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Kermeste Türk Standına Büyük İlgi
Bulgaristan Uluslarara-

sı Kadınlar Kulübü'nün 
(IWC) h imayesinde 
Sofya'da düzenlenen 
yılbaşı kermesinde Tür-
kiye standı gördüğü bü-
yük ilgiyle hasılat rekoru 
kırdı.
Inter Expo Center 

fuar merkezinde bu yıl 
19'uncusu düzenlenen 
kermeste çok sayıda 
ülke temsil edildi. Ker-
mese Türkiye'nin Sof-
ya Büyükelçiliği, ticaret 
ve kültür müşavirlikleri, 
Burgaz ve Filibe başkon-
soloslukları mensupları 
ve eşleri, Bulgar-Türk 
Kadınları Dostluk ve 
Dayanışma Derneği, 
Bulgaristan'da faaliyet 
gösteren Türk şirketleri 
ve Sofya'daki Türk top-
lumu katıldı. Kermeste 
Türkiye 100 metreka-
reyi aşan dev bir stant 
kurdu.
Kermesin yerli ve ya-

bancı konukları, Türk 

mutfağının seçkin ye-
meklerinin yanı sıra teks-
til, seramik, cam ürünle-
ri, sabunlar ve tatlılara 
büyük ilgi gösterdi.
Türkiye'nin Sofya Büyü-

kelçiliği yetkilileri, geçen 
yılki kermeste kurulan 
59 metrekarelik standın 

bu yıl önce 78 metreka-
reye çıkarıldığını ancak 
ziyaretçilerin yoğun ilgi-
si nedeniyle standı daha 
da büyütmek zorunda 
kaldıklarını söyledi.
Sofya'da yaşayan Bul-

gar ve yabancı binlerce 
kişinin ziyaret ettiği ker-

mes etkinlikleri çerçe-
vesinde, Türkiye bu yıl 
atölye çalışmaları kapsa-
mında Ebru sanatını ta-
nıttı. Bulgaristan'ın Şum-
nu kentinden öğrencileri 
ile birlikte gelen Türk 

kökenli sanatçı Behçet 
Danacı ebru gösterisi 
yaparken çalışmaları 
hayranlıkla izlendi.
Türklerin yoğun olarak 

yaşadığı Kırcaali'den 
kermes için gelen Ömer 
Lütfi Kültür Derneği folk-
lor dans grubu, Türk halk 
danslarından oluşan bir 
gösteri sundu. Kültür 
programı kapsamında 
Psikolojik Araştırmalar 
Merkezi adlı bir sivil top-
lum örgütüne bağlı sade-
ce Bulgarların katıldığı 
bir folklor grubu da Türk 
halk dansları sahnele-
di. Tekerlekli sandalyeli 
engelli dansçıların yer 
aldığı gösteri büyük ilgi 
gördü ve alkış aldı.
Türkiye'nin yeni Bul-

garistan Büyükelçisi 
Süleyman Gökçe, ker-
mesteki Türk standını 
ziyaret ederek burada 
çalışan gönüllülerle bir 

süre sohbet etti, etkinlik 
hakkında bilgi aldı.
Büyüke lç i  Gökçe, 

AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, kermeste 
bulunmaktan mutluluk 
duyduğunu belirterek, 
şöyle konuştu:
"Son derece kalabalık, 

etkileyici, müthiş bir ilgi 
var. Dün akşam Sofya'ya 
intikal ettim ve ilk gü-
nümde böyle güzel bir 
etkinlikte bulunmaktan 
büyük mutluluk duyuyo-
rum. Ülkemizin tanıtımı 
için bu uluslararası kala-
balığın gösterdiği ilginin 
son derece yararlı oldu-
ğunu düşünüyorum."
Türk standının yaptığı 

satışlardan elde ettiği 
gelirin tamamının yine 
IWC organizasyonunda 
yapılacak bağışlar için 
kullanılacağı bildirildi.
         Anadolu Ajansı

Haftanın Özeti
Bu haftaya geçen 

hafta olduğu gibi yine 
bir protesto habe -
riyle başladık. Doğu 
Rodoplar ’dan tütün 
üreticileri geciktirilen 
tütün alım kampanya-
sından dolayı protesto 
eylemlerine hazırla-
nıyor. Bilindiği üzere 
Bulgaristan’da Türk 
halkı eskisi kadar ol-
masa da geçimini tü-

tün üretiminden sağlı-
yor. Bu durum tütünün 
küflenmesine ve kalite-
nin kötüleşmesine ne-
den oluyor ve firmalar 
amaçlarına ulaşıyor, 
böylece tütünü daha 
ucuza alma fırsatı do-
ğuyor. 

***
Meatsa Oteli, resmi 

olarak hizmete açıldı. 
Meatsa Otel’i, 14 oda 
ve 4 daireye sahip. Her 
biri dünyada bir başkent 

adını taşımaktadır. İç 
dekorasyon o başken-
tin özelliklerine uygun 
yapılmıştır. Turistlerin 
hangi odayı seçecek-
leri merak konusu ama 
İstanbul odasında uyu-
mak bir başka olacaktır 
herhalde.

***
Kırcaali ’de Silahlı 

Banka Soygunu. Ban-
kaya gelen, sayısı ve 
kimlikleri henüz tespit 

Sebahat AHMET

Devamı 2’de

Türkiye Medya Eğitimi Programı Başladı
T.C. Başbakanlık Ba-

sın Yayın ve Enformas-
yon Genel Müdürlüğü 
(BYEGM) tarafından 
hazırlanan, öncelikli ola-
rak Balkanlar, Kafkaslar, 
Ortadoğu, Orta Asya 
ve Afrika ülkelerinden 
olmak üzere yabancı 
genç medya mensup-
larının mesleki bilgi ve 
deneyimlerini arttırmayı, 
Türkiye’nin tanıtımına 
katkı sağlamayı, katılım-
cıların geldikleri ülkeler 
ile Türkiye arasında ileti-
şim kanalları oluşturmayı 
hedefleyen, farklı coğraf-
yaların farklı ihtiyaçlarına 
hitap edebilecek bir eği-
tim ve tanıtım programı 
olarak tasarlanmış olan 
Türkiye Medya Eğitimi 
Programının (TÜMEP) 
ilk dönemi 2 - 13 Aralık 

2013 tarihleri arasında 7 
farklı Balkan ülkesinden 
16 genç medya mensu-
bunun katılımı ile gerçek-
leştirilmektedir.

TÜMEP ile ulaşılmak 
istenen temel amaçlar; 
genç medya mensupla-
rında olumlu bir Türkiye 
algısı oluşturulması, 
katılımcıların geldikleri 

ülkeler ile Türkiye med-
ya kurum ve kuruluşları 
arasında işbirliği ola-
naklarının araştırılması, 
medya ve iletişim ala-
nında Türk Dış Politika-
sına tamamlayıcı katkı 
sağlanması, Basın-
Yayın ve Enformasyon 

Devamı 2’de
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Recep Altepe Bulgaristan Basınında
Yaşadığın ülkenin, şeh-

rinin ne olduğunu anlat-
mak için sadece yazmak 
veya reklam vermek o 
kadar etkili olmuyor; Elle 
tutulup gözle görmek ka-
dar. Daha önceki yıllarda 
yazılarımda da belirttiğim 
gibi Balkan ülkelerinde 
yaşayan soydaşlarımız 
Bursa Büyükşehir Bele-
diyesini Sayın Altepe ve 
ekibinin oralara göster-
diği ilgiden dolayı Bursa 
bizim de Büyükşehir Be-
lediyemiz. Başkanı da bi-
zim Başkanımız diyorlar. 
Bu cümleleri 24–29 Ha-
ziran 2013 tarihleri ara-
sında Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Bursa iş 
adamlarının Bulgaristan 
Rodoplar ve Varna ilin-
de yenilenen ve yeniden 
yaptırılan 4 caminin açılış 
törenlerinde; Varna HÖH 
İl Başkanı Sayın Ercan 
Sebahattin’in konuşma-
sında tanık olmuştum. 
Kısacası onlar Türkiye’yi 
kendi güvenceleri olarak 
görüyorlar.
Geriye kalan bir husus 

ise yaşadıkları ülkelerde-
ki aşırı ırkçı zihniyetlerin 
Türkiye ile Türklükle, 
Osmanlı yönetimi ile ilgili 
ısmarlama yazılan yanlış 
tarihi bilgilerden arınma-
larını sağlamak. Onları 
Türklüğün gerçekleri ile 
yüzleştirmek için girişim-
lerde bulunmak en ge-
çerli yöntem olacaktır.
İşte Büyükşehir Beledi-

yesi 21–24 Kasım tarih-
leri arasında bu konuda 
bir adım daha attı. Gü-
ney Bulgaristan gazete-
cilerinden bir bölüm Türk 
ve Bulgar gazetecilerden 

oluşan bir ekibi Bursa’da 
ağırladı.
Ekibe katılan birkaç 

gazeteci arkadaşım ile 
telefonla da olsa görüş-
me imkânım oldu. Gezi-
nin çok verimli geçtiğini 
belirttiler. Verimli tarafını 
biraz açar mısın dedi-
ğimde; Önceleri Türkiye 
ile ilgili karamsar davra-
nışlarda bulunan arka-
daşlarımızın görüşlerin-
de büyük bir değişiklik 
ortaya çıktı.
Zaten gezinin olumlu 

geçtiği sonraki günlerde 

Bulgaristan gazetelerin-
de yerini aldı.
TRUD gazetesi yazarı 

Sayın Danaila Farhi ziya-
retlerini gazetesinin say-

falarına BURSA HAYAL-
LERİN ŞEHRİ başlığı ile 
taşımış. Evet, son derece 
isabetli bir başlık atılmış. 
Çünkü milyonlarca Bal-
kan göçmeni Türkiye’ye 
– Bursa’ya, hayallerinde 
canlandırdıkları ülkeye 
kavuşmuşlar hayalleri de 
gerçek olmuştu.
Sayın Danaila Farhi 

Türkiye’nin dördüncü 
büyük şehri olan ve Os-
manlının da ilk başkenti 
olan bu şehrin Belediye 
Başkanının da bir Balkan 
göçmeni olduğunu belir-

tirken, yazısına, yukarıda 
kendi dilinde yazdığı pa-
ragrafla giriş yapıyor.
Belediye özel firma gibi 

yönetilir mi? sorusundan 
sonra belediye faaliyetle-

rini en ince ayrıntılarına 
kadar anlatıyor. Üzerine 
basa, basa belirttiği bir 
husus ise belediye yö-
netiminin halkı ile iç içe 
hareket etmesinin üze-
rinde duruyor.
D a n a i l a  y a z ı s ı n -

da Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin raylı sis-
teminden tutun da tarihi 
eserlerin ortaya çıkarıl-
masından, kaç km. asfalt 
dökülmüşüne kadar tüm 
hizmetleri Bulgaristan 
okurları ile buluşturmuş.
Elbet de ki gezi ile fikir 

belirten sadece Danaila 
hanımefendi değil. Kırca-
ali Haber gazetesi sahibi 
ve yazar Sayın Müzek-
ki Ahmet. Yazar Nihal 
Özergen de ziyaret ile 
ilgili görüşlerini okurları 
ile paylaşanlardan.
Dostlukların en samimi-

si görüşüp konuşmaktan 
geçer. Bire bir yapılan 
görüşme ve konuşma-
larda insanların farkına 
varmadan sergiledik-
leri hareket ve samimi 
davranışlar karşı tarafa 
güven verir. Yani beden 
dili. Gazeteci ekip bu 
ziyaretlerinde bunu bul-
muşlar. Yaptığım telefon 
görüşmelerinde bunu 
anladım.
Öyle ise Sayın Altepe 

ve diğer belediye baş-
kanlarına bir önerim var; 
Gelin Balkanlar’da çeşit-

li belediyelerle kardeşlik 
protokolü imzalamış olan 
başkanlar veya belediye 
yöneticileri; O şehirler-
deki yerel veya ulusal 
yayın yapan gazete ve 
televizyon kanalları ile 
kardeşlik protokolleri im-
zalanması için ilk adım 
da Bursa’dan başlasın. 
Onlar bunu bekliyorlar. 
Başkan adaylarının be-

lirlenmesinin arifesinde 
bu günkü yazım taraflı 
oldu diyebilir bazı okur-
larım. Ancak gerçekleri 
de inkâr etmek nankör-
lük olur bence. Yiğidi 
öldür amma hakkını ver 
diyorlar. Hayır, yiğidin 
hakkını öldürmeden ve-
receksin ki, o da doğru 
iş yapmanın mükâfatını 
almış olsun. Marifet ilti-
fata tabidir.
Zülkef YEŞİLBAHÇE

Haftanın Özetiedilemeyen şahısların 
silah zoruyla bankadan 
yaklaşık 30 bin levayı 
gasp ettiği bildirildi. Bu 
tür olayların Kırcaali’de 
de yaşanması yerli hal-
kı çok tedirgin etti. Kır-
caalililer bu tür olaylara 
alışık olmadığından bu 
olay büyük yankı ya-
rattı. 

***
Balkan Savaşı’nda 

Sütkesiği bölgesinden 
şehit olanların anısına 
anıt taşı dikildi. Emeği 
geçen herkese sonsuz 
teşekkür eder, diğer 
şehitlerimizin de adları-
nı bulup onların anısına 
da anıt taşı dikilmesini 
temenni ederiz. 

***
Türkçe, dünya dili 

olma yolunda. Dünya-
da en çok konuşulan 5. 
dil olan Türkçenin kul-
lanımı ve etkinliği gün 

geçtikçe artıyor. Dün-
yanın dört bir yanında 
Türkçeye ilgi artarken, 
özel okul ve kurslar 
haricinde, ortaöğretim 
düzeyinde 80'in üze-
rinde, yükseköğrenim 
düzeyinde ise 60'ın 
üzerinde ülkede Türkçe 
dersleri veriliyor. Dün-
yada durum bu iken, 
Bulgaristan’da Türkçe 
hala zorunlu ders ola-
rak okutulmamaktadır. 

***
Anayasa Mahkeme-

si, seçim iptali talebini 
reddetti. Merkez Seçim 
Komisyonu'nda par-
lamentoda milletvekili 
bulunan partilerden 
çok sayıda temsilcinin 
ve gözlemcinin bulun-
duğunu, bu nedenle 
de iptal talebinin daya-
naksız olduğu yönünde 

karar aldı. Ne diyelim, 
adalet her zaman yerini 
bulur. 

***
Sofya’da düzenlenen 

kermeste Türk standı-
na büyük ilgi. Bulgaris-
tan Uluslararası Kadın-
lar Kulübü'nün (IWC) 
himayesinde Sofya'da 
düzenlenen yılbaşı 
kermesinde Türkiye 
standı gördüğü büyük 
ilgiyle hasılat rekoru 
kırdı. Kermesin yerli 
ve yabancı konukları, 
Türk mutfağının seçkin 
yemeklerinin yanı sıra 
tekstil, seramik, cam 
ürünleri, sabunlar ve 
tatlılara büyük ilgi gös-
terdi. İki yıl arka arkaya 
kermeste olma fırsatını 
buldum ve içeri girdi-
ğimde Türk standını 
kolay bulmama oradaki 

standa olan büyük ilgi 
nedeniyle oluşan ka-
labalık yardımcı oldu. 
Türk standını kolaylık-
la bulmak isteyenler 
kalabalığa doğru yön-
lenebilir.

***
Türkiye Medya Eğiti-

mi Programı (TÜMEP) 
Başladı. Farklı coğraf-
yaların farklı ihtiyaçları-
na hitap edebilecek bir 
eğitim ve tanıtım prog-
ramı olarak tasarlan-
mış olan Türkiye Med-
ya Eğitimi Programının 
(TÜMEP) ilk dönemi 
2 - 13 Aralık 2013 ta-
rihleri arasında 7 farklı 
Balkan ülkesinden 16 
genç medya mensubu-
nun katılımı ile gerçek-
leştirilmektedir. Bu tür 
eğitim programlarının 
katılımcılara çok yarar-
lı olacağına inanıyor ve 
böyle organizasyonla-
rın devamını diliyorum.

1. sayfadan devam

Türkiye Medya Eğitimi 
Programı Başladı

Genel Müdürlüğünün farklı coğrafyalar temelinde 
oluşturduğu medya platformlarını destekleyen ve 
buna canlılık kazandıracak bir mekanizma tesis 
edilmesi, Türkiye medya kuruluşları ile bu kuruluş-
ların temininde güçlük çektiği, yabancı ülkelerden 
kendileri ile birlikte çalışabilecek yerel ve bölgesel 
muhabirler arasında işbirliği olanaklarının araştırıl-
ması, program mezunları ile program sonrasında 
da temasın devam ettirilerek bu kişilerin Türkiye 
ile gönül bağına süreklilik kazandırılması, toplum-

lar ve devletler üzerinde büyük bir güce sahip olan 
medya üzerinden Türkiye'nin tanıtılmasına katkı 
sağlanmasıdır.

Bir haftası teorik, bir haftası uygulamalı eğitim-
lerden oluşan ve tamamlayıcı sosyal faaliyetleri 
(ziyaret, gezi, resepsiyon vb.) de içerecek şekil-
de tasarlanan ve 2 hafta sürecek olan TÜMEP 
kapsamında yapılacak eğitimler Basın Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Türkiye Rad-
yo ve Televizyon Kurumu (TRT) tarafından ortak 
hazırlanan bir eğitim programı doğrultusunda ger-
çekleşecektir.

TÜMEP Programına Bulgaristan’dan Kırcaali 
Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Seba-
hat Ahmet ve muhabiri Resmiye Mümün, Haber.
bg sahibi İsmail Köseömer, Thaber Yayın müdü-
rü Aydın Osman ve Şumnu’dan Özlem Tefikova 
katılıyor.

1. sayfadan devam
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Bir mektup yazdım yare...
Doğduğu köy Çukur 

Dereköy’ ün başında-
ki „Asar” denilen yere, 
epey uzamış çamların 
arasından yürüyerek 
çıktı. Ev büyüklüğünde-
ki taşın üzerine tırman-
dı. Kollarını iki yana 
açarak şöyle etrafına 
göz gezdirdi. Rahımlı 
Dağı’nın eteğine ser-
pilmiş köyleri bir bir 

bakışlarıyla okşadı. İçi 
göynüdü, çocukluk yıl-
larına döndü anılarıyla. 
Gözleri doluksamıştı. 
Ha boşandı, ha boşa-
nacak ipil ipil damlalar. 
Birden aklına geldi ve 
„erkekler ağlamaz” dedi 
kendi kendine. Gözyaş-
larını içine akıttı. Anıla-
rı daha çok canlandı. 
Gözlerini kapattı. Öyle-
ce bir müddet kalakaldı. 
Yakınlarda yanık yanık 
öten bir bülbülün sesi 
kulaklarına, içine aktı. 
Hafiften esen rüzgara 
aldırmıyor, bülbülün 
nağmelerini dinliyordu. 
Yan taraftan bir başka 
bülbülün şarkısı işitil-
di. Oturdu, başını elleri 
arasına aldı. Bakışını 
karşı dağdaki bir nok-
taya mıhladı. Baktı… 
baktı… baktı… Bülbül-
ler hala ötüşüyordu. Bir 
ara masalımsı, tatlı rü-
yalarla süslü, uykudan 
uyanırcasına kımıldadı. 
Önce kır çiçeklerinin 
kokusunu genizlerine, 
ciğerlerine dolduğu-

nu hissetti. Sonra mis 
gibi temiz havayı derin 
derin içine çekti, bir 
daha, bir daha. Ardın-
dan kendi bestesi olan 
„Canım Rodoplar” tür-
küsünü yandıra yandıra 
okumaya başladı. Sesi 
dağ-taş, dere boyların-
da yankılandı. Okuduğu 
birkaç Rodop türküsün-
den sonra sıra „Küçük 

yaşta aldım sazı elime” 
türküsüne geldi. Berrak, 
dağ suları gibi berrak. 
Çın çın öten bir ses. 
Evet, Fahri sazın telle-

rine ilk dokunduğu gün-
leri anımsadı. Henüz 
yedi yaşındaydı. Baba-
sı Nuri ağa bu yörede 
,,kaza mehteri” diye ün 
yapmıştı.
Bir akşam el yapımı 

güzel bir bağlamayla 
toplandı evine. Koşuka-
vak yöresinin Çalköylü 
Ahmet ustanın yaptığı 
saz. O akşam Fahri’nin 
gözüne uyku girmemiş-
ti. Meraktan adeta uçu-
yordu. Yüreğini güzel 
bir heyecan sarmıştı, 
pırıl pırıldı. Sazı elinden 
hiç bırakmıyor, çalıyor 
okuyor, okuyor çalıyor-
du. Müzik merakıyla 
yanıp tutuşan oğula ilk 
saz dersleri babadan 
geliyordu.
„Dedem ilk sazı evi-

mize getirdiği zaman, 
babam dokuz yaşın-
daymış” diye anımsıyor 
Rodoplu üstat.

Zvezdel köyü folklor 
festivalinde 4.sınıf öğ-
rencisiyken sazla ça-
larak söylediği türkü-
den etkilenen, Plevneli 
gazeteci-yazar, Fahri 
hakkında yazdığı maka-
leye „Geleceğin Orfey’i” 
başlığını verdi. „Bu yazı 
beni müziğe daha sıkı 
sarılmamı teşvik etti” 
diyor Fahri.

„Annemin yandıra 
yandıra okuduğu eski 
türküler bende derin iz-
ler bıraktı. Hala kulakla-
rımda çınlıyor.
Derken lise yılları ge-

lip çattı. Sazım bensiz, 
ben de onsuz olamı-
yordum. Rodop dilberi, 
genç kızlara aşık ol-
mamdan önce sazıma 
bağlanmıştım. Sevda 
türküleri dökülüyordu 
sazımın tellerinden. 
Gönlümde bir sevinç, 
bir duygu dünyası. 
Yaprak yaprak açan 
duyguları, türkülerle 
insanların yüreğine de 
serpiştirmek istiyor-
dum. Onlarla güzelliği 
ve ışığı doya doya pay-
laşmak vardı, filiz filiz 
açan emellerimde.”
Sazıyla, ilk ayrılışı as-

kerlik çağına geldiğinde 
olmuştu. Kışlada üç beş 
ay sazından ayrı kal-
mış, dünyası kararmış-
tı. Her gece çok sev-
diği sazını rüyasında 
görüyordu. Yarine sık 
sık mektuplar yazıyor, 

sazı ve yarinden ayrı 
kalmanın derin acısını 
dile getiriyordu. Bir gün 
komutanın huzuruna çı-
kıp derdini anlattı.
Fahri artık sazına ka-

vuşmuştu. Hem vatan 
borcunu ödüyor, hem 
de asker arkadaşlarına 
gurbet ve aşk türküleri 
okuyup, onları eğlendi-
riyordu.
„Askerlikten sonra, 

festivaller, kız kınala-
rı, düğün dernek, dost 
meclisleri ve muhab-
betleri derken, müzik 
benim için vazgeçilmez 
bir uğraşı oldu ve ya-
şam biçimine dönüştü. 
Neşet Ertaş’ı radyodan 
işitince, gerçek sazın 
nasıl çalınması gerek-
tiğini anladım. O büyük 
üstadı kendime örnek 
seçtim. Tabi öz kayna-
ğımız Rodop ve Rume-
li türkülerinden hiç bir 
zaman vazgeçmedim” 
diyor Fahri.
89 göçü, Fahri’yi de 

doğduğu ve çok sevdiği 
Rodoplardan koparıp, 
Ege kıyılarına, İzmir’e 
sürükledi.
Yine anılara dalıyor 

Fahri: „Türk-Amerikan 
Kültür Derneği’nde, 
kültür etkinliklerine, sü-
rekli müzik icraatlarına 
davet edildim. O faali-
yetler beni Ege Üniver-
sitesi Devlet Türk Mü-
ziği Konservatuarıyla 
buluşturdu. 1993-de 
Halk Müziği sınavlarına 
girdim ve konservatuarı 
iyi başarıyla kazandım. 
Beş yıl eğitim aldıktan 
sonra, kendi bestelerimi 
de yapmaya başladım. 
Yerel ve Ulusal televiz-
yon kanallarında defa-
larca programlara ka-
tıldım. Türkiye’de „Bal-
kan” müzik grubunun 
kurulmasında öncülük 
ettim. Değişik yerlerde 
düzenlenen konserler-
de başrolü oynadım.”
Tarihin derinliklerinden 

bugüne kadar gelen ve 
insanlığa mal olmuş o 
büyük mitolojik ve des-
tanlaşmış ozan Orfey’in 
geleneğini Rodoplarda 
devam ettirme yönün-
de bir misyon duygusu 
ve mecburiyeti hasıl 
olmuştur Fahri’nin için-
de.
Birkaç yıl önce yaşa-

dığı İzmir’de emekliye 

ayrılınca doğup büyü-
düğü ve çok sevdiği 
Rodoplar’a ve şirin kö-
yüne kavuştu. 
Zvezdel köyünde 15 

müzisyenden oluşan 
„Lira” grubunu oluş-
turup, ülkenin değişik 
yörelerinde konserler 
verdiler. Kısa sürede, 
güzelim türkülerimizle 
halkın gönlünde taht 
kurdular, sevildiler. 
Fahri’nin emelleri birer 
birer gerçekleşiyordu. 
İnsanlara, yüreğinde 
şiirleşmiş duygularını 
müziğiyle, türküleriyle 
aktarıyordu. Kırda ba-
yırda, çeşme başında 
eşini gördüğünü, su 
yolunda bakırından su 

içtiğini bile koymuş tür-
küsüne.
Türküleri, gönülleri 

doğan güneş gibi ay-
dınlatıyor ve ısıtıyordu. 
İnsanı ince bir duygu 
sarıyordu.
„Müzik bence hayatın 

ifadesidir, bu sonsuz 
evrende bir tek insa-
noğluna bahşedilen 
yüce bir değerdir. Ya-
şantımıza dair her şeyin 
ifadesidir, ruhumuzun 
gıdasıdır. Her türkü, 
nesillere bozulmadan 
aktarılmalı”, diyor Ro-
dop ozanı Fahri. „Çün-
kü taşıdıkları zenginlik 
çok değerli.”

    Kamber KAMBER

KÖYÜMÜN PINARLARI

Köyümün pınarlarını anımsadım
Eski hatıralarımda.
Aynalarımızdı onlar bizim
Ergenlik çağında.

Atalarım tutmuştu, kaynaklarını
İşlemişlerdi yol kenarlarına inci gibi.
Işık saçıyorlardı mehtabın altında
Telli duvaklı birer gelin gibi.

Tatlımıydı tatlı, billur gibi suları
İçerdik kuzularla, oğlaklarla yan yana.
Kandırırdı kuşları, çalışkan atları
Ağustos sıcaklarında kana kana.

Gün geldi çeşme oldu yüzde ellisi
Sıraya girdiler kıvrımlı yol boylarında
Türkü söylemeye on yedilik kızlar gibi
Şırıl şırıl balkan havasıyla.

Köyümün ehli ustaları inci işler gibi işlediler
Duvarlarını, kemerlerini özene bezene.
Usanmadan, yorulmadan emek verdiler
Tüm canlıların tatlı su içmesine.

Dünyanın neresinde olursam olayım
Övünüyorum köyümün inci gibi çeşmeleriyle.
Benden selam olsun tüm emeği geçenlere
Bıraktıkları unutulmayacak eserlere.

Ramadan Hüseyin Muslu
Tosçalı / Eğridere
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Mestanlı Belediyesinin 2014 yılı için bütçe tasarısı görüşüldü
Momçilgrad (Mestanlı) 

Belediyesi 2014 yılı büt-
çe tasarısının tanıtımın-
da belediye yetkilileri, 
“Dr. Sergey Rostovtsev 
Hastanesi’nin bakımı 
için sadece 10 000 leva 
tahsis edilecek” diye bil-
dirdiler.
Hastane hakkında 

Belediye’nin aldığı ma-
lumatlar, hastanenin ilk 
defa uzun yıllardan beri 
tüm aylar için kazanç 
sağladığını gösteriyor. 
2011 yılına ilişkin veriler 
sağlık kurumunun 200 
bin leva civarında yıllık 
kayba uğradığını göste-
riyor. Bu dönemde sade-
ce yılın 9 ayı için ısınma 
giderleri 45 bin levayı 
aşıyor. Şimdi hastane 
Momçilgrad Belediye-
si tarafından sağlanan 
odun ile ısıtılıyor ve tek 
bir leva bile ödemiyor, 
çünkü ağaçların budan-
ması ve sıhhi kesiminden 
elde edilen odunlar kulla-
nılıyor. Yeni ilaç tedariki 
prosedürü uygulanma-
sı sonucunda yapılan 
yaklaşık 6 bin levalık 

tasarruf bir gerçek. İda-
re personelinin optimize 
edilmesinden de olumlu 

sonuçlar elde edildiği 
belli oldu.
Hastanenin kendi ça-

maşır makinesinden vaz-
geçmesiyle yılda 15 bin 
leva tasarruf ediliyor. 
Hastanenin borcu şu 

anda yaklaşık 340 bin 
leva. Belediye Başkanı 
Aki Akif 2015 yılının ba-
şına kadar borcun 300 

bin levanın altına düşü-
rülmesine kesin kararlı. 
Belediye yönetiminin 

Momçilgrad kasabasında 
sporun canlandırılması-
na yönelik ciddi niyetleri 
var. Yeni güreş ve halter 
kulüplerinin finanse edil-
mesi için gelecek yılın 
bütçesinden ek olarak 10 
bin leva tahsis edilecek. 
Kasaba stadyumu ve 
spor salonunun onarıl-
ması ve çok fonksiyonlu 

spor sahaları kurulması 
projesinin gerçekleştiril-
mesiyle yeni yetişen nes-

lin spora ilgisinin artması 
bekleniyor. 
Akif Akif, “Gelecek yıl 

için bütçeyi hazırlarken 
öncelikli yerleşim yerleri 
belirlemedik. İlçe sınırla-
rı içinde bulunan her bir 
yerleşim yeri, belediye 
merkezine her ne kadar 
mesafede olursa olsun 
bizim için büyük bir an-

lam taşıyor. 2014 yılının 
sonuna kadar her bir köy 
ve mahalleye su temin 
edilmesine kararlıyız. 
İlçe sakinlerinin hayat 
kalitesi Atıksu Arıtma Te-
sisi projesi ve onaylama 
veya uygulama aşama-
sında olan daha birçok 
projenin tamamlanma-
sıyla çok daha iyileşe-
ceğinden şüphem yok” 
diye belirtti. 
Be lediye Başkanı, 

Momçilgrad ilçesinde 
önümüzdeki yıl larda 
meyve ve sebze işleme 
tesisiyle bir et fabrikası 
kurulmasını hedefliyor. 
Tarım, öncelikli sektör 
gibi görünüyor. Ger-
çekten hayvana bakan 
veya toprak işleyen ki-
şilere yönelik teşvik edi-
ci önlem alınması için 
ilk adımlar atıldı. Sayın 

Akif, “Belediye bütçesi-
ne giren tarım işlerinden 
elde edilen gelirler tarım 
üreticileri için harcana-
cak” dedi. 
İlçe sınırları dahilinde-

ki koruma altında olan 
okulların gelecek ders 
yılında da sayısı korunu-
yor. Zvezdel (Gök Viran) 
Nikola Yonkov Vaptsarov 
İlköğretim Okulu ile Na-
novitsa (Ali Bey Konağı) 
Sveti Sveti Kiril ve Me-
todiy İlköğretim Okulu 
koruma altına alındıkları 
ilan edildi. 
Belediye Başkan Yar-

dımcısı Erol Mehmed, 
“Bu okulların sahip ol-
dukları donanımın ba-
kımı iyi yapılmış ve iyi 
durumdalar. 2014 yılında 
bakım için 84 948 leva 
tahsis ediliyor” diye bil-
dirdi.                      KH
     

Bir Dağ Köyü ve İnsanları
Grivyak köyü Kirkovo 

ilçesinin en uzak yer-
leşim yerlerindendir. 
Bölgenin doğu kısmın-
da bulunmaktadır. Asar 
Dağının eteklerine yas-
lanmış bir köy.
Öğretmenlik yıllarımın 

ilkleri bu yörede geçti-
ği için çoktandır o köyü 
ziyaret etmeye niyet-
lenmiştim. Köy mevli-
dine davet edilmiştim. 
Bu nedenle dağ yo-
kuşlarını yorulmadan 
tırmandım. Grivyak’ta 
zaten akrabalarım ve 
unutulmaz dostlarım 
var. Köye eriştiğimde 
mescidin içi ve dışı irili-
ufaklı, kadın ve erkek-
le doluydu. İçerdekiler 
Mevlidi Şerif ve yüce 
kitabımızdan ayetler 
okuyor, dışarıdakiler 
ise pilav ve kuru fasul-
ye hazırlıyordu. Bir di-
ğerleri de gelen misa-
firlere şerbet ve kahve 
ikram ediyordu.
Dini törenden sonra 

öğle namazı kılındı. İk-
ram edilen fasulye ve 
pilavın tadı hala ağzım-
da. Kısa bir sohbetten 
sonra dostum Mehmet 
daha birkaç arkadaşla 

bizleri kahvehaneye da-
vet etti. Aynı zamanda 
ticaret işçisi olan Celal 
kardeşimizin o iyi kah-
veleri ve bilhassa güler 
yüzü ve tatlı dili orada 
bulunanları hayrete dü-
şürdü. 
Akrabalarımdan Şeri-

fe yenge ve torunlarını 
ziyaret ettim. Beni çok 
iyi karşıladılar. Dostum 
Mehmet’i gücendire-
mezdim tabi. Kapıda 

beni eşi Fatma karşıla-
dı. Tatlılar ikram edildi. 
Hayli bir sohbet ettik. 
Sıra oğullarına gelince 
biraz sustular – onlar 
için başkası konuşsun 
diye. İlmiği çözmelerine 
yardımcı oldum, çünkü 
önceden küçük oğlu 
Hasan’ın (Fotoğrafta-
ki) köy mescidine 1000 
leva para bağışında bu-
lunduğunu işitmiştim. 
Hasan ve diğer oğul-

ları Şinasi’yle hakkıyla 
gururlandıkları gözle-
rinden belliydi. İkisiyle 
de konuşma fırsatı bul-
dum. Davranışlarından 
ve konuşmalarından 
ikisinin de dış güzellik-
leri olduğu gibi, içlerinin 
de öyle olduğu belliydi. 
Aile eğitiminden Yüce 
rabbimiz iyiliği, işgü-
zarlığı, insan severliği 
ve hayırseverliği yalnız 
onlara vermiş sanki. 
Tabi onlar da anne ve 
babalarıyla gurur du-
yuyorlar. İstanbul’da 
çalışıp yaşasalar da 
vakitlerinin daha çoğu 
köyde geçiyor. Ebe-
veynlerinin baş uçla-
rında pırıl pırıl dönü-
yorlar adeta. Anneleri 
Fatma’yı Plovdiv’e te-
daviye götüreceklerini 
onlardan öğrendim. 
Ne mutlu bu köyün 

böyle insanlarına. Her-
kes bu insanlar gibi 
olsa keşke. Yüce Pey-
gamberimiz Muham-
med Mustafa’nın dediği 
gibi, herkes kardeş gibi 
yaşasa. 
Mestan ADALI, 
 Emekli öğretmen
Ostrovets/Kirkovo 

Irkçılardan 
sığınmacılara saldırı
Başkent Sofya’da iki Suriyeli ve bir Lübnanlının 

saldırıya uğradığı açıklandı.
Genelde sığınmacıların yaşadığı Slivnitsa bul-

varı bölgesinde 8-10 kişilik bir grup, 26 ve 27 ya-
şındaki iki Suriyeli ve 38 yaşındaki Lübnanlıya 
saldırdı.

Paraları ve evrakları gasp edilen yabancılar, 
Sofya Askeri Tıp Akademisi (VMA) hastanesine 
kaldırıldı. Hafif yaralanan ve ayakta tedavi edilen 
yabancılar, Sofya 3. Bölge Emniyet Müdürlüğün-
de suç duyurusunda bulundu. Ülkede sürekli ika-
met hakkına sahip bu üç kişiye yönelik saldırıyla 
ilgili soruşturma açıldı.

Sofya’nın belirli semtlerinde benzer olaylar 
sıklıkla yaşanıyor. Çeşitli ırkçı siyasi örgütlerin 
mensupları, polisin tepkisine rağmen, gece sa-
atlerinde Sofya sokaklarında sözde “sivil nöbet” 
tutarak, yabancıları korkutmaya çalışıyor.

90 çocuk, Türkiye’de 
astronot eğitimi görecek
Yaratıcılık Eğitimi Merkezi’nden yapılan açık-

lamada, “İzmir şehrindeki Space Camp Turkey 
adındaki uzay kampında Bulgaristan’dan 90 
öğrenci astronot eğitimi görecek. Bu İnter Expo 
Center’de tanıtılan Space Camp Turkey 2014 
Programı üzere açıklandı” diye bildirildi. 

Bulgaristan’ın 22 ilinden 400’ün üzerinde katı-
lımcının Uzay Kampı Türkiye 13 Programı kapsa-
mında geçen yıl İzmir’de bir haftalık eğitim gör-
dükleri belli oldu. Önümüzdeki yıl NASA Programı 
üzere eğitim görülen uzay kampında artık 11. yıl 
Bulgaristan’dan öğrenciler de katılacaklar. 

Yaratıcılık Eğitimi Merkezi’nden Aleksandır 
Angelov, “Yaratıcılık Eğitimi Merkezi, çocuklara 
hayallerini gerçekleştirmelerine fırsatlar sunuyor. 
Uzay şimdi çocuklara ileri yürümelerine imkan 
veren bir gerçek oldu. Bu yıl da önceki yıl uzay 
kampına katılanlar arasından akıl hocaları olma-
sını umuyoruz” dedi. 
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Kırcaali’de Meatsa Oteli Kapılarını Açtı
Kırcaali’nin en büyük 

semti Vızrojdentsi’de ku-
rulan ilk otel 26 Ekim’de 
hizmete açıldı. 

Meatsa Oteli sahibi ve 
Bulgaristan İşveren ve 
Sanayiciler Konfede -
rasyonu (KRİB) Kırcaali 
Şube Başkanı Müh. Fahri 
İdriz, “Otel, Su Aynası’nın 
kıyısında bulunuyor ve 
şehrin atraksiyonuna 
manzara sunmasından 
başka, misafirlere pek 
çok hoş sürprizler su-
nacak. Meatsa, Kırcaali 
ilindeki 32.otel olacak. 
Bizim odalarımızla bölge-
deki otel odalarının sayısı 
1000’in üzerine çıktı” diye 
bildirdi. 

Eylül ayında Kırcaali 
ilinde toplam 956 yataklı 
31 otelin kapıları müş-
terilere açtı. Son ayda 
Kırcaali’deki oteller 4 101 
kişiyi ağırlamıştır. Onlar-
dan 707’sinin başlıca Türk 
ve Yunanlıdır.        Meat-
sa Oteli, 56 yataklı ve 18 
odaya sahip. Müh. İdriz, 
“Şirketimiz, kapsamlı bir 
araştırmaya dayanarak 
faaliyetini genişletmekte-

dir. Bölge eşsiz özelliklere 
sahip ve turist akınına se-
viniyor, fakat aynı zaman-
da ulusal istatistik verile-
rine göre otel odalarının 
1000’in altında olması 
nedeniyle o kadar da çe-

kici olmayan 5-6 bölgeyle 
birlikte sıralamanın sonla-
rında bulunuyoruz. Ama 
diğer illerin Perperikon’u, 
Tatul’daki Orfeyus Tapı-
nağı, Şeytan Köprüsü ve 
cazibe gücüne sahip tari-

hi yerleri yok” diye 
belirtti. 

Onun ifadesine 
göre, bölgedeki 
her otelin Kırcaali 
bölgesindeki turist 
akınını tutmak için 
çabalaması gere-
kir. 

M ü h .  İ d r i z , 
“Kırcaali ’ye ge -
len her kişi, yerel 
ekonominin ve 
Kırcaali’nin refahı-
nı arttırılması için 
bir şans demek. 
Bölgedeki sosyo-
ekonomik sorun-
ları çözmek için bu 
fırsatlar var. Çoğu 
turistler, örneğin 
Perperikon’a ge-
lenler Kırcaali’de 
kalmıyor. Onlar 
Haskovo ve başka 
yerlerde kalıyorlar. 
Bu bir gerçektir. 
Ancak işler Kırca-

ali yararına iyileştirilecek. 
Başka bölgelerin başar-
dığını bizim başarma-
mız için bir sebep yok. 
Kırcaali’de bu durumun 
düzeleceğine inanıyo-

rum. Ben de böyle düşü-
nüyorum, turizme yatırım 
yapan diğer arkadaşlar 
da böyle düşünüyor" diye 
kaydetti. 

Son yılda Kırcaali’deki 
barınak ve konaklama 
sağlayan yerlerde kalan 
turistlerin destinasyonlar-
da ortalama kalma süresi 
azalmaya başlıyor ve 2 
gece konaklamasının al-
tına düşmüştür.

Müh. Fahri İdriz, " Ya-
bancıların ortalama 1,59 
ve Bulgar turistlerinin de 

1,44 gün kalma süresiy-
le Kırcaali’nin gururlan-
maması gerekir. Ayrıca 
doğal özelliklerden baş-
ka bizim stratejimizde 
Makas Sınır Kapısı’ndan 
geçerek gelen turist akı-
nı da yer alıyor. Onların 
Kırcaali’den transit geçen 
birileri değil, turist olmala-
rını diliyoruz. Şehrimizde 
celbedici otellerin olması 
bir turizm merkezi olarak 
kabul edilmesini sağlaya-
cak" diyerek konuşmasını 
tamamladı.              KH

Matematik çalışma kitabındaki ırkçı 
ödev için cezalandırılanlar olacak

Üçüncü sınıfların ma-
tematik çalışma kitabın-
da bulunan Bulgar ve 
Romanların hesaplan-
ması gereken ödevle 
ilgili soruşturma başla-
tıldığı açıklandı. 
Eğitim ve Bilim Bakanı 

Aneliya Klisarova, TV7 
televizyonunda bu hata-
yı yapan kişinin cezaya 
tabi tutulacağı güvence-
sini verdi. 
Kırcaali Haber’in de 

yazdığı gibi, 3.sınıf öğ-
rencilerinin anne baba-
ları, matematik çalışma 
kitabında yer alan bir 
ödevde çocukların top-
lama ve çıkarma işlemi-
ni alıştırmak üzere Ro-
man ve Bulgarları topla-
yıp çıkarmaları istendiği 
ırkçı bir ödevden dolayı 
öfkelerini duyurdular. 
Ödevin içeriğinin şöy-

le olduğu açıklandı: 
“İzgrev semtinde sayısı 
Bulgarlardan 271 daha 
az 363 Roman yaşıyor. 
İzgrev’de kaç Bulgar 
yaşıyor?”. Ödevin ikinci 
versiyonu da var. Bura-
da Romanların sayısı 
tekrar 363, Bulgarlar 

ise 27 daha az. Tekrar, 
semte kaç Bulgar yaşa-
dığı soruluyor.
Kitabın basıldığı Pros-

veta Yayınevi Müdürü 
Nikola Kitsevski, her 
hangi bir sorun olmadı-
ğını söylemişti. Tam bu 
ödevin Eğitim ve Bilim 
Bakanlığı’nın talebi üze-
re Romanların enteg-
rasyonuyla ilgili olarak 
çalışma kitabına dahil 
edildiğine dair açıkla-
mada bulunmuştu. 
Bakan Klisarova, genç-

lerin bir çalışma grubu 
oluşturup, Bakanlığa 
eğitim stratejisinde yer 
alacak somut öneriler-
de bulunması çağrısını 
yaptı. 

Stratejinin temel ama-
cı yüksek eğitim kalite-
sinin arttırılması olacağı 
belirtildi.

Eğitim ve Bilim Ba-
kanlığı tarafından be-
lirlenen kalite gösterge-
leri akademik, bilimsel 
ve işgücü piyasasında 
gerçekleştirme olarak 
üç ana gruba ayrılmış-
tır. Bu kriterlere göre 
Bulgaristan’daki tüm 
yüksek eğitim kurumları 
sıralamaya girecek. 
Prof. Klisarova, yüksek 

okulların kapatılmaya-
cağına, fakat ihtisaslaş-
tırılacağına dair kanaat 
getirdi. Bakan, “Eskiden 
“devlet siparişi” denilen 
eğitimin devlet tarafın-

dan finanse edilmesi 
üzere sınavla öğrenci 
kabulü uygulamasının 
tekrar devreye girmesi 
olasılığı var” diye doğ-
ruladı. 
Öneriler arasında yük-

sek okulların üyelerinin 
yüzde 70’inin devlet, 
yüzde 30’unun ise okul 
tarafından atandığı Yö-
netim Kurulu oluşturul-
masına dair öneri de 
bulunuyor. 
Üniversite rektörleri, 

bunu üniversite özerkli-
ğine saldırı olarak gör-
dükleri için bu öneriye 
karşı ayaklandılar. 
Klisarova, stratejide 

üniversitelerin yönetil-
mesine ilişkin üç model 
önerildiğini ve bunun 
da onlardan birisi oldu-
ğunu, fakat tam da bu 
önerinin kabul edilme-
sinin zorunlu olmadığını 
izah etti. Fikrin üniversi-
telerin mali yönetimine 
uzmanlar önerilmesi 
olduğu belli oldu. Fakat 
Klisarova, bu fikri kesin 
olarak desteklemediğini 
belirtti. 
         Kırcaali Haber

Ekolojik Tarım için 146 
milyon avronun üzerinde 

ödeme yapılacak
Tarım ve Gıda Bakanı Dimitır Grekov, “Yıl sonu-

na kadar Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı 
kapsamında alınmayan tüm mali kaynakların alı-
nabilinmesi için Tarım ve Gıda Bakanlığı’nın (MZH) 
kaynaklarını maksimum seferber ettik” diye kaydet-
ti. Dimitır Grekov, aralık ayının ilk on günü içinde 
146-148 milyon avro tarım destek ödemeleri tahsis 
edileceğini bildirdi. 

Ayrıca, Bakanlar Kurulu’nun program kapsamında 
yüzde 9 oranında ek kaynak sağlanmasının anlaş-
masına ilişkin kararnamesiyle belediyelere ek olarak 
117 milyon avro almalarına imkan sunuluyor ve bu 
da potansiyel kayıplarını minimuma indirecek. Ta-
rım Bakanı, belediyelerin bu ödeneklerden faydala-
nabilmesi için aktif olmaları çağrısında bulundu ve 
projelerin değerlendirilmesinde zaman kaybedilme-
mesi için ülkede ek 70 uzmanın seferber edildiğini 
açıkladı. 

Bakan Grekov, “Yıl sonuna kadar temel görevimiz, 
tarım üreticilerinden başka belediyelere de destek 
sağlayan tüm Avrupa Birliği fonlarından faydalana-
bilmemizdir. Yılbaşından 1 Eylül’e kadar ancak 89 
milyon avro alınmıştır, bu da 2013 yılının sonuna ka-
dar kalan kaynaklara bakış son derece az bir miktar” 
diye belirtti. Bakan’ın ifadesine göre fonların tama-
men değerlendirilmemesinin her şeyden önce insan 
kaynaklarının yetersiz oluşundan kaynaklanıyor. Bu 
da sadece Bakanlık ve idaresine bağlı olmaksızın 
büyük ölçüde belediyelerin ve tarım üreticilerinin 
hazırlık ve kadrosuna da bağlı bir şeydir. 

Prof. Dr. Grekov, Brüksel’de 2014-2020 dönemi 
Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı’nın birinci 
versiyonunun tanıtılacağını bildirdi. 

Programın, başarılı sektörleri desteklemeye ve 
geride kalanları teşvik etmeye devam ederek, sür-
dürülebilir tarım için yeni ufuk açacağını yorumladı. 
Bakan, programda belirlenen önlemlerle şu anda 
kriz yaşanılan Bulgaristan’da geleneksel hayvan 
üreticiliği, çok yıllık bitki ve meyve yetiştiriciliğinin 
teşvikinden başka, üretimin ihracat edilmesinin bile 
hedeflendiğini belirtti. Sulama, ekolojik tarım, küçük 
çiftlikler, piyasa oluşturulmasına yönelik önlemler de 
öngörülmektedir. 

Bakan Grekov, Devlet Tarım Fonu yönetiminde son 
aylarda yapılan değişikliklerle kaynakların alımının 
arttırılması, fonun faaliyetinde daha büyük şeffaflık 
ve MZH ile daha büyük koordinasyon olmasının he-
deflendiğini paylaştı. Bakan, “Bizim için en önem-
li şey kaynakların ihtiyacı olanlara verilmesi” diye 
vurgulayarak, Tarım Fonu üzerinde kesinlikle baskı 
yapıldığı iddialarını reddetti. Bakan Grekov, “Ekmeği 
kırmızı, mavi veya beyaz renkli görmeyelim, ekme-
ği Bulgaristan’a son derece gerekli bir tarım üretimi 
gözüyle bakalım” diye seslendi. 
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Bursa - Tüm Bulgarlar İçin Açık Bir Kapı
Türkiye’de, “Yeşil şehir” 

denince herkes ülkenin 
ilk başkenti Bursa’dan 
söz edildiğini anlıyor. Te-
peleri Haziran ayına ka-
dar karlı olan Uludağ’ın 
eteklerinde bulunuyor. 
Diğer tarafında ise zeytin 
ağaçları bulunuyor. Şehir 
yeşillikler içinde. Şehrin 
biraz uzağında ise Mar-
mara Denizi bulunuyor. 
Şahsen Belediye Başka-
nı Recep Altepe tarafın-
dan davet edilen Plovdiv, 
Haskovo ve Kırcaali’den 
bir grup gazeteci şehri-
mizle kardeş şehir olan 
Bursa’yı şaşkınlıkla gezi-
yoruz. Eski Bursa’yı gö-
rünce nefesimiz kesiliyor, 
Plovdiv’deki “Eski Şehir” 
’in ikizi gibi. “Uyanış dö-
nemi” mimarisi evleri 
sanki Bursa’dakilerden 
kopyalanmış.
Üç milyonluk Bursa’nın 

Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, ülke yöne-
timinde olan Başbakan 
Erdoğan’ın partisinden-
dir. Eğer Bulgaristan’da 
seçimlere katılırsa oy 
verenlerin %99.99’unun 
oyunu kazanacağı ga-
rantidir. Yeter ki şehri 
için yaptıklarını kendi 
gözler iyle görsünler. 
Altepe’nin yönetimi Mart 
ayında sona eriyor.
Şehir için yaptıkları 

Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi önünde fotoğraf 
ve rakamlar ile büyük bir 
panoda gösterilmektedir: 
151 restore edilmiş antik 
anıtlar ve kültür merkez-
lerine dönüştürülmeleri, 
20 yeni tren ile 26 km de-
miryolu güzergahları, su 
yolları - bir belediye şir-
keti tarafından yönetilen 
su vapurları, deniz uçağı 
- yine belediye şirketi ta-
rafından yönetiliyor, 412 
km yol onarımı ve asfalt, 
büyük bir konser salonu 
ile 300 dönüm üzerinde 
kültür merkezi, 102 spor 
sahası, 12 kapalı havuz 
ve şehrin değişik bölge-
lerinde stadyumlar, yürü-
yüş ve eğlence için 221 
yeşil alan.
Geçen hafta, belediye 

şirketi "Sky Line", "Heli-
taksi" ’yi açtı - İstanbul'a 
sefer yapan helikopterler. 
100 EURO karşılığında 
“Boğaz şehrine” ulaşmak 
sadece bir kaç dakika 
sürüyor. 
Şimdilik 100 noktaya 

kadar uçuş yapan 13 
helikopterleri var. Bele-
diye Başkanı Recep Al-
tepe: “Bizim için Bursa 
ve halkının kazanması 
ve onların hayatını kolay-

laştırmamız daha önemli, 
belediye şirketi olarak bi-
zim kazanmamız önemli 
değil” diyor.
Yeni tramvaylarla yeni 

hatlar açıyorlar. Yakında 
bir mimari mucizesi olan 
yeni stadyum açılacak – 
"Bursa" yerel elit futbol 
takımının amblemi olan 
bir timsah şeklinde.
Bursa’da ultra mo -

dern tramvay fabrikası 
var. Fabrikanın sahibi 

Ardino’dan göç eden, 
Bursa’da en çok saygı 
duyulan kişilerden biri 
olan ve birkaç yıl önce 
vefat eden Ali Durmaz’ın 
oğlu Hüseyin Durmaz’dır. 
Şehrin dört bir yanını 
kapsayan yer üstü met-
ro da var. Uludağ’a te-
leferikle çıkılıyor. Bursa 
Belediyesi hava ulaşımı 
hizmetini de sunuyor. 
Havaalanı da var. Plov-
div ve Varna’ya düzenli 
uçuşlar planlıyorlar.
Bursa’nın bütçesi 1 mil-

yar dolar. Belediye şirket-
lerinin sayısı 8. Bunlar-
dan biri, sağlıklı ekmek 
ve makarna üretimi ile 
ilgileniyor. Bursa’daki 
ekmeğin %20’si beledi-
ye tarafından üretiliyor. 
Bursa yakınlarında süt 
ürünleri için yeni bir be-
lediye şirketi bulunuyor. 
Et ve et ürünleri için de 
fabrika yapacaklar.
Bursa’da işsizlik yok. 

Biri çalışmıyorsa, bu sa-
dece onun istemediğin-
dendir. Böyleleri nere-
deyse yok. O kadar çok 
çalışıyorlar ki geceyle 
gündüz karışıyor.
Belediye Başkanı Re-

cep Altepe: “Eğer bir 
endişeleriniz varsa, biz 
her zaman size yardım-
cı olacağız. Maalesef 
yıllardır bizim ilişkimiz 
durgundu ve biz de bu 
durumdan memnun de-

ğildik. Bulgaristan’da 
bazı yerlerde insanlar 
bize karşı iyi niyetli de-
ğil ve bu bizi üzüyor. 
Bizim için Bulgaristan 
ile iyi ilişkilerde olmak 
önemli bir şey. Ve daha 
da ötesi Plovdiv ile kar-
deş şehiriz. Ben Balkan 
kökenliyim – babamın 
soyu Üsküplü, annemin-
ki ise Kuklen’den. Eşim 
de Kavala’dan. Yılda 
birkaç defa Bulgaristan’ı 

ziyaret ediyorum” diyor. 
Özel olarak yazmalarını 
isteyen Belediye Başkanı 
davet ettiği gazetecilere: 
“Bizim ekonomiye yardım 
için karşılıklı yardıma da-
yanan bazı ilişkiler yarat-
maya çalışmaktan başka 
bir planımız yoktur. Bu 
ilişkileri sivil toplum kuru-
luşlarının daha iyi iletişim 
yoluyla görüyoruz. Dev-
let düzeyinde politikacı-
ların yapamadığı bağlan-
tıları biz sosyal, kültürel 
ve toplumsal düzeyinde 
yapabilirsiniz” diye hitab 
etti.
Sokaklarda bir Bulgar 

yürürken göçmenlerin 
onu durdurup sevinçle 
ona “A-a, Bulgaristan’dan 
mısınız? Neredensiniz? 
İyi misiniz?” diye sorma-
maları imkansızdır. Sanki 
çok yakın bir arkadaşla-
rını görmüşler gibi. Eğer 
onlarla kahve içmeye 
oturursanız Bulgaristan’ı 
ve doğdukları yeri kendi-
lerinden geçerek anlata-
caklar, öyle ki en büyük 
vatansever havalarına gi-
renler onların vatanlarına 
- Bulgaristan’a duydukları 
sevgi karşısında bir hiç-
tirler. Bazıları daha 50’li 
yıllarda buraya gelmiş. 
Ama Bulgaristan’a karşı 
olan hisleri ve sevgileri 
o kadar sıcak ki sanki 
onu bir yıl önce terk et-
mişler.

Bursa’daki binlerce Bul-
garistan göçmeni ara-
sında, eski Bulgar filmi 
“Bildiğim en iyi kişi” ’den 
biri gibi olan Fikri Molla-
hasan. Bulgaristan’dan 
birini görünce iyiliği ve 
nezaketi bir lamba gibi 
ışıklanıyor. Hemen yüzü 
gülüyor ve ellerini o kişiye 
uzatıyor. Halini soruyor, 
aç mıdır, ona ne yapabi-
lir diye soruyor. Oysaki 
onun kişisel trajedisini 

yaşayan biri ölene kadar 
Bulgaristan’dan ve onun-
la ilgili herşeyden nefret 
ederdi. Fikri’nin annesi 
ve 17 aylık yeğeni “İsim 
değiştirme süreci”nde 
askerler tarafından öldü-
rülmüş. Fikri’nin hikayesi 
tam bir film gibi: Adları-
mızı değiştirirlerken okul-
dan kaçtım. Ben 17 ya-
şımdaydım ve Kırcaali’de 
Tarım Meslek Lisesinde 
2. sınıftım. Okuldan 75 
Türk kaçmıştık, bizimle 
birlikte de bizimle bera-
berliklerini göstermek 
için 20 de Bulgar kaç-
mıştı.
26 Aralık 1984 günü 

biz köye doğru yol aldık. 
Oraya giden tüm oto-
büsleri durdurmuşlardı. 
Podkova’ya kadar trene 
bindik. Sonra yürüyerek 
devam ettik - 30 km. 
Çoğunlukla tepelerde 
yürüyorduk, çünkü yol-
da yürümekten korku-
yorduk. Oradan sürekli 
askeri kamyonlar geçi-
yordu. Benim köyüme - 
Kayaloba’ya varmamız 
için Vırbitsa nehrini geç-
memiz gerekiyordu. Ne-
hir derindi. Onu geçme-
miz imkânsızdı. Tek olan 
köprüden geçebilirdik 
sadece. Ama o askerler 
tarafından bekleniyordu. 
Isınmaları için oraya ateş 
yakmışlardı. Bizi yakala-
dılar. Onlardan biri bana 

adımı sordu. Ben de 
“Fikri!”, dedim. O sıra-
da o bana bir tekme attı 
ve: “Artık adın bu değil, 
anladın mı!” dedi. Beni 
bıraktılar ve yoluma de-
vam ettim. Köye girdim. 
Aynı bu gün annemin 
askerler tarafından öldü-
rüldüğünü bilmiyordum. 
Amcamın torunu 17 ay-
lık yeğenim Türkan da öl-
müş. Evin önü jiplerle ve 
askerlerle doluydu. Ne 
olduğunu merak ettim. 
Komşulardan annemin 
öldüğünü öğrendim. Adı 
Ayşe Hasanova – sade-
ce 46 yaşındaydı. Onu 
gömmemiz için bize sa-
dece yarım saat verdiler. 
Onu beko (ekskavatör) 
ile gömmek istediler. 
Biz razı gelmedik. 4-5 
km uzaklıkta bir komşu 
köyde yaşayan ablam 
annemizle son defa ve-
dalaşmaya gelemedi. 
Hatta o, onun artık ha-
yatta olmadığını bilmiyor-
du. Bir ağabeyim de var, 
o, o zamanlar Sofya’da 
askerdi. Annem gömül-
dükten yarım saat sonra 
köye geldi. O da onun 
ölümünü bilmiyordu. Biri-
mindeki subay onu izine 
saldığını söylemiş. “Hadi 
sizinkilerin yanına git!” 
deyipte uğurlamış onu. 
Ağabeyimse annemle 
babamı göreceğine çok 
sevinmiş. Ve doğrudan 
köye yola çıkmış. Ona 
annemin cenazesinden 
döndüğümüzü söyle -
diğimizdeki soluk yüzü 
hala gözlerimin önünde. 
Okula döndüm. Ama hiç 
dersleri düşünecek halde 
değildim. Yine de mezun 
oldum. Hatta mezuniyet 
balosuna gittim. Sofya 
İnşaat Kolordusu’na as-
ker olarak aldılar beni. 
Todor Jivkov rejimi tara-
fından öldürülen kadının 
oğlu ben, Parti'ye bağlılık 
yemini etmek zorunday-
dım. Yemin törenine ba-
bam geldi. Yemin sözle-
rini tekrarlıyordum, ama 
kalbim ağlıyordu…27 ay 
askerlik yaptım. Maran-
gozhanede görevliydim. 
Teskereden sonra ar-
kadaşlarla Pavlikeni’de 
inşaat işine başladık. 
1989 yılının yazıydı ve 
ben artık evliydim. “Bü-
yük yolculuk” başladı. 
Arabalarla Türkiye’ye 
yola çıktık. El bagajımız 
ve sadece 4.000 levamız 
vardı. Küçük kardemiş 
gelmedi, o daha asker-
di. Ablam da kaldı. O iki 
yıl sonra göç etti. Kap-
tan Andreevo’da bir sivil 

beni durdurdu. Sebepsiz, 
"Seni şimdi geri gönder-
memi ister misin?" diye 
bana çıkıştı. Titriyordum 
ve susuyordum… Elinde 
bir piyade tüfeği vardı. 
Yola devam etmeme izin 
verdi. Bursa’ya geldik. İlk 
başta bizi bir okula yer-
leştirdiler. Sonra bir kira 
verdiler - kirasını devlet 
ödüyordu. İlk kazandığım 
para odundandı. Bazı in-
sanlar geldi ve ikinci kata 
odunlarını çıkarmamız 
için ne kadar istediğimizi 
sordular. Sonra bir arka-
daşımla deri mont dikme-
ye başladık. Bu işi daha 
önce hiç yapmamıştım. 
Bu işi 5 yıl sürdürdük. İyi 
para kazandım ve ailem 
için onlarla iki buçuk katlı 
bir ev inşa ettim. Sadece 
arsası 4.000 mark yapı-
yordu. İki çocuğum var 
– bir kızım ve bir oğlum. 
Kızım 24 yaşında. Yakın-
da evleniyor. Oğlum 19 
yaşında. Ben şu anda 
devlet hastanesinde ça-
lışıyorum. Hasta bakıcı-
sıyım, doktorlara yardım 
ediyorum. Memnunum. 
900 TL maaş alıyorum. 
Cumartesi ve Pazarları 
aşçı olarak daha para 
kazanıyorum. Köylere 
gidip çeşitli kutlamalarda 
yemek yapıyoruz. Eşim 
artık emekli; eskiden 
bir tekstil fabrikasında 
çalışıyordu. Emekli ma-
aşı 850 TL. Çalışmaya 
devam ediyor ve daha 
800 TL alıyor. Hayattan 
memnunuz. Ama en çok 
Bulgaristan’a geldiğimiz-
de mutluyuz. Köye yak-
laşırken kalplerimiz hızlı 
atıyor… ve o an bizden 
daha mutlusu yok. Vata-
nı seviyoruz. Benim için 
Bulgarlar kardeşlerim 
gibidir. Ben, yardıma ihti-
yacı olan bir adamla kar-
şılaştı mı ve ona yardım 
etmediğimi biliyorsam, 
uyuyamıyorum. Evimin 
kapısı her zaman Bul-
garlara da açıktır. Onla-
ra karşı hiç kinim yoktur. 
Onlar “İsim değiştirme 
Süreci”nin o korkunç 
zamanı için sorumlu de-
ğildirler. Bursa’da iken 
geceleri uzakta bir bü-
yük yıldıza bakıyorum. 
Onun yanında çok kü-
çük bir tane var. Onların, 
Rodoplar’da benim Kaya-
loba köyümün üzerinde 
olduklarını düşünüyorum. 
Ben onların annem Ayşe 
ve yeğenim Türkan oldu-
ğunu düşünüyorum…”.

Dinko PETKOV
Plovdiv media
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Bulgaristan'da Sığınmacı Sorunu
Birleşmiş Milletler (BM) 

Mülteciler Yüksek Komi-
seri Antonio Guterres, 
"Bulgaristan sınırlarını 
sığınmacılara açık tut-
malı, onlara yardım et-
melidir" dedi.
Bulgaristan İçişleri Ba-

kanı Tsvetlin Yovçev'in 
daveti üzerine Avrupa 
Birliği İnsani Yardım ve 
Kriz Müdahale Komiseri 
Kristalina Georgieva ile 
ülkeye gelen Guterres, 
ziyaretinin başında ön-
celikle başkent Sofya'nın 
Vrajdebna semtinde bu-
lunan mülteci kampını 
ziyaret etti. Burada kalan 
sığınmacılar, oturma ey-
lemi düzenleyerek, Anto-
nio Guterres ve Kristalina 
Georgieva'yı "Pasaport" 
sloganı ile karşıladılar.
Daha sonra Bulgaris-

tan Başbakanı Plamen 
Oreşarski ile bir araya 
gelen Antonio Guterres, 
toplantının ardından ba-
sına yaptığı açıklamada, 
"Bulgaristan sınırlarını sı-
ğınmacılara açık tutmalı, 
onlara yardım etmelidir" 
çağrısında bulundu.
Çağırısının sadece 

Bulgaristan'a yönelik 
değil, tüm Arupa ülke-
lerine hitaben yaptığına 
belirleme yapan Guter-
res, BM teknik ekipleri-
nin Bulgaristan'a gelerek 
"Bulgaristan Mülteciler 
Ajansı (DAP) kapasitesi-
nin inşası, mülteci kabul 
prosedürünün netleştiril-
mesi ve son derece dra-
matik ortamda yaşayan 
sığınmacıların durumu-
nun iyileştirilmesi" konu-
larına destek verecekle-
rini söyledi.
Suriye halkının acı 

çektiğini ve uluslararası 
topluluğunun yardımına 
muhtaç olduğunu be-
lirten Guterres, BM'nin 
sahip olduğu sınırlı ola-
naklarına rağmen Bul-
garistan hükümeti ile bu 
alanda işbirliği yapacak-
larını kaydetti.
Türkiye'nin sığınmacı 

sorunu
Suriye'deki sorunların-

dan kaçan 2,4 milyon 
sığınmacının çeşitli ül-
kelerde barındırıldıklarını 
kaydeden Guterres, "Tür-
kiye, sayısı 700 bine ula-
şan sığınmacı kabul et-
miş durumda. Bu anlam-
da Avrupa'nın dayanış-
ması son derece önem-
lidir. Komiser Kristalina 
Georgieva'nin benimle 
bir likte Bulgaristan'a 
gelmiş olması, yaptığım 
dayanışma çağrısını 

destleklemesinden dola-
yı mutluluk duyuyorum" 
diye konuştu.
K e n d i  m e m l e k e -

ti Portikez'de, geçen 
yüzyılda Afrikalı sığın-
macılarına karşı ırkçılık 
eylemlerini anımsatan 
Guterres, "Günümüzde-
ki toplumlar birleşmeli 
ve hoşgörünün değerini 
anlamalıdır" dedi. Ayrım-
cılık ve aşırı eylemlere 
karşı medyanın da göre-
vi olduğunu, insanların 
sığınmacıların dertleri 
konusunda dayanışma 
içinde olmaları gerekti-
ğini söyledi.
Bulgaristan Başbakanı 

Oreşarski de BM'nin tek-
nik yardımı konusunda 
söz aldığını, ülkesinin bir 
yandan sığınmacı kabul 
ederken, diğer yandan 
"şüpheli gerekçelerle" 
gelenlerden duyduğu 
korkularını dile getirdi.
Komiser Kristalina Ge-

orgieva da önümüzdeki 
hafta Bulgaristan'a mad-
di destek için söz verdi-
ği bildirildi. Guterres ile 
Georgieva, daha sonra 
Cumhurbaşkanı Rosen 
Plevneliev ile görüştüler.
On bin sığınmacı
Bulgaristan'a, Türkiye 

ile ortak sınırından kaçak 
yoldan giren sığınmacı 
sayısı on bine ulaştı. Ve-
rilen bilgiye göre onların 
8 bini mülteci statüsü ta-
lep etmiş bulunuyor.
Başkent Sofya'da dü-

zenlenen, "Kaybolan 
sınırlar-AB'nin yeni sı-
ğınmacılık ve mültecilik 
politikası" konulu yuvar-
lak masa toplantısı dü-
zenlendi.
İçişleri Bakan Yardımcı-

sı Vasil Marinov, ülkede 
bulunan sığınmacılardan 
Cezayirli 400 ve Afgan-
lı 300 kişinin ülkeden 
tahliyesini beklediklerini 
belirterek, "Bulgaristan'a 

temmuzda 439 kişi kaçak 
yoldan giriş yapmışken, 
ekim ayında girenlerin 
sayısı 3 bin 626'ya ulaş-
tı" dedi.
Bulgaristan'ın yeni al-

dığı aşırı denetim ön-
lemlerin sayesinde bun-
dan sonra ülkeye her ay 
girecek sığınmacı sayısı 
100 kişiye indirilecek, sı-
nırdışı edilen yabancı sa-
yısı ise ayda 200 kişiye 
çıkarılacak.
Yuvarlak masa toplan-

tısına katılan Savunma 
Bakanı Angel Naydenov 
da Bulgaristan'ın karşı-
laştığı sığınmacı dalga-
sını "muazzam" olarak 
niteledi. Naydenov, "Sı-
ğınmacı akımına karşı 
eleştirisiz yaklaşım, en 
az sığınmacılara karşı 
gösterilen ayrımcılık ey-
lemleri kadar yargılana-
bilir" dedi.
Naydenov, Suriye'yi 

terk eden 2 milyonu aş-
kın kişinin, Türkiye ve 
Bulgaristan'a yönelik sı-
ğınmacı akımının baskı-
sını sürdüreceğine vurgu 
yaptı. Naydinov'a göre 
ülkeye gelen Suriyelilerin 
yüzde 60'ı mülteci statü-
sü talep etmek üzere ge-
çerli gerekçelere sahip. 
Kaçak yoldan girenlerin 
yüzde 80'i ise üzerinde 
hiçbir kimlik belgesi bu-
lunamıyor.
İktidar ortağı Bulga-

ristan Sosyalist Parti-
si (BSP) lideri Sergey 
Stanişev, "Bulgaristan 
için 10 bin sığınmacı, 
Almanya'ya gidecek 100 
bin sığınmacıdan çok 
daha büyük problem teş-
kil eder" dedi.
Bulgaristan'da ırkçılık 

temelli cepheleşme
Ülkeye giren sığınmacı 

sayısının artmasına pa-
ralel, toplumda da ırkçı-
lık temelli cepheleşme 
da arttığı dikkati çekiyor. 

Faşist vari çeşitli parti ve 
örgütler ırkçı söylemleri 
ve kimi zaman eylem-

leri ile de sığınmacılara 
meydan okurken yasal 
hakkı olmayan ayrımcı 
vardiya grupları başkent 
Sofya'nın sokaklarında 
nöbet tutmaya başladı.
Boyan Rasate adlı bir 

ırkçının "Bulgar ların 
Ulusal Bütünlük Birliği" 
adlı örgüt militanları çete 
halinde, Sofya'nın Banya 
Başı Camisi çevresinde, 
sığınmacıların kalabalık 
olarak gezdiği bölgede 
nöbet tutuyor. Siyah kı-
yafet giyip, kollarına Bul-
garistan bayrağını bağla-
yan ırkçılar, sığınmacıları 
korkutmaya çalışırken, 
polisin karşılarında sin-
miş olduğu dikkati çeki-
yor.
Ülkede Roman sivil top-

lum kuruluşları da agresif 
ırkçılara tepki göstererek, 
aynı bölgede kendi vardi-
ya gruplarını yollayacak-
larını bildirdiler.
Toplu Şiddetten Koru-

ma Örgütü (OMON) ola-
rak adlandırdıkları teşki-
latına eski asker ve polis 
ve sporcuların katılaca-
ğını belirten Romanlar, 
Rasate'nin vardiyalarının 
Roman etnisiteye karşı 
olduğunu savundular. 
OMON kısaltması ise 
Rusya'nın özel timlerinin 
örgütsel isminin kısalt-
ması ile aynı.
İçişleri Bakanlığı, her iki 

girişim konusunda soruş-
turma başlattıklarını bil-
dirdiler.
         Anadolu Ajansı

Her dört gençten biri işsiz
Çalışma ve Sosyal Po-

litika Bakan Yardımcısı 
Rositsa Yankova katıldı-
ğı genç işsizliği ve farklı 
sektörlere hazırlıklı kad-
rolar sorununa ilişkin 
tartışma toplantısında, 
“Bulgaristan’da her dör-

düncü genç işsiz” diye 
kaydetti. 
Yankova’nın ifadesine 

göre 2008 yılından bu 
yana genç işsizlerin sa-
yısı 15 bin artmıştır. 
Yankova, gençlerin 

zor iş bulmalarına te-
mel faktörlerin onla-
rın büyük bölümünün 
edindikleri ihtisasla il-
gili görevin gerektirdiği 
kilit yetkinliklere sahip 
olmamaları ve yabancı 
diller bilmemeleri oldu-
ğunu vurguladı. 
Bakan Yardımcısı, bu 

işsiz gençlerin çoğu-
nun tam gün çalışmak 
istemediklerini izah 
etti. Bunun dışında iş 
arayanların çoğunun 
düzgün bir şekilde öz-
geçmişler ini yazma 

veya iş mülakatlarında 
davranış konusunda 
problem yaşadıklarını 
belirtti. Yankova, buna 
rağmen gençlerin yük-
sek özgüvene sahip ol-
duklarını paylaştı. 
Bulgaristan Bağımsız 

Sendikalar Konfederas-
yonu (KNSB) Başkanı 
Plamen Dimitrov’un 
ifadesine göre gençler 
hakikaten iş piyasası-
na hazır değiller, fakat 
işverenler de uygun iş 
pozisyonları sunmuyor-
lar ve “sanki nasıl işçi 
aradığını bilmiyorlar”. 
Bulgaristan Ticaret ve 

Sanayi Odası’na bağlı 
Ulusal Yetkinlikleri De-
ğerlendirme Merkezi 
Müdürü Tomço Tomçev, 
“Bulgaristan Avrupa 
Birliği’nde genç işsizler 
bakımından 7.sırada, 
fakat bu tür işsizliğin 
ar tması bakımından 
ikinci sırada bulunuyor” 
diye izah etti. Onun ifa-
desine göre artık lise 
ve yüksek eğitimli iş-

sizlerin artması eğilimi 
görülmeye başladı. 
Avrupa Parlamento-

su Milletvekili İvaylo 
Kalfin’in ifadesine göre 
genç işsizlerin azalma-
sına yönelik ana çözüm 
ikili eğitim sisteminin 

devreye girmesi-
dir. AB Milletvekili, 
“Bu sistem genç-
lerin daha lise eği-
timinin yanı sıra 
mesleki deneyim 
edinmelerinden 
ibaret bir yöntem-
dir” diye izah etti. 
Almanya, Avus-
turya ve İsviçre 
gibi bu tür eğitim 
sistemi uygulanan 
ülkelerde öğren-
ciler neredeyse 

öğrenim süresinin yüz-
de 80’ini firma, kuruluş 
ve farklı iş birimlerinde 
uygulama yaparak ge-
çiriyorlar. Kalan diğer 
öğrenim süresinde öğ-
renciler genel eğitim 
programı içerisinde su-
nulan dersleri okuyor-
lar. Kalfin, söz konusu 
pratik uygulamanın staj 
olmadığını, emeklilik ve 
sağlık sigorta primleri 
tutulan ücretli iş oldu-
ğunu vurguladı. Kalfin, 
“Eğitimi tamamlayınca 
gençler sadece profes-
yonel beceriler ve staj 
edinmekle kalmıyorlar, 
belirli bir mesleğe yö-
nelme konusunda hazır 
oluyorlar” diye belirtti. 

          Kırcaali Haber
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Balkan Savaşı şehitlerinin anısına anıt taşı dikildi

Ardino’nun Mleçino (Süt-
kesiği) köyünden Balkan 
Savaşı’nda (1912) şehit dü-
şenlerin anısına anıt taşı 
dikildi. Anıt taşı, şehitler me-
zarlarının bulunduğu İskra 
Mahallesi’ndeki mescidin 
bahçesine konuldu. Mermer 
taşın ön yüzünde şehitlerin 
isimleri Türkçe yazılı. 
Anıt taşı, Türkiye’ye 1976 

yılında göç eden 51 yaşında-
ki Bursalı iş adamı Sadettin 
Sabri’nin (Garip) mali deste-
ğiyle yapılmıştır. 
Şehitlerin anısına anıt taş 

dikilmesi fikri, başta uzun 
yıllardır öğretmenlik yapmış 
Sami Mestanov, Nazmi Ça-
vuş ve şu anda Türkiye’de 
yaşayan 82 yaşındaki Şaban 
İzzetov’a aittir.

Girişimciler, “İlk başta Bal-
kan Savaşı’nda ölenlerin 
isimlerini araştırdık. Mahal-
lede yaşayan en yaşlıların 
yardımıyla savaş kurbanla-
rından 11 kişinin tam isim-
lerini tespit etmeyi başardık. 
Anıt taşının yapımı için mad-
di imkanımız olmadığından 
Türkiye’de yaşayan komşula-
rımızdan yardım istedik” diye 
paylaştılar. Onlar, bu şekilde 
mahalledeki genç nesillerin 
savaş kurbanı olmuş ataları-
nın isimlerini unutmamalarını 
amaçlıyor. Şehitlerden birisi 
mahallede çobanlık yapmış 
Çernooçene (Yeni Pazar) 
doğumlu Ramadan. 
İstanbul’da yaşayan 55 

yaşındaki Yüksel Ertan, ec-

dadı Tahir Osman Çavuş’un 
savaşta hayatını yitiren İskra 
Mahallesi’nin sakinlerinden 
biri olduğunu anlatıyor. Yük-
sel Ertan, “Onlar bizim en 
büyük gururumuz” diyor.
Anne ve babasının köyünü 

her ziyaretinde Mleçino’dan 
Mümüne Ahmet anıt taşını 
da ziyaret etmeden olamı-
yor. Şehitlerin arasında ec-
dadı Murat Ali’nin de ismi 
bulunuyor.
                 Güner ŞÜKRÜ        

Anayasa Mahkemesi, Seçim 
İptali Talebini Reddetti

Bulgaristan Anayasa Mah-
kemesi, 12 Mayıs'ta ger-
çekleştirilen Parlamento 
seçimlerinin milliyetçi çiz-
gideki Bulgaristan’ın Kur-
tuluşu İçin Ulusal Cephe 
(NFSB) ve Düzen Kanun 
ve Adalet (RZS) partilerin-

ce iptali yönündeki taleple-
rini kabul etmedi.
Anayasa Mahkemesi ha-
kimleri, "Merkez Seçim 
Komisyonu'nda parlamen-
toda milletvekili bulunan 
partilerden çok sayıda 
temsilcinin ve gözlemcinin 
bulunduğunu, bu nedenle 
de iptal talebinin dayanak-
sız olduğu" yönünde karar 

aldı.
Parlamentoda temsil edil-
meyen NFSB ve RZS, mu-
halefetteki Bulgaristan'ın 
Avrupalı Gelişimi İçin Va-
tandaşlar Partisi'nin (GERB) 
48 milletvekili aracılığıyla 
temmuzda seçimlerin iptali 

için başvuru yapmıştı.
Söz konusu üç siyasi par-
ti, seçim gününde oylama 
sırasında çok sayıda yol-
suzluğun yapıldığını id-
dia ederek aynı zamanda 
Türkiye'de ikamet eden 
Bulgaristan vatandaşları-
nın 86 seçim sandığında 
kullandığı oyların iptalini de 
istemişti.                        aa


