan Hakları Koruma Ligi'nin
eski başkanı Mustafa Ömer,
“Bulgaristan Türk milli kurtuluş
harekâtı” ve HÖH partisi kurucularından Necmettin Hak, Bulgaristan Adalet Federasyonu
(BAF) Başkanı Sezgin Mümün
de katılımcıların arasında yer
aldılar.
İsmail KÖSEÖMER
hissediyorum. Annelik bana iyi
geliyor. Mutluyum, huzurluyum”
diye paylaştı.
Bundan 6 ay önce Petya Zengin aynı galeride “Kahve Aroması İle” adlı sergide kahveyle
çizdiği resimlerini tanıtmıştı.
2010 yılında ise “Bulvarda Kuklalar” adlı moda figürlerini tanıtan ilk kişisel sergisini açmıştı.
Petya Zengin, 2011 yılında
KRIG Sanat Hareketi’nin Dıjdovnitsa (Yağmurlar) köyünde
gerçekleştirdiği genç yaratıcılar
için uluslararası sanat programında yer aldı.
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