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SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

Haydi, Hepimiz Dilekçe Verelim, Ana Dilimizi Güzel Bilelim!
Dil, insanın Dünya’ya 

açılan penceresidir. Bir 

insanın ana dilinden 
kopması veya koparıl-
ması onun yalnızca ai-
lesi, milleti ile bağlarının 

kopması değil, aynı za-
manda Dünya ile bağla-

rının kopması demektir. 
Çok değerli anne ve 

babalarımız!
Türkçe dersi bir yük 

değil, çocuğun bir 
zenginliğidir, okul ba-

şarısını arttıracak en 
önemli etkenlerden 
biridir! 
Bir çocuk kendi ana 

dilinde ne kadar güçlü 
olursa, herhangi başka 
bir dili de aynı ölçüde iyi 
ve sağlam olarak öğre-
nir!
Türkçe öğret imine 

sahip çıkma hepimizin 
elindedir!
Çocuklarımızın ana dili 

Türkçe, okul dili Bulgar-
ca – bu bir zenginliktir! 
Bu yüzden sizleri çocuk-
larımızın çok dilliliğini 
evde, yuvada ve okulda 
desteklemek için gerekli 
çalışmaları yapmaya ça-
ğırıyoruz! 
Değerli veliler, 
Bulgaristan Anaya-

sasının vermiş olduğu 
haklardan yararlanarak, 
çocuklarımızın Anadil-
leri Türkçeyi okuyup 
öğrenmeleri için duyarlı 
olalım! 
Doğal hakkımızı kul-

lanarak Anadilimizi ço-
cuklarımıza okutalım. 
Anadil imiz Türkçeyi 
ders olarak seçebilmek 
amacıyla dilekçe ver-
mek için son tarihin 19 
Mayıs 2013 olduğunu 
unutmayalım, çevremize 
de duyuralım. Türkçemi-
zi yaşatalım!

Türk Kültür ve Sanat 
Derneği 

Güney Bulgaristan 
Türkçe Öğretmenleri 
Derneği

Zorunlu Seçmeli Türkçe 
Dersini Okuma Çağrısı

“Anadilini öğrenmek 
ve korumak diğer bir 
dilin öğrenilmemesi 
pahasına olmuyor”
Güney Bulgaristan 

Türkçe Öğretmenle-
ri Derneği ile Kırcaali 
Türk Kültür ve Sanat 
Derneği okullarda seç-
meli ders olarak Türk-
çenin okunması için 
bilinçlendirme hareketi 
başlattı. Başta Kuzey 
ve Doğu Bulgaristan 

Türkçe Öğretmenler 
Derneği olmak üzere, 
ülke genelinde etkin-
lik yürüten çok sayıda 
dernek de "Uyan, Ana-
diline, Kültürüne Sahip 
Çık!" Girişimine katıl-
ması bekleniyor.
Bu iki dernek sonra-

sı Mestanlı Türk Kül-
tür Sanat ve Etkileşim 
Derneği, Sofya Kültürel 
Etkileşim Derneği de 

Devamı 3’de
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Şair Ferhat bu eserini 
1916 yılında kaleme al-
mış olsa gerek. Yaşının 
yetmiş altı oluşundan 
sözetmesi bunun bir ka-
nıtıdır. Vatana muhabbeti, 
sevgisi sonsuz olan şair 
okurlarına hitaben şöyle 
demektedir:
“Ey birader, vasiyet 
edeyim sana
Feda et canını sen bu 
vatana
Vatan bir madendir aklı 
olana
Devir olmaz hatırdan 
bir zaman vatan.”
“ H A R B - İ  U M U M İ 
DESTANI” yurdumuz 
Bulgaristan’ın Birinci Ci-
han Savaşına katılma-
sından önce kaleme alın-
mıştır. Çünkü bir dörtlükte 
şunları okuyoruz:
“Bulgaristan yakayı 
vermedi ele
Rüsva-i alem olup düş-
medi dile
Düşündü milleti verme-
di ele
Hesapsız güdene sor, 
neler oldu.”
Devamen:
“Gelelim Türkiye ver-
mez payını
Sonra çıkar aslı Türkün 
oyunu
Türkler arabayla avlar 
avını
Mustafa Kemal’e sor 
neler oldu.
Buradan anlaşılıyor ki, 
Türkü yeryüzünden sil-
mek isteyen karanlık 
güçlerin ve ordularının 
Çanakkale savaşlarında 
görülmedik bir yenilgi 
almalarından sonra ya-
zıldığını söyleyebiliriz. 
Orada neler olduğunu en 
iyi, bütün Cihana ancak 
Türk ulusunun büyük ev-
ladı Mustafa Kemal Paşa 
söyleyebilir. Düşman yıl-
lar sonra Atatürk’ü ebedi 
mekanına uğurlarken, 
tabutu başında da Ana-
fartaları anımsatmıştır. 
Hatasızca hazırlanmış 
hesap edilen saldırılara, 
asıl hatasız  cevap veren 
Mustafa Kemal Paşa ve 
onun ordusu, Türk’ün 
mert ve ölümsüz evlatla-
rı olmuştur. Çünkü Türk 
askeri vatanı savunurken 
savaştan önce ölmeyi 
öğrenerek sahneye çık-
mıştır. Artık Türk milleti-
ni Türk devletinin kaderi 
Mustafa Kemal Paşa’nın 
elindedir. Bunu şair Fer-
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  Dr. Sabri ALAGÖZ

Kurtar Vatanı Paşam
hat çok uygun bir biçim-
de dile getirmiş, ustaca 
yansıtmıştır. Şairin biçtiği 
değer:
“Ülkeler boş yere kana 
boyandı” ve bunun ne-
ticesi olarak, vatansız 
kalanlara Birinci Cihan 
Savaşı’nın insanlığa ne-
ler geçtirdiğini sormalı, 
demektedir. Şairin fel-
sefesi yaşam gerçekle-
ridir. Bunu da “Cehalet 
Destanı”nda yansıtmak-
tadır. Ana fikir: “İlmi yok-
sa bir kişinin ehli kamil 
olmaz”. Kişiyi “mağdur”, 
“mağlûp”, “ifgal”, “rüsva”, 
eyleyen hep cehalettir. 
Şair haklı olarak ortaya 
attığı şairane fikrini şöyle 
özetler: “Cahil ile kavle 
girme, yoktur sadık sözü 
/Milyoner olsa cihanda 
açtır onun gözü.”
Doğu Rodoplar’ın yetiş-
tirdiği şair Ferhat’ın kü-
çük kitabındaki dördüncü 
eser de “MUSTAFA KE-
MAL PAŞA DESTANI”dır. 
Destan on dört dörtlükten 
oluşmaktadır. Hece ölçü-
süyle kaleme alınmıştır. 
6/5 duraklı, AAAB uyak-
lıdır. Destanın içerik ve 
kuruluşundan ayan olu-
yor ki, eser büyük bir iç-
tenlikle, Mustafa Kemal 
Paşa’nın Türk ulusunun 
biricik kurtarıcısı oluşu 
inancıyla, onun dünya-
yı şaşırtacak zaferine 
başlılıkla, Türk askerinin 
onun komutanlığı saye-
sinde vatanın istiklale 
kavuşturacağı inancıyla 
kaleme alınmıştır. Şair 
bu inancının gücünü her 
dörtlüğün sonunda tek-
rarladığı “AMAN KEMAL 
PAŞA, KURTAR VATANI” 
dizesiyle ifade eder. Şai-
rin insanlığı, adaletsever-
liği “zalimlerden İslam’ın 
hakkın” almaktan söz 
etmesinde görülmekte-
dir. Bir başka deyimle, 
şair birçoklarının öç alma 
fikrinden tamamen uzak 
kalmaktadır. Şunu da 
belirtmeden geçmek ola-
maz. Yunanlıların Türk’e 
ve Bulgara ezeli düşman-
lığını da dile getirmekte-
dir. O yüzden de bir nevi 
Kemal Paşa’yı Türkün 
vatanını kurtardığı gibi, 
Bulgar ordusuyla cenkte 
birçok esir aldığını ve as-
kerin yüzde doksan doku-
zunun gözlerini oyduğunu 
da hatırlatmaktadır. Şair 
bu destanı millete “bergü-
zar” (armağan) etmiştir. 
Kusurları varsa bağışlan-
masını rica etmektedir.
Yazımızda (araştırma) 
“Mustafa Kemal Paşa 
Destanı”nın Latin alfa-
besi ile deşifre edilirken 

bazı gazete ve dergilerde 
kaçırılan tamsızlıklara de-
ğinmek isteriz. Örneğin, 
“Bizim Anayurt” gazetesi. 
Üçüncü dörtlüğün ikinci 
dizesindeki ilk kelime “ol” 
değil, “evvel” diye okunsa 
gerek. Heceleri sayıver-
mek bunu desteklemek-
tedir. İkinci mısrasında 
ise, Yunanlıların katet-
mesinden değil kastetme-

sinden söz edilse gerek. 
Beşinci dörtlüğün ikinci 
dizesindeki ilk kelime 
“hata” yerine “hatta” ola-

cağında şüphemiz yok-
tur. Dokuzuncu dörtlükte: 
“Mustafa Kemal Paşadır 
ki dönmezem geri” yerine 
“Mustafa Kemal Paşa der 
ki, dönmezem geri” olma-
lıdır. Sonuncu dörtlükte 
de belirli bir aksaklığa gi-
dilmiştir, fikrindeyiz: “Bir 
güzar”ın yerini “anmalık” 
veya “armağan” anlamı 
taşıyan “Bergüzar” al-

malıdır. Yeri gelmişken 
Atatürk’ün Arap Alfabesi-
ni bırakıp Latin alfabesine 
geçmesinin nedenlerini 

de hatırlatmak yerinde 
olacaktır. Altıncı dörtlük-
teki ikinci dize “Ruz şep 
bu millet duacı size” de-
ğil de, Farsça izafet (isim 
tamlaması) olan “Ruz-i 
şep bu millet duacı size” 
olmalıdır. Bunları belirt-
mekle şairin hece ölçüsü-
ne ayak uydurarak eserini 
kaleme aldığına da tekrar 
kanıt getirmiş oluyoruz, 
düşüncesindeyim.
Araştırmamıza son verir-
ken şairin dini görüşleri 
üstüne bazı yazılı kay-
naklarda kasıtlı haksızlık 
edildiği fikrini paylaşmak 
isterim. Yukarıda ismi-
ni zikrettiğimiz Recep 
Dede’ye göre şair dinsiz, 
yani Bulgaristan’da, özel-
likle totaliter komünist re-
jimi döneminde bazılarına 
geçim kaynağı oluşturan 
ateist değildir. Çünkü 
Recep Dede onu Cuma 
günleri Hasımların orta 
mahallesinde, Bayram 
namazılarında gördüğü-
nü hatırlatmaktadır. O 
din ve iman sahibidir. O, 
Allah’a niyaz ve dualarını 
orta Mahalle Camiinde 
gerçekleştirmektedir. İh-
tiyar bu görüşünü hiç te-
reddütsüz tüm komşular 
çerçevesinde tekrar tek-
rar belirtmektedir. Söy-
lediklerimizin desteğini 
“Mustafa Kemal Paşa 
Destanı”nda yer almış 
olan “Cümlemiz diyelim 

Rabbimiz kadir”, “Mevla 
ömür versin her ikinize”, 
“Şükredip hüdaya kılıncı 
takın”, “Al o zalimlerden 
İslamın hakkın”, “İnşallah 
kıralı tutarız diri” dizelerin-
de de görmekteyiz. Kom-
şu Jinzifovo köyü imanı-
nın veya bir başkalarının 
hatalarını veya yolsuz-
luklarını göstermek he-
nüz dinsizlik veya ateizm 
demek değildir. “Vatan 
Destanı”nda ikinci dörtlü-
ğün ilk iki dizesi “Gerçek 
baki değil, fanidir ama /
Bizi de bu vatanda halk 
etti Mevla”, onuncu dört-
lüğün ilk mısraları “Anlar 
o vatanda olurlar kayyim 
/ Beklerler kıyamet günü-
nü daim”, “Harb-i Umumi 
Destanı”ndan “Hakkın 
emriyle gör neler oldu” 
dizelerine ne diyelim?..
Maalesef elleri kırılası po-
lis, şair Ferhat ölür ölmez, 
evindeki bütün el yazıları-
nı alıp yakmış. Onları ya-
kabilmesi için kimbilir ne 
kadar zaman beklemiş. 
Zannımca korkmuş… gün 
gelip nesillerin bu paha 
biçilmez mirası arayıp 
dünya yüzüne çıkaraca-
ğından korkmuş. Kimbilir 
şairin eserlerini Yunus 
Emre’de olup bittiği gibi, 
hangi “Molla Kasım”a 
okutmuş. İnşallah, bun-
dan böyle sanat eserle-
rini kalplerimizin derinlik-
lerinde korumak ve onları 
gelecek kuşaklara miras 
olarak sunmak boyun 
borcumuz olacaktır.
Rabbimiz yardımcımız 
olsun!..
                             SON

Geçen sayıdan devam

Siyasetçiler, Tsvetanov’un emriyle 
yasadışı olarak dinlenmiş

Bulgar Sosyalist Par-
tisi Genel Başkanı Ser-
gey Stanişev, düzenle-
diği basın toplantısında 
Tsvetan Tsvetanov’un 
önderliğinde 2009 yı-
lından bu yana, birçok 
siyasetçinin, işadamı-
nın, hakimin, topluma 
mal olmuş kişilerin ve 
protestocuların düzen-
siz ve yasadışı olarak 
dinlendiği ile ilgili, resmi 
postasına belgelerin gel-
diğini açıkladı. “Eğer bu 
doğruysa, Bulgaristan 
sınırlarını aşacak olan, 
korkunç bir skandal söz 
konusu” dedi.
Gelen bilgilere göre, 

eski Cumhurbaşkanı 
Pırvanov “ABV’nin” ku-
ruluşu sırasında, şim-
diki Cumhurbaşkanı 
Rosen Plevneliev geçici 
hükümetin oluşturulması 

döneminde, İvan Kostov 
Tsvetanov’u eleştirdiği 
dönemde, Ahmed Do-
ğan “Tsankov kamık” 
soruşturması sırasında 
ve Volen Siderov ise 
GERB’e karşı cephe 
aldıktan sonra dinlenil-
miş.

Eski Maliye Bakanı 
Simeon Dyankov dö-
nem, dönem, Sergey 
Stanişev’in kendisi bir-
kaç defa, Kristalina Ge-
orgieva ise Bulgaristan 
ziyaretleri sırasında din-
lenilmiş. Vicdansız tek-
niklerin diğer kurbanları 

ise Neli Kutskova, İvo 
Prokopiev, Grişa Gan-
çev, Tsvetelina Borisla-
vova ve Georgi Gergov 
olmuş.
Sergey Stanişev konu 

hakkında Başsavcıya 
bilgi sundu.
           Kırcaali Haber
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Kırcaali’de “BUKET 2013” yarışmaları birincileri belli oldu
Kırcaali Belediye Kül-

tür Merkezi’nde amatör 
sanatçılar için ulusal 
“BUKET 2013” yarışma-
larının ilçe aşaması ger-
çekleştirildi. Yarışmalar, 
Etnik Grupların Gülümse-
yişlerınde, Kültüründe ve 
Hoşgörüde Bulgaristan 
başlığında, Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
Onursal Başkanı Dr. Ah-
met Doğan’ın himayesi 
altında düzenleniyor. 

Çeşitli yaş gruplarından 
10 grupla 100’ü aşkın 
bireysel katılımcılar gös-
teri sunup yeteneklerini 
sergilediler. Türk Dili ve 
Edebiyatı kategorisinde 
sanat eserleri (şiir ve düz 
yazı), çağdaş edebi Türk 
Dili, müzik, sahne katego-
risinde söz sanatı/tiyatro 
ile dans, resim, fotoğraf 

sanatı, eski el sanatları 
ve uygulamalı sanatlar ve 
mutfak gelenekleri dalla-

rında yarışan katılımcıları 
yetkili bir jüri değerlendir-

di. 
Müsabakanın hede-

fi gençlerin sanata ve 

Bulgaristan’da etnik grup-
ların geleneklerine karşı 

ilgilerini arttırmaktır. 
Dereceye girenlere para 

ödülü ve takdir belgesi su-

nuldu. Onlar 20 Nisan’da 
yine Belediye Kültür 

Merkezi’nde düzenlene-
cek il aşamasında yarı-
şacaklar. Mayıs ayında 
ise “BUKET 2013” yarış-
masının ulusal düzeyde 
yarışması yapılacak. 

Müsabakanın ilçe koor-
dinatörü Sabiha Mestan, 
tüm katılımcılara teşek-
kür etti. Sayın Mestan, 
“Kırcaali’de çok yetenekli 
kişiler var ve BUKET ya-
rışmaları bunu kanıtlıyor. 
Önemli olan kültürü gön-

lümüz ve kalbimizde taşı-
mamızdır” diye kaydetti. 

Etkinlikte Kırcaali Bele-
diye Başkanı Hasan Azis, 
HÖH Kırcaali İlçe Teşki-
latı Başkanı Muharrem 
Muharrem, Yerel Meclis 
Başkanı Raif Mustafa 
hazır bulundular. 

Ülke düzeyinde düzenle-
nen “BUKET 2013” yarış-
malarının Girişim Komite-
si Başkanlığını HÖH Ge-
nel Başkanı Lütfi Mestan 
yapmaktadır.

Güner ŞÜKRÜ

Lise Eğitiminin Gelişimine İlişkin 
10 Ulusal Program Onaylandı

Geçici hükümet, 2013 
yılında uygulanacak 
lise eğitiminin gelişimi-
ni sağlayacak 10 ulu-
sal program onayladı. 
Bu programla-
ra toplam 37 
566 207 leva 
öngörülüyor. 
Okul Ağının 

İyileştirilmesi 
ulusal progra-
mının bütçesi 
14 360 000 
leva. Altı yıl-
dan bu yana 
uygulanan bu 
program, eği-
tim yapılarının 
öğrenc i ler in 
ilgi ve gerek-
sinimler inin, 
işgücü piyasası-
nın ihtiyaçlarına adap-
te sürecini ayarlamak 
için kullanılıyor. 
Yeterlilik ulusal prog-

ramının bütçesi 356 
850 leva. O, eğitim 
uzmanlarının profes-
yonel yeterlilik derece-
lerinin yükseltilmesiyle 
eğitimin kalite ve efek-
tifliğinin arttırılmasına 
yöneliktir. 
Okullarda Bilgi ve 

İletişim Teknolojileri 
programı, internet ve 
bilgiletişim teknolojile-

ri altyapısına erişim ve 
bu konuda yetenekli 
öğrenci ve öğretmen-
lerin teşvik edilmesini 
sağlıyor. Toplam büt-

çesi 6 500 000 leva.
Okul-Öğrenciler in 

Alanı programı, öğren-
ci grupları oluşturula-
rak öğleden sonra ders 
dışı çalışmalarla tam 
gün eğitim sağlıyor, 
öğrencilerin olimpiyat 
ve ulusal yarışmalara 
hazırlanmalarına im-
kan veriyor. Programın 
toplam bütçesi 1 949 
357 leva. 
Mesleki Eğitim Siste-

minin Modernleştiril-
mesi programı, mes-
leki eğitim okullarında 

eğitim odası, laboratu-
ar ve atölyelerin özel 
donanımını sağlıyor. 
Bu amaçla 3 milyon 
leva harcanması ön-

görülüyor. 
Her Öğrenciye Hiz-

met programı, eğitim 
sürecinde ilerleme 
kaydedemeyen öğ-
rencilere ek olarak 
ders çalışmaları sağ-
lanılmasına imkan su-
nuyor. Bu programın 
bütçesi de 3 milyon 
leva. 
Erişilebilir Bir Yapılı 

Çevrenin Oluşturul-
ması programı, özel 
eğitim gereksinimli 
çocuk ve öğrencilere 
erişilebilir yapılı çevre 

oluşturulmasına yö-
neliktir. Programa 800 
000 leva ayrılıyor. 
Yurt Dışında Vatan 

Dili ve Kültür progra-
mı, yurt dışındaki tüm 
Bulgaristan vatandaş-
larının etnik ve kültürel 
ortamını koruyup ulu-
sal, kültürel ve manevi 
kimliğini korumalarını 
amaçlıyor. Programın 
bütçesi 1,1 milyon 
leva. 
Okul Devamsızlığı 

Olmadan programı, 
öğrencilerin düzenli 
olarak derslere katıl-
malarını ve aktif olarak 
eğitim sürecinde yer 
almalarını amaçlıyor. 
Programın bütçesi 2 
milyon leva. 
Zorunlu Ulusal Dış 

Değerlendirme Siste-
mi programı, her eği-
tim aşaması 4,7 ve 
12. sınıfların sonunda 
öğrencilerin edindi-
ği bilgi ve becerilerini 
ulusal standart sınav-
larla zorunlu olarak dış 
değerlendirme yapıl-
masına yöneliktir. Bu 
amaç için programa 
4 500 000 leva bütçe 
sağlanıyor. 
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bilinçlenme girişimine 
katılma kararı aldılar. 
Çok yakın zamanda 
ortak hareket protokolü 
imzalanması bekleni-
yor. Sanal gazetecilik 
yapan haber.bg sayfa-
sı yönetimi bilinçlenme 
hareketine basın yayın 
desteği vermeye karar 
kıldı.
Ana babalar ne yap-

malı!?
2013/2014 Öğretim 

Yılında çocuklarının 
ZORUNLU SEÇMELİ 
olarak Türkçe Anadili 
dersini okumak istedi-
ğini beyan eden dilek-
çeler öğrencinin anası 
ya da babası tarafından 
doldurulup, bizzat okul 
müdürüne teslim edil-
melidir. Bu ana baba-
lar dilekçeyi sunarken 
dilekçeye vurulan Dİ-
LEKÇE GİRİŞ KAYIT 
NUMARASINI istemeli 
ve almalıdır.
Bulgaristan eğitim 

sisteminde iki çeşit 
seçmeli ders vardır. Bi-
risi ZORUNLU seçmeli 
diğeri ise Serbest seç-
melidir. Okul müdürleri, 
sınıf öğretmenleri ve 
bazı öğretmen ve ana 

babalar yıldırma gay-
reti içerisine girecektir. 
Kesinlikle bunlara kulak 
vermeyin. Dilekçelerden 
sadece ZORUNLU seç-
meli olanı KULLANIN!
ZORUNLU seçme-

li ders seçilirse okul 
mecburi olarak kadrolu 
Türkçe öğretmeni atı-
yor. Bu olmadığı sürece 
eğitim anca gösterme-
liktir. ZORUNLU seçilen 
Anadili Türkçe dersi 
açılması için karışık öğ-
renci sınıfı ve düz sınıf 

için yeter sayısı 11'dir.
“Anadilini öğrenmek 

ve korumak diğer bir 
dilin öğrenilmemesi 
pahasına olmuyor”
Eğitim alanında uz-

manların yaptığı ça-
lışmalardan, anadilini 
yeter seviyede bilen 
bir öğrencinin diğer bir 
dili yüzde 30 daha hızlı 
öğrendiğini gösteriyor. 
Öyle ki iki dili bilen biri-
sinin ise üçüncü bir dili 
öğrenirken bu yüzdeye 
bir yüzde 13 daha ek-
liyor. Ayrıca anadilini 
bilen ve rahatlıkla ikin-
ci veya üçüncü bir dil 
konuşanın birinin zeka 
seviyesi etraftakilerine 
göre %7 daha fazla.
                 haber.bg

Zorunlu Seçmeli Türkçe 
Dersini Okuma Çağrısı

1. sayfadan devam
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İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Kalin 
Georgiev’den, Kırcaali Bölge Emniyeti’ne övgü
İçişleri Bakanlığı (MVR) 

Genel Sekreteri Kalin Ge-
orgiev, Kırcaali İl Emniyet 
Müdürlüğü’nün 2012 yılı-
na ilişkin raporuyla tanış-
mak amacıyla Kırcaali’yi 
ziyaret etti. İl Emniyet 
Müdürü Komiser Vale-
ri Baranov’un geçen yıl 
için sunduğu faaliyet ra-
porunu dinledikten sonra 
Georgiev, basın mensup-
larıyla da görüştü.  
Kırcaali polisinin faaliye-

tine ala notu veren Geor-
giev, emniyet güçlerinin 
İçişleri Bakanlığı için ön-
celik taşıyan aile ortamın-
da işlenen suçların azal-
tılması ve yalnız yaşayan 
yaşlılara işlenen suçların 
açığa çıkması için çaba 
gösterdiklerini kaydetti. 
Genel Sekreter, bunun 
İtfaiye Daire Başkanlığı 
ile işbirliği içerisinde bu 
tür insanların kimliklerini 
tespit edip durumları hak-
kında bilgi sahibi olunma-
sıyla mümkün olduğunu 
belirtti.
Sosyal hizmet çalı-

şanlarıyla ortak nöbet 
tutmaları için hazırlıklar 
yapılıyor. Kalin Georgi-
ev, “Böyle durumda bu-

lunan insanlara devletin 
ve Emniyet’in gösterdiği 
şefkat daha da iyi görülü-

yor” diye vurguladı. Reşit 
olmayanların işlediği ve 
onlara karşı işlenen suç-
ların azalması sebebiyle 
İl Emniyet Müdürlüğünü 
övdü. 
Kırcaali’de kamu kasa-

larına yönelik soygun gi-
rişiminde bulunan Slavço 
Megerov-Magera’nın ya-
kalanmasını başarı olarak 
niteledi. Bunun organize 
ağır suçlara karşı başa-
rılı bir mücadele örneği 

olduğunu söyledi. Kalin 
Georgiev, bunun İl Emni-
yet Müdürlüğü’ndeki tüm 

birimlerin iyi çalıştıkları-
nın göstergesi olduğunu 
vurguladı. O, il savcısının 
da polis memurlarını bu iş 
için övdüğünü paylaştı. 
Georgiev, başka bir 

örnek olarak İl Emniyet 
Müdürlüğü’nün çaba-
sı sonucunda 63 kez 
ehliyetsiz araba sürer-
ken yakalanan ve ceza 
makbuzu kesilen birinin 
mahkum edilip şu anda 
hapiste olduğunu dile ge-

tirdi. Onun gibi sistematik 
bir şekilde ehliyetsiz araç 
kullanarak, Kırcaalilerin 

hayatını tehlikeye sokan 
daha iki kişinin de mah-
kum edildiklerini belirtti. 
Kalin Georgiev, hızlı ve 

acil soruşturmalar konu-
sunda İl Müdürlüğü’nü 
eleştirerek, bu tür soruş-
turmaların arttırılmasını 
istedi. Savcılıktan alınan 
verilere göre 130 davanın 
tekrar soruşturulması is-
tendiğini göz önünde bu-
lundurarak, soruşturma-
ların daha büyük titizlikle 

yürütülmesini emretti. 
Kalin Georgiev, Ekono-
mik Suçlar Bürosu’nun 
işini de eleştirdi. O, şe-
hirdeki tefecilere karşı 
örneklik bir operasyon 
yapıldığını belirtti, fakat 
uzmanlaşmış savcılık-
la çalışmalarda ilerle-
me olmadığına dikkat 
çekti. Ekonomik Suçlar 
Bürosu’nun ciddi imkan-
lara sahip olması gerek-
tiğinin altını çizdi. 
Kalin Georgiev, Kırcaali 

İl Emniyet Müdürlüğü’nün 
gittikçe daha az özel 
istihbarat teknikleri kul-
landığını ve bunun da 
soruşturmaların daha 
kaliteli yapıldığının bir 
işareti olduğunu kaydetti. 
Bundan böyle şüphelile-
re yönelik kanunun izin 
vermesine rağmen so-
ruşturma başlatılmadan 
önce telefon dinlenmesi 
gibi özel istihbarat tekni-
ğine başvurulmayacağı-
na kanaat getirdi. 

Resmiye MÜMÜN

Eski Tarım Bakanı Naydenov Hakkında Soruşturma
İstifa eden Boyko Bori-

sov hükümetinde Tarım 
Bakanı olan Miroslav 
Naydenov hakkında so-
ruşturma açıldı.
Cumhuriyet Başsav-

cısı Sotir Tsatsarov’un 
girişimi üzerine savcılı-
ğa çağrılan Naydenov, 
bakan olarak yetki aşımı 
ve rüşvet talep etmekle 
suçlandı.
Naydenov’un 10 bin 

leva (5 bin avro) kefalet 
karşılığı serbest bırakıl-
dı.
Suç duyurusu, 4 yıl 

önce Devlet Milli Gü-
venlik Servisi (DANS) 
tarafından verilmiş, an-
cak gerekli soruşturma 
yapılamamıştı. Ülkenin 
en büyük siyasi parti-
lerinden olan Bulgaris-
tan Sosyalist Partisi’nin 
(BSP), Cumhuriyet Baş-
savcısı Sotir Tsatsarov’a 
yeniden başvurarak suç 

duyurusunda bulunması 
üzerine Naydenov ile ilgi-

li soruşturmanın yenilen-
diği bildirildi.

Hazırlanan iddianame 
üç ayrı suçlamadan olu-
şuyor. İlk suçlamaya göre 
Naydenov 2010 yılında 
bakan olarak yetkisini 
aşarak, bir şirkete ihale 
kazandırmaya çalıştı.
Diğer suçlamaya göre 

Naydenov, bakanlığına 
bağlı Tarım Fonu’nun 
eski Müdürü Svetoslav 
Simeonov’a 100 bin avro 
rüşvet teklif etti. Rüşvet 
karşılığı Simeonov’dan 
iki şirkete, yüklü miktarda 
KDV iadesinin yapılması-
nı talep etti.
Üçüncü suçlamaya göre 

bakan, DANS’ın Tarım 
Bakanlığı’ndaki yolsuz-
lukları soruşturmasını 
sabote etmeye çalıştı.
Naydenov, hakkında 

yapılan soruşturmaların 
BSP’nin siyasi girişimle-
rinin bir sonucu olduğunu 
öne sürdü.
           Kırcaali Haber

Edirne Emniyet Müdürü ve 
ekibi Kırcaali’yi ziyaret etti
Edirne İl Emniyet Müdürü Cemil Ceylan ve mesai 

arkadaşları, Kırcaali Emniyet Müdürü Valeri Baranov’u 
ziyaret ettiler. Hoş sohbet ve karşılıklı tecrübe pay-
laşımından sonra konuklar Kırcaali Müftülüğünü de 
ziyarette bulundular. Onları Kırcaali Müftüsü Beyhan 

Mehmet, Vekil Müftü Erhan Recep ve Recayi Yıldız 
karşıladı. Kırcaali’nin konjektörü ve dini hayat hakkın-
da kısa brifing veren müftü, misafirlere hediye takdim 
etti. Öğlen namazını cemaatle beraber kılan misafir-
lere, 2008 yılında T.C. Başbakanı Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Kırcaali’yi ziyaretleri esnasında hediye ola-
rak arz ettiği “Kur’an-ı Kerim”i gösterdi. Gazi Kırcaali 
kabri başında okunan dualar sonrasında misafirler 
uğurlandı. Heyet daha sonra Kırcaali Belediyesinde 
ziyaretlerde bulundu.

Besici olmayan kişilere binlerce 
dönüm arazi sağlandığı açıklandı

Geçici Tarım ve Gıda Bakanı Prof. İvan Stankov, 
“Tarımda kargaşa hakim. Meyve ve sebze üreticiliğin-
de büyük sorunlar mevcut, hayvanların sayısı oldukça 
azalmış, tütüncüler yakınıyor” diyerek, acı tespitlerde 
bulunduğunu açıkladı. 

Bakanlıkta kanunların ihlaline ilişkin çok sayıda ih-
bar alındığı anlaşıldı. Örneğin, besici olmayan kişilere 
yoğun olarak meralar sağlandığı ortaya çıkıyor. Son 
günlerde Bakan Kırcaali ve Smolyan bölgelerini gez-
diği sırada meralarda hayvan olmadığını görünce ne 
yapacağını şaşırdığını ifade etti. Stankov, süt üretimin-
de de durumun çok ağır olduğunu söyleyerek, Avrupa 
Birliği’nin kriterlerine uyulması yönünde acil önlemler 
alınmazsa, 50-60 bin ineğin imha edileceğine dair 
uyarıda bulundu. 

                                                       Kırcaali Haber
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Resmiye MÜMÜN

Tarım ve Gıda Bakanı Prof. İvan Stankov: “Tarımda düşük 
verimliliğin arttırılması için stratejiler hazırlanacak”

K ı r c a a l i  A r p e z o s 
Oteli’nin konferans salo-
nunda Tarım ve Gıda Ba-
kanı Prof. İvan Stankov, 
bölgeden tarım üretici, 
il ve ilçe tarım ve orman 
müdürlüklerinde görev-
lilerle görüşme gerçek-
leştirdi.  
Prof. Stankov, geçici 

hükümetin kısa döne-
minde Tarım ve Gıda 
Bakanlığı’na çok önemli 
görev düştüğünü be-
lir t t i. Bakan, Avrupa 
Bir l iği ’nin 2014-2020 
program dönemi için Or-
tak Tarım Politikası’nda 
Bulgaristan’ın öncelikle-
rini savunmaları gerek-
tiğini vurguladı. AB’nin 
Tarım ve Balıkçılık Ba-
kanlar Kurulu önünde 

Bulgaristan’ın 9 öncelik, 
AB Başkanlığı önünde 
ise 6 öncelik arz ettikleri-

ni açıkladı. Prof. Stankov, 
bulundukları tekliflerin 

yüzde 80’inin şu aşama-
da kabul edildiğini vurgu-
ladı. 

Birinci öncelik olarak, 
üretim için sübvansiyon-

lar sağlanmasıdır. Yüz-
de 12 ve artı doğrudan 
doğruya yapılan ödeme-

lerden yüzde 3’ü üretim 
yapan tarım üreticilerine 

ödenecek. Bununla hay-
van besiciliğin, sebze 
ve meyve yetiştiriciliğin 
teşvik edilmesi amaçla-
nıyor. 
G e ç i c i  B a k a n , 

Brüksel’de yapılacak gö-
rüşmelerde tütün ve gül 
üretimi konusunu ortaya 
atacaklarının altını çiz-
di. Bakan bu sektörlerin 
ülkemiz için çok önemli 
olduğunu vurguladı. 
Dönüm başına ödeme 

yapma şemasına göre 
2020 yılına kadar mali 
destek sağlanacağını 
bildirdi. Organik tarım için 
de sübvansiyonlar ola-
cak. Ekim nöbeti uygula-
ması için dönüm başına 
18 Euro ödenecek. 
Sübvansiyon ödemele-

rinde 150’den 300 bin le-
vaya kadar tavan olması 
düşünülüyor. Bakan, he-
nüz Bulgaristan için tam 
olarak belirli olmadığını 
açıkladı. Genç çiftlik sa-
hipleri ve küçük çiftliklerin 
teşvik edileceğini belirtti. 
Kırsal bölgelerin kal-

kınması için sağlanan 
mali kaynaklardan yüzde 
25’inin tarım için aktarı-
labileceğini ileri sürdü. 
Meyve ve sebze üreti-
cileri gruplarına yardım 
sağlanılmasının da konu-
şulduğunu kaydetti. Kır-
sal Bölgelerin Kalkınması 
Programı’nın daha büyük 
imkanlar vereceğini dile 
getirdi. 
Geçici Bakan, İş-Bilim 

Konseyi kurulacağı ha-
berini verdi. Bu konseyin 
tarımda düşük verimlili-
ğin arttırılmasına yönelik 
stratejiler hazırlayacağı 
belli oldu. 
Bakan Stankov, yeni 

program döneminde 
dağlık bölgelerde yaşa-
yan tarım üreticilerine 
yönelik cins ve tohum, 
sulama sistemleri, üre-
timden erken vazgeçme, 
süt şişelerinin korunması, 
organik tarım, uçucu yağ 
bitkileri ve başka şeyler 
için desteklenecek ted-
birlerin uygulamaya gire-
ceğini açıkladı. 

Bal-Türk’ün Rodoplar’dan Misafirleri
Merkezi Smolyan İlin-

de bulunan “Rodoplar-
da Dostluk ve Kültür 
Paylaşım Derneği” 
Kocaeli’ye bir ziyaret 

gerçekleştirdi. Dernek 
Başkanı Mediha Zai-
mova sorumluluğunda 
Kocaeli’ye gelen 27 
kişilik grup, progra-
mın İstanbul ve Bursa 
bölümünün ardından 
İzmit’e geldi. 
Sekapark Otel’de 

Akşam Yemeği
İlk akşam Sekapark 

Otel’de Kocaeli Bü-
yükşehir Belediyesi’nin 
ağırladığı heyeti Büyük-

şehir Belediye Başkanı 
Adına Strateji Geliştir-
me Dairesi Başkanı ve 
Balkan Türkleri Kültür 
ve Dayanışma Derne-

ği Genel Başkanı Dr. 
Bayram Çolakoğlu ve 
Bal-Türk Genel Mer-
kez Yönetim Kurulu 
Üyeleri karşıladı. Prog-
rama eşi ile birlikte 
katılan Çolakoğlu’nun 
yanı sıra, Genel Baş-
kan Yardımcısı Gül-
şah Arkut, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Doç. 
Dr. Selçuk Koç, Mes-
tan Okan, Erol Meyzin, 
Genel Sekreter Halit 

Meriç, Genel Sekre-
ter Yardımcısı Şükrü 
Arda eşleriyle birlikte 
katıldı.
Samimi bir ortam 

ve karşılıklı hediye-
leşme
Yemeğin ardından 

kısa bir tanışma faslı-
na geçildi ve karşılık-
lı olarak iki derneğin 
yapabileceği işler ko-
nusunda konuşuldu. 
Rodoplarda Dostluk 
ve Kültür Paylaşım 
Derneği Başkanı Me-
diha Zaimova, yaptığı 
konuşmada kendileri-
nin sıcak bir ortamda, 

gönülden ağırlanma-
sından dolayı teşekkür 
etti ve Bal-Türk Genel 
Başkanı Çolakoğlu’na 
Paşmaklı’dan gele-
neksel bir tabak hedi-
ye etti. Çolakoğlu da 
“Geçmişten Günümü-
ze Bal-Türk” adlı eseri 
takdim etti. Tüm konuk-
lara da Büyükşehir Be-
lediyesi ve Bal-Türk’ün 
hediyelerinden oluşan 
birer çanta hediye edil-
di.
B a l k a n  K ü l t ü r 

Evi’nde  Rodoplar 
Köşesi
Balkan Kültür Evi’nde 

başlayan program-
da, misafirlerin çok 
etkilendikleri görüldü. 
Rodoplarda Dostluk 
ve Kültür Paylaşım 
Derneği Başkanı Me-
diha Zaimova, bu be-
ğenisini ifade ederken 
Balkan Kültür Evi’inde 
kendilerine ayrılacak 
bir köşeyi “Rodoplar 
Köşesi” olarak donat-
ma sözü verdi.
Balkan Kültür Evi’nin 

ardından Sekapark 
ve İzmit Şehir Merke-
zini gezen konuklar 
Kocaeli’yi çok sevdik-
lerini “çok temiz ve çok 
güzel” ifadeleri ile tas-
vir ettiler.
          Kırcaali Haber

Lübino köyü camisine 
bağış kampanyası 

Ardino Belediyesi Lübino köyünün tarihi merkez 
camisini müminlere yeniden kazandırmak için Giri-
şim Komitesi kuruldu. Başkanlığını Güner Mümün’ün 
yaptığı komite, camiyi eski görkemine kavuşturmak 

için yardım kasası açtıklarını, ibadete açılabilmesi için 
onarım gerektiğini belirtiyor.

İkinci katı kadınlara ait olan caminin ta uzaklardan 
görünen 20 metrelik minaresi var. 1807 yılında inşa 
edilen cami Rodoplu ustalar tarafından yapılmış. Doğu 
Rodoplarda namaz kılınan mekanın altında bodrum 
katı olan başka bir cami daha yoktur. Hemen cami 
girişinin yanı peşinde eski medresenin kalıntıları var. 
Eskiden bu medresede din görevlileri yetiştiriliyor, 
daha sonraki yıllarda ise burası ilahiyat okuluna dö-
nüştürülmüştür.

Yapı sağlamlık açısından her an çökebilecek gibi 
kötü bir durumu. Acilen çatısı yenilenmesi gerek. Du-
varları iç ve dış sıvaya ve badanaya ihtiyaç duyuyor. 
Komite Başkanı Güner Mümün onarım için 58 bin leva 
gerekli olduğunu belirtti.

Yardımlar para olarak DSK Bankasında açılan BIC: 
STSABGSF banka tanımlama kodlu BG 88 STSA 
9300 0020 8826 06 Bulgar levası hesaba yatırılabilir.
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Yedi dilde internet gazetesi geliyor
Balkan Gazeteciler 

Derneği Başkanı Ali 
Soydan, yaptığı Ankara 
ziyaretlerini değerlen-
dirdi.
Ankara’da TİKA, Yurt 

Dışı Türkler ve Akraba 
Topluluğu, Enformas-
yon Basın Yayın Genel 
Müdürü ve Sağlık Baka-
nı Mehmet Müezzinoğlu 
ile görüştüklerini belirten 
Soydan, Balkan Basın 
Birliği için destek bekle-
diklerini söyledi.
Balkan Gazeteciler 

Derneği Başkanı Ali 
Soydan, dernek binasın-
da yaptığı basın toplan-
tısında şunları söyledi, 
“Bizim bir temel proje-
miz var. 10 Ocak’ta 10 
ülkeden 50 gazeteci bir 
araya gelmiştik. Orada 
Aldığımız kararlar var. O 
kararlardan birisi Balkan 
Basın Birliği’nin kurul-
masıydı. Bu kapsamda 
Türkiye’de derneğimiz 
var. Kosova’da derneği-

miz kuruldu. Karadağ’da 
derneğin müracaatı ya-
pıldı. Romanya’da bugün 
derneğin müracaatı ya-
pılıyor. İnşallah bu ulus-
lararası 7 dernek bir ara-
ya geldiğinde Bakanlar 
Kuruluna başvuracağız 
ve uluslararası birlik, te-
şekkül olma yolunda ilk 
adımımızı atacağız.”
Balkan Basın Birliği-

ne Büyük Destek
Geçen hafta Ankara’da 

TİKA, Yurt Dışı Türkler 
ve Akraba Topluluğu, 
Enformasyon Basın Ya-
yın Genel Müdürü ve 
Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu ile görüş-
tüklerinin anlatan Soy-
dan, bu kuruluşların ta-
mamı Balkan Basın Bir-
liğine destek olacaklarını 
söylediğini kaydetti.
Balkan Basın Birliğinin 

amacı hakkında da bilgi 
veren Soydan, şunları 
kaydetti:
“Balkan coğrafyasında 

yaşayan tüm soydaş ve 
akraba toplulukları bir-
birleri ile olabilecek kül-
türel ilişkilerin devamını 

sağlamak. Ne yazık ki 
Köstence’deki Türkler-
den, Kosova’daki Türkler 
haberdar değil. Ne yazık 

ki Yunanistan’daki Türk-
lerden Kosova’daki Türk-
ler haberdar değil. Bu 
anlamda kültürel gelişimi 

sağlamak. Çok yakında 
7 dilde tüm balkanlara 
hitaben bir internet ga-
zetesi çıkacak. Gazete 
Balkan adında. Trakya 
Üniversitesi’nden bu 
anlamda çok ciddi kat-
kı alıyoruz. Derneklerin 
kurulmasının ardından 

Bakanlar Kuruluna baş-
vurarak uluslararası bir 
teşekkül olacağız. 
Uluslararası teşekkül 

olmanın avantajı şu. 
Balkan coğrafyasında 
oluşabilecek olumsuz-
luklara karşı Brüksel ve 
New York’ta Dışişleri’nin 
desteğiyle büro açma 
şansına sahip olacağız. 
Bu olumsuzluklarda dün-
ya kamuoyuna duyurula-

cak.
Bu kapsamda Edirne’de 

gazetecilik yapan her-
kesi bu projenin içinde 
yer almasını, elini taşın 
altına koymasını isti-
yoruz. Bütün gazeteci-
leri derneğimize davet 
ediyoruz. Derneğimiz 
hiçbir şekilde isimler-
le endeksli, kavgaların 
içinde olmak istemiyor. 
Biz 10 Ocak’tan sonra 
Avrupa’da çok ciddi yol 
aldık. Bu kapsamda 8 
ülke dolaştım. Her ülke-
de ofis kuruyoruz. Asgari 
15 tane Türk, Müslüman 
gazeteciyi bir araya ge-
tirerek dernek kuruyo-
ruz. Bunların tamamı 
Dışişleri’nin süzgecinden 
geçiyor. Devlet bu pro-
jeye çok ciddi katkı ve 
destek veriyor. Herkesi 
egolarından uzaklaşmış 
bir şekilde bunun içinde 
görmekten ve onur ve 
gurur duyarız.”
Dernek yönetiminde Ali 

Soydan, Murat Top, Ke-
rim Yurk, Rahmi Cinokur 
ile Mehmet Kerman bu-
lunuyor.

Edirneli Hekimler, Kırcaali 
Hastanesini Ziyaret Etti

Edirne’den 13 hekimin 
yer aldığı bir heyet Kır-
caali Dr. Atanas Dafovs-
ki Hastanesi’ni ziyaret 
etti. Heyetin başında 
Edirne İl Sağlık Müdü-
rü Dr. Turgay Çalışkan 
vardı. Ziyaretin amacı, 
Bulgaristan’da sağlık 
sisteminin yapısı, böl-
geyle tanışmak ve iki 
ülkedeki tıp uzmanları 
arasında profesyonel 
temaslar kurulmasıdır. 
Konuklar, hastanenin 

çeşitli bölümlerini geze-
rek, ayrı ayrı klinik pro-
fillerin sunduğu imkan 
ve faaliyetlerle tanışmış 
oldular. 

Daha sonra heyet Kır-
caali Bölge Sağlık Mü-
fettişliği ziyareti sırasın-
da Müdür Doç. Dr. Jeni 
Staykova tarafından 
karşılandı. Sınır ötesi 
işbirliği yapılması im-
kanları görüşüldü. 

Konuklar, yeni açılan 
Çevre ve Sağlık Merke-
zini gezip gördüler. 
Kırcaal i  Hastane -

sinden bir heyetin de 
Edirne’yi ziyaret etmesi 
bekleniyor.
        Kırcaali Haber

AGİT genel seçimler için 242 
uluslararası gözlemci gönderiyor
Avrupa Güvenlik 

ve İşbirliği Teşkila-
tı (AGİT), 12 Mayıs 
2013 tarihinde düzen-
lenecek olan parla-
mento seçimleri için, 
Bulgaristan Dışişleri 
Bakanı’nın gözlemci 
gönderme davetini ka-
bul etti. 22’sinin uzun 
süreli ve 220’sinin kısa 
vadeli olmak üzere, 

örgüt üyesi ülkelerden 
bir gözlemci uzman 
ekibinin oluşturulması 
istendi.

Gözlemci ekibi örgü-
tün taahhütlerine, çe-
şitli uluslararası stan-
dartlara ve iç hukuka 
uygun olarak, tüm se-
çim sürecini gözlemle-
yebilecek.

Uluslararası göz-

lemcilerin seçim sü-
recinin tüm aşamala-
rına erişimi olacak ve 
seçim komisyonlarının 
toplantılarına katılma 
fırsatı bulunacak. Ay-
rıca gözlemciler seçim 
sandıklarından çıkan 
seçim sonuçların kop-
yasını da alabilecek.

      Kırcaali Haber

“13 İmam” davası Bulgar Helsinki 
Komitesi’nin yıllık raporunun odağında
13 imama karşı 

Pazarcik’te yürütü-
len dava, Bulgar Hel-
sink i  Komitesi ’nin 
Bulgaristan’daki insan 
hakları ile ilgili yayın-
ladığı yıllık raporunun 
6. “Din ve Vicdan Öz-
gürlüğü“ bölümünün 
odağında yer alıyor. 
Raporda kaldırılan 
temel suçlamaların 
“antidemokratik” ideo-
lojiyle ilişkili olduğu ve 
bunun totaliter rejimin 
kalıntılarından olduğu 
kaydediliyor. Yasanın 
bu bölümü genellikle 
muhalif görüşleri bas-
tırmak için komünist-
lerce kullanılıyormuş.
İddianamede vaaz-

ların şiddet çağırısı ile 
ilgili olduğu bir suçla-
ma bulunmuyor. Aynı 
zamanda vaazlar ile 
ilgili iddialar, polise 
bağlı ajanlar tarafın-
dan toplanılmış.
Raporda Müslüman 

din adamlarına kar-
şı yürütülen davanın, 

Rodoplar’da yaşayan 
Müslümanların arasın-
da büyük bir gerginlik 
yarattığı kaydediliyor 
ve yüzlercesinin dava-
nın ilk duruşmalarında, 

imamlara destek ver-
mek için hazır bulun-
duğu belirtiliyor.
Bulgaristan’daki Müs-

lüman dini mabetlerine 
karşı, aşırı milliyetçiler 
ve İslam karşıtları ta-
rafından yapılan 7 sal-
dırı, raporda yer alıyor. 
Ayrıca Müslüman kim-
liklerinden dolayı fizik-
sel saldırıya maruz ka-

lınan 4 olay daha sıra-
lanıyor. Bunlardan ikisi 
Plovdiv’de, diğerleri ise 
Varna ve Kazanlık’ta 
gerçekleşmiş.
B u l g a r  H e l s i nk i 

Komitesi’nin “Din ve 
Vicdan Özgürlüğü“ 
bölümünde şu değer-
lendirilmede bulunulu-
yor: “Geçtiğimiz 2012 
yılında Bulgaristan’da 
Müslümanların hakla-
rı ile ilgili durum daha 
da kötüleşerek zirve 
yaptı.”

        Kırcaali Haber
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Aleviler ve dini adetleri tanıtıldı
Kırcaali Bölge Tarih 

Müzesi’nde Alevi-Bektaşi 
inancında Hz. Ali’nin do-
ğumu, ayrıca doğanın ye-
niden canlanması, baha-
rın gelişi olarak kutlanan 
21. Mart Nevruz Bayramı 
ve Alevilerin geleneksel 
semah dansı tanıtıldı. Et-
kinlik, Zvinitsa köyü Vasil 
Levski 1997 Toplum Mer-
kezi tarafından Bölge Ta-
rih Müzesi’nin desteğiyle 
düzenlendi. Alevilerin kül-
türünü tanımaya çok sayı-
da Kırcaalili geldi. Resmi 
konuklar arasında Kırcaali 
Belediye Başkan Yardım-
cısı Hüseyin Ahmet ve 
Kırcaali Valiliğini temsilen 
kültür uzmanı şair Vildan 
Sefer hazır bulundular. 

Müzenin Etnografya 
Bölümü Başkanı Sonya 
Kostadinova, bölgede 
çoğunluk olarak Kırcaali 
ve Momçilgrad belediye-
lerinde yaşayan Alevileri 

kısaca tanıttıktan sonra 
Nevruz, Hıdrellez, 6 Ka-
sım, Aşure, Yedi Kızlar 
Aşı, Ramazan ve Kurban 
bayramları gibi kutladıkla-
rı bayramlara ve bölgede 
türbeleri bulunan Elmalı 
Baba, Hızır Baba, Otman 
Baba gibi evliyaların anı-
sına düzenledikleri ma-
yelere değindi. Alevilerin 
13. yüzyılda Anadolu’da 
Bektaşilik Tarikatını ku-
ran Şeyh Veli Bektaş’ın 
takipçileri oldukları ve 
diğer Anadolu Türkleri 
ile birlikte Osmanlı dö-
neminde Balkanlar’a ve 
Bulgaristan’a da yerleş-
tiklerini anlattı. 

Ardından tarihçi olan 
Zvinitsa Toplum Merke-
zi Sekreteri Muharrem 
Aliosman, Alevilik konu-
sunda bir sunum yaptı. 
Alevilerin en çok saydığı 
bayramın Sultan Nevruz 
olduğunu vurguladı. Nev-
ruz kelimesinin Farsça 
olup “yeni gün” manası-

na geldiğini ve İranlılarla 
Asya’da yaşayan Türkler 
tarafından kutlandığını 

belirtti. Nevruz’da ateş 
yakıp üzerinden atladık-
ları, yumurta boyayıp 

birbirine ikram ettikleri, 
ağaçlara paçavra bağla-
yarak dilek tutukları, yedi 

yiyecek olan sofra hazır-
ladıkları, dans edip, şarkı 
söyledikleri, dua ettiklerini 
anlattı. Daha sonra Alevi-
lik konusunda etraflıca 
bilgi sunarak, Aleviliğin 
tarihini anlattı. 

Sayın Aliosman, Alevi-
lerin İmam Ali, Hacı Bek-
taş Veli, Ahmet Yesevi, 
Kızıl Deli, Ehl-i Beyt, Pir 
Sultan Abdal, Sarı Saltık, 
12 İmam, Kaygusuz Ab-
dal, Balım Sultan, Baba 
İshak, Şah İsmail (Hata-
yi) ve İhsan Evren Kamil 
gibi önderlerinin resimleri 
bulunan albümü tanıttı. 
Doğu Rodoplar köyleri: 
Bivolyane’de Elmalı Baba, 
Tekke’de Otman Baba, 
Baştino’da Hasan Baba, 
Kranevo’da Ali Baba, 
Zvezdelina’da Nazar Bacı 
ve Gorna Krepost’da Hızır 

Baba türbeleri hakkında 
bilgi sundu. 

Cem törenlerinde saz 

çalıp nefes söyleyen zakir 
Zvinitsa köyünden Sebah-
tin Halvacı’nın hastalan-
dığı için semah gösterisi 
sunulmayacağına üzüldü-
ğünü paylaştı. Ancak bu 
zakirin bir bayan eşliğinde 
söylediği Alevi türküsünü 
ve ayrıca da Alevilerin 
cem ayininden sofra ku-
rulu, içkili bir ortamda ka-
dınların erkeklerle birlikte 
dans ettikleri görüntüler 
sunuldu. Muharrem Alios-
man, 600 yıla yakın gizli 
yapılan adetlerin gösteril-
diğinin altını çizdi. Yapılan 
baskılar yüzünden gizli-
likte tutulan gelenek ve 
göreneklerin sayesinde 
dini inancını ve kültürünü 
koruduklarını vurguladı. 
İleride Alevilerin gelenek 
ve kültürünü tanıtacak-
larını kaydetti. Konya’da 

Mevlevi Dergahı’nda 
yet işen derviş lerden 
Plovdiv’ten Vasil Tosev, 
semah döndü. Dans et-
nografya uzmanı Krasi-
mira Dyakova’nın okudu-
ğu Mevlevilik Tarikatı’nın 
kurucusu Mevlana Ce-
lalleddin Rumi’nin bir şiiri 
eşliğinde sunuldu. 

Daha sonra Muharrem 
Aliosman, etkinliğe gelen 
herkese teşekkür ederek, 
bölgede turistik yerlere 
yakın olan türbeleri ziya-
ret etmelerini ve Nevruz 
dolayısıyla bulunduğu ik-
rama davet etti.

Kırcaali Haber Gazete-
si için etkinliğin sebebini 
şöyle açıkladı: “Uzun za-
mandan beri bunu yap-
mak istiyordum. Kendimizi 
tanıtmamız lazım, çünkü 
bunu yaparsak, kültürü-
müz devam edecek. Şu 
ana kadar Aleviler, gizli 
bir şekilde uygulayarak, 
gelenek, görenek ve adet-
lerini korumuşlar, fakat ar-
tık zaman değişti. Sosyal 
ve ekonomik sebeplerden 
dolayı insanlar başka yer-
lere göç ediyorlar. Biz ise 
adetlerimizi insan toplu-
luğu olarak yerine getire-
biliyoruz. Örneğin, zakir 
dediğimiz bir sazcı yok-
sa aramızda adetlerimizi 
yapamıyoruz. Bunun için 
topluluk olarak kaybolmak 
üzereyiz. Rodoplar’da 3-5 
bin civarında Alevi var, 
Deliorman bölgesinde de 
30 bin. Yani sayımız az-
dır, çoğu Aleviler de yaşlı 
insanlardır. Alevileri tanıt-
tığım Bulgarca bir kitap 
yazdım. Adı “Dervişlerin 
Soyundan Olanlar”. 

Resmiye MÜMÜN

Karlovo Yalı Camiye Yine Saldırdılar!
Son yıllarda sık sık 

saldırıya uğrayan Kar-
lovo Yalı Camiinin ge-
çen Cumartesi günü 
kimliği belirsiz kişiler 
tarafından camları kı-
rıldı. 
Konu ile ilgili cami 

imamı Mustafa Mus-
tafa Kırcaali Haber 
gazetesine şunları 
söyledi:”Maalesef son 
yıllarda camimize sal-
dırılar sıkça yapılmak-
ta. Geçen Cumartesi 
günü camimizin cam-
ları kırıldı. Geceleri dis-
kotekten çıkan gençler 
caminin yanından ge-

çerken saldırıyorlar. 
Gamalı haç çiziliyor 
ve Türklere karşı ya-
zılar yazılıyor. Polise 
başvuruyoruz, ancak 
saldırganlar bulunup 
cezalandırılmıyor”. 
Bundan 20 gün önce 

cami yine çirkin saldırı-
ya uğramıştı. Caminin 
duvarına “Pis Türkler, 
size ölüm!” yazılmış-
tı. O zaman da polise 
başvurulmuş, ancak 
hiçbir önlem alınma-
mıştır. 

Sebahat AHMET

HÖH, Başbakan Adayı Göstermeyecek
Hak ve Özgürlükler Ha-

reketi (HÖH/DPS) Genel 
Başkanı Lütfi Mestan TV7 
kanalının sabah progra-
mında, “HÖH partisinin 
Başbakan adayı göster-
me gibi bir niyeti yok” diye 
kaydetti. 

Sayın Mestan, derin bir 
sosyal-ekonomik ve siyasi 
kriz koşullarında tek başı-
na Bulgaristan’ı yönetme-
ye kararlı olan üç siyasi 
güç tarafından Başbakan 
talebinde bulunduklarını 
belirtti.

HÖH lideri, GERB yöne-
timinde tek parti iktidarı 
modelinin dejenere olarak 
otoriter iktidar modeline 
dönüştüğünü söyledi. 

HÖH lideri, “Gelecek tek 
parti hükümetinin otoriter 
olsun olmasın başarılı 
olması mümkün değil. 
Çünkü seçimleri ne ka-
dar çoğunluk oyla kazan-
sa da, ülkenin düştüğü 

zor durumdan çıkarması 
hiçbir partinin elinde de-
ğil. Bunun için GERB, 
Bulgar Sosyalist Partisi 
(BSP) ve Başbakan olma-
ya hazır olduğunu söyle-
yen Meglena Kuneva’nın 
Bulgaristan Vatandaşların 
Partisi’nin tek parti hükü-
meti kurma talepleri artık 
gerçekten komik olmaya 
başlıyor. Ben bu tek parti 

iktidarı kurma taleplerini 
samimi bulmuyorum. Bu 
daha çok neredeyse çir-
kin bir sözcüğe dönüşen 
koalisyon sözcüğünün ya-
rattığı korkunun bir ifade-
sidir. Fakat ben seçmenin 
Bulgaristan’ın bulunduğu 
koşullara göre koalisyon 
hükümetini tercih edece-
ğinden eminim” diye söz-
lerine ekledi. 

NDSV ve HŞHP Seçime Ortak Giriyor
Ulusal İstikrar ve İlerle-

me Hareketi ve (NDSV) 
Hürriyet ve Şeref Halk 
Partisi (HŞHP) 12 Ma-
yıs günü yapılacak er-
ken genel seçime ko-
alisyon olarak katılma 
kararı aldılar. İki parti 
Merkez Özgürlük ve 
Şeref Koalisyonu adıyla 
Merkez Seçim Kurulu-

na kaydını yaptırdılar. 
NDSV Başkanı Hris-

tina Hristova, ülkenin 
krizden çıkması için, 
halkın sosyal durumu-
nun iyileşmesi yönünde 
çalışmamız için koalis-
yon ortakları aradıkla-
rını ve böyle bir ittifakı 
Kasim Dal’ın partisinde 
gördüklerini söyledi. 

HŞHP Başkanı Kor-
man İsmailov yaptığı 
açıklamada koalisyo-
nun listelerinde en layık 
adayların gösterileceği-
ne inandığını belirtti. 
Korman İsmailov, Kır-

caali seçim bölgesin-
den aday olabileceğini 
söyledi. 
          Kırcaali Haber
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Türk Kültür ve Sanat Derneği
 Kırcaali Haber Gazetesi 

Benim Hayallerim
 konulu resim yarışması düzenliyor. 

Yarışma  23 Nisan - T.C. Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı vesilesiyle düzenlenmektedir. 
Yarışma iki grupta yapılacak

      I. grup: 1. - 4. sınıf öğrencileri
     II. grup: 5. - 8. sınıf öğrencileri

Dereceye girenlere ödüller verilecek. 
Resimler 20 Nisan 2013 tarihine kadar şu adrese 
gönderilmeli:

Кърджали 6600, ул. Беласица №1
Дружество за турска култура и изкуство

Asimilasyon kampanyasının şehitleri ve mağdurları anıldı
Bulgaristan'da komünizm 

rejiminin yıkıldığı 1989 yılına 
kadar devam eden asimilas-
yon kampanyasının şehitleri 
ve mağdurları anıldı.
Başkent Sofya'nın 200 ki-

lometre güneydoğusundaki 
Kornitsa köyündeki anma 
töreni, "Geçmişini unutanlar, 

onu tekrar yaşamaya mah-
kumdur" sloganı altında, 
üyelerinin çoğu Türklerden 
oluşan Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) partisi tara-
fından düzenlendi.
Köy meydanında toplanan 

Kornitzalılar, Bulgarlaştırma 
kampanyasının köyde baş-
lamasının üzerinden 40 yıl 
geçmesine rağmen törende 
göz yaşlarını tutamadı.
Huzurlu ve sakin bir yaşam 

sürdüren Kornitsa halkı, 
1972 yılının sonunda başla-
yan baskılara karşı köy mey-
danında toplanarak ve ateş 
yakarak tepki göstermişti. 
İbadet etmelerinin yasak-
lanması, isimlerinin değiş-
tirilmeye çalışılmasını üç ay 
boyunca aralıksız protesto 
eden köye komünist rejim, 
28 Mart 1973 tarihinde 2500 
polis ve asker göndermişti.

Meydanda toplanan halka 
ateş açan askerler 5 kişiyi 
öldürmüş, köylülere işkence 
etmişti. Olaylarda 300'den 
fazla kişi yaralanmıştı.
Baskından hemen sonra 

köy sakinlerinin isimlerini 
zorla değiştiren komünist 
yönetim, bununla da yetin-

meyip, ölen kişilerin isimle-
rinin de değiştirilmesi için 
baskı yapmıştı.
Protestoculardan 14'ü ağır 

hapis cezalarına çarptırıl-
mış, çok sayıda köylü başka 
bölgelere sürülmüştü.
40 yıldır kurumayan göz-

yaşlar
Bölge halkı, 40 yıl önce 

maruz kaldığı baskıları yaşlı 
gözlerle anlatıyor.
Törene katılan Şaban Ha-

ciev, AA'ya yaptığı açıkla-
mada, köye gelen askerlerin 
çığlık atan kadınların elbi-
selerini çıkardığını, emirleri 
duymayan işitme engelli bir 
kişiyi de vurarak öldürdüğü-
nü söyledi.
Askerlerin köylüleri bağ-

layıp göle götürdüğünü ve 
burada ölesiye dövdüğünü 
ifade eden Haciev, "Allah bir 
daha kimseye böyle bir acı 

vermesin. Bunlar bir daha 
yaşanmasın diye dua edi-
yoruz" diye konuştu.
Artık bu tür sıkıntılarının 

olmadığını belirten Haciev, 
şöyle dedi:
"Ona rağmen bir türlü hu-

zura kavuşamadık. Cami 
kurmak isterken yönetim en-

gel olmaya çalışıyor. Gotse 
Delçev'de cami yokken, ya-
pım kararı için referandum 
istiyorlar. Devlet bize sahip 
çıkmıyorsa Türkiye bizlere 
yardım etsin."
Halil Belkov adlı köylü de 

1973'teki olaylara katılmak-
tan 12 yıl hapis cezasına 
çarptırıldığını söyleyerek, 
"Yıllarca hapis yattım. Çıkar 
çıkmaz Türkiye'ye sığındım 
ama her yıl Kornitsa'daki 
anma törenlerine geliyorum. 
Bu acı günlerin bir daha ya-
şanmaması için dua ediyo-
rum" dedi.
Başmüftü Mustafa Haci
Törene katılmak ve dua et-

mek için Kornitsa'ya gelen 
Bulgaristan Müslümanları 
Başmüftüsü Mustafa Aliş 
Haci, köy meydanındaki 
cami ve kilisenin halka hu-
zur verdiğini belirterek, "Şe-

hitlerimizi anmak ve güçlü 
olmak zorundayız. Tarihi, 
birilerinden öç almak için 
değil, hatırlamak için okuyo-
ruz. Önümde kilise, arkam-
da cami var. Ne kiliseden ne 
de camiden rahatsızlık du-
yarız" ifadesini kullandı.
"Komünizmin vahşeti ta-

rih kitaplarına girsin"
Törende konuşan HÖH 

Milletvekili Remzi Osman, 
Kornitsa'da yaşanan zul-
mün hala tarih kitaplarına 
girmemesinden rahatsızlık 
duyduğunu söyledi.
"Komünizmin vahşeti tarih 

kitaplarına girsin" diyen Os-

man, şunları kaydetti:
"Ülkemizde din devletten 

ayrıdır. Ancak Müslümanla-
ra, camilere karşı hala tepki 
var. Müftülük, vakıf mallarını 
devletten geri almakta zor-
luk çekiyor. Yargıda, istih-
baratta, poliste Müslüman 
ve Türklere kadro verilmi-
yor. Kimi politikacılar Müs-
lümanların sayısının azal-
masını istiyor. Oysa Türk, 
Pomak, Bulgar, Hıristiyan, 
kim ne olursa olsun, herkes 
kendini nasıl hissediyorsa o 
kimliğiyle huzur içinde yaşa-
yabilmelidir."
                Anadolu Ajansı


