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Filibe Başkonsolosluğunda Kadınlar Günü Resepsiyonu
bazı bayanların da katılımıyla
bu dernek artık kurulmuştur.
Ben derneğin tüm değerli üyelerini ve yönetim kurulu üyelerini saygıyla selamlıyorum ve
teşekkürlerimi sunuyorum. Siyasi her hangi bir amaç gütmeyen, tamamen hayır ve kültür
faaliyetleriyle ilgilenecek olan

bu derneğin çok büyük işler
başaracağına eminim. Bizler
Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu görevlileri olarak
bu derneğe elimizden gelen her
çeşit destek vereceğiz. Sizleri
bir kez daha saygıyla selamlıyorum ve Dünya Kadınlar Günü’nüzü kutluyorum.”

Komşu komşunun
külüne muhtaçtır
Sebahat NECİB

Sebahat NECİB
T.C. Filibe Başkonsolosu Alper
Aktaş ve eşi Filiz Aktaş, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Başkonsolosluk Rezidansında resepsiyon düzenledi. Filibe
ve bölgesinden çok sayıda bayanın katılımıyla gerçekleşen
resepsiyonda Sayın Aktaş ve
eşinin yanı sıra Muavin Konsoloslar İmren Kaygısız, Gürler
Gürsoy ve Ahmet Keloğlu da
hazır bulundular.
Bayanları birer karanfil ile
karşılayan Başkonsolos Aktaş
yapmış olduğu selamlama konuşmasında şunları söyledi:
“Saygıdeğer bayanlar, bu karlı
havada buraya gelip, davetimi-

BULGARİSTAN
PROGRAMLARI
Tel.: 032 262232

ze icabet ettiğiniz için öncelikle
hepinizi eşim ile birlikte saygıyla
selamlıyoruz. Türkçemizde güzel bir laf var “Kadın eli değdiği yer güzel olur”. Sadece biz
erkeklere değil, hayata anlam
veren, anlamlı kılan sizlersiniz.
Bu davetimiz sadece bayanlara yönelikti, bu nedenle eşleriniz burada değil, çocuklarınız
burada değil. Ama ben oğul-

larınız adına, eşleriniz adına
ve tüm erkekler adına sizlere
şükranlarımı sunuyorum. Her
başarılı bir erkeğin arkasında,
mutlaka bir kadın var. Bugün o
kadın arkamda değil, yanımda
yer alıyor. Hayatıma yaklaşık 11
yıl kadar önce girdi. O günden
beri hayatımda bir ralli yaşıyorum ve hep ileri doğru gidi-

yorum. Bu vesileyle kendisine
huzurlarınızda teşekkür etmeyi
bir borç biliyorum. Hayatımda
bir başka kadın daha var, o da
annemdir. Kendisi şuan burada
değil Türkiye’de ama sıcaklığı
ve sevgisi hep burada ve kalbimde, sanki buradaymış gibi
hissediyorum. Bu vesileyle de
tüm annelere ve sizlere de teşekkür ediyorum. Bizleri bugün-

lere getirdikleri için. Umarım bu
günden sonra kadına yönelik
şiddetin ve ayrımcılığın bittiği
bir dünyayı hep birlikte yaşarız
ve hep birlikte kurarız. Dünya
Kadınlar Günü vesilesiyle sizlere çok güzel bir duyurum da
olacak. Filibe’de bu güne kadar
Türk – Bulgar Kadınlar Derneği
kurulmamıştı. Şuan burada olan

Yaşadığımız mutluluklardan
çevremizin büyük etkisi olduğu aşikardır. Gerek iş hayatımızda, gerekse toplumsal
yaşantımızda yakınlarımız
ve komşularımızla ilişki için-

deyizdir. İnsanın nasıl biri olduğu komşularıyla olan ilişkisinden anlaşılır.
Komşularımız ve çevremizle iyi geçinmek, hayatımızda huzur sağlar. En kötü
zamanlarımızda komşularımızın desteği, yardımı bizi
rahatlatır. Komşularımızla iyi
geçinmeli ve onlarla bağlarımızı güçlendirmeliyiz, çünkü
onlar en yakınımızdadır ve
yardımımıza daha çabuk koşabilirler.
Bu durum ülkeler arasın-

daki ilişkilerde de böyledir. İki
ülke arasında karşılıklı iyi ilişkiler varsa, bu durum her iki
ülkeye de artı getirir. Hele ki,
komşu ülkelerin ilişkileri daha
da güçlü olması gerekiyor.
Darda kalan komşu, en iyi ve
en çabuk desteği güçlü olan
komşusundan görür.

Ülkemiz Bulgaristan’ın komşularına bakarsak, bize yardım elini uzatacak, en GÜÇLÜ olan tartışmasız komşumuz Türkiye’dir.
İşte Avrupa Birliği Üyesi
olmayan Türkiye Cumhuriyetinin gücünü kanıtlayan bazı
veriler:
Cumhuriyet'in 91. yılında
rakamlarla Türkiye. 91 yılda
ne değişti?
• Nüfus (milyon) 1923 -

Devamı 5’de
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Başbakan Yardımcısı Kuneva: "Bıçak kemiğe
dayandı, geri adım atacak yerimiz yok"
Bulgaristan'ın Avrupa
kurumlarıyla ilişkilerinden
sorumlu Başbakan Yardımcısı Meglena Kuneva,
sığınmacılar entegrasyonu konusunda "Bıçak kemiğe dayandı, geri adım
atacak yerimiz yok" dedi.
Avrupa Komisyo nu Bulgaristan Daimi
Temsilciliği'nde "Başkalara Doğru Giden Yol,
Sözün Yoludur" başlıklı
forumda konuşan Kuneva, Avrupa Birliği (AB) ve
Bulgaristan'ın göçle ilgili
politikaları hakkında bilgi
verdi. AB'nin de konunun
ciddiyetinin farkında olduğuna işaret eden Kuneva,
bu nedenle sığınmacıların entegrasyonuna ilişkin
çalışmalarına hız vererek
hazırladığı stratejinin ilanını erken bir tarihe çektiğini anımsattı.
Bulgaristan'ın entegrasyon planına değinen
Kuneva, ülkede sığınmacı veya mülteci statüsü
alan yabancılar için bilgi-

lendirme merkezleri kurulacağını belirtti. Kuneva,
yabancılara Bulgarca
öğretilmesi, iş bulma kurumlarına erişimlerinin
sağlanması, sağlık sigorta primlerinin ödenmesi,
serbest kiraya çıkabilmelerine olanak tanınması
ve sahip oldukları diplo-

malarının kabul görmesi
gibi önlemler üzerinde
çalışmaların devam ettiğini söyledi. Kuneva,
"Avrupa Birliği'nin dış
sınırı olan ve bunalımların yaşandığı bölgelere
olan yakınlığından dolayı
göç alma baskısı altında
bulunan Bulgaristan'ın

önünde iki önemli görev
var. Ülkemiz, bir yandan
sınırlarını korumak zorunda, diğer yandan da uluslararası sığınma hakkına
kavuşturulan sığınmacıları entegre etmek üzere
maksimum çaba göstermek zorunda" dedi.
Başbakan Yardımcısı

Başbakan Boyko Borisov: 'Nabucco
Projesi'nin hayata geçirilmesini isteyeceğiz'
Bulgaristan Başbakanı
Boyko Borisov, Hazar
gazının Türkiye üzerinden Avrupa Birliği (AB)
ülkelerine taşınmasını
öngören, ancak "askıya alınan" Nabucco
Projesi'nin hayata geçirilmesini isteyeceklerini
açıkladı.
Bulgaristan'a resmi
ziyarette bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev ile görüştü, iki ülke
arasında "stratejik işbirliği protokolü" imzalandı. Aliyev, daha sonra
Bulgaristan Başbakanı
Borisov'u kabul etti.
Görüşmesinin ardından düzenlenen ortak
basın toplantısında,
Başbakan Borisov, ülkesinin AB'nin sadık
bir üyesi olduğunu belirterek, "Daha önce
üçüncü enerji paketiyle
ilgili AB'nin bizden talep ettiği tüm koşulları
yerine getirdik. Şimdi
ise Nabucco'nun yeniden hayata geçirilmesini isteyeceğiz. Kaynak

çeşitlendirilmesi böyle
olur" diye konuştu.
Borisov, AB'nin de
enerji kaynakların çeşitlendirilmesini istediğini belirterek, "Avrupa
Komisyonu'ndan tam
anlayış bekliyor uz"
dedi.
A zer bayc an Cum hurbaşkanı Aliyev de
Hazar ve Ortadoğu doğalgazını Batı'ya taşıması planlanan Güney

Gaz Koridoru Projesine
önem verdiklerini ifade
ederek, "Ülkemiz bu
projeye aktif olarak katılıyor" ifadesini kullandı.
Aliyev, Bulgaristan ile
ilişkilerinin sağlam siyasi bir temele oturduğunu belirterek, "Bulgaristan, Azerbaycan'ın
AB ile olan ilişkilerinde
de önemli rol oynuyor.
Azeri şirketler Bulgaristan'daki yatırım ola-

naklarına büyük ilgiyle
yaklaşıyor.
"Ülkemiz ulaşım koridorların oluşturulmasında öncülük yapıyor"
diye konuştu.
Stratejik işbirliği protokolü, enerji, ilaç sanayi,
bilişim teknolojileri, altyapı projeleri ve turizm
gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilmesini öngörüyor.
Kırcaali Haber

Kuneva, Türkiye ile kara
sınırına çekilmesi planlanan tel örgü konusunda
"Yunanistan'ın da kurduğu benzer bir engel
var. İçişleri Bakanlığı'nın
personeli sınır koruma
çalışmaları için yeterli
değil. Bütçe takviyesi de
yok. Dolayısıyla güvenlik sorunu, sığınma hakkı arayanlara gösterilen
duyarlılıkla el ele gidiyor"
ifadelerini kullandı.
Foruma katılan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Bulgaristan Temsilcisi Roland François-Weil de
Bulgaristan'ın Türkiye ve
Lübnan gibi ülkelere göre
çok daha az sığınmacı
aldığını hatırlattı. François-Weil, "Bulgaristan'daki 11 bin sığınmacının
nüfusu çok değil, hatta
başka ülkelere kıyasla
düşüktür. Topraklarında

2 milyona yakın sığınmacı barındıran Türkiye
örneğini unutmayalım.
Nüfusu 4,5 milyon olan
Lübnan'da da 1,2 milyon
sığınmacı yaşıyor. Sığınmacılardan söz ederken,
sayılardan değil, sizin,
benim gibi yaşayan insanlardan söz etmemiz
gerekir" diye konuştu.
Bulgaristan Devlet Mülteciler Ajansı (DAB) Genel Müdürü Nikola Kazakov da Bulgaristan'daki
toplumun, savaştan kaçan insanların sorunlarına bazen beklenen olgunluğu göstermediğini
söyledi. AB'nin tüm ülkelerinde sığınmacı akının
artmasından dolayı endişe duyulduğunu belirten
Kazakov, Bulgaristan'daki DAB kamplarından 3
bin 800, kamp dışında
da 660 sığınmacının bulunduğunu belirtti.
Kırcaali Haber

Bulgaristan İstihbaratında
Kadro Değişikliği
Bulgaristan Savunma Bakanı Nikolay Nençev, Askeri
İstihbarat Servisi (Vİ) Şefi Veselin İvanov'un görevine
son verdi.
İvanov'un yerine geçici olarak Albay Svetoslav Daskalov görevlendirildi.
Bakan Nençev, basına yaptığı açıklamada, "çok
önemli bazı konularda İvanov ile işbirliği yapamadı-

ğını" belirterek "İvanov ile Askeri İstihbarat'ın özellikle
kadro politikası konusunda belli başlı anlaşmazlıklarımız oldu" dedi.
Nençev, Vİ'de çalışanların durumunun da gözden
geçirileceğini söyleyerek kurumdaki "bazı usulsüzlüklerle ilgili ihbarlar aldığını" da ifade etti. Genç uzmanlara kariyer fırsatı sağlamaya çalıştığını kaydeden
Nençev, "Gençlerin önünü açarken Vİ'den beklediğim,
zamanında ve doğru bilgi sağlayabilmesidir" diye konuştu.
Bakan Nençev, yaptığı açıklamada, "Maalesef askeri istihbaratımızın komutanlarının yüzde 6'sı eski
komünist rejimin kadrosu olup eski Sovyetler Birliği
ekolünde biçimlendirilmiştir" demişti.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey'in 4 Mart'ta Sofya'ya yaptığı ziyaret sırasında Bulgaristan İçişleri Bakanı Veselin Vuçkov görevinden istifa etmişti. Vuçkuv'dan sonra iç istihbarattan
sorumlu Devlet Milli Güvenlik Ajansı (DANS) Müdürü
Vladimir Pisançev ve İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri
Svetlozar Lazarov da istifa etmişti.
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Deliorman Kökenli Yazar Yusuf Taşkın 8O Yaşında
Bulgaristan’ın Deliorman
bölgesinde ömrünün 43
yılını geçirip anavatan
Türkiye’ye göçmüş olan
yazarımız Yusuf Ahmet
ağabey, 1935 yılında
Razgrat ilinin Yunus Abdal (Yonkovo) köyünde
dünyaya gelmiş. Köyünde
ilk ve ortaokul bitirdikten
sonra Razgrat’ta açılan
Türk Pedagoji okuluna
kaydını yaptırmış. 18 yaşında öğretmen olmasına babasının gönlü razı
olmamış ve okumaya
devam etmesini istemiş.
Yusuf ağabey de kendini Sofya Üniversitesi’nin
Türk Dili ve Edebiyatı
bölümünde bulmuş. Orada yazı denemelerine
başlayarak edebiyata ilk
adımını atmış. “Köy Yolunda” başlığını verdiği
ilk hikâyesi 1957 yılında “Halk Gençliği” gazetesinde yayınlanmış.
19 6 4 yılında İbrahim
Tatarlı’nın hazırladığı
Bulgaristan Türkleri Edebiyatı Antolojisi’nde “Dert”
hikâyesiyle tanıtılmış.
Hikâye dışında, mizah,
eleştiri, masal, oyun türlerinde eserler yaratmış.
Üniversiteyi tamamladıktan sonra Kırcaali’nin
Ardino (Eğridere) kasabasında bir süre edebiyat
öğretmenliği, Razgrat’ın
Zavet kasabasında 11
yıl boyunca Türkçe öğretmenliği yapmış. 1969
yılında göçmen adayı
olunca işten kovulmuş ve

1978 yılına kadar Devne, Sofya, Rusçuk ve
Razgrat’ta kol işlerinin
her türlüsünü denemiştir.
Komünist rejim tarafından

öğretmeni olarak atanmıştır. Ora liselerinde 18
yıl boyunca edebiyat öğretmenliği yapmış ve yaş
haddinden emekli olmuş-

toplayan Yusuf Ahmet
Taşkın ağabeyle orada görüşme imkânım
olmamıştı. Kader bizi
Çorlu’nun mukim bulun-

“vatan haini” ilân edildiği
için yazılarına da ambargo konmuş, dergi ve gazetelerde yayınlanmalarına izin verilmemiştir. Göçmenlikten vazgeçmesi
için çok baskılar görmüş,
çok vaatlerde bulunulmuş,
ancak yazarımız baş eğmemiştir. 1978 yılında
Türkiye’ye göç ederek
Komünist Bulgar rejiminin eziyetlerinden kurtulmuştur.
Yusuf Ahmet, Türkiye’ye
geldiğinde Taşkın soyadını almış ve Konya’nın Karapınar ilçesine edebiyat

tur. Edebiyat öğretmenliği
yıllarında yazarlığa pek
vakit ayıramamış lâkin
1985 yılında Bulgaristan’
Türklerine yapılan kimliksizleştirme ve eritme
zulümleri ile ilgili olarak
“Konya Postası” gazetesinde 30 sayı boyunca anılarını yayınlamıştır. Emekliye ayrıldıktan
sonra ikametini Bursa’ya
taşımış ve yazma işlerini
hızlandırıp kısa zamanda
önemli eserlere imza atmıştır.
Deliorman Türklerinin
hasletlerini bünyesinde

duğum Sağlık mahallesinde 2000’li yılların
başlarında buluşturdu.
Mahallemizde oturan akrabalarını ziyarete veya
cemiyetlerine geldikçe görüştük, tatlı tatlı sohbetler
ettik, birbirimize kitaplar
imzaladık. Kitaplarından
ve karşılıklı sohbetlerimizden edindiğim izlenim
ve bilgilere dayanarak
yazarımızın çok başarılı
bir öğrencilik, çok hareketli ve coşkulu bir gençlik yaşadığını, adalet ve
sorumluluk duygusunun
çok yüksek olduğunu söy-

AĞLAYAN KUŞ
Haziran güneşi, ortalığı
habire kavuruyordu. Yakıcı güneş altında solumak giderek zorlaşmaktaydı. Hava sanki kaynar
bir denizdi…
Havşar, yemyeşil buğdayıyla, arpasıyla, gökbaşıyla, deli deli otlarıyla renkler cümbüşünde
çalkanıyordu. Sulama
kanallarındaki Gökbaş,
püsküllü ot, ayrık, kangal,
menekşe, papatya binbir
renkleriyle yorulmuş gözleri, birazcık olsun ferahlatıyor, ezilmiş ruhları tatlı
tatlı okşuyordu.
Bu yeşillikler, şarkıları
dinmeyen kuşların sesleriyle öğle uykusuna dalıp
dalıp uyanıyor, silkiniyordu…
Sabahtan beri elinde
kosa kanalların otlarını
biçiyordu. Otlar taptaze, yemyeşil, semiz mi
semizdi. Kosanın yüzü
otların içinden her sıyrılışında, yalın gibi parlıyordu. Ama sıcak pek acımasızdı. Sıcak yorucu,
sıcak yakıcı. Sıcak ezici
ve öldürücüydü. Öğle-

den sonra hava iyice
ağırlaştı. Sanırsın ki, bu
sıcak yağmur getirecek.
Çoğu kez öyle aldatır…
Ağırlaşan hava yüzlere
yapışıyor, nefesleri daraltıyordu. Terler, o acı iti sıcağın alnına, yüzüne bıraktığı terler, gözlere indikçe yapışıyor, yakıyor,
rahatsız ediyordu. Terler,
sırtındaki eşyalara da yapışıyor, kaşındırıyordu…
Terin bir de acı tuzu vardı ki, ona dayanmak çok
zordu. Ancak ara sıra
mendille silinerek az da
olsa rahatlayabiliyordun.
Mendil de artık denizden
çıkmış gibi ekşi ekşi ter
ve tuza kokuyordu…
İkindi üzereydi. Yorgun
argın çalışan kollar, giderek dermansızlaşmaktaydı. O anda kosanın geçtiği yerde acı bir “ciiik”
sesi geldi. Işıldayan kosanın yüzü yer yer kana
bulanmıştı. Yerde, otlara
karışmış, tepinen bir yavrucak, koşacının önünde
can çekişiyordu…
Kuşçağızı aldı. Yorgun
yüreği cız etti. Vücudu

sımsıcaktı. Kanı ellerinde dondu kaldı. Gözünün biri açıktı. Hayata
doyamadığı, büyükleri
gibi havalarda uçamadığı göklere mi bakıyordu?
Belki o anda anasının
sıcaklığını arıyordu üzerinde. Kim bilir?..
Küçükken küçük kuş
yavrularını pek severdi. Elindeki bir dilim ekmeği onlarla paylaştığı
çok olurdu. Eline geçen
yavruyu okşar, okşar,
gagasından gene gene
öperdi.
Dünya ne acayip yaratılmıştı. İnsan, öyle içten
sevdiklerini kaybedince,
dona kalıyor, sonra onun
kaderi karşısında eğilip
onu ebedî istirahatına
uğurluyordu…
Yavrucak elinde debelendi, debelendi. Sonunda boynunu büküverdi.
Sanki bizlere küsmüştü.
Bir gözü halâ bilmece
dolu bakıyordu. Yavrucağızı yere bıraktı. Kaderin
acısıydı. Kosa, zavallıya
hiç mi hiç acımamıştı.
Biraz sonra havada bir

kuş dölendi, dölendi. Bu,
beyazlı ve karalı benekli
bir kuştu. Sonra kurşun
gibi süzüldü. Sesi acı
acı inliyordu. Besbelli
yavrusunu arıyordu. Otlara kondu. Otları, yerleri
kokluyor, yüzünü gene
gene otlara sürüyordu.
Yavrusu yoktu. Kosacı,
onu az önce su kanalına
gömmüştü…
Kuş, sonra kesik kesik
çığlıklar atarak kavisli
uçuşla kalktı. Ama kalkışında yorgunluk seziliyordu. Bu acı çığlıklarla
inip kalkışlar, akşama
kadar sürdü. Her inişte
bir başka yeri yokluyor,
kokluyor, etrafa, feryat
edercesine sesini yayıyordu. Bu acı acı inleyen
ses, yüreğimizin dermanını eritip bitirmişti…
Ah, ağlayan kalbi yaralı kuş! Sen yavrunu bir
kazada kaybettin. Senin
acılarına ortak olsam da
dindirmek mümkün mü?
Tanrı bağışlasın bizleri…
Artık o güzelim yayla, o
çiçekler, o yeşillikler, gözümde ağlayan kanlı bir
mezardı…
Yusuf Ahmet TAŞKIN

leyebilirim. Bulgaristan’da
olsun, Türkiye’de olsun
haksızlıklara ve yolsuzluklara lâkayt kalamamış
ve bu özellikleri yüzünden de çeşitli zorluklarla
ve olumsuzluklarla karşılaşmıştır. Onları anılarına,
hikâyelerine ve romanlarına konu etmekten de geri
durmamıştır.
Deliormanlı hemşeriler
olarak Yusuf ağabeyle
birçok ortak yönlerimiz
ve ortak meraklarımız
var. Farkımız ise benim
şiire, onun da nesre gönül vermiş olmamızdadır.
Onun küpü, öykü konuları ve olaylarıyla dopdoludur. “Yazmak, benim en
büyük tutkumdur” diyor.
Gerçekten de onun öykü
ve roman dünyası uçsuz
bucaksız bir ummanı andırır. Anlatmaya da hiç
üşenmez. Dinleyecek
adam varsa sabaha kadar anlatabilir. Tanıdığım
yaratıcılar arasında en
hoşsohbet olanıdır. Bana
son gelişi 26 Kasım 1911
tarihiydi. Sohbetimizi,
kahveyle tatlandırdıktan
ve kitap teatisiyle taçlandırdıktan sonra bir de
hatıra fotoğrafı çektirdik.
Onu da bu yazıyla birlikte

köşe dostlarımıza sunuyorum.
Bugün Bursa şehrinde
ailesiyle birlikte yaşamını
sürdüren Yusuf A. Taşkın
ağabeyimizin iki çocuğunun dışındaki diğer eserlerini burada anmak herhalde yerinde olur, diye
düşündüm:
“Kamçılı Kanun”- anılar,
2004/ Bursa
“Çarktan Çıkma FıkralarDokundurmalar” (mizah)2004/Bursa
“ İk i S a lkım Üzüm”Hikâyeler, 2004/ Bursa
“Deli Gönül”- Hikâyeler,
2005/ Bursa
“ İk i S a lkım Üzüm”Hikâyeler, 2005/ Bursa
“Ne Umduk Ne Bulduk”Hikâyeler, 2007/ Bursa
“Aşk ve Gurur”- Roman,
2011/ Bursa
“Civan Aliş”- Roman,
2013/ Konya
Bu kitaplarının dışında
basılmayı bekleyen başka
eserlerinin de olduğunu
kendisi söylüyor. Onların
da bir gün okuyucularla buluşacağını umuyor,
Deliorman bölgemizin bu
doğurgan kalemine daha
nice nice sağlıklı ve başarılarla süslü yıllar diliyorum.
İsa CEBECİ

Sevdam ve ben
Kafamda binbir düşünce
Yelken açmışım gizlice
Aklım gider düşününce
Karanlıkta sevdam, meçhullerde ben!
Yollarda çakıl taşı olmuşum
Çiğnenmiş gururum ben bende yok olmuşum
Bilinmezlik vurmuş darda kalmışım
Yalanlarda sevdam, yaralarda ben!
Ağlar- güler masum kalbim
Yüzbin derde yar gibiyim
Başı bela bir serseriyim
Çığlıklarda sevdam, gözyaşında ben!
Yüzümde tebessüm maskemi
Melekler alıp gitse kalbimi
Herşey bende ,unutmuşum kendimi
Geçmişlerde sevdam, haksızlıkta ben!
Kararsızlık gölge gibi
Doğmuşum Cuma gecesi
Tüm yaşantım aşk bahçesi
Amaçlarda sevdam, hüzünlerde ben!
Dalgalı denizler gözümde
Fırtınaları sevmişim
Zorluklardan geriye
Parçalanmış sevdam, yok olmuşum ben!
‘’Ateş’’- demiş,Yaradanım
‘’Ateş yaksın yüreğini’’....
Her konuda yanılmışım
Yangınlarda sevdam, alevlerde ben!
Bitecekmiş gibi herşeyim
Uçurumda dans ederim
Tatlı canımdan geçmişim
Güneşlerde sevdam, yağmurlarada ben!

Mümün Hüseyin
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Balkan Türkleri Edirne’de Buluştu
Merkezi Edirne’de bulunan Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği ev sahipliğinde
Gümülcine Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği
ve Kırcaali Buket Derneği üyeleri 8 Mart Kadınlar
Gününde Hilly otelde yemekte bir araya geldiler.
Programa, Edirne Valisi
Dursun Ali Şahin, Edirne
Belediye Başkanı Recep
Gürkan, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi
Büyükelçi Murat Ahmet
Yörük,dernek başkanları
ve üyeleri katıldı.
Her yıl farklı bir ülkede
gerçekleştirilen 8 Mart
Kadınlar Günü organizasyonu bu yıl Trakya
Balkan Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği ev
sahipliğinde Edirne’de
gerçekleştirildi.
Programda konuşma
yapan Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Edirne’nin
201’inci valisi olmaktan
gurur duyduğunu söyledi.
Bir şairin tabiriyle sözlerine devam eden Vali Şahin, “Bir şehir başkent olmuşsa ilelebet başkenttir
der şair. 1453’ten öncesi
10 devletin Anadolu’nun
ve Trakya’nın başkenti
Edirne’dir. Bunu Balkanlar ve Rumeliler çok iyi
bilir. Kadına önem veren
toplumlar yücelir, yükselir.
Kadına önem vermeyen
toplumlar da hep gerilerde kalır. Buraya katılanların ve tüm bayanların

o güzel günü olan 8 Mart
Kadınlar Gününü kutluyorum” dedi
Programda konuş -

ma yapan, Edirne Belediye Başkanı Recep
Gürkan, Kırcaali’den,
Gümülcine’den ve Balkanların dört bir yanından
Edirne’ye gelen konuklara
hitaben, “Balkan insanı ne
dininden, ne dilinden, ne
anavatanından, ne bayrağından, ne de kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ten asla ve asla
vazgeçmez. Bütün kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum. Kurtuluş savaşının kazanılmasında
hepsinden öte cepheye
taşıdığı mermi ıslanmasın diye 2 aylık bebeğinin

sırtındaki hırkayı çıkarıp,
bebeğinin ölümü pahasına o top mermisinin üzerine örten Ayşe ve Fatma

bacıların hakkı çoktur. Bu
gün Türkiye Cumhuriyeti
varsa büyük Türk kadının
eseridir” şeklinde konuştu
Trakya Balkan Türkleri
Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Esma
Gündoğdu ise "Her ne
kadar biz 8 Mart Dünya
Kadınları Günü nedeniyle
buraya toplansak ta, bizi
burada bir araya getiren
Balkan kardeşliğidir. Bu
kardeşlik asırlar boyu sürmüştür. Asırlar boyu süren bu kardeşliğin önünde
hiçbir sınır, tel örgü, siyasi ya da diktatörler, bunu
bozamadı, hatta hava ko-

şulları bile bozamadı. Bu
kardeşliğimiz aynı şekilde
yüzyıllar boyu sürecek.
Balkanlarda halen Türkçe

konuşuluyorsa, ezan sesi
varsa, Türküler söyleniyorsa bunu kadınlarımıza
ve analarımıza borçluyuz.
Tüm kadınların 8 Mart
Dünya Kadınlar Gününü
kutluyorum ” ifadelerini
kullandı
Kırcaali Buket Derneği
Başkanı Sabiha Mestan
da konuşma gerçekleştirdi. Kırcaali bölgesinde
yoğun kar yağışı nedeniyle Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan Aziz’in
geri döndüğünü belirten
Mestan,Başkan Azizi’in
selamlarını iletti. Mestan,
“Dönüşümlü ola rak bir

araya geldiğimiz toplantılarımızdan bu yıl Edirne’deyiz. Balkanların aynı
kültürü yaşayan, aynı
türküleri söyleyen, aynı
dertlerle kavrulan güzel
insanları olarak bir araya
geldik. Kalbimiz bir atıyoruz. Bundan sonra da hedefimizi büyütmemiz gerekir, 3 ülke Türkiye Yunanistan ve Bulgaristan
bir araya geldik. Bu coğrafyayı biraz daha genişletmemiz gerekiyor. Bizim Müslüman Türk kardeşlerimiz Makedonya’da
da var, Kosova’da da var,
Romanya’da da var, tüm
Avrupa’da var. Bu yüzden
hedefimizin daha büyük
olması gerekiyor. Seneye Makedonya olsun in-

şallah oraya gideriz hep
beraber oluruz” diye konuştu
Gümülcine Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği
Başkanı Sami Toraman,
D ünya’da kadınlar ın
seçme ve seçilme hakkı
yok iken, Mustafa Kemal
1934 yılında bu hakkı kadınlara tanıdı. Bugün ne
yazık ki bazı Müslüman
ülkelerde hala kadına
ehliyet alma hakkı dahi
vermiyor. Hala biz çocuk gelinleri görüyorsak
ve hala töre cinayetlerini
işleniyorsa istediği oğlan
ile evlendi diye bunların
üzerine gitmek zorundayız” dedi.
Programda balkan türküleri seslendirildi. İHA

Primler tütün cinslerine
göre ödenecek
Tarım ve Gıda Bakanlığı yönetimi ve tütün üreticileri temsilcileri arasında dokuz saatten fazla
süren müzakereler sonucunda ulusal takviye ödemelerinin tahsisi konusunda anlaşmaya varıldı.
Kabul edilen varyantta bakanlık tarafından gereklilik olarak ortaya koyulan ulusal takviye ödemelerinin sosyal unsuru korunacak.

Balkan Türkleri Federasyonu 5'inci Olağan Kongresi
Edirne Valisi Dursun Ali
Şahin, "Bizim güçlülüğümüz ne kadar artarsa Bulgaristan Kırcaali, Şumnu,
Filibe, Yunanistan Selanik, Gümülcine, Dedeağaç ve Dimetoka'daki
Türk ve Müslümanların
da gücü artar" dedi.
Şahin, Devlet ve Su İşleri (DSİ) 11'inci Bölge
Müdürlüğü Konferans
Salonu'nda düzenlenen
"Balkan Türkleri Federasyonu 5'inci Olağan
Kongresi"nde yaptığı konuşmada, Edirne'nin Osmanlı Devleti döneminde
92 yıl başkentlik yaptığını
söyledi.
Bir kentin başkentliğinin
her zaman devam ettiğini belirten Şahin, "Şu bir
gerçektir; biz güçlü bir
devletiz. O büyük insan
Hacı Bektaş Veli ne diyor, 'Bir olalım, iri olalım,
diri olalım.' Diri olmak için
bir olmak lazım. Birbirimizin çukurunu kazmak
değil, birbirimize güzellik
dağıtmalıyız. Bizim güçlülüğümüz ne kadar artarsa

Bulgaristan Kırcaali, Şumnu, Filibe, Yunanistan
Selanik, Gümülcine, Dedeağaç ve Dimetoka'daki
Türk ve Müslümanların
da gücü artar. O vesileyle
daha fazla çalışmamız lazım" diye konuştu.
Federasyonun Genel
Başkanı Zürfettin Hacıoğlu ise Balkanlar'daki
Türklerin ana sorunlarının
temel insan haklarıyla ilgili olduğunu söyledi.

Eğitim ve ibadet gibi
temel insani ihtiyaçlara
ilişkin sorunları olduğunu
aktaran Hacıoğlu, "Son
bir haftada Bulgaristan'da
camilere ciddi saldırılar
var. Bu olaylarla ilgili zaman zaman çağrılar yapıyoruz. Üzülerek ifade
ediyoruz ki Bulgaristan
Hükümeti burada yaşayan
Müslümanların çağrılarına
kulak tıkamış vaziyettedir.
Şunu unutmasınlar ki bu

aşırı popülist milliyetçilik
Bulgaristan'ın başına çok
büyük bela olacaktır" ifadesini kullandı.
Kongreye, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi
Büyükelçi Murat Ahmet
Yörük, Türkiye 'deki Balkan derneklerinin temsilcileri ve Balkanlar'dan gelen çok sayıda kişi katıldı.
Balkan Türkleri Federasyonu Başkanlığına Nedim
Dönmez seçildi.

Bu yıl tütün üreticiler arasında toplam tutarı 170
milyon leva miktarında kaynaklar tahsis edilecek.
Tarım ve Gıda Bakanı Desislava Taneva, tütün
üreticiliğinin özel bir branş olduğunu ifade ederek, bu sebepten dolayı ulusal bütçeden sübvanze
etmek için değil de, alternatif bir tarım üretimine
yönlendirmek üzere kaynak ayrıldığını belirtti.
Bakan Taneva, devletin tütün sektörünü desteklemesi imkanlarının her geçen yıl azaldığını ve
bu yüzden tütün üreticilerinin başka finansal kaynaklardan faydalanarak bir alternatif ürün arayışı
içerisine girmeleri gerektiği kanaatinde. Örnek
olarak 2014-2020 Kırsal Kesimlerin Kalkınması
Programı’nın çeşitli tedbirlerine başvuruda bulunma imkanı olduğunu belirtti.
Birçok varyant görüşülüp tartışıldıktan sonra iki
taraf kaynakların tütün cinsi gruplarına göre şu
şekilde tahsis edilmesini kararlaştırdı:
1. Basma
-0-1000 kg - kilo başına 3,09 leva
-1001-2000 kg - kilo başına 3,00 leva
-2001-4500 kg - kilo başına 2,00 leva
2. Kabakulak - kilo başına 1,58 leva
3. Byrley - kilo başına 1,15 leva
4. Virjinya-kilo başına 0,91 leva
Kararın bakanlıkta yapılacak toplantıda Tarım
Danışma Konseyi tarafından kabul edilmesi bekleniyor.
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Kırcaali Valisi, işadamlarıyla Su Aynası
tesisinin kullanımı konusunu görüştü
Bulgaristan İşverenler
ve Sanayiciler Konfederasyonu (KRİB) Kırcaali
Şubesi Kırcaali Valisi
İliya İliev, devlet kurumları, yerel yönetim ve iş
dünyası temsilcileriyle Su Aynası tesisinin
kullanımı konusunda
görüşme yapılması girişiminde bulunacak.
Meatsa Kompleksi’nde
düzenlenen foruma konuk olarak katılan Vali,
Kırcaali KRİB üyelerinin
turizmin, altyapının gelişimi, gençlik istihdamı
ile ilgili sorularını yanıtladı. Görüşmede Vali Yardımcıları Rumen Mladenov ve Selviye Ahmet
de hazır bulundular.
Yerel KRİB Başkanı
Müh. Fahri İdriz selamlama konuşmasında meslek taşlarının
da kanaati olan turizm
endüstrisinin yüksek
ekonomik büyüme sağlayarak, Kırcaali ilinde
temel geçim kaynağı ve
endüstriyel büyümenin
motoru haline gelecek
en gerekli endüstri olduğunu kaydetti.
“Bölge doğa, iklim,
konum, mimari yapı,
tarihi yapılar açısından
eşi benzeri olmayan
özellikleriyle yıllık turistik destinasyon olarak
gelişme potansiyeline
sahip” dedi. İşadamının
ifadesine göre kullanılmayan bir elmas kolye

1. sayfadan devam
12.584 / 2014 - 76.903,
artış (kat) 6;
• GSYH (milyar $)
19 2 3 - 0, 5 6 / 2 014 810,0, artış (kat) 1433;
• GSYH (milyon TL)
1923 - 2.174/2014 126.518, artış (kat) 58;
-Yıllık ortala büyüme
(%) artış (kat) 4.53;
-Kişi başına gelir ($)
1923- 45 /2014- 10.537,
artış (kat) 23;
- İ h r a c a t (m i l y o n
$) 1923 - 51/2014 161.500, artış (kat) 316;
- İt h a l at (m i l yo n
$) 19 2 3 - 87/ 2 014 244.000, artış (kat) 281;
Türkiye Cumhuriyetinin 91 yılda nüfusu 6
kat, ulusal geliri dolar
bazında 1.433 kat, kişi
başına geliri 23 kat arttı.
Tam 8 yıl önce (2007)

olan Su Aynası tesisinin
kaderi üzerinde durdu.
Müh. İdriz, “Su Aynasının Eski Cami ve Sveti
Yoan Predteça Manastır
Kompleksi olmak üzere Kırcaaliler arasında
hoşgörünün iki önemli
yapısı arasında su üzerinde köprü kuran bir
tesis olarak reklamı yapılabilir. Bu konuda sadece ülkede değil, yurt
dışında da örnek teşkil
edebiliriz” dedi.
Müh. İdriz’in meslektaşları Su Aynasından
başka kıyılarının da kullanılması yönünde çözüm bulunmasını talep
ederek teklifi desteklediler. Su tesisine daha kolay ulaşılabilecek yollar
ve Arda nehrinin iki kı-

yısının da ıslah edilmesi
meselesi ortaya atıldı.
Vali İliev, “Devlet kurumları, yerel yönetim
ve iş dünyasının temsilcileriyle Su Aynası ve
Kuzey Arpezos Parkı’nın
idaresi konusunda görüşme düzenleyeceğim. Belediye Başkanı
Hasan Azis’ten başka
Belediyenin Başmimarı Petya Nazırova’yı da
davet edeceğim. Plovdiv (Filibe) Su Yönetimi
Havzası Müdürlüğü’nün
temsilcisinin de olmasını isteyeceğim. Şu anda
Su Aynası tesisinin su
aynaları, tekneler ve
jetler gibi atraksiyonlar
için kullanılmamasının
sebeplerinden birisi dikey duvarların yanında

suya girmek için yolların olmamasıdır. Bu
şekilde atraksiyonların
kullanılması mümkün
değil. Su araçlarında
bulunanların hayatı tehlikeye sokulacak. Onlar
Su Aynası’ndan çıkamayacaklarından başka
dışardan onlara yardım
etmeleri de mümkün
olmayacak” diye vurguladı. Vali, bu sebepten
dolayı Su Yönetimi Havzası Müdürlüğü atraksiyonlar oluşturulması
için kullanılmasına izin
vermediğinin altını çizdi.
İliev, “Su Aynası projesi tasarlandığı gibi inşa
edilmiştir. Hata daha tasarımı sırasında yapılmıştır. Şimdi tesisin turizmin ihtiyaçlarına göre

adapte edilmesi için seçenekler aramak zorundayız” dedi. Vali, tesisin
yapı kullanma izin belgesine sahip olduğunu
ve belediyenin idaresi
altında olduğunu hatırlattı. Kırcaali Belediye
Başkanı’nın görüşü alınmadan karar alınamaz”
diye belirtti. Tasarımda
öngörü eksikliğine örnek
olarak savakların yapıldığını, fakat Kırcaali’nin
aydınlatması için elektrik
üretecek türbinler inşa
edilmesi düşünülmediğini paylaştı.
Yine KRİB Kırcaali
üyelerinin ısrarıyla Vali,
Plovdiv Üniversitesinin
Lüben Karavelov Kırcaali Şubesi, Tarım Ticareti
ve Bölgeleri Kalkındırma
Yüksek Okulu, Sofya St.
İvan Rilski Madencilik ve
Jeoloji Üniversitesi Kırcaali Şubesi ve meslek
liselerinin yönetimleriyle
görüşme düzenleyeceğini söyledi. İş dünyası,
örneğin ağır yük kamyonları ve otobüs tamircileri, elektrik teknisyenleri gibi ihtiyaç duyulan
alanlarda ihtisas eğitimi
verilmesini ısrar etmektedir. Gençlerin gurbete
gitmesinin önüne geçilmesi için gençlik istihdamı programları konusu
da ele alındı.
İliya İliev, “Yeni program döneminde finanse
edilmek üzere bu tür bir

Komşu komşunun külüne muhtaçtır
Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi oldu. Peki,
ne değişti? Hiçbir şey!
Sadece kayıtlar üzerinde Avrupalıyız. Maalesef, ülkemizin durumu gün geçtikçe daha
da kötü bir hal alıyor.
Bulgaristan’ın bu kadar
güçlü bir dost komşu
ülkesi var iken, Avrupa
Birliği üyeleri arasında
en yoksul ülke olarak
hala yerini koruyor.
Türkiye ile ekonomi
işbirliğini güçlendirmesi
için hiçbir adım atmıyor.
Bazı siyasi güçler
komşusu Türkiye’nin
Avrupa Birliği üyesi olmasına bile karşı çıkıyor. Hatta bazı şehirlerde “Türkiye’nin Avrupa
Birliği üyesi olmasına

karşıyız” diye imza
kampanyaları düzenlendi, binlerce imza toplandı. Türkiye gibi güçlü
bir ülkenin Avrupa Birliğine üye olması, başta
Bulgaristan olmak üzere tüm Avrupa’nın güçlenmesine katkı sağlayacaktır.
Bulgaristan'ın ekonomisi gittikçe kötüleşiyor,
yaşam şartları zorlaşıyor, işsizlik had safhada, üniversite mezunları inşaatlarda çalışmak
zorunda, gençlik ise
ülkeyi terk ediyor.
Ülkemiz gittikçe çamura saplanmış bir hal
alırken, ırkçı grupların
Türk ve Müslümanlara
saldırıları hız kesmiyor.
Daha birkaç gün önce-

si Blagoevgrad Bölge
Müftülüğünün girişine
kimliği belirsiz kişilerce
''Türklere ölüm'' yazıldı.
Irkçı grupların Müslümanlara ait ibadet yerlerini hedef alan saldırıları sistematik hale geldi, son 25 yılda 250'den
fazla saldırı düzenlendi.
Bugünlerde de hükümet tarafından önerilen
16 milyar leva tutarında
dış borç alınması teklifi
mecliste büyük tartışmalara neden oldu. Sol
görüşlü partilere göre
bu borç Bulgaristan’ı
Yunanistan’ın durumuna getirecek ve büyük
miktardaki borç ordunun silahlandırılması
için alınacak. Başbakan
Borisov ise 16 milyar

leva tutarındaki dış borç
alınmazsa istifasını sunacağını belirtti, “Battı
balık yan gider” misali. Nede olsa, o borcu
yine boynu bükük halk
ödeyecek. Tüm tartışmaların ardından Bulgaristan Parlamentosu,
ülkenin 16 milyar leva
borçlanmasına onay
verdi.
Avrupa Birliği üyesi o lan ko m ş umuz
Romanya’ya bir
göz atalım. Türkiye,
Romanya’ya 6 milyar
Dolar yatırım yapmış,
yani Bulgaristan’dan üç
kat daha fazla.
Bulgar ist an’a ç ok
sayıda Türk yatırımcılar geldi ancak geldikleri gibi geri döndü

program artık uygulamaya açıldı. Program
29 yaş altı gençlere yöneliktir” dedi. Katılanların çalışma ücretleri ve
sigorta primleri karşılanacak. Belirli bir şirkette
iş deneyimi kazanmak
için gençler, ancak işverenler işinden memnun
kalırlarsa kadrolu çalışmaya devam edecekler.
Avrupa Birliği fonlarından finanse edilen başka bir program da Kariyere Start Programı’dır.
Bu program kapsamında 29 yaş altı gençler 9
ay boyunca devlet kurumlarında idari deneyim elde edebilirler. Görüşmede ilde yol şebekesinin onarımı, Kırcaali
Barajı’nda balık çiftliklerinin sınırlandırılması,
Makas-Nimfeya (Yanıkköy) Sınır Kapısı’nın
otobüs geçişi konuları
üzerinde de konuşuldu.
Görüşmenin sonunda
Fahri İdriz, “Demografik
kriz ve göç süreçlerinin
çözümü için olumlu bir
irade, etkili ve eşit tempoda çalışmalar yürüten kurumlar gereklidir.
Amacımız belli ve iyi
bir planlama yapılırsa
daima başarılı sonuçlar
elde edeceğiz. Birbirimize güvenip, tüm sorunları el birliğiyle çözmek
için güçlü bir irade ve
kararlılığa sahip olmalıyız” diye özetledi.
ve bu şirketler artık
Romanya’da.
2004 - 2013 yılları
arası Türkiye’nin yurt
dışına yaptığı toplam
resmi kalkınma yardımı 10 milyar 788 milyon
dolar. 11 yılda ihtiyaç
sahibi bölgelere yaptığı resmi kalkınma yardımları miktarını 20042013 yıllarını kapsayan
11 yıllık süreçte 38 kat
artırdı.
Ne demiş atalarımız
“ Ko m ş u ko m ş unun
külüne muhtaçtır”. Bu
kadar güçlü bir komşumuzdan yardım elini
uzatmasını isteyebileceğimiz halde, hiçbir
adım atmayarak, bize
uzatılan eli bile ters
geri iterek, saplandığımız çamurdan kolay
kolay çıkamayacağız
demektir.
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Fedakarlığın ödülü
Bulgaristan Devlet
Televizyonu (BNT) bir
hastanın kurtarılması
sırasında övgüye layık
bir fedakarlık yaptığından dolayı ödüllendirilen Kırcaali Acil Yardım
Servisi’nde görevli Dr.
Ferhat Ahmet için röportaj yaptı. Televizyon ekibi, acil yardım hekiminin
bir iş günü nasıl geçtiğini çekti. Hastayı kurtarmak için beline kadar
sulara girmek zorunda
kaldığı Studen Kladenets Barajı’nda çekimler
yapıldı. Bulgaristan’da
önde gelen “24 Chasa” gazetesinin “Onurlu
Bulgarlar” sıralamasında Dr. Ferhat Ahmet de
yer aldı.
Dr. Ferhat Ahmet, geçen yıl eylül ayında bir
hastanın kurtarılmasında övgüye layık fedakarlık yaptığı için ödüllendirildi. Acil Yardım
Servis Müdürü Dr. Atanas Mitkov, Dr. Ahmet’i
tebrik mektubu ve para
ile ödüllendirdi.
Geçen yıl 21 Eylül akşamı saat 21.27’de Dr.
Ahmet, arı sokması sonucunda durumu aniden
kötüleşen bir hastaya
yardımcı olmak için göreve çağrıldı. Hastanın
bulunduğu yere yol ol-

madığından ulaşım zor
oldu. Studen Kladenets
(Soğuk Pınar) Barajı kıyısındaki Sredna Arda
demir yolu durağının
karşı tarafında bulunan
hastanın kurtarılması
üzere hemen bir itfaiye ekibi geldi. Hekimin
hastaya ulaşabileceği
bir kayık sağlanmasına
rağmen baraj sularına
girmek zorunda kaldı.
Acil tıp yardımı gece
yarısından sonra saat
00.51’e kadar sürdü, Dr.
Ahmet soğuk aldığından
hastalandı, fakat hastayı
da kurtarabildi.
Dr. Atanas Mitkov, Dr.

Ahmet’e ödülü verirken,
“O, hekimlerimizin hastaların hayatını kurtarmak için her şeyi yapmaya hazır olduklarını
gösterdi” dedi. Müdür,
Acil Yardım Servisi’nde
Dr. Ahmet’in eşinin de
çalıştığını belirtti. İkisinin de iyi birer hekim ve
çok insan sever olduklarını paylaştı.
21 Eylül akşamı hiç
tereddüt etmeden hastayı kurtarmaya karar
verdiğini ifade eden Dr.
Ahmet, “Arı sokması sonucunda durumu aniden
kötüleşen hastaya acil
müdahale gerektiği için

fazla zamanımız yoktu.
Hemen hareket etmek
zorundaydık. Bulunduğu
yere ancak kayıkla ulaşmamız mümkündü. İyi
ki, itfaiyeciler hiç zaman
kaybetmeden harekete
geçerek bize yardımcı
oldular. Baraj sularının
seviyesi yüksekti ve kayığa binip karşı yakaya
ulaşabilmemiz için sulara girmek zorunda kaldık” diye anlattı.
Dr. Ahmet, kendisinden önce Dr. Angelov’un
da bir hastaya ulaşmak
için kayık kullanmak zorunda kaldığını belirtti.
“Dört yıldır Acil Yardım
Servisi’nde görevliyim.
Bir ölüm veya intihar
olayı olduğunda genelde ben nöbette oluyorum” dedi. Dr. Ahmet,
çocuk olaylarının en zor
olduğunu itiraf ediyoruz.
D r. M i t kov, “ H a l a
Bulgaristan’da acil yardım hekimlerinin ne
zor şartlarda çalıştıkları dikkate alınmıyor.
Dr. Ahmet’in babası,
İstanbul’da bir ambulans
şoförüdür. Onun maaşı
oğlu ve gelininin toplam
maaşlarından iki misli
daha yüksek” diye vurgu yaptı.
Kırcaali Haber

Doç. Dr. Yüksel Özkan’ın Blagoevgrad Bölge Müftülüğüne
yapılan saldırı hakkında kamuoyu açıklaması

Bulgaristan’da Müslümanlara ait ibadet yerlerine bugüne kadar birçok
kez bu türde çirkin saldırılar düzenlenmiştir. Bu
tip saldırılar “genellikle”
aşırı unsurlar tarafından
ülkedeki etnik azınlıkları
provoke etmeye yönelik
olarak yapılmaktadır.
Türk ve Müslüman Azınlık bugüne kadar bu tip
kışkırtıcı hareketlere karşı olması gerektiği gibi
meşru yollardan tepkisini
göstermiştir. Başta Sayın
Cumhurbaşkanı ve Hükümet olmak üzere ülkeyi yönetenlerden, bu tip
saldırıların önlenmesi ve
suçluların adalet mekanizması tarafından etkin
bir şekilde cezalandırılmasını beklemektedir.
Bulgaristan’da yaşayan
Türk ve Müslüman azınlık,
Bulgaristan anayasasına
saygısının bir gereği olarak; Bulgaristan idarecilerinin, aşırı unsurları yine
Bulgaristan adalet sistemi
içinde frenleyeceğini ve
bu tip saldırıları önleyeceğini ummaktadır.

Türk ve Müslümanlara ait dini yapıları hedef
alan saldırganlardan bazılarının yakalandığı halde soruşturma sırasında
"oluşan maddi hasarın, ülkede çalışanlara ödenen
aylık asgari ücretten düşük" olduğu gerekçesiyle
suçlulara ceza verilmemiş
olması, bu tip saldırıları
teşvik etmektedir.

Bu tip saldırılar basit birer asayiş olayı olarak görülmemelidir ve bu saldırılar ülkedeki etnik ve dini
barışı yok etme hedeflidir.
Provokatörlerin bu menfi
emellerine ulaşamaması
için gerekli tedbirleri almak Bulgaristan’ı yönetenlerin görevidir.
Barış ortamının gıdası
güvendir! Güven zede-

lenmemelidir!
Başta Blagoevgrad Bölge Müftülüğü olmak üzere
Bulgaristan Cumhuriyeti
Başmüftülüğümüze bağlı tüm din adamlarımıza
geçmiş olsun dileklerimizi
iletiyorum.
Bal-Göç ve BGF Genel
Başkanı
Doç. Dr. Yüksel
ÖZKAN

Küçük çiftlik sahiplerine
sübvansiyon ödeme kuralları
Devlet Tarım Fonu Kırcaali İl Müdürü Aycan Ahmet,
Momçilgrad (Mestanlı) belediye yönetimi ve köy muhtarlarıyla yaptığı görüşmede, “Küçük çiftçiler, mevcut
2015 yılı dahi gelecek beş yıl içinde 500 ile 1250 avro
arasında yardım alacaklar.
Bunun için tek koşul en az 5 dekarlık işlenen araziye
sahip olmaları ve kullanmaya yasal hakkı olduklarını
gösteren belgeleri olmasıdır” diye bildirdi. Oturumda
tarım Fonu İlçe Müdürü Mehmet Hasan da yer aldı. Tarım Fonu İl Müdürü, başvuru süresinin 15 Mayıs 2015
tarihinde dolacağını hatırlattı.
9 Haziran’a kadar her geç kalınan gün için yüzde 1
oranında yardımdan ceza kesileceğini açıkladı. Destekleme programıyla idari açıdan küçük çiftlik sahiplerine kolaylık sağlanması amaçlanıyor.
Ulusal takviye ödemeleri programı kapsamında 2014
yılı için yapılacak sübvansiyon ödemelerinden oryantal
tütün üreticilerine en yüksek miktarda. Basma cinsi or-

yantal tütün için kilo başına 3.45 leva, Kabakulak cinsi
için 1.70 leva, Byrley için 1,24 ve Virginia için 0,50 leva
prim ödenecek.
Tarım Fonu İlçe Müdürü Mehmet Hasan, “Tarım üreticilerinin 2014-2015 üretim sezonu için kaydını yaptırma
süresi 4 Mart 2015 tarihinde doluyor” diye belirtti.
Belediye Başkanı Akif Akif, Belediye İdaresi ve ayrı
ayrı yerleşim yerlerin muhtarlarının da tarım üreticilerini
teşvik etmek için sürekli çaba sarf ettiklerini vurguladı.
Kurum temsilcileri, tarım alanında mevzuatta yapılan değişikliklerle tanıştırmak için periyodik olarak yerli
halkla görüşmeler yapılması gerektiği fikrinde birleştiler. Muhtarların ayrı ayrı yerleşim yerlerinde bilgilendirme kampanyaları organize etmeleri bekleniyor.

Kilisenin çan sesine karşı dava

Yurdumuzda aşırı milliyetçilerin ezan sesine karşı açtıkları davaların ardından bir grup vatandaş
kilisenin çan sesi kendilerini rahatsız ettiğini belirterek mahkemeye başvurdu.
Bulgaristan'ın güneyindeki Pırvomay kasabasında bulunan Sveti Georgi Kilisesi'nin çan sesinden
rahatsız olduklarını belirten dokuz kişi, mahkemeye başvurarak çanın çalınmamasını talep etti.
Bölge Sağlık Müfettişliği'ni kilise çanından gelen
ses konusunda önlem almamakla suçlayan grup,
kilise temsilcilerinin 'Çan artık saat başı değil, sadece ayin sırasında çalınıyor' şeklindeki açıklamasından da memnun kalmadı ve mahkemeye gitti.
Filibe İdari Mahkemesi, kilise çanından gelen
sesin azaltılması talebini kabul etmedi ve kararda
"sağlık müfettişlerinin eğlence yerlerindeki ses
seviyesini kontrol ettiklerini, kilisenin ise bu kategoriye girmediğine" vurgu yaptı.
Ancak çan sesinden rahatsız olan grup, kilisenin
mum ve ikon sattığını, bu nedenle de ticari kuruluş
olarak kabul edilebileceğini savunarak davayı bir
üst mahkemeye taşıma kararı aldı.
Bulgaristan'da aşırı milliyetçi siyasi oluşumlar,
zaman zaman ülkenin çeşitli bölgelerinde bulunan
camilerden okunan ezan sesinden cami etrafında
yaşayan vatandaşların rahatsız olduklarını savunarak, idari mahkemelere veya sağlık müfettişliklerine başvuruyor ve ezan sesinin kısılmasını istiyor.
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Koşukavak Yöresi Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin 4. Olağan Kongresi Yapıldı
Koşukavak Yöresi Kültür
ve Yardımlaşma Derneği
4. Olağan Genel Kurulu
Bursa Osmangazi Ördekli
Kültür Merkezinde yapıldı.
Çok yoğun bir katılımla
gerçekleşen Genel Kurulun Divan Başkanlığına
BRGK Genel Sekreteri
Sabri Mutlu üyelerin oybirliği ile seçildi. Genel
Kurula BAL – GÖÇ ve
BGF Genel Başkanı Doç.
Dr. Yüksel Özkan, Eğridereliler Dernek Başkanı
Ahmet Kahraman, Mestanlılar ve Yöresi Dernek
Başkanı Hasan Öztürk,
Cebelliler Dernek Başkanı Dr. Gürçay Cem, BAL –
GÖÇ Genel Başkan Yardımcısı Süleyman İnan,
BAL – GÖÇ eski Genel
Sekreter Yardımcısı ve
BGP Balkan Göçmenleri Platformu Danışmanı
Durhan Güler, HÖH Türkiye Marmara Bölge Temsilcisi Günaydın İzmirli,
O smang a zi B e l e diye
Başkan Yardımcısı İsmail
Selimoğlu katıldılar.
Genel Kurulda söz alan
BAL – GÖÇ Genel Başkanı Yüksel Özkan, “ 7 Haziran Genel seçimleri için
Koşukavaklıların da arasında olduğu çok geniş
kitleyi barındıran dernek-

lerce tarafıma verilen bu
onurlu görev için sizlere
teşekkür ediyorum.
Koşukavak Yöresi
Derneği’ni de bu ortak
platforma, bu oluşuma
olan katkılarından dolayı ayrıca kutluyorum. Bu
platformu sizler oluşturdunuz, Bursa’da yaşayan ve
sadece nüfus cüzdanlarında “Bulgaristan” yazan
408 bin kişi değil, 130 bini
aşkın çift vatandaşlığı
(Türkiye ve Bulgaristan)
bulunan kardeşlerimiz ve
ayrıca değişik dönemde

göç edenlerin çocukları
ve torunları bu güçlü oluşuma katıldınız. Bu demografik yapıyı hiç kimse göz ardı etmemelidir.
Liyakatli, temsil yeteneği
yüksek arkadaşlarımızın
bu siyasi kulvarda olması
en büyük arzumuz.
Bizler geldiğimiz Anavatanımıza her alanda
katma değer sağladık.
Şimdi ise bilgi ve birikimimizi siyaset alanında da
sunma arzusundayız.15
yılı aşan süredir aktif olarak çalıştığım bu büyük

camianın ortak adayı olmaktan onur duyuyorum.
Bulgaristan’da doğup,
büyümüş ve eğitiminin
büyük bir kısmını orada
tamamladıktan sonra göç
eden bir kardeşiniz olarak
tıpkı sizler gibi, sizin içinizden biri olarak o ortak
sıkıntıları sizlerle beraber
yaşadım. Sizlerin dertleri
ile dertlendim.
B a l k a n l a r d a ,
Bulgaristan’da kalan kardeşlerimizin sesi olmaya
çalıştım. O bölgelerdeki
Türk ve Müslüman kar-

Başmüftülükten Dinler Kanunu’nda
ek maddelere dair kanun tasarısı
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, Mecliste bir kez görüşülen
Dinler Kanunu’nda ek
maddeler eklenmesine
dair kanun tasarısı sundu. Kurum tarafından yapılan kanun teklifleri dini
okulların statüsü, finanse
edilmesi, okul müdürlerinin yetkileri ve atama
biçimi, ek mesleki yeterlilik sahibi olunmasına
ilişkindir.
Başmüftülük, öğrencilerin cezalandırmasına
ilişkin 197.maddede değişiklikler yapılmasını
öneriyor. Bu maddenin
3.fıkrasında öğrencilerin kıyafetleri veya dış
görünüşünün okulun iç
tüzüğünü ihlal edecek
şekilde olması halinde
cezalar tanımlanıyor.
Başmüftlük tarafından
bu maddeye “önemli koşullarda” istisna tanınmasına ilişkin bir fıkra
eklenmesini öneriliyor.
Bu kabul edildiğinde
kızların okula başörtüsüz gitmeleri yasağı kaldırılmış olup, Müslüman
kızların okula tesettürlü
olarak gidip kıyafetin uygun olmadığı için beden

eğitimi dersinde egzersiz hareketleri yapmayı
reddedebilecekler.
Başka bir teklif de
yasa tasarısında öngörüldüğü gibi dini okulların da özel okullar gibi
devlet tarafından finanse edilmesidir. Bununla birlikte Başmüftülük
tarafından Din dersinin
de eğitim müfredatına
girmesi teklif ediliyor.
Bununla birlikte eğitim
temel prensiplerinde de
değişiklik yapılarak, laik

ve siyasi olmayan eğitim olarak tanımlanması
öneriliyor. Başmüftülükten yasanın 11.maddesinde eğitim sisteminde herhangi bir ideoloji
ve dini doktrinlere izin
verilmediğine dair hükümlerde dini okulların istisna tutulmasına
dair hükmün eklenmesi
öneriliyor. Kanun önergesinde dini okulların
müdürlerinin Başmüftülük tarafından tayin edilmesi ve yetkilerinin be-

lirlenmesi de yer alıyor.
Devlet eğitim standardı
doğrultusunda yönetilen dini okul müdürlerinin Başmüftülüğün ilgili organları tarafından
yönetim, temsilcilik ve
kurumun kontrolü ile
ilişkili başka yetkiler de
verilmesi öneriliyor.
Bu teklif kabul edildiğinde okulda eğitimden
başka faaliyetler de yapılmasına izin verilecek.
Kırcaali Haber

deşlerimizin hakkı ve
hukuku yolunda mücadelemizi ve lobi çalışmalarımızı hala başkanlığını
yürüttüğüm Ulu Çınar
Bal-Göç ve B.G.F çatısı
altında sizlerden aldığımız güç ile yürütmekteyiz. Balkanlardaki sorunları bölgesel farklılıkları ile
de iyi bilen biri olarak bu
sorunları sadece kendine
dert edinen biri değilim,
çözümlerini de biliyorum.
Her platform da çözüm
önerilerimi oradaki yerel
ve merkezi üst yönetimlere ileten, ülkemizdeki
kurumları ile de paylaşan
bir yöneticiyim. Her zaman söylem ve eylemlerim Bursa’da, Ülkemizde,
Balkanlarda ve Büyük
Türk Dünyasında birlik ve
beraberlik yönünde oldu
ve daima bu ruhun savunucusu olmaya devam

edeceğim. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün “Yurtta Sulh,
Cihanda Sulh” söylemini
kendime rehber edindim
ve bu ilke doğrultusunda
bu büyük camiada çalıştım ve çalışmaya devam
ediyorum” dedi.
Dernek Başkanlığını kuruluşundan beri sürdüren
Dr. Sadık Cesur yeniden
aday olmazken, görevi
tek aday olan ve yapılan oylamada oybirliği ile
seçilen BAL – GÖÇ eski
Şube Başkanı Basri Şen’e
devretti. Basri Şen yaptığı
teşekkür konuşmasında
Derneğin bu güne Başkanlığını yapan Sadık
Cesura, tüm eski Yönetim
Kurulu üyelerine, Kongreye katılan tüm misafirlere
ve tüm üyelere teşekkür
etti.
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Kırcaali Acil Tıp Servisi’ne iki
modern teletıp cihazı sağlandı
Kırcaali Acil Tıp Merkezi Müdürü Dr. Atanas Mitkov, servise hasta durumunu izleme ve kalp ritmini
teşvik etmek için Korpuls 3 adı verilen modern iki
teletıp cihazı sağlandığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı
bir ihale gerçekleştirilerek modern cihazları satın
aldığını açıkladı. Cihazın birisinin Bölge Sağlık Müfettişliği tarafından Acil Yardım Servisine sağlandığını paylaştı. Dr. Mitkov, “Birinci cihaz artık Acil Tıp
Merkezi’nin Krumovgrad (Koşukavak) kasabasındaki şubesinde kullanılmaya başlandı. İkincisi de
Ardino (Eğridere) şubesinde test edildi” dedi.
Bilindiği üzere bu cihaz, yarım yıl boyunca Kırcaali
Acil Tıp Merkezi’nin Ardino ve Krumovgrad şubelerinde test edilmişti. Cihaz tedarikçi firma tarafından
temin edilmişti. Şimdi bu firmanın teletıp cihazını
geri aldığı belli oldu. Yeni cihazların Acil Yardım Servisine bir ay önce sağlandığı anlaşıldı.
Yeni teknoloji harikası sayesinde yedi tıp muayenesi yapılabilir. Cihazla hayati önem arz eden

beş sağlık göstergesi ölçülebilir. Kandaki oksijen,
karbon dioksit doygunluğu, kardiyogram yapılması
ve kan basıncının ölçülmesine yarar. Ayrıca sistem
defibratör aygıtları içerir. Göstergeler reel zamanda
Kırcaali Acil Tıp Servisi’ne ve Kardiyoloji Bölümü’ne
iletilir. Bu şekilde hastanın durumu hakkında Kırcaali’deki kardiyoloji uzmanlarından bilgi alınır. Teknoloji
enfarktüs geçirenlere hızlı ve doğru bir müdahale ile
çok sayıda hastanın hayatının kurtarılmasına imkan
veriyor.
Dr. Mitkov, modern teletıp cihazından başka Kırcaali Acil Tıp Servisi’ne FİAT marka iki yeni ambulans da sağlanacağını söyledi. Onların da Sağlık
Bakanlığı tarafından sağlandığını kaydetti. Diğer
araçların kullanımına devam edileceğini belirten Dr.
Mitkov, ambulansta arıza çıktığında yedek olarak
kullanılacaklarını ifade etti.
KH
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Başbakan Yardımcısı Bıçvarova, İçişleri Bakanı Oldu
B u ay ın b a ş ın d a i s t i f a
eden İçişleri Bakanı Veselin
Vuçkov’un yerine Başbakan
Yardımcısı Rumyana Bıçvarova getirildi.
Parlamentoda yapılan oylamada Bıçvarova’nın İçişleri Bakanlığına getirilmesi 68’e karşı
139 oyla kabul edildi. Bir milletvekili çekimser oy kullandı.
Bıçvarova’nın hükümetin Koalisyon Politikası ve Devlet İdaresinden Sorumlu Başbakan
Yardımcılığı görevini de sürdüreceği bildirildi.
Eski İçişleri Bakanı Vuçkov’un,
ABD Federal Soruşturma Bürosu Başkanı James Comey’in
Bulgaristan ziyareti sırasında
istifa kararını açıklaması, Başbakan Borisov tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Borisov’dan hoşgörü vur-

sürdü.
Parlamentoda grubu olan aşırı milliyetçi ATAKA partisi, Vatansever Cephe (PF) ve HÖH
partisinin “kendi aralarındaki
tartışmalarla etnik hoşgörü ve
huzuru tehdit ettiğini” savunan
Borisov, “Ateşle oynuyorsunuz”
dedi.
Bulgaristan’da eski komünist
rejimin Müslümanlara çektirdiği
eziyete tanık olduğunu belirten
Borisov, konuşması sırasında
HÖH milletvekillerinin salonu

gusu
Oyalamadan sonra konuşan Başbakan Boyko Borisov,
1985 yılında düzenlenen terör
saldırısının kurbanlarının anıldığı, önceki gün düzenlenen

törene, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
partisi temsilcilerinin katılmadığını anımsatarak ülkedeki huzurun tehdit altında olduğunu öne

Bulgaristan'da 'iç güvenlik' krizi
İçişler i Bakanı Veselin
Vuçkov'dan sonra Devlet Milli
Güvenlik Ajansı (DANS) Başkanı Vladimir Pisançev ve
İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Svetlozar Lazarov da
görevlerinden istifa etti.
Ülkede iç güvenlik konusunda krize neden olan istifalar zinciri, İçişleri Bakanı
Vuçkov'un, 4 Mart'ta ABD
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James
Comey'in ziyareti sırasında
başladı.
Vuçkov'un istifa etmesine
tepki gösteren Başbakan
Boyko Borisov, parlamentoya giderek, Pisançev ve
Lazarov'un da görevlerinden
çekilmelerini istedi. DANS
Başkanı Pisançev ile Genel
Sekreter Lazarov da talep
üzerine görevlerinden ayrıldıklarını açıkladılar.
Borisov, özellikle Vuçkov'un
istifasını, "Bana polisiye numaraları çeviriyorlar. Birileri
beni yakamdan tutup yönlendirebileceklerini zannediyor"
sözleri ile tepki göstermişti.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Veselin
Vuçkov'dan boşalan İçişleri
Bakanlığı'na Başbakan Yardımcısı Rumyana Bıçvarova'yı
getireceğini açıklamıştı.
Krizin nedeni
Bulgaristan'da iç güvenlik
birimleri liderlerinin istifasına

neden olan tartışma, İçişleri Bakanı Vuçkov'un, eski
hükümet tarafından atanan
Pisançev ve Lazarov'un ayrılmasını istemesi ile başladı.
Bu talebin Borisov tarafından
yerine getirilmemesi üzerine

Vuçkov, FBI Başkanı ziyareti esnasında görevini bıraktı.
Vuçkov'un istifasına öfkelenen
Borisov ise bu kez Pisançev
ve Lazarov'un da istifasını istedi.
Anadolu Ajansı

terk etmesini eleştirdi.
Borisov, milletvekillerinden etnik barış ve huzuru korumaları
çağrısında bulundu.
Burgaz-Sofya trenine 1985
yılında düzenlenen bombalı
saldırıda ikisi çocuk yedi kişi
ölmüş, sekiz kişi ağır yaralanmıştı. Saldırıyı düzenleyen
Emin Mehmedali, Abdullah Çakır ve Saffet Recep ölüm cezasına çarptırılmış ve 1987 yılında
idam edilmişti.
Anadolu Ajansı

Bulgar - Türk Kadınları Dostluk
Derneği’nden Mültecilere Yardım
Bulgar - Türk
Kadınları Dostluk Derneği
(BUT K A D D),
8 Mart Dünya
Kadınları Günü
münasebetiyle
Sofya'da ikamet eden mülteci kadınları
ziyaret etti.
Ziyarette
der nek üye lerinin, Türkiye'nin Sofya
Büyükelçiliği'nin de iş birliği
ileSofya'daki Türk firmalarından topladıkları ilaç, temizlik ve hijyen malzemeleri,
kıyafet, ayakkabı ve nakdi
bağışlar 127 mülteci kadına
iletildi.
BUTKADD Başkanı Hafize Nizam, Afgan ve Suriyelilerin ağırlıkta olduğu mülteci hanımları tanımaktan
memnuniyet duyduklarını
belirterek, dernek olarak ülkelerindeki acımasız savaştan kaçarak Bulgaristan'a
gelen mültecilerin ülkeye
entegrasyonları için çeşitli

projeler planladıklarını dile
getirdi.
Ülkesinde tanık olduğu
kadına yönelik adaletsizliği
işlediği resim çalışmalarını
sergileyen Afgan kökenli ressam Murat Şerif, "Dünyanın
birçok yerinde kadınlar hala
işkence, zulüm ve şiddete
maruz kalıyorlar. Tablolarım, var olan bu gerçeklerin
unutulmamasını amaçlıyor"
dedi.
Etkinlikte yer alan Suriyeli
kadınlar da daha huzurlu ve
güvenli bir yaşam için iç savaşın esir aldığı ülkelerinden
kaçtıklarını belirttiler.
Anadolu Ajansı
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