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Kırcaali Belediye Başkanı 
Hasan Azis’in Azmi
Kırcaali Belediye Başkanı 

Hasan Aziz’i bu seferki ziya-
retim haber konusu değildi. 
Öğle saatlerinde sabah me-

saisi sona ermiş olsa da ma-
kamında kaldı. Konu Kırcaali 
idi. Söz yatırımlardan açılmıştı. 
Son yarım asırda Kırcaali için 
“Teklas”ın en önemli yatırım 
olduğu görüşünde hemfikir-
dik. Başkan Aziz “Teklas”ın 
Kırcaali’ye nasıl geldiğini sor-

du. Pek bilmiyordum. “Anlata-
yım da dinle” dedi ve anlattı:
“Kırcaali Belediyesi’nin çiçe-

ği burnunda başkanıydım. Bir 
gün Türkiyeli bir şirketin Eski 
Zağra’ya yatırım yapmak için 

oranın yetkilileri ile anlaşmaya 
vardığını duydum. Hangi firma 
ve sahibi kim olduğunu öğren-
dim. Hemen atlayıp Gebze’nin 
yolunu tuttum. Şirket sahibin-
den randevu alıp görüşme 
yaptım. Eski Zağralıların sun-

Kırcaali’de Ana Dili Günü Coşkuyla Kutlandı

Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Der-
neği ve Güney Bulgaristan Türk-
çe Öğretmenleri Derneği’nin 
(GBTÖD) organizasyonuyla, 
21 Şubat Uluslararası Ana Dili 
Günü vesilesiyle dün Türk Müzi-
ği ve Şiiri Günü düzenlendi.

Ömer Lütfi Kültür Derneği sa-
lonunu tıklım tıklım dolduran 
etkinlikte resmi konuklar olarak 
T.C. Filibe Başkonsolosu Alper 
Aktaş, Muavin Konsolos Gür-
ler Gürsoy, Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Milletvekilleri 
Erdinç Hayrulla, Şabanali Ah-
met, Mustafa Ahmet, Saliha 
Emin,HÖH İl Başkanı ve Cebel 
Belediye Başkanı Bahri Ömer, 

Kırcaali ve Momçilgrad Belediye 
Başkanları Hasan Azis ve Akif 
Akif, Kırcaali ve Haskovo bölge 
müftüleri Beyhan Mehmet ve 
Basri Eminefendi, Batı Trakya 
Türk Öğretmenler Birliği Başka-
nı Sami Toraman, Batı Trakya 
Rodop Rüzgarı Dergisi Sahi-
bi İbrahim Baltalı, Batı Trakya 

Güney Meriç Derneği Başkanı 
Bekir Mustafaoğlu, Sofya Sivil 
Toplum Örgütleri Temsilcisi ve 
İnsan Hakları Koruma Derneği 
Başkanı Kalina Bozeva, Kırcaa-
li Belediye Başkan Yardımcıları 
Elisaveta Kehayova ve Muhar-
rem Muharrem, bölgeden der-
nek başkanları ve öğretmenler 
hazır bulundular. 

Türkçe öğretmeni Habibe 

Halibram’ın sunuculuğunu 
yaptığı etkinlik Momçilgrad-
lı Ömer Hüseyin’in söylediği 
Mevlana’nın Gel şiirinden bir 
bölüm ve Şems-i Tebrizi’ye ithaf 
ettiği “Etme” şiiriyle başladı. Ar-
dından GBTÖD Başkanı Harun 
Bekir, herkesi selamlayarak, 
Ana Dili’nin önemi ve anlamını 
belirttiği bir sunum yaptı. 1999 
yılında Birleşmiş Milletler Eği-
tim, Bilim ve Kültür Teşkilatı’nın 
(UNESCO) aldığı bir karar-
la 2000 yılından bu yana 21 
Şubat’ın Uluslararası Anadili 
Günü olarak dünyanın birçok 
yerinde anıldığını paylaştı. 1952 
yılında o zaman Pakistan’da 
bulunan Bangladeş eyaletinde 
üniversite öğrencileri iletişimde 
ve eğitimde kendi anadillerini 

kullanmak için başlattıkları pro-
testo esnasında polisin müda-
halesi sonucu bazı öğrencilerin 
şehit olduğunu ve dolayısıyla 
bu eylemin yapıldığı 21 Şubat 
gününde UNESCO’nun ana di-
linin anılmasına karar verdiğini 
belirtti. 

Harun Bekir, Bulgaristan’da 
binlerce çocuğun ana dilinin 
Türkçe olduğunun bilinmesi için 
mutlaka kutlanması gerektiğine 
vurgu yaptı. Böyle bir etkinliğin 
gerek velilere, siyasetçilere, 
eğitimcilere, herkese ana dilinin 
önemini ve değerini öğretmek, 
sahip çıkılmasına, doğru öğre-
nilmesini, öğretilmesini, kullanıl-
masını ve korunmasını sağlama 
amacı güttüğünü belirtti. Bilim-
sel olarak kanıtlanan ana dilini 
bilmeyen birinin diğer dillerde 

de başarılı olamayacağının bir 
kez daha altını çizdi. GBTÖDB, 
“Velilerden çocuklarını ana dilini 
öğrenme konusunda daha fazla 
duyarlı olmalarını, ana dillerine 
sahip çıkmalarını ve bilinçlendir-
melerini bekliyoruz” diyerek her-
kesin Ana Dili Gününü kutladı. 

T.C. Filibe Başkonsolosu Al-
per Aktaş konsolosluk adına ve 
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi 
Süleyman Gökçe’nin adına tüm 
katılımcıları Ana Dili Günü vesi-
lesiyle selamladı ve bu etkinliği 
düzenleyen Güney Bulgaristan 
Türkçe Öğretmenleri Derneği ve 
Ömer Lütfi Kültür Derneği yöne-
ticilerini kutladı. Başkonsolos 
konuşmasında , ““Büyük üstat 
ne demiştir? Size hatırlatmak is-
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HÖH, Roman Mahallelerine Anaokulları İstiyor
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi (HÖH) Başka-
nı Lütfi Mestan, Mec-
lis kürsüsünden her bir 
Roman mahallesinde 
anaokulu olmasını sağ-
layacak ulusal program 
hazırlanması çağrısında 
bulundu. Partide yapılan 
hesaplara göre bunun 
için 200 milyon leva ge-
reklidir. Bu paranın büyük 
bir miktar da olmadığına 
dikkat çeken Mestan, tek-
lifini Okul Öncesi ve Okul 
Eğitimi Yasa Tasarısının 
görüşülmesi sırasında 
yaptı. HÖH Başkanı’nın 
ifadesine göre ülkede 
eğitimde temel sorunlar-
dan biri Roman asıllı ço-
cukların okullardan erken 

ayrılmalarıdır. Mestan, 
bunun Roman çocukları-
nın okula gitmezden önce 

anaokulu eğitimi görme-
diklerinden kaynaklandığı 
kanaatindedir. Bu şekilde 
çocuklar, eğitim ve dil be-
cerilerine elde etmeksizin 

öğrenci oluyorlar. İlkokul 
döneminde çocuklar sı-
nıfta bırakılmadığı için 

beşinci sınıfa kadar ge-
çiyor, fakat orta öğretime 
geldiklerinde sınıfı geçe-
miyorlar. 
Mestan’ın i fadesine 

göre Roman kızların 
çocuk yaşta anne olma-
larının sebebi de bu du-
rumdan kaynaklanan bir 
şey. Mestan, Sliven’deki 
Roman mahallesinde 
20 bin kişi yaşadığı tak-
dirde bu semtte tek bir 
anaokulun bile bulunma-
masını örnek verdi. Bu 
yüzden HÖH Başkanı, 
her bir Roman mahalle-
sinde anaokulu olmasını 
sağlayacak ulusal prog-
ram hazırlanması çağrı-
sında bulundu. Partinin 
hesaplarına göre bunun 
için 200 milyon leva ge-
reklidir. 
Mestan, HÖH partisinin 

ulusal kampanya başlat-
tığını ve Roman mahal-

lelerinde anaokulu olma-
masından kaynaklanan 
soruna ilişkin seminere 
hazırlandığını duyurdu. 
Bu kampanyada Avru-
pa Komisyonu’ndan ko-
miserlerin de katılması 
bekleniyor. 
HÖH Başkanı, yöne-

ticileri anadili eğitimle 
ilgili kanun hükmündeki 
kararnamelerden dolayı 
ayrımcılıkla suçladı. Mes-
tan, anadili eğitiminin ka-
nunda koreografi ile aynı 
sırada bulunmasının bir 
hakaret olduğunu söy-
leyerek yasa tasarısının 
birinci ve ikinci görüşül-
mesinin arasında deği-
şiklikler yapacağına dair 
söz verdi. Mestan, yasa-

nın başlığında İslav alfa-
besini yazan Aziz Kiril ve 
Metodiy Kardeşlerin ge-
leneğinde yer alan “pros-
veta” (maarif) kelimesinin 
kullanmasını istedi.
Okul Öncesi ve Okul 

Eğitimi Yasa Tasarısı’nda 
devletin özel okullar-
la anaokulların finanse 
edilmesini karşılaması 
öngörülmektedir. Öğ-
retmenlerin maaşlarına 
yansıyacak kariyer ge-
lişimi de uygulamaya 
giriyor. Okul konseyleri 
oluşturulması da teklif 
ediliyor. Konseyde yer 
alacak ebeveynler seçim 
yapılarak seçilecek.

           Kırcaali Haber

Kırcaali’de Ana Dili Günü Coşkuyla Kutlandı
terim. “Türklüğün vicdanı 
bir Dini bir, imanı bir; Fa-
kat hepsi ayrılır Olmazsa 
lisanı bir.”

Birlik ve dirlik içinde ya-
şamamız için mutlak su-
rette anadilimizi muhafa-
za etmeli ve onu gelecek 
nesillere en iyi şekilde 
aktarmalıyız.

Biliyorum özellikle Türk-
çe yayınlar konusunda 
zorlu bir dönemden geçi-
yoruz. Maalesef gereksiz 
bir takım tartışmalar var. 
Ama unutmayın, başka-
sından medet ummak 
boşuna. Bu tip meseleleri 
hep birlikte dayanışma 
içinde aşacağız. Anadili-
mizi gelecek nesillere ak-
taracak olan sizlersiniz, 
başkaları değil.

Değerli anne babalar!
Lütfen şunu unutmayın. 

Oğlum kızım evde nasıl 
olsa anadilini öğreniyor. 
Nasıl olsa anasından ba-
basından Türkçeyi öğre-
niyor. Sakın onları okulda 
seçmeli Türkçe dersler-
den mahrum bırakmayın. 
Seçmeli Türkçe dersler 
çok önemli. Çocuklarımı-
zın, kızanlarımızın gelişen 
bilimsel yöntemler eşli-
ğinde, bilimsel metotlar 
ışığında anadillerini öğ-
renmeleri lazım. Aksi tak-
dirde diğer yabancı dilleri 
öğrenemezler. Bir insan 
ancak anadilini ne kadar 
iyi bilirse, diğer dilleri de 
o derece öğrenebilir. Ana 
diline hakim olmayanlar, 
anadilini iyi derece bil-
meyen ve sevmeyen bir 
insan başka dilleri öğre-
nemez.

Sevgili ana babalar bir 
tavsiyem de şöyle olsun: 
Lüt fen çocuklarımıza 
Bulgarcayı da en iyi şe-
kilde öğretin. Bakın siz-
ler AB’nin saygın ve eşit 
vatandaşlarısınız. Eğer 

çocuklarınız, evlatlarınız 
ve kızanlarınız bu ülkenin 
resmi dilini iyi öğrenmez-
lerse gelecekte başarılı 
olamazlar.” diye ifade etti.

Herkesin Ana Dili Günü 
ve özellikle de Ana Dili 
Türkçe olanların gününü 
kutlayan Milletvekili Şa-
banali Ahmet, ana dilinin 

insanın düşünme tarzını 
oluşturduğunu kaydetti. 
Bunun için insanın kendi-
ni doğru ifade edebilmesi 
için ana diline hakim ol-
ması gerektiğine dikkat 
çekti. İnsanın yapısını, 
doğasını ve kimliğini oluş-
turan iki temel faktörün 
dini aidiyet ve dil olduğu-
nun altını çizdi. Bunların 
korunup gelecek nesillere 
aktarılmadığı takdirde on-
ların bize hesap soracağı-
nı ifade eden Milletvekili, 
“Toplum olarak biz irade 
gösterirsek, toplum ola-
rak biz kendi ait olduğu-
muz toplumun değerlerini 
yaşatmak istiyorsak, bun-
ları mutlaka sahiplenme-
miz ve dirençli bir şekilde 
savunmamız gerekiyor. 
Geçmiş günlerde Bul-
garistan’daki dini camia 
dini idare ile ilgili sıkıntılar 
yaşadı. Ama sizlerin dira-
yetinizle bunlar çözüldü. 
Bugün bu sıkıntıları ya-
şamıyoruz. Dil de öyle. 
Çocuklarımızı Sayın Baş-
konsolosumuzun da dedi-

ği gibi maksimum ölçüde 
Türkçemizi okutmaya, 
onların daha iyi öğren-
mesine yönlendireceğiz 
ve teşvik edeceğiz” diye 
düşüncelerini aktardı. Ko-
nuşmasının sonunda Şa-
banali Ahmet, HÖH Ge-
nel Başaknı Lütfi Mestan 
adına da tüm katılımcıları 

selamlayarak Ana Dili Gü-
nünü tebrik ederek, orga-
nizatörleri ve programda 
emeği geçen herkese te-
şekkürlerini sundu. 

Konukları ve tüm katı-
lımcıları selamlayan Kı-
caali Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis, sa-
lonun tıklım tıklım dolu 
olmasının ana diline ver-
diğimiz önemden başka 
onun tehlikede olduğunu 
da gösterdiğini ifade etti. 
Türkçe’nin seçmeli ders 
olarak okunduğu için bu-
nun doğurduğu sıkıntıla-
ra değindi. Ayrıca günü-
müzde dillerin birbirine 
karıştığını ve bu yüzden 
genel olarak hepsinin 
kaybolma tehlikesinde 
olduklarını ileri sürdü. Dil, 
din ve kültürümüzün kim-
liğimizin temel unsurları 
olup aynı zamanda onarı 
koruyup yaşatmak temel 
hak ve özgürlüklerimizin 
parçası olduğunu kay-
detti. Müh. Azis, her yıl 
Güney Bulgaristan’dan 
Türkçe öğretmenlere yö-

nelik GBTÖD Başkanı 
Harun Bekir’in de desteği 
ile Ankara Bilkent Üniver-
sitesinde Hizmet İçi Eği-
tim Kursu düzenlediklerini 
hatırlattı. Ayrıca Ana Dili 
Günü etkinliğinin gele-
neksel olarak Kırcaali’de 
kutlandığına dikkat çeken 
belediye başkanı, orga-
nizasyonu yapan Ömer 
Lütfi Kültür Derneği ve 
Güney Bulgaristan Türkçe 
Öğretmenleri Derneği ve 
her zaman deste bulunan 
Filibe Başkonsolosluğuna 
da teşekkürlerini sundu.

Ardından Ömer Hüse-
yin Cahit Sıtkı Tarancı’nın 
Yaş Otuz Beş şiiriyle katı-
lımcıları selamladı. 

Batı Trakya Türkleri adı-
na Kırcaalileri selamla-
yan Sami Toraman, ana 
dilinin çok önemli oldu-
ğuna dikkat çekerek, 40 
yıl ana dili öğretmenliği 
yapmış biri olarak ana 
dili konusunda hazırladı-
ğı bir sunumunu tanıttı. 
Öğrenmeyi bir davranış 
biçimi olarak tanımlayan 
Sami Hoca, eğitimin de-
mokratik olması ve eğitim 
programlarını hazırlayan 
ekip öğretmenlerin de yer 
alması gerektiğinin altını 
çizdi. Eğitim ve öğretimde 
aile, okul ve çevrenin çok 
önemli olduğunu kayde-
den Toraman, bütün top-
lumlarda çocuğa en yakın 
annesinin olduğunu, ço-
cuklar iletişim sağlayan 
ve dili annesinin öğretti-
ğini vurguladı. Bu yüzden 
ana dilinin sistematiğini 
kavrayan çocuğun bu dil-
de düşündüğünü izah etti. 
Ana dilinin sadece iyi ko-
nuşularak değil, yazı dili 
olarak da iyi bilinmesi ge-
rektiğini savundu. İnsanın 
kendisini en iyi ana dilin-
de ifade ettiğini kaydeden 
Toraman, onu bilmeden 
kültürünü ve her hangi bir 
alanda kendini geliştire-
meyeceğini belirtti. 

1. sayfadan devam

Cebel Hristo Botev Li-
sesi öğrencileri, Türkçe 
öğretmenleri şair Haşim 
Semerci’nin “Bizim Bura-
larda” adlı şiir kitabından 
Türkçe ile ilgili çocuk şi-
irlerinden oluşan bir şiir 
dinletisi sundular. Prog-
ramda yer alan çocuklara 
Ömer Lütfi Kültür Derneği 
tarafından Türkçe kitaplar 
hediye edildi. 

Gecede GBTÖD’nin Ana 
Dili Günü vesilesiyle dü-
zenlediği geleneksel “Ana 
Dilimizin Hayatımızdaki 
Yeri ve Önemi” konulu 
kompozisyon yarışma-
sında 1-6.sınıf, 7-9 sınıf 
yaş grupları ve büyükler 
kategorisinde dereceye 
giren katılımcıların isimleri 
açıklanarak ödüllendirildi-
ler. Harun Bekir, yarışma-
ya katılan tüm öğrencileri 
tebrik ederek bu konuda 
öğretmenlerin büyük rol 
oynadığına dikkat çekti. 

Birinci grupta Entçets 
(Sa lman)  oku lundan 
Simge Ramadan Hasan 
birinci, Rani List (Işıklar) 
okulundan Ayşe Emin Ha-
cımurat ikinci ve Tokaçka 
(Tokatçık) köyü okulun-
dan Emre Ridvan Hasan 
üçüncü oldular. 

İkinci grupta Miladinovo 
(Dedeler) okulundan Öz-
lem Mustafa birinci, Has-
kovo Paisiy Hilendarski 
Okulu öğrencisi Esma 
Aptulla Halibram ikinci, 
Rani List okulundan Fun-
da Ferdun Murat üçüncü 
yeri aldılar. 

Üçüncü grupta sadece 
Çernooçene (Yenipazar) 
lisesinde öğrenci Elif Ned-
ret Mehmet’e ödül verildi. 

Dereceye girenlere ödül-
lerini Başkonsolos ve Ha-
run Bekir sundular. 

Ayrıca İnsan Hakları 
Koruma Derneği Başkanı 
Kalina Bozeva sivil toplum 
örgütleri adına Elif Nedret 
Mehmet’e özel bir ödül 
sundu. Bozeva, herkesin 
Ana Dili Günü’nü kutla-
yarak, “Kültürel Çeşitlilik 
Arasında Benim Ana di-
lim” adındaki bu ödülün 

Türkçenin Bulgaristan’da 
kültürün bir zenginliği 
olarak korunması gerek-
tiği görüşüyle verildiğini 
açıkladı. Ana dilinin öğre-
nilmesinde okulun büyük 
rolü olduğunu kaydeden 
Bozeva, Türkçe bilme-
mesine rağmen dinlediği 
Türkçe şarkıların ne ifade 
ettiğini anladığını paylaştı. 
Orhan Pamuk ve Elif Şa-
fak gibi dünyaca ünlü Türk 
yazarların kitaplarını oku-
duğunu ve onlar gibi Türk 
Edebiyatı’nda zirveye çı-
kacak Bulgaristan Türkleri 
arasından da yaratıcılar 
yetişmesini diledi. 

GBTÖD tarafından Türk-
çe öğretmeni olması, ana 
dilimizin yaşatılmasına 
katkı ve çaba vermesi, 
yetiştirdiği öğrencilerle 
çeşitli etkinliklerde faaliyet 
göstermesi, öğrencilerinin 
kompozisyon yarışması-
na aktif olarak katılmala-
rından dolayı şair Haşim 
Semerci de ödüllendirildi.

Ayrıca dernek tarafından 
sürpriz olarak Başkonso-
los Alper Aktaş’a düzenle-
nen etkinliklere verdikleri 
maddi ve manevi destek-
lerden dolayı teşekkür 
belgesi sunuldu. 

Ödül için teşekkür eden 
Başkonsolos, “Burada 
insanları ayakta görmek, 
dirlik, birlik içerisinde gör-
mek bizim için en büyük 
mutluluk. Biz her zaman 
sizin hizmetinizdeyiz. 
Bunu çok samimi bir şe-
kilde söylüyorum. Tekrar 
ilginiz ve alakanız için çok 
teşekkür ediyorum” dedi.

Program Ömer Lütf i 
Kültür Derneği’nin müzik 
grubunun sunduğu tür-
külerle devam etti. Canlı 
Orkestra eşliğinde sevilen 
solistlerden Behiye Ahmet 
ve Kadir Mehmet söyle-
dikleri türkü ve şarkılarla 
seyircilere neşeli anlar 
yaşattılar. 

Buket Halk Müziği Toplu-
luğu da saz orkestrası eş-
liğinde söylediği türkülerle 
programa renk kattı. 
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Koğuşta
(Öykü)

Hiçbir şeyin farkında 
değildi artık. Şuurunun 
çok derinliklerinde bel-
li belirsiz bir kıvılcım izi 
vardı. Ve o kadar.
Dört duvar arasında ya-

payalnızdı. Gözlerini bile 
açacak takati yoktu. Ne 
kadar zamandır buraday-
dı acaba?
Ağrıları dayanacak gibi 

değildi. Bütün vücudu 
ateş içinde yanıyordu. 
Olup biteni dimağında 
canlandırmaya çalıştı. 
Olmadı. Gene kendinden 
geçti…
Yüzü gözü yara bere 

içindeydi. Kan, pıhtılaş-
mış saçlarını kafatası-
na yapıştırmıştı. Beyaz 
gömleği çeşitli renklere 
bürünmüştü… Kırmızı, 
al, kirli beyaz. Ötesi be-
risi yırtılmıştı. İlikli düğme 
görünmüyordu. Göğüsle-
ri, omuzları kanla boyan-
mıştı. Teni, doğal rengini 
yitirmişti. Soğuk çimen-
tonun üstüne serilmiş, 
hayat sezintisi vermiyor-
du. Sağ eli açıktı, işaret 
parmağı ters dönmüştü. 
Kırık olduğu belliydi.
Epey zaman geçt i. 

Usunda çok ince bir çizi 
beliriyor, derken kaybo-
luyordu. Bir hayli sürdü 
bu. Sağlam vücudu ölü-
me teslim olmak istemi-
yordu.
Bir ucundan belleğin-

deki duman sıyrılmaya 
başladı. Yavaş mı, ya-
vaş. Görüntüler birbirini 
izliyordu.
 -İşitiyor musun, inat 

Türk, adını değiştir!… 
Değiştirmezsen buradan 
sağ çıkamazsın!…
Dedi gizli milis şefi. Ağ-

zından köpük saçılıyor-
du.
Metin’in iki gündür dire-

nişini kıramamışlardı.
“Şimdi yine çullana-

caklar üstüme!…” dü-
şüncesi geçti aklından. 
Beklenti içindeydi. Göz 
ucuyla karşısındakilerin 
hareketlerini izlemeye 
çalışıyordu. Kiminin elin-
de cop, kiminin elinde 
sopa vardı. Yüzlerinde 

canavarlık okunuyordu. 
Gözlerini kan bürümüştü.
Öteki tutturdu gene:
-İmzala şunu be… İm-

zala!… Sana söylüyo-
rum?!… Buradan sağ 
çıkmak yok …İm-za-
laaa!..
Tutuklunun istifini boz-

maması çıldır ttı onu. 
Yumruğunu olanca gü-
cüyle Metin’in başına 
indirdi.

Metin yere yığıldı.
-İmzala!… İm-za-laaa!..
Bağırıp çağırıyordu. 

Yanındaki sopacılar bön 
bön bakıyor, emir bekli-
yorlardı.

Onlar deliredursun, 
Metin kendi dünyalarına 
daldı…
İki yavrusu geldi gözleri 

önüne. Büyüğü oğlandı. 
Orhan. Sekiz yaşında. 
Küçüğü Semra. Beş ya-
şında. Neredeler aca-
ba?.. Sonra eşi. Öğret-
menlikten iki ay evvelsi 
uzaklaştırmışlardı onu. 
Bir daha görebilecek 
miydi onları?.. Yavrularını 

bir daha kucağına alabi-
lecek miydi?.. Eşi yalnız 
başına onlara nasıl ba-
kardı?.. Gerektiği gibi 
yetiştirebilecek miydi?..
İçi yumuşar gibi oldu. 

Göğündü. Yavruları gö-
zünden bir türlü gitmi-
yordu.
Ne var?.. Bir imza işte… 

Bir imza!…
Ailesiyle tekrar yeşil 

alanlarda, çay boylarında 
doya doya doğanın tadını 
çıkaracaklardı.
Bir imza!…
“Ne hakla istiyorlar 

benden bunu?.. Anam 
babamlar mı?.. Kime ka-

rıştıracaklar beni?..”
“Dan” diye içi gümbür-

dedi. Düşüncesinden 
utandı, tiksindi.
“Olamaz!… Asla ola-

maz!…” dedi içinden. Ve 
devam etti. ”Meşe kovu-
ğundan çıkma değilim 
ki…”
Metin’in üstüne çullan-

maları düşüncelerini kes-
ti. Savunacak gücü yok-
tu. Birden şimşek çaktı 
sanki. Gözleri ateş içinde 
kaldı. Sopacılardan biri 
yandaki sandalyeyi kav-
ramış, başına indirmişti. 
Sonra Metin’i ayakları 
altına aldılar, eziyorlar, 
çiğniyorlardı.
Yere serilen adam oralı 

değildi artık. Ne hissedi-
yor, ne de işitiyordu. Bu 
ne kadar sürerdi böyle, 
bilmiyordu. Zaman onun 
için durmuştu. Burasının 
gecesi gündüzü yok-
tu. Dört duvar arasında 
yapayalnızdı. Cesetten 
farksızdı. Yerler, duvarlar 
kan lekeleriyle doluydu.
Saatler sonra biraz ken-

dine gelir gibi olmuşsa 
da, olup bitenlere değer 
verecek durumda değil-
di. Bin bir yerinden iğne-
ler saplanıyordu vücudu-
na sanki. Kulaklarında 
büyük bir uğultu vardı. 
Yan koğuşlardan gelen 
acı sesler onu hepten bi-
tiriyordu. Kadın ve erkek 
feryatları iç dünyasını 
altüst edip çökertiyordu.
Bir neden sonra kendi-

sini toparlamaya çalıştı.
Devlet Konseyi’ne dilek-

çe vermeye gitmişlerdi. 
Amaçları doğup koptuğu 
toprakları terk etmekti. 
Bu pek kolay olmayacak-
tı. Ama kurtuluş umudu 
işte. Dört tarafı tel ağ-
larıyla sarılı bu diyarda 
başka çıkar yolları yok-
tu. Yaşadığı yöre Yunan 
sınırı boyundaydı. İşte 
Bulgarlaştırma denen o 
çirkin oyun oradan baş-
lamıştı. Gün ve geceler-
ce güvendiği dostlarıyla 
durumu görüşmüşlerdi.
Sofya’dan başlıyordu. 

Konsey binası emniyet 
görevlileriyle kuşatılmış-
tı. İçerde ve dolayında 
ele geçirilenler otobüs-
lere tıkılıp yaşadığı kente 
getirildiler.
Ufak taşra kasabası-

nın zaten uykusu çoktan 
kaçmıştı. Aylardır tüm 
sakinlerinin huzuru kaç-
mış, olup bitenleri kor-
kuyla izliyorlardı. Dört 
taraf çatırdıyor, sopalar 
oynuyordu. İnsanlar çil 
yavruları gibi dereye te-
peye dağılmış, aylardır 
evine barkına toplana-
mıyordu.
Ufak kasaba onların 

getirildiği haberiyle çal-
kalandı. Yüzlerce kişi ka-
saba merkezini doldurdu.
“Onları ne yapacaklar 

acaba?..” sorusu ilgilen-
diriyordu herkesi.

Getirilenleri belediye bi-
nasına kapadılar. Metin 
kararlıydı. En kötüsünü 
bile göze aldı. Önüne 
hazır, doldurulmuş bel-
geyi imza için sundukla-
rında, tereddüt etmeden:
-Ben kendimi, soyumu 

sopumu biliyorum!…
Dedi ve kağıdı yırtıp 

attı.
Milisler bunu bekliyor-

muş. Metin’i alıp milis 
binasına yollandılar.
Kasaba ortası insanla 

doluydu. Milis güçleri 
alarm durumundaydı. 
Metin’in:
-Biz Türk’üz!… Kork-

mayın!…
Demesi ortalığı karıştır-

dı. Milis ve kitle birbirine 
girdi.
Milletin:
-Katiller!… Alçaklar!… 

Masumlardan ne istiyor-
sunuz?.. sesleri dalga 
dalga ortalığı çınlatarak 
uzaklarda sönüyordu.
Meydan çatırdıyordu. 

Dövülen, sövülen, ayak 
altına alınan!?…
Metin’in, ellerini arka-

sına bağlamışlar, Milis 
Müdürlüğüne doğru sü-
rüklüyorlardı.
İçeriye atarken milis 

şefi çıldırmıştı adeta:
-Parti ve devlet düşma-

nının kemikleri kırılsın!…
Emri soğuk binanın sa-

ğır duvarlarında yankı-
landı kaldı.
Ne kadar dövdüklerini 

hatırlamıyordu Metin. 
Eliyle bir hareket yapa-
cak oldu. Yapamadı. Vü-
cudunu bir bıçak kesi-
vermişti sanki. Ağrılara 
dayanamadı. Şuurunu 
tekrar kaybetti.
Sabahın erken saatle-

riydi. İki evladını ellerin-
den tutmuş, eşi Meltem 
milis binasına doğru ge-
liyordu. Karşılarına çıkan 
milisin:
-Durun!… Nereye? diye 

gürlemesi onları yerlerin-
de mıhladı. Üçünün de 
uykusuzluktan, yorgun-
luktan gözleri şişmişti. 
Yaşlar ha boşandı ha 
boşanacak.
-Biliyorsunuz Metin eli-

nizde… Suçu ne?.. Sal-
mayacak mısınız?
Diyebildi yalnız.
Milis:
-Biz onu daha akşam 

saldık. Ona karşı ufak te-
fek suçlamalar vardı. Her 
şey açıklandı. O suçsuz. 
Fazla tutamazdık. Kim 
bilir nerelerde keyfine 
bakardır. Hadi evinize 
gidin!… Gelir o.
Onlar da, başları dü-

şük, çaresiz çaresiz mi-
lis binası önünden ayrıl-
dılar. 
İki saat sonra ufak ka-

sabaya “Metin kendini 
asmış!” haberi yayıldı. 
Herkes hayret, şaşkın-

lık içindeydi.
Mustafa Ömer ASİ

        ELİMDE OLSAYDI
            /Eşim ve Oğluma/

Elimde olsaydı, batırırdım bu Dünya’yı,
Sonra yeni bir Dünya yaratırdım, gördüğüm rüyayı...
İçinde sadecen Sen, Ben ve Oğlumuz olan.
Bir yıldız takımı yaratırdım ismini oğlumuz İlker’den alan,
Ve her gece parlamasını beklerdim usanmadan...
Deselerdi göster o Dünya’daki Cennet’i,
Ben yine de Seni gösterirdim Şirin’im besbelli...
Adını Şirin koyardım, uçsuz bucaksız ırmakların,
Sende bir ırmak olurdun denizine akan,
Ben de bir derya deniz olurdum, ırmağına kavuşan...
Yağmur dolu bulutları yaratırdım, elimde olsa
Her bir damlasını tutkumuzdan alan!
Sonra her gün olurdum sırıl sıklam
Senin tutkun ile ıslanan...
Yazardım yeniden kutsal kitabın misalini
Düşünmeden koyardım Senin ismini!
Asırlardır değişmeyen Kur’an misali,
Anlatırdı bir birine mahkum, Seni ve Beni...
Gel bencil olmayalım, batırmayalım bu dünyayı,
Kim bilir kaçtır Senin ve Benim gibi olan?
Kendi küçük dünyalarını kurmaya çalışan.
Evet, Sen Dünya’da belki binlerden sadece bir tanesin,
Fakat bil ki, benim için bin Dünyalara bedelsin!

                                                              İsmet İSMAİL 

SIRLARIN ÖTESİ
 
Silktin beni
Bir yol kavşağında
Yüceldin gittin
Zirvelere güller diktin
Rodop dağları
Arda boyu
Yetmedi mi sana?
Ötekileştin !....
 
Gözlerinde okuduğum
Sırların özü
Meltemli bir sabah
Kavak yelinden dökülür
Yaprak yaprak
Serilir yolların düzü .
 
Gönül gözümde seni ararken
Rüzgarlardan avuçlarıma düşen
Yapraklar uzaklaştı gitti
Sesiz bir haykırış
Gözlerimdeki nem .
 
Şiirin aynasında
Gözlerinde titreyen söz
Sökülür elbet bir gün
Ve söner yol kavşağında
İçimde bıraktığın köz.
 
                        Bayram KUŞKU
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Kırcaali Müftülüğü, imamlar ile istişare toplantısı düzenledi
Kırcaali Bölge Müftülüğü 

2015 yılı için ilk olarak böl-
gede imamlar ile istişare 
toplantısı düzenledi. Mer-
kez Camii’nde imam Avni 
Tahir tarafından okunan 
Aşrı Şerif sonrasında 
imamları selamlayan Böl-
ge Müftüsü Beyhan Meh-
met gündem maddelerini 
arz etti. Müftü, imamlara 
dağıtılan Başmüftülüğün 
Helal Dairesi tarafından 
Helal Sertifikası alan şir-
ketlerin listelerini camii 
cemaatlerine bildirilme-
lerini rica etti. Başmüf-
tülüğün Ezan ve Makam 
Dersi düzenlediğini ilgili 
hocalara arz etti. 

Ayrıca Başmüftülük tara-
fından 23-28 Şubat 2015 
tarihleri arasında Mom-
çilgrad (Mestanlı) İlahiyat 
Lisesinde bayanlara yö-
nelik seminer düzenlendi-
ğini bildirdi. İmamların ir-
şat faaliyetleri kapsamın-
da ezan ile verilen isim, 
nikah, cenaze, mevlit ve 
başka program ve etkin-
liklerde güncel konuların 

arzı yapılması gerektiğine 
vurgu yaptı. Beyhan Meh-
met, Kırcaali’nin Prileptsi 
(Salifler) semtinde kurban 
kesilerek ve tekbirlerle 
ikinci büyük modern cami-
nin inşaatına başlandığını 
belirterek, hayırlı olması 

dileklerinde bulundu. 
Toplantıda Başmüftülü-

ğün umre düzenlediğini 
ve kayıt işlemlerinin 25 
Şubat 2015 tarihine ka-
dar yapılması gerektiğini 
duyurdu. 15 Mart’ta hare-
ket edileceğini, Hicaz’da 

2 hafta kalınacağını pay-
laştı. 

Plovdiv’in (Filibe) Ustina 
köyündeki İmam Hatip 
Eğitim Merkezi için mart 
ayı içer isinde yardım 
kampanyası düzenle -
neceğini açıkladı. Kutlu 

Doğum Haftası’nın te-
ması olarak “Ayrı Özellik 
ve Kimliklerimiz ile Aynı 
Toplumu Paylaşma Bilinci 
/Sorumluluk ve Şuur/” be-
lirlendiğini belirten Bölge 
Müftüsü, “Başmüftülüğü-
müzün yayınlarını okuya-
lım, faydalanalım” çağrı-
sında bulundu. İmamlara 
”İslamofobi karşısında 
metanetli, sabırlı olalım, 
tevekkül edelim, İslam’ın 
güzel ahlakını davranış-
larımızla yansıtalım” diye 
tavsiye verdi. Camilere 
yapılan saldıranlar kınan-
dı. En son olay olarak Mu-
radiye Camii’nin yakılmak 
istendiği, suçlunun yaka-
lanıp cezalandırılması 
gerektiğinin altı çizildi. 
Kırcaali Bölge Müftülüğü-
nün, bölgede imamlarla 
birlikte camilere yapılan 

vandallık eylemlerini ve 
anti-demokratik tavırla-
rı kınama deklarasyonu 
hazırlayacakları belirtildi. 
Cuma hutbesinin mana ve 
maksadı ele alındı, güncel 
konuların, hoş bir üslup ile 
cemaate arz edilmesi ge-
rektiğine dikkat çekildi. 

Programın sonunda 
Bölge Müftüsü, imamlara 
Başmüftülüğün ve Kırca-
ali Müftülüğün yayınlamış 
olduğu kitaplardan he-
diye etti. Ayrıca Alaadin 
Türkoğlu’nun İzmir İl Müf-
tülüğü tarafından yayın-
lanmış olduğu hutbe ki-
taplarından imamlara he-
diye etti. Hediyeler, Hacı 
Eyyüp Ertürk’ün Bölge 
Müftülüğü adına hazırlat-
tığı özel poşetlerle hediye 
edildi. 

              Kırcaali Haber

Dinler Kanunu’nda ek madde 
kanun tasarısı sunuldu

Milletvekilleri Dimitır Dıbov, Vasil Antonov, Ma-
nol Genov ve Dimitır Dimitrov, Dinler Kanununa ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı sundular. 
Gerekçe bölümünde kültür mirasıyla ilgili yürürlük-
te olan mevzuat Bulgaristan Cumhuriyeti’nde kültür 
mirasının korunması ve koruma altına alınmasını 
düzenliyor. Taşınmaz miras da tarihi hafızanın, milli 
kimliğin taşıyıcısı ve bilimsel ve kültürel değer olarak 
buna dahildir. 

Önerilen kanun tasarısıyla kültür mirasının toplu-
mun çıkarına korunması, korunma altına alınması, 

geliştirilmesi için koşullar yaratılması ve vatandaşla-
rın eşit erişiminin sağlanmasını amaçlandığı belirti-
liyor. Ek madde eklenmesiyle mevzuatın daha etkili 
biçimde uygulanması ve toplumsal çıkarın garanti 
edilmesine koşullar yaratıldığı ileri sürülüyor. 

Önceki Halk Meclisinde Dinler Kanunu’nda deği-
şiklikler yapma ve ek maddeler eklenmesine dair 
teşebbüslerde bulunuldu, fakat toplum tarafından 
geniş bir tepki verilmesi sonucunda kabul edilmedi. 

Yeni kanun tasarısı doğrudan kilise ve vakıf malla-
rının iadesini talep eden Bulgar Ortodoks Kilisesi ve 
Bulgaristan Başmüftülüğü’nü ilgilendiriyor. Eğer bu 
kanun tasarısı Meclis tarafından onaylanırsa, Bulgar 
Ortodoks Kilisesi ve Başmüftülük kültürel mirasın bir 
parçası olan kilise ve camilerin iadesine dair yasal 
dayanakları olmayacak. Bu durumda merkez veya 
yerel yönetim onları şu anda da iddia ettiği gibi müze 
olduklarını ilan edecek. 

Din kurumlarına göre mabetlerin tarihi ve kültürel 
değeri yüksektir, fakat onlar müze ve resim galeri-
lerine dönüştürülmek için değil de ibadet yeri olarak 
inşa edilmiştir. 

Kilise ve camilerin ibadet yeri olarak hizmete gir-
mesi onların tarihi ve kültürel değerini hiçbir şekilde 
eksiltmiyor.

Momçilgrad’da konut yenilenmesi 
için başvurular devam ediyor

Konutlarda Enerji Ve-
r imli l iğin Ar t tırılması 
Ulusal Programın baş-
langıcından bu yana 
Momçilgrad’da (Mes-
tanlı) daire sahipler i 
derneklerinin kaydı için 
başvurular yapılıyor. 
Program kapsamında 
eski apartmanların yeni-
lenmesi öngörülüyor. 11. 
Semtte 12 nolu apart-
manda kurulan dernek 
belediyenin desteğiyle 
hazırlıkları tamamladı 
ve resmi olarak başvuru 
belgelerini sundu. Diğer 
derneklerin hazırladığı 
evraklar belediye tara-
fından işlendi. Onlar Da-
ire Sahipleri Dernekleri 
Siciline kayıt edilmeleri 

için yasal gerekliliklere 
uyuyor. Bu durum onlara 
Kayıt Kurumu’ndan der-
neğin kimlik numarası 
olan BULSTAT numara-
sı alıp programa başvuru 
hakkı veriyor. 
Momçilgrad Beledi -

yesi uzmanları, prog-

ramın aşamaları ve 
başvuru yapmak için 
gerekli belgelerle ilgili 
konsültasyonlar veriyor. 
Konutların yenilenme-
sine ilişkin programla 
ilgili bilgi Momçilgrad 
Belediyesi’nin web site-
sinde http://www.momc-

hilgrad.bg/sanirane lin-
kinde bulunabilir. 
Vatandaşlar gerekli 

evrakları almaları için 
herhangi bir ücret öde-
miyor. Onlar belgelerin 
doldurulmasında yardım 
için Momçilgrad Bele-
diyesine güvenebilirler. 
Kasabada ısı yalıtımı ya-
pılması koşullarına uyan 
toplu konutların listesi de 
hazırlandı. Ulusal prog-
rama aday olmaya 14 
konut hak sahibidir. 
Momçilgrad Belediyesi, 

ikamet ettikleri konutları 
yenilemek isteyen vatan-
daşlar başvuru belgeleri-
ni sunmaya acele etme-
leri çağrısında bulunuyor.
            Kırcaali Haber

Bulgaristan, Ukrayna İçin Vize Rejimini Kolaylaştıracak
Bulgaristan hükümeti, 

Ukrayna'daki gelişmeler 
nedeniyle bu ülkedeki 
temsilciliklerine vize 
rejiminde kolaylık geti-
rilmesi talimatı verdi.
Bulgaristan Dışişleri 

Bakanı Daniel Mitov, 
devlet televizyonuna 
yaptığı açıklamada, 
Bulgar istan'ın Kiev 
Büyükelçiliği ve Odes-
sa'daki başkonsoloslu-
ğa talimat verdiklerini, 
Ukrayna'daki çatışma 

bölgelerinden kaçmak 
isteyen Bulgar kökenli 
Ukrayna vatandaşlarına 
kolaylıkla vize verilece-
ğini duyurdu.
Bulgar yetkililere göre, 

Ukrayna'nın doğusun-
daki "sorunlu" bölge-
lerde 6 bin civarında 
Bulgar kökenli Ukray-
na vatandaşı yaşıyor. 
Bulgar basınında yer 
alan haberlerde ise Uk-
rayna'daki Bulgar etnik 
azınlığın nüfusunun 

500 bini aştığı ifade 
ediliyor.
Bu arada, Bulga -

r istan Başbakanlığı 
Basın Merkezi 'nden 
yapılan açıklamada, 
Ukrayna'da süren se-
ferberlik kapsamında 
silahaltına alınan va-
tandaşlar arasında et-
nik köken bakımından 
orantılı yaklaşım izlen-
mesinin beklendiği ifa-
de edildi.
Dışişleri Bakanı Mi-

tov, Ukrayna'nın Sof-
ya Büyükelçisi Mikola 
Baltaji ile yaptıkları gö-
rüşmede, bu konunun 
gündeme getirildiğini 
söyledi. Mitov, konu-
nun ayrıca yakın bir 
tarihte Bulgaristan'ı zi-
yaret edecek Ukrayna 
Dışişleri Bakanı Pavlo 
Klimkin'e de "tüm cid-
diyeti ile aktarılacağını" 
ifade etti.
 
          Kırcaali Haber
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Didem Erbaş’ın “Kayıp Zamanın İzinde” 
sergisi Kırcaali’de sanatseverlerle buluştu

Kırcaali KRIG Sanat 
Galerisi’nde İstanbul’dan 
genç ressam Didem Er-
baş ve genç küratör Mer-
güze Günay’ın “Kayıp 
Zamanın İzinde” adlı ser-
gisi açıldı. Sergiye çok 
sayıda Kıracalili sanat-
sever ilgi gösterdi. Sergi 
eski ve özel fotoğraflar, 
metin ve gerçek nesne-
lerden oluşuyor. Bunun-
la birlikte Didem Erbaş’in 
tuval üzerine fotoğraf 
yerleştirme ile yaptığı 
yağlı boya çalışmaları 
da sergileniyor. İlk defa 
Bulgaristan’da tanıtılan 
sergiye Erbaş’ın proje-
sinde Mergüze Günay’ın 
çocukluğunu geçirdiği 
Kırcaali’de 1989 yılın-
dan özel siyah beyaz 
fotoğraflardan oluşturu-
lan kolajlar ve annesinin 
nişanından bir ayna da 
yer alıyor. Sergi genellik-

le hüzün duygusunu ve-
riyor. Fotoğraf, metin ve 
gerçek nesnelerin yanın-
da onların canlandırdığı 

duyguların Bulgarca ve 
Türkçe olarak yazıldığı 
bir kağıt bulunuyor. 
“Kayıp Zamanın İzinde”, 

1985 yılında İstanbul’da 
doğan Didem Erbaş’a 
ait bir projedir. Gerçek 
nesne ve fotoğraflardan 

kolajlar oluşturarak ken-
di hikayelerini yaratıyor. 
Eski fotoğraflardan oluş-
turduğu hikayeleri insan-

ların gerçek hayat ve 
edebiyatına taşıyor. Ge-
nellikle bireye uygulanan 
baskı ile ilgili sorunların 

üzerinde duruyor. Mi-
mar Sinan Güzel Sanat-
lar Üniversitesi’ni bitiren 
Didem Erbaş, şu anda 
Sabancı Üniversitesi’nde 
lisansüstü eğitim görü-

yor. 2013 yılında çağdaş 
politik sanatın en önemli 
isimlerinden biri olan Kü-
balı sanatçı Tania Brugu-
era ile birlikte Salzburg 
Yaz Akademisi'nde ça-
lıştı. 
Didem Erbaş’ın pro-

jeleri İstanbul’da dene-
yimlerde bulunan genç 
ressamlardan oluşan 
Art Shift Grubu’nun fa-
aliyeti ile ilişkilidir. Onlar 
terk edilmiş binalar, açık 
alanlar, binaların dış 
cephelerinde çalışmalar 
yapıyor, bir otel odasın-
da, ya da eski bir evin 
zemininde mobil müze 
yapıları oluşturuyorlar. 
Serginin küratörü Mer-

güze Günay, aynı za-
manda kendi geçmişiyle 

yüzleşiyor bu sergide. 
1989 yılında Zorun-
lu Göç‘le Kırcaali’den 
İstanbul’a göç eden 
bir aile mensubu olan 
Mergüze 1984 yılında 
Plovdiv (Filibe) şehrinde 
dünyaya gelmiştir. Baba-
sı aslen Çernooçene’nin 
(Yeni Pazar) Beli Vir 
(Mındırağaç) köyün-
den, fakat Mergüze er-
ken çocukluk dönemini 
Kırcaali’de geçirmiştir. 
İstanbul Yeditepe Üni-
versitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi Tekstil ve 
Moda tasarımı Bölü-
münü bitiren Mergüze 
Günay,şu anda aynı üni-
versitede Sanat Yöneti-
mi Bölümünde lisansüs-
tü eğitim görüyor. Dünya 
çağdaş sanatının ünlü 
araştırmacısı, yazar ve 
küratör Marcus Graf’ın 
asistanlığını yapıyor ve 
onunla birlikte postmo-
dern sanat alanında çe-
şitli küratöryel projeler 
üzerinde çalışıyor. Mer-

güze Günay, Ocak 2015 
tarihinde İstanbul Galeri 
Merkur'da sergilenen 
’Pardon, Kaçıncı Kat?’ 
ve ‘Olmadı Kaçarız.’ adlı 
grup sergilerinin küratör-
lerinden biridir. Büyük 
yankı uyandıran sergi, 
kentlerin yeni semtle-
rinde görülen yabancı-
laşmayı gözler önüne 
seriyor. Disiplinlerarası 
sanata ilgi duyan Mergü-
ze, şu anda uluslararası 
çağdaş sanat fuarı Con-
temporary İstanbul’da 
çalışıyor. 
Selamlama konuşma-

sında KRIG Sanat Ha-
reketi Başkanı Radost 
Nikolaeva, Kırcaali’de 
“Unutulmuş Anılar” adlı 
sergisini Kırcaali’de ta-

nıtmayı kabul eden genç 
ressam Erbaş ve açılışa 
katılan tüm sanatse-
verlere teşekkür etti. 
Mergüze’nin dört buçuk 
yaşındayken ailesiyle 
Türkiye’ye göç ettiğini, 
İkisinin 16 yıldır arkadaş 
olduklarını ve farklı sa-
nat projelerinde birlikte 
çalıştıklarını kaydetti. 
Mergüze Günay’ın KRIG 
Sanat Hareketi ekibi ile 
2008 yılından beri top-
ladıkları eski fotoğraflar 
sayesinde bağlantı kur-
duğunu açıkladı. Niko-
laeva, “Eski fotoğrafları 
toplayıp araştırma yaptı-
ğımız çalışmalar devam 
edecek. Bir ileri mali 
kaynaklar yetersizliği 
veya başka sebeplerden 
dolayı bunun olmayaca-
ğını sanıyorsa çok yanı-
lıyor” diye vurgu yaptı. 
Bu serginin üç projeden 
oluştuğunu kaydeden 
Nikolaeva, birincisinin 
Didem’e ait “Kayıp Za-
manın İzinde”, ikincisinin 

Mergüze’nin geçmişine 
ait “Kaybolan Çocuklu-
ğum” ve üçüncüsünün 
de Didem’e ait bir pro-
je olup Yahudi, Ermeni, 
Bulgarların İstanbul’da 
oluşturdukları mülteci 
topluluğunu simgeleyen 
iki bavulun sergilendiği-
ni belirtti. Nikolaeva, bu 
serginin açılış tarihi ola-
rak cuma gününe denk 
gelen 13 Şubat’ı kasten 
seçtiklerinin altını çizdi. 
Bununla 13 sayısı korku-
sunun, yani önyargıların 
çağdaş sanatla aşılabi-
leceğini göstermek iste-
diklerini ifade etti. 
“Kayıp Zamanın İzinde” 

adlı sergi 28 Şubat’a ka-
dar sanatseverlerin ziya-
retine açık olacak.

Aşırı Milliyetçilerin Meşaleli Yürüyüşü 
Aşırı milliyetçi Bulgaris-

tan Ulusal Birliği (BNS), 
başkent Sofya’nın mer-
kezinde meşaleli yürüyüş 
düzenledi.
Sofya Belediye Başkanı 

Yordanka Fandıkova’nın 

yasakladığı etkinlik, son 
anda belediye ile BNS 
arasında sağlanan muta-
bakat sonucu gerçekleşti.
Şehrin merkezindeki 

Halk Kültür Sarayı (NDK) 
önünde toplanan yüzler-
ce genç, yüzlerce polis 
ve jandarma görevlisinin 
eskortu ile 1938 yılında 
komünist teröristlerce 
öldürülen General Hristo 
Lukov’un evine kadar yü-
rüdü, yolda ellerinde ta-
şıdıkları meşaleleri yaktı.
Nazi ideolojisine yakın-

lığı ile tanınan General 
Lukov’un hayranları ol-
duklarını savunan BNS 
militanları 2003 yılından 

bu yana geleneksel ola-
rak 14 Ocakta olarak 
yaptıkları yürüyüşünü 
“Lukovmarş” olarak ad-
landırıyorlar.
Genç faşistlerin gös-

terisi sırasında polis ve 

jandarma güçleri şehir 
merkezindeki ana cad-
delerini trafiğe kapattı, 
yürüyüş güzergahında 
bulunan Türkiye’nin Sof-
ya Büyükelçiliği önünde 
zırhlı araçlı güvenlik kor-
donu oluşturdu. Etkinlik 
sırasında üzerinde çeşitli 
silahlar bulunan 7 kişi gö-
zaltına alındı.
Bulgaristan’da popüler 

olan 14 Şubat Sevgililer 
Günü’ni kutlayan ve yü-
rüyenlerin fikirlerini pay-
laşmayan Sofyalılar ise 
eyleme ilgi göstermedi.
Nazi askerlerini andı-

ran üniformalar giyerek, 
ellerinde siyah bayraklar 

taşıyan aşırı milliyetçi-
lerin Lukovmarş'ı Avru-
pa Birliği (AB) üyeleri 
Bulgaristan’ın uluslarara-
sı itibarı açısından her yıl 
sorunlar yaratıyor.
General Lukov’un ölü-

münün anıldı-
ğı günle alakalı 
olarak Bulga-
ristan Dışişleri 
Bakanlığı daha 
önce de Rusya 
ve ABD büyü-
kelçiliklerinden 
iki ülkenin ra-
hatsızlıklarını 
ileten notalar 
almıştı.
Ülkede ana 

muhalefet gö-
revini yürüten 
B u l g a r i s t a n 
Sosyalist Par-

tisi (BSP) eski 
Komünist Par t is i ’n in 
(BKP) devamı olmasına 
rağmen etkinliğin düzen-
lenmesine karşı çıkmıştı. 
Üyelerinin çoğunluğunu 
Türklerin oluşturduğu 
muhalefet Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
Partisi de, yayınlamış 
olduğu bildiride "İkinci 
Dünya Savaşı sırasın-
da milyonlarca insanın 
hayatına mal olan Nazi 
hareketine hayranlık du-
yan bir gösteriye izin ve-
rilmesinin demokratik bir 
Bulgaristan’a yakışmadı-
ğını" kaydetmişti.
             Kırcaali Haber

Resmiye MÜMÜN



  Kırcaali Haber 625 Şubat 2015 HABERLER

Sofya’da milli güvenlik görüşmeleri
Bulgaristan Savunma 

Bakanlığı’nda düzenle-
nen Genelkurmay Baş-
kanlığı Toplantısında 
ülkenin silahlı kuvvetle-
rinin savunma gücü ve 
planlanan görevleri de-
ğerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Rosen 

Plevneliev’in de katıldı-
ğı toplantıdan sonra dü-
zenlenen basın toplan-
tısında Bulgaristan’da 
NATO ile birlikte yıl-
sonuna dek planlan-
mış tatbikat ve ortak 
çalışmalar için, farklı 
zamanlarda toplam 70 
ağır silahın geçici ola-
rak konuşlandırılacağı 
açıklandı.
"Bulgaristan’ın önün-

deki risklerin arttığına 
ve buna karşılık savun-
ma için yapılan har-
camaların azaldığına" 
işaret eden Cumhurbaş-
kanı Plevneliev, "Bu ül-
kede kimsenin kimseye 
saldırmaya niyeti yok" 
dedi.
Ülkenin içinde bulun-

duğu jeopolitik durumu-

nu değerlendiren Plev-
neliev, "Dünyada 2014 
yılında iki yeni bölgesel 

kriz patlak verdi; Ukray-
na ve IŞİD. Her ikisi de 
hemen yanı başımızda 
bulunuyor. Ortadoğu 
ve Afrika’nın bazı ülke-
lerinde devletçiliğin çö-
küşünü görüyoruz. Bu 
bağlamda Bulgaristan’ın 
savunma yetkinliklerini 

ilgilendiren konulara de-
ğinmek istiyoruz'' diye 
konuştu.

Toplantıda ele alınan 
riskleri anlatan Plev-
neliev, "Riskler artıyor, 
savunmaya harcamala-
rımız ise azalıyor. Buna 
müsaade edemeyiz. 
Güvenliğin bir bedeli 
var, ancak barış ve öz-
gürlük paha biçilemez-

dir. Savunma yetkinlik-
lerine yatırımlar daha 
fazla iş yeri, daha fazla 

iş olanakları demek'' ifa-
desini kullandı.
Bulgaristan’da hiç bir 

asker i seferber l iğin 
planlanmadığına da 
vurgu yapan Plevneliev, 
"Seferberlik hükümetin 
önerisi üzerine ve cum-
hurbaşkanının karar-

namesi ile yapılır. Ben 
öyle bir öneri almadım, 
seferberlik ilanında da 
bulunmuş değilim" ifa-
delerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Plev-

neliev, kamuoyunda 
benzer korkular ya-
ratmaya çalışanların 
arasında yakın bir geç-
mişte NATO yanlısı 
güçlerin de olduğunu 
belirtti. Bulgaristan Si-
lahlı Kuvvetleri’nin do-
natımının Rusya bağım-
lılığından da söz eden 
Plevneliev, parlamento 
ve hükümetin yeni do-
natım için gerekli kay-
nakları sağlamak üzere 
orduya borçlu oldukları-
nı söyledi.
Muhalefetin tepkileri
Silahlı kuvvetleri ko-

mutanlığının açıklama-
larına rağmen parla-
mentodaki muhalefet, 
hükümetin Rusya’ya 
karşı eleştirel politika-
larına tepki koydu.
Ana muhalefet teki 

Bulgaristan Sosyalist 
Partisi’nin (BSP) lide-
ri Mihail Mikov, bası-
na yaptığı açıklamada 
"Bulgaristan’da tatbikat 
yapma bahanesiyle 
planlanan, askeri teçhi-
zatın konuşlandırılması, 
aslında savaş harekatı 
için hazırlık çalışması-
dır" dedi.
BSP,  Bu lgar i s tan 

Cumhurbaşkanlığı bi-
nası önünde düzen-
lediği mitingde Cum-
hurbaşkanı Plevneliev, 
Savunma Bakanı Niko-
lay Nençev ve Dışişleri 
Bakanı Daniel Mitov’un 
istifasını istedi.
"Avrupa ile Birlikte 

Evet, Ancak Rusya’ya 
Karşı Asla" sloganı ile 
yapılan mitingde konu-
şanlar, "Bulgaristan’ın 
tarafsız kalması ve 
Rusya’ya karşı yaptı-
rımlara destek verme-
mesinde" ısrar ettiler.
         

Anadolu Ajansı

Anadilimiz Türkçenin Hayatımızdaki Yeri Ve Önemi
Büyük bir okyanustu 

dünya. Tam anlamıyla 
ölçülerini kavrayamı-
yordum. Büyük ren-
garenk bir şemsiyenin 
altına gizlenir, serin 
yağmurların kokusu-
nu çekerdim içime. 
Rüzgâr eşliğinde dans 
eder, çocukluğumun 
sonsuzluğuna inanır-
dım.  Dünyayı tanımak 
zordu. Onu bir boyuta 
koymak, ona değişmez 
bir anlam kazandırmak 
– imkânsızdı! Hep böyle 
olacağını sanıyordum. 
Hayatın benim henüz 
tanımadığım, değiş-
mez, bir şekli olduğu 
düşüncesi aklımı kapla-
mıştı. Ne kadar da çok 
yanılmışım...
  Bu durum birkaç 

zaman devam etti. Ta 
ki okyanusu keşfetme 
isteğini bulana kadar. 
Kocaman bir denizin 
dalgalarını aşarak yü-
zen bir gemi misali, 
okyanusun içinde ha-
yatın gerçek tadını arı-
yordum. Martılar çığlık 
çığlığa kanat çırpıyor-
lardı o an. Güneş henüz 
yeni doğuyordu. Lodos 
kulağıma masal fısıldı-
yordu. Suyun içine bıra-
kıverdim kendimi, serin 
dokunuşunu hissettim. 

Bir küp şeker misali 
kocaman masmavi de-
nizin içinde kayboldum. 
En derinine yaklaştığı-
mı sandığımda anladım 

ki bu okyanusun sonu 
yoktu. Ne kadar derine 
dalarsam dalayım dibini 
bulamıyordum. Dalga-
ların beni kıyıya attığı 
an, cebim inci taneleri 
ile doluydu. Harflerdi 
onlar... Bana dünyanın 
gerçek tadını anlatan 
harfler... Sekiz inci ta-
nesini yan yana dizdim. 
Göz alıcı parlak bir sıra 
oluşturdum. „Mutlu“ yaz-
dım. Yağmurda dans 
ederken içimi dolduran 

hissi tam anlamıyla ta-
nıdım. Önüne bir inci 
daha koydum – „u“. Bu 
sefer de „umutlu“ oldu. 
„Umutlu“ olmak ne de-

mek bilmiyordum. Son-
radan anladım. 
  Hislere isim verme-

ye başladığım an hayat 
başka bir boyuta geçti. 
Sözleri tanıdıkça dün-
ya değişti. Dışarıdaki 
dünya, haricinde ken-
di içimde olan dünyayı 
keşfettim incilerimin – 
harflerin, kelimelerin, 
sayesinde. Aklımdaki 
hayali kahramanlara 
sözlerimle hayat verdim. 
O sözlerin hepsi Türkçe 

idi. 
  Türkçenin zarif tınısı 

gün ve gün içime işlen-
di. Benim aklımın içinde 
yeniden can bulup, bir 
varlık olarak yaşamaya 
başladı sanki Türkçe. 
Bana bilmediğim uzak 
ülkeleri, hiç görmediğim 
çöllerde oluşan serap-
ları anlattı, hiç duyma-
dığım şarkılar fısıldadı 
kulağıma. Türkçe sa-
yesinde diğer insanları 
tanıdım. Onların ruh-
larından farklı bir renk 
tonu alıp, hayat denilen 
büyük tabloya ekledim. 
  Hayata bakış açım 

Türkçe ile değişti. Gö-
rüşlerim genişledi. Ha-
yat bir okyanusa ben-
ziyordu, en derinindeki 
hazineler, inciler, yani 
kelimeler idi. O sözler 
benim anadilimin gücü 
ile halâ parlıyorlar. Kü-
çük güneş parçaları 
hepsi – karanlığı aydın-
latıp, ona yeni bir anlam 
kazandırdılar. 
Büyük bir okyanustu 

dünya. Tam anlamıyla 
ölçülerini kavrayamıyor-
dum. Kocaman bir ok-
yanus halâ dünya – için-
de hazineleri, anlamları, 
Türkçeyi bulduğum...
       Elif MEHMET
       Çernooçene

İlk Defa Bir Türk Kökenli 
Büyükelçi Oldu

Bulgaristan tarihinde 
ilk kez Türk toplumunun 
bir temsilcisi büyükelçi 
olarak atandı. 
Daha önce Avrupa 

Par lamentosu (AP) 
Bulgaristan milletvekili 

olan 43 yaşındaki Metin 
Kazak, Cumhurbaşkanı 
Rosen Plevneliev'in im-
zasıyla Bulgaristan'ın 
Katar büyükelçisi olarak 
atandı.
Metin Kazak, AA'ya 

yaptığı açıklamada, bü-
yükelçilik görevinin ken-
disi için büyük bir onur 
olduğunu ama aynı za-
manda da sorumluluk 
alma anlamına geldiğini 
söyledi.
1972'de Tırgovişte'de 

doğan Kazak, Fransa 

Dijon'daki Bourgogne 
Üniversitesi Uluslara-
rası ve Avrupa Hukuku 
Bölümü'nden mezun 
oldu.
Ü n i v e r s i t e  e ğ i -

t i m i n i n  a r d ı n d a n 

Cumhurbaşkanlığı'nda 
staj gören Kazak, daha 
sonraki yıllarda çeşitli 
kurumlarda üst düzey 
yöneticilik yaptı.
Kazak, 2007 - 2009 

yılları arasında Hak 
ve Özgürlükler Partisi 
(HÖH) listesinden Av-
rupa Parlamentosu'na 
milletvekili seçilmiş ve 
parlamentoda Liberal-
ler grubu içerisinde yer 
almıştı.
        
        Kırcaali Haber
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İslam’a adanmış bir hayat
Ustina köyü kuran kurs-

ları okulu kurucusu say-
gıdeğer İsmail Daulov 
vefat etti. Kendisi uzun 
yıllar Ustina köyünün 
Müslüman Encümenliği 
başkanlığını yaptığı gibi, 
Müslüman okulunun da 
açılması için öncülük 
yaptığı da biliniyor.
89 yaşındaki İsmail Da-

ulov 24 Ocak 2015 tari-
hinde bu geçici dünyadan 
göç etti. Ertesi gün kendi 
köyünde toprağa verildi. 
Plovdiv Müftüsü Ersin 

Ahmet, Ustina köyün-
deki Kuran kursları okul 
Müdürü Eski Bulgaristan 
Başmüftüsü Selim Meh-
met, akrabaları, öğren-
ciler ve köylüler cenaze 
merasimine katıldı.
İsmail Daulov’un sü-

lalesi Rodop dağları-
nın Tımrış köyündendir. 
Tımrış köyü harabeye 
çevrildikten sonra ailesi 
Ustina köyüne yerleş-
miştir. Genç ve yaşlılar 
tarafından çok sevilen 
ve sayılan İsmail amca 
birçok baraj ve onun gibi 
Bulgaristan için önemli 
olan inşatlarda ustabaşı 
olarak çalışıp, büyük ba-
şarılarından dolayı birçok 
ödüller almıştır. Sözde 
Soya dönüş süreci de-
nilen Bulgaristan’da tüm 
Türk ve Müslümanların 
isimlerini zorla değiştir-

dikleri sırada İsmail Dau-
lov hapse atılmıştır. Ama 
niye? Çünkü etnik benlik 
saygısı ve dindar oldu-
ğundan dolayı!
O karanlık günlerde İs-

mail amca çok sevdiği kı-
zını kaybeder. Komünist 
yetkililerden, kızının Müs-
lüman usulü defnedilme-
mesi, elbiseli ve tabutla 
Hıristiyan usulü gömül-
mesi istenir. Bu nedenle 
üzgün baba sırf bu emri 
atlatmak için tüm dolaylı 
yolları denemiştir. 
Komünist rejimin emir 

ve isteklerine uymadığı 
için İsmail amca hapisha-
neye “eğitime” gönderilir. 
Ama bu hapishane “eği-
timi” İsmail amcanın ira-
desini kırmaya değil, tam 
aksine, din ve ırk açısın-
dan iradesini teşvik edip 
güçlenmesine neden ol-
muştur. Totaliter rejimi-
nin yıkılmasından sonra, 
1990 yılından itibaren dini 
eğitimi geliştirme konu-
sunda yaşadığı bölgede 
sıkı çalışmalar yapmıştır. 
İsmail Daulov, Ustina kö-
yünde Müslüman Eğitim 
Merkezi’nin kurulmasına 

öncülük yaparak, onun 
açılması için büyük zor-

luklar yaşayarak galip 
gelmiştir.
Eski Türk Okulu’nun 

mülkiyet ve toprak tapu-
larının Müslüman Encü-

menliğine iade edilmesi 
için birçok zorluğu aşarak 
başarıyla sonuçlandır-

mıştır. Bu arada okulun 
harabeye dönmüş halinin 
onarımı için maddi yar-
dım toplamak için çaba 
sarf etmiştir. 
Müslüman Encümenliği 

Başkanı olarak köyün-
de yaşayan Türklerin bir 
Türk Okulu olması için 
yaşlılık, yorgunluk tanı-
madan birçok kez Sof-
ya’daki Başmüftülüğe 
gider. 
Bazen müftülüğün sus-

kunluğuna karşılık, böl-
gedeki camilerde yardım 
kampanyaları düzenleyip, 
iyi niyetli iş adamlarını ve 
kuruluşları ziyaret ederek 
topladığı maddi yardımlar 
sayesinde 2002 yılında 
Ustina’da imam kursları 
okulu kapılarını açar.
Başmüftülüğün hima-

yesinde olan ve maddi 
destsek sağlayan Ahmet 
Davutoglu vakfı sayesin-

de Ustina’da eski Türk 
okulunda iki yıllık imam 
eğitim kursu açılıyor. 
2006 yılında geçici ola-
rak kapatılıyor ve 2012 
yılında yeni gelen öğren-
cilerine kapılarını tekrar 
açıyor. En az 150 genç iyi 
bir eğitim aldıktan sonra 
Bulgaristan’ın birçok ye-
rinde imam olarak atan-
mışlardır. 
Rahmetli İsmail Dau-

lov, okulun gelişmesi için 
durmaksızın çalışıyordu. 
Köy kasaba dolaşarak 
öğrencilere gıda konu-
sunda yardım etmek için, 
meyve ve sebze temin 
ediyordu. Başarılı olma-
ları için günün büyük bir 
kısmını öğrencilerin ve 
öğretmenlerin arasında 
geçirerek onlara moral 
veriyordu. Her zaman ve 
her yerde savunan bir ki-
şinin süper bir örneğiydi. 
Çok sevilen ve sayılan bir 
kişi olarak bu dünyadan 
göç etti. Allah ondan razı 
olsun, mekânı cennet ol-
sun. Ruhuna Fatiha!

                  Asan İSOV

Kırcaali Belediye Başkanı 
Hasan Azis’in Azmi

1. sayfadan devam

dukları imkânların daha 
fazlasını vermeye hazır 
olduğumuzu da belirt-
tim. Artı bizim yörenin 
insanlarının yüzde 80’nin 
Türk olduğunu ve oraya 
kıyasla çalışacak olan-
ların eğitimde ortak dil 
kullanabileceklerini vur-
guladım. Adam beni din-
ledikten sonra ‘Tamam, 
biz sizi ararız, kararımızı 
bildiririz’ dedi. 
Döndüm ve cevap 

beklemeye başladım. 
Bir hafta bekledim, ce-
vap yok. İkinci hafta da 
arayan soran olmadı. Bu 
işin peşini bırakmaya ni-
yetim yoktu. Bu sefer 
meclis üyelerinden bir-
kaç arkadaşı da yanıma 
alıp gittim. Yine patronla 
görüşebildim. Niyetimin 
ciddi olduğunu karşı 
tarafa arkadaşlarım da 
ifade ettiler. Adamı ikna 
etmeliydik. Döndük, iki 
hafta geçti yine cevap 
gelmeyince, bu sefer 
yerli işadamlarından bir 
heyet oluşturdum. Üçün-
cü kez Gebze’deydik. 
Bu sefer patrona ‘Ben 

konuşmayacağım. Size 
işadamlarımız bölge-
mizde yatırımcıların na-
sıl çalıştıklarını, hangi 
kolaylıklar ve fırsatlar 
sağladığımızı anlatacak-
lar’ dedim ve sustum. Bu 
sefer tavrı daha sıcaktı. 
Onları bize davet ettik. 
Kısa süre sonra geldiler 
ve bir fabrika kurulabi-

lecek müsait alanları 
gezdirdik. Sağırlar köyü 
karşısında bugünkü 
“Teklas” fabrikasının 
bulunduğu yerden 70-
80 dk. yer vermeye ha-
zır olduğumuzu ve en 
uygun fiyatı teklif ettik. 
Firmanın CEO’su bizim 
Göklemezler (Stremtsi) 
taraflardan Nebi Bey 
adında bir hemşerimiz-
miş, belki onun da etkisi 
oldu. Ve biz bunca ısra-
rımızla Teklas’ın bölge-
mize yatırım yapmasını 
sağladık.
Bugün Bulgaristan’daki 

en büyük Türk yatırımla-
rından biri olan ve oto-
motiv sektörü için yedek 
parça üreten ‘Teklas-
Bulgaristan’ şirketi ge-
çen yıl ülkedeki faaliyeti-
nin 10. yılını kutladı. Av-
rupa ve Amerika'da da 
pazarları olan Teklas'ın 
Kırcaali'de olmasından 
memnunuz ve gurur 
duyuyoruz. Burada şu 
anda bin 500 kişiden 
fazla insan çalışıyor, 
bu da o kadar bir aileye 
ekmek kapısı demektir. 
Bu fabrika olmasaydı bu 
insanlarımız Avrupa ül-
kelerinde iş arayacaktı. 
Bu nedenle Teklas bizim 
için Kırcaali'yi değiştiren 
bir şirket konumundadır”.
Başta da söylediğim 

gibi haber yazma niye-
tim yoktu, fakat bütün 
bunları duyunca, haber 
damarım depreşti ve 
Sait Faik misali yazma-
dan edemedim. 

Hasta sevk formu elektronik oluyor
Sağlık Bakanı Petır Mos-

kov bu sabah sağlıkta acil 
olarak yapılması gereken 
reformlar konusunda dü-
zenlenen tartışma toplan-
tısına katılmadan önce, 
“Aile hekimleri hastayı 
muayene ettikten sonra 
ilgili uzman hekim veya 
hekimlere yönlendirme 
yaptıkları hasta sevk for-
mu artık belge ile yapıl-
mayacak. Bu uygulama 
elektronik olarak yapıl-
maya devam edecek “ 
diye bildirdi.

Bakan, “En kısa zaman-
da uzman hekim tarafın-
dan muayene edilme ihti-
yacı duyan herkesin yazılı 
değil de elektronik olarak 
hasta sevk formu alması 
bekleniyor. Fakat bu has-
ta sevk formlarının sınır-
sız olarak verileceği anla-

mına gelmiyor. Çünkü bir 
sistemde kaynaklar sınırlı 
olduğu halde her şeye 
kontrolsüz erişim sağla-
namaz” diye konuştu. 

Her bir sağlık sigorta-
lının elektronik sağlık 
kartına sahip olması ve 
onda belirli sayıda hasta 

sevk formunun kodlan-
ması bekleniyor. Onlar-
dan hangisinin ne zaman 
hastaya verileceğini aile 
hekimi karar verecek. 
Sağlık Bakanı’nın ifade-
lerine göre böylece aile 
hekimlerinde hasta sevk 
formları bittiği için muaye-

neden geçmeme tehlikesi 
de ortadan kalkacak. 

Moskov, acil yardım ser-
visleriyle ilgili 7 milyon 
Bulgaristan vatandaşının 
2020 yılına kadar ambu-
lansın çağrılmasından 
30 dakika içinde acil tanı 
konulmasına erişimi ola-
cağını vurguladı.

Bunun, yeni 600 ambu-
lans alınması ve acil ser-
vis merkezlerinin onarımı 
yapılmasıyla sağlanaca-
ğı belirtildi. Moskov, acil 
serviste çalışan hekim-
lerin maaşlarına zam ya-
pılmasının etkili olduğu 
kanaatindedir. Bakan, 
görüşünü desteklemek 
için başkentte acil servis-
te kadrolu olarak yeni 10 
hekimin işe başladığını 
örnek verdi. 

              Kırcaali Haber

Besicilere daha yüksek sübvansiyonlar ödenecek
Tarım ve Gıda Bakanı 

Desislava Taneva, Be-
sicilik Danışma Konseyi 
oturumunda, “Bu yıldan 
itibaren besicilere geçen 
yıllara kıyasla yetiştirdik-
leri hayvanların sayısı ve 
türü fark etmeksizin daha 
yüksek miktarda destek 
ödemesi yapılacak” diye 
bildirdi. 

Kontrol altında ıslah edi-
len inek, koyun ve keçi 

yetiştiren çiftlik sahiple-
rine daha yüksek oranda 

destek ödenecek. Üretim-
le bağlantılı destekleme 

programları kapsamında 
sektörü desteklemek için 

sadece doğ -
rudan ödeme 
y a p ı l m a s ı n a 
toplam yaklaşık 
122 milyon leva 
kaynak ayrılmış-
tır. Bakan Tane-
va, Parlamento 
Tarım ve Gıda 

Komisyonu’nun olağanüs-
tü oturumunda ikinci kez 

görüşülen Tarım Arazile-
ri Mülkiyeti ve Kullanımı 
Kanunu’nda değişiklikler 
yapılmasına dair kanun 
tasarısı kabul edildiğini 
ifade etti. Kanun tasarısı-
nın Mecliste de ikinci kez 
görüşülerek kabul edilme-
sinden sonra mera tahsisi 
yapılmasına ilişkin prose-
dürlere başlanacak.

             Kırcaali Haber
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HÖH İl Başkanı Bahri Ömer, Türk kelimesini kullanmayan Tsvetanov’u eleştirdi
Hak ve Özgürlükler Hareketi 

(HÖH) Kırcaali İl Başkanı Bahri 
Ömer, “Neden GERB partisinin 
Merkez Seçim Kurulu Başkanı 
Tsvetan Ttsvetanov’a göre ül-
kede Bulgar, Bulgaristan Müs-
lümanları ve Bulgar Müslüman-
ları var, Türkler ise yok! Kırcaali 
Milletvekili Tsveta Karayançeva 
ve yönetimdeki GERB parti-
sinin tüm aktivistleri de vatan-
daşları bu şekilde tanımlıyorlar. 
Bu insanlar gerçeği görmüyor. 
Türkler, Bulgaristan’da bir azın-
lık, Pomaklar ise topluluk” diye 
yorumda bulundu. 

Bahri Ömer’in ifadelerine göre 
sadece resmi olarak milliyetçi 
olduklarını belirten partilerde 
değil, tüm Bulgar partilerinde 
aşırı milliyetçi tavırlar görülüyor. 
HÖH İl Başkanı, Türkleri Türk 
olarak kasıtlı olarak tanımlama-
dığını ifade ederek, Başbakan 
Boyko Borisov’a en yakın olan 
Tsvetan Tsvetanov’a yönelik 
sert eleştirilerde bulundu. 

Ömer, “Bulgarlaştırma süre-
cinin konuşulması propaganda 
amaçla yapılan bir şey değil, 
HÖH partisi asimilasyon sü-

recinin doğurduğu sonuçları 
ortadan kaldırmak için çaba-
lamaktan vazgeçmedi, fakat 

Parlamento’da sahte demok-
ratlar çok” diye yorumladı. Bah-
ri Ömer, “O zaman ne yapalım-

vefat edenlerin dirilip uygunsuz 
zamanda öldüklerini mi söyle-
sinler?! Bu akıl almaz bir şey 
ve buna son verilmelidir. HÖH 
partisinin seçim öncesi her 
zaman Bulgarlaştırma süreci-
ni gündeme getirdiği iddiaları 
asılsızdır, çünkü Bulgaristan’da 
hemen hemen her yıl seçimler 
yapılıyor. Fakat komünist rejim 
tarafından “Soya Dönüş” olarak 
adlandırılan soykırım sözcüğü 
söylendiğinde hemen milliyet-
çilik bir savunma mekanizması 
olarak devreye giriyor” dedi. 

Bahri Ömer’e göre kalıcı ola-

rak Meclise yerleşen nefret dili, 
son derece HÖH’ün lehine ça-
lışıyor. “Fakat öyle veya böyle 
şimdi olduğu gibi gelecek yerel 
seçimlerde Kırcaali ilinde bele-
diye başkanlığı seçimini kazan-
mamız garantilidir. Tüm yedi 
ilçe de bizim partiye mensup 
belediye başkanları tarafından 
yönetiliyor” diye ifade etti. 

Artık beşinci dönem Cebel 
(Şeyh Cuma) Belediye Başkanı 
seçilen Bahri Ömer, gelecek se-
çimlerde tekrar aday olacağını 
açıkladı. 

                      Kırcaali Haber

Bulgaristan’ın aşırı milliyetçileri Kırım’ın ilhakını tanıdı
Bulgaristan’ın aşırı milliyetçi 

Ataka Partisi temsilcilerinden 
oluşan heyet Kırım'a ziyaret 
gerçekleştirdi. 

Kırım Parlamentosu Basın 
Servisi’nden 12 Şubat tari-
hinde yapılan açıklamada, 
Bulgaristan’ın aşırı milliyetçi 
partisi temsilcilerinin Kırım’a 
ziyaretinin esas amacının "Kı-
rım Federal Bölgesi’nin Rusya 
Federasyonu’na bağlanmasını 
tanımak” olduğu belirtildi.

Bununla birlikte siyasi retori-
ği milliyetçi, zenofobi ve şoven 
sloganlara dayanan Bulgaristan 
Ataka Partisi milletvekili Mag-
dalena Taşeva, “Kiev’deki Nazi 
devriminden şok olduğunu” dile 
getirdi.

Öte yandan Kırım Parlamen-
tosu Kültür ve Kültürel Mirası 
Koruma Komitesi Başkanı Svet-
lana Savçenko, “Bulgaristan’da 
şiddetli jeopolitik baskı uygu-
lanmasına rağmen konservatif 
Ortodoks tutumunu savunan ve 
NATO’ya karşı çıkan Ataka gibi 
vatansever partilerin olması çok 
önemli” diye konuştu.

Bulgaristan’ın muhalif Ataka 
Partisi’nin lideri Volen Siderov 
ise, ülkesinin günümüzde “dış 
politikada zor durumda, ABD ve 
Avrupa Birliği’nin baskısı altında 
olduğunu” söyledi.

Kaynaklarının gizliliğini ko-
ruyarak hükümetlerin ve diğer 

organizasyonların hassas bel-
gelerini yayınlayan İsveç mer-
kezli WikiLeaks uluslarararası 
organizasyonun verdiği bel-

gelere göre, Ataka Partisi’ne, 
Rusya’dan büyük miktarda mad-
di kaynak sağlanıyor.

                     Anadolu Ajansı

Perperikon Turizm Derneği’nden, 
Evsiz Kalanlara Yardım

Kırcaali Perperikon Turizm Derneği yönetiminin 
Kırcaali’nin Sipey (Duranlar) köyünde evlerinden tahliye 
edilen ailelere konaklama sağlamayı önerdiği açıklandı. 

Düzenlenen basın açıklamasında, “Perperikon Turizm 
Derneği’nin yönetimi heyelandan dolayı Sipey’de meyda-
na gelen felaket durumunu yakından takip ediyor. Bizim 
edindiğimiz bilgiye göre beş aile yakınlarının evlerine ve 
bir öğrenci yurduna yerleştirilmiştir. Heyelandan dolayı 
daha 10 evde çökme tehlikesi yaşandığı için durum gi-
derek zorlaşıyor. Sellerden zarar gören ailelere ev sağ-
lanması Kırcaali Belediyesi ve Valiliğin tek başına yapa-
cakları bir şey değil. Perperikon Turizm Derneği Başkanı 
Müh. Fahri İdriz, Sipey muhtarı Seyhan Apti ile görüşerek 
yardım teklif etti. Derneğin üyesi olan üç otel sahibi tahliye 
edilen aileleri otellerine yerleştirmeye hazırlar. Söz konu-
su oteller Ustra, IDA ve Meatsa. Başka otel sahiplerin-
den de böyle tekliflerin gelmesi bekleniyor. Otel sahipleri, 
Sipey’den tahliye edilen ailelere sabah, öğle ve akşam 
ücretsiz yemek sunacak. Perperikon Turizm Derneği yö-
netimi olarak evsiz kalanların ev sorunu çözülünceye ka-
dar bu hizmeti sunmayı teklif ediyoruz” deniliyor.

Sipey Muhtarı Seyhan Apti, köy halkıyla görüşüp derne-
ğin yönetimine evsiz kalanların isimlerini vermeyi üstlendi. 

Perperikon Turizm Derneği Başkanı Müh. Fahri İdriz gi-
rişimle ilgili, “İhtiyaç zamanında birbirimize yardım ederek, 
mükemmelliğe erişebilmemiz için mükemmel doğa bizi 
sınava tabi tutuyor” dedi. 


