Masallar gerçek olsaydı…

Kırcaali Haber gazetesine

Havanın bunaltıcı sıcak olmasına rağmen Kocadere boyunca, geçen sene döşenmiş asfalt yolda, Kırcaali Belediyesi’nin
Golyama bara (Büyükdere) köyüne doğru
ilerliyorum. Derenin iki yanına parça parça “yamanmış” tarlaların çoğuna fasulye
ekilmiş.
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Ruşen Riza, T.C. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile görüştü
önce Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı Başkanı Ke-

İsmail KÖSEÖMER
Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH/DPS)
temsilcileri Ankara’da
görüşmelerde bulundu. Teşkilatlanmadan
sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Ruşen Riza
başkanlığındaki heyet
20 Temmuz günü Türküye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Bekir
Bozdağ ile görüştü.
Başbakanlıkta yapılan görüşmede Hak ve
Özgürlükler Hareketi
Kırcaali İl Teşkilatı ve
Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer, HÖH
Türkiye temsilcisi İsmet
İsmail ve Saliha Emin
de hazır bulundular.
HÖH temsilcileri başbakan yardımcısına
yeni görevinde başarılar diledikten sonra iki
ülke arasındaki ekonomik, eğitim ve kültür
alanındaki ilişkileri görüştüler. Genel Başkan
Yardımcısı Ruşen Riza

a

mal Yurtnaç ile de bir
saatten fazla görüştü.

Remzi Osman, KKTC
Başbakanı İrsen
Küçük ile görüştü

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları
davetlisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan Kırcaali HÖH Milletvekili Remzi Osman ve bazı
Avrupalı Parlamenterler KKTC Başbakanı İrsen Küçük
ile görüştüler. Ağırlıklı olarak Balkanlar, Danimarka ve
Belçika ülkelerinden olan temsilciler burada bir sürü
görüşme yaparak ve Barış Hareketinin 37. Yıldönümü
kutlamalarına katıldılar.

ev sahibini Hareketin
tarihçesiyle tanıttı ve
Bulgaristan’daki siyasi
ve sosyal alandaki rolüne ve anlamına deyindi.
Görüşme esnasında
Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan Bulgaristan
göçmenlerinin sorunları da ele alındı. Bunun
yanı sıra çifte vatandaşlığa sahip kişilerin

İlk güldestesiyle sahnede

yeni Seçim Yasasına göre Ekim ayında
Bulgaristan’da yapılacak Yerel Seçimlerle ilgili oylama kısıtlamaları
da görüşüldü.
Her iki taraf da en
kısa zamanda görüşüp
ilişkilerin şekillendirilmesine ve daha detaylı
bir biçimde görüşmeler
yapmak için yeniden
buluşmaya karar ver-

a
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a İkinci Hemşeriler Görüşmesinde 400’den fazla Ardinolu bir
araya geldi

diler.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
Bulgaristan’a ve diğer
Balkan ülkelerine ziyaret düzenleyeceği
anlaşıldı.
Yarım saat olarak öngörülen protokol görüşmesi bir saat beş dakika devam etti.
HÖH
heyeti
Ankara’dan ayrılmadan

Bulgar Dili Kanun tasarısına göre,
iş yerinde yabancı dil konuşanlar
işinden olabilirler
Sayfa 5

a

Sami Ahmet, meslek sırrını
sadece torunlarına açmak istiyor
Sayfa 6

Sayfa 4

Gazetemize bir açıklama yapan Milletvekili Remzi Osman, Başbakan İrsen Küçük ile olan görüşmenin çok sıcak ve dostane ortamda geçtiğini, yıldan yıla KKTC’nin
hızla geliştiğini ve en yakın zamanda Kıbrıs sorunun
çözüme kavuşacağı konusunda umutlu olduğunu dile
getirdi. Ayrıca kutlama hazırlıklarının çok coşkulu yapıldığını söyledi. “Milletvekili arkadaşlarım burada bulunmaktan çok heyecanlılar ve bugüne kadar KKTC’nin
hiç bu kadar güzel, gelişmiş ve demokratik olduğunu
tahmin etmediklerini belirttiler” diye konuştu.
Bu görüşmeler dışında Remzi Osman’ın da dahil olduğu Yabancı Parlamenterler Temsilcileri sivil toplum kuruluşları ve diğer bazı resmi temsilcilerle de görüştüler.
Bunun dışında bu kişilerin kutlamalara katılan Türkiye
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’yla da görüştüler.
KH
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Havanın bunaltıcı sıcak olmasına rağmen
Ko c ade re b oy unc a,
geçen sene döşenmiş
asfalt yolda, Kırcaali
Belediyesi’nin Golyama
bara (Büyükdere) köyüne doğru ilerliyorum.
Derenin iki yanına parça parça “yamanmış”
tarlaların çoğuna fasulye ekilmiş. İlkyazın elverişli gitmesiyle yeşermiş fasulye öbeklerinde
kozalar tombul tombul
olmuşlar. Belli ki, bu yıl
bereketli olacak. Alın teri
kurumayan köylümüzün
yüzü de gülecek…
Hatırlıyorum, zamanında bu tarlalarа tütün
ekiliyordu. Dokuz ay boyunca, bütün ailece çalışılırsa da, elde edilen
birkaç balya tütün parası tuza, gaza hak karar
geliyordu. Onu da gene
vaktinde ödeseler!...
Bundan 20 yıl önce
gelen demokrasiye bu
yöre halkı da büyük
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Masallar gerçek olsaydı…
umutla baktı. Her söylenene inanır oldu, çünkü
refah dolu gelecek günlerden bahsediliyordu.
Ezelden köylünün belini
büken tütüne alternatif
konuşuldu, masallar anlatıldı yıllar boyu.
Ülke ekonomisine
yüzde yüz kar getiren
tütünden Devlet Baba
elini çekince Rodop köylüsünün hali daha da yamanlaştı. İşsizlik bir kara
bulut gibi çöktü. Alışverişini zor idare eden köy
dükkanlarında veresiye
defterleri kabardı da kabardı.
Artık masallara pek
pek inanmayan halk
(Gören göz kılavuz istemez, demiş atalarımız) alternatifi kendileri
aramaya kalktı, işte bu
köyde (Golyama bara)
olduğu gibi.İklim şartla-

rına uygun ürünler yetiştirilmeye başlanıldı.
Kostino bölgesi, Golyama bara da dahil olmak üzere “Hacımahalle fasulyesi” ve bir de

üreticilerin ayağına gelip
aranıyor.
Köye vardığımda,
eski dostum köy muhtarı Mustafa Osman ile
görüştük. Geçmiş gün-

kirazıyla anılmaktadır.
Toprağından olacaktır ki,
buranın yetiştirdiği ürün
bir kaynatmada pişiyor
ve tadı bir başka oluyor.
Onun için pazarda veya

lerimizden bu günlere
kadar dem vururken yerli
halkın hayatı söz konusu
olunca, onun anlattığına
göre, muhtarlığa bağlı
beş mahallenin tümün-

de tütüncülüğe son verilmiş. Halkın çoğunluğu
fasulye ekip yetiştiriyor.
Neredeyse geçen yılın
tütün fiyatlarına kıyasla
bir kilo fasulyenin değeri daha ağır basmakta. İki ürünün zahmeti
dağ kadar farklı. Her
hanenin kendisini geçindirecek kadar sebze
bahçeleri var. Yıldan
yıla arıcılık gelişmekte.
Hayvancılık zaten söz
konusu olamaz. Ailede
en azından birer ineğe
bakılıyor. Süt toptancısı
Recep Aptullah sabah
erken gelip sütü satın
alıyor. Ödemede sorun
yok. Burada İlinitsalı
Fahri Şükrü ‘nün adını
övgüyle anmadan geçemeyiz. Halihazırda o,
80 ineğe bakıyor. Keçilerinin sayısı 150. Koyun,
beygir sayısını bir ken-

disi biliyor desek abartmış olmayız. Altı dekar
fasulye yanı sıra zahire
için göz kulak olduğu
çayır çimen arazileri bir
başka. Aynı köyden Şerif
Sadullah, Selahattin Şerif, Golyama bara’ dan
Nihat Nureddin, Cevdet
Ramadan ve Necattin
Şerif birer iyi üretici ve
besici sayılırlar. Merkez
köyden Ferhat İbrahim,
Vırbenitsi’den Ahmet
Ahmet arıcılığa gönül
yatırmışlar.
Bu küçük Rodop köyü
muhtarlığının bir kısım
nüfusu toplam 200 ineğe, 500’den fazla koyun
keçiye, 100 arı kovanına
bakıyor. Bu kuraklığa
rağmen yeşeren tarlalar
bir başka.
Geçim savaşına canla başla sarılmış buradan ayrılırken onlara
imrenmemek elde değil.
Masallara inanan çocuklar büyüdü artık!
Durhan ALİ

Balkan Şenliği Sapanca Kırcaali ilinin nüfusu 152 808
kişi, onların 86 527’si Türk
Seka kampında yapıldı

Balkan Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği’nin
bu yıl üçüncüsünü gerç ek le şt irdi ğ i Balkan
Şenliği Sapanca Seka
kampında yapıldı. Genel
merkez, Gebze, Derince
ve Karamürsel şubelerinin birlikte düzenlediği ve
şölen havasında geçen
pikniğe beş yüzün üzerinde üye katıldı.
Genel Başkan Dr. Bayram Çolakoğlu,Gebze
Şube Başkanı İsmail
Yılmaz, Derince Şubesi
Başkan yardımcısı İsmail
Kahraman ve üyeleri ile
birlikte programda yer
aldı.
Program, şube başkanları ve Genel Başkanın
konuşmalarıyla başladı.
Genel Başkan Dr. Bayram Çolakoğlu konuşmasına Diyarbakır Silvan’da
şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet dile-

yerek başladı.
Balkan müziklerinin icra
edildiği programda birçok
yarışma da yer aldı. İp
çekme, yumurta taşıma,
sandalye kapmaca, çuval
yarışmaları sırasında heyecanda zirvedeydi.
Bulgar ist an’dan
Önemli Bir Konuk
Bulgaristan’ın Razgrad
ili Torlak ilçesi Belediye
Başkanı ve aynı zaman-

da Hak ve Özgürlükler
Hareketi Razgrad il başkanı olan Ahmet Ahmetov
da hemşerilerine misafir
oldu. Yaptığı konuşmada
“Biz Bulgaristan’da varsak Anavatanımız Türkiye güçlü olduğu için varız.” Diyerek Bal-Türk’ün
ve Türkiye’nin desteği
için teşekkür etti.
Kırcaali Haber
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Ulusal İstatistik Enstitüsünün duyurduğu 2011
sayımının kesin sonuçlarından Kırcaali ili nüfusunun 152 808 kişi olduğu açıklandı. Onların
76 029’unun erkek ve 76
779’unun da kadın olduğu anlaşıldı. İle bağlı beş
kasabada toplam 63 367
kişi, köylerde ise 89 441
kişi yaşıyor.
En büyük nüfus toplam
67 460 kişi olarak Kırcaali
Belediyesinin, onların 33
013’ü erkek ve 34 447’si
de kadın. Kırcaali şehrinin
nüfusu 43 880 kişi, Belediyenin köylerinde ise toplam 23 580 kişi yaşıyor.
Nüfusa göre toplam 21
916 kişi ile ikinci yerde
Kirkovo Belediyesi bulunuyor. Onlardan 11 001

kişi erkek, 10 915 de kadın. Kirkovo’nun ardından toplam 17 823 kişi ile
Krumovgrad (Koşukavak)
Belediyesi geliyor. Belediyede 8 997 erkek ve de
8 826 kadın yaşıyor. Koşukavak kasabasında 5
070 kişi, köylerinde ise
12 753.
Momçilgrat (Mestanlı)
Belediyesinin nüfusu toplam 16 263 kişi, erkekler
8 223, kadınlar ise 8 040.
Kasabada 7 831 kişi yaşıyor, köylerde ise 8 432.
Ardino (Eğridere) Belediyesinin nüfusu 11 572
kişi. Erkeklerin sayısı 5
760, kadınların ise 5 812.
Kasabada 3 493, köylerinde ise 8 079 kişi bulunuyor.
Çernooçene (Karagöz-

ler) Belediyesinde toplam
9 607 kişi yaşıyor, erkekler 4 897 kişi, kadınlarsa
4 710.
Kırcaali ilinde toplam 8
167 kişi olarak Cebel Belediyesinin nüfusu en az.
Belediyede 4 138 erkek
ve 4 029 kadın hayatlarını sürdürüyor. Cebel’de 3
093i köylerinde de 5 074
kişi ikamet ediyor.
Kırcaali ilinde sayılan
toplam 152 808 kişiden
130 781 gönüllü olarak
etnik mensubiyetini belirtmiş bulunuyor. Onların
39 519’u Bulgar, 86 527’i
Türk, 1 296’ı Roman ve
753 kişi de başka etniğe
mensup olduğunu bildirmişler.
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İlk güldestesiyle sahneye çıkıp saflarımıza
dizilen şairimiz Resmiye
Mümün’ dür. Buna candan seviniyorum. Birincisi, vatan Bulgaristan topraklarında, Balkanlarda
Balkanlı olarak kimliğimizi
kanıtlamak, Türklüğümüzü yaşatmak amacıyla
izlerimizden gelenler var,
diye seviniyorum bu olaya. İkincisi, Resmiye’nin
öğrencim olması sevindiriyor beni. Demek, “zorunlu göç” esnasında pılımızı pırtımızı toplayarak
vakitli vakitsiz bu toprakları terk etmemekle pek
açık ki, maddeten belirli
bir kayba uğramışız, ama
manevi açıdan kazançlı
mıyız, kazançlı. Unutmamak gerek ki, yeryüzünde
insanoğlunu sonsuzluğa
dek yaşatan maddiyattan
ziyade maneviyattır. Para
pul, mal mülk zamanla tükenir, unutulur gider. Ama
ömrümü boşa geçirmeyip de geçtiğin yerlerde,
kutsal “ benlik ve kimlik”
davamız adına tarihselkültürel izler bıraktınsa
nesillerce anılıp gidersin.
İşte bu yüzden gurur duyuyorum.
Neyse, asıl konuya gelelim. Resmiye Mümün 7
Eylül 1976 tarihinde Kırcaliye bağlı Bagra (Boyacık)köyünde doğdu. İlköğrenimini Sevdalina, ortayı
Kostino (Kemikler)köyünde gördü. Liseden sonra, 1997 yılında Kırcaali
Öğretmen Enstitüsünden
Türkçe-Almanca uzmanı
olarak mezun oldu. 2001
yılında Plovdiv Üniversitesi filyalı Kırcaali “ Lüben
Karavelov” Üniversitesine ikmal ederek Bulgar
ve Türk dili ve edebiyatı
uzmanlığı hakkına nail
oldu. 2005 yılında ise
Türkoloji ve bununla yan
yana Bulgar ve İngiliz dilleri dalında yüksek lisans
tezi savundu. 6 yıl Kostino
köyünde İngilizce ve Türk
dili öğretmeni olarak hizmet verdi. Bu esnada Almanca öğretmenliğini de
unutmadı.
2008 yılından itibaren
de gazetecicik hayatına
atıldı. Halen “ Kırcaali
Haber” gazetesinde görev almaktadır. Ana dili
Türk dilinde de başlıca
şiir olmak üzere diğer
edebi türlerde de eserler
kaleme almaktadır. Şiir
ve diğer yazıları “Balon”,
“ Gönül” dergilerinde, yerel gazete ve dergilerde,
Kosova da çıkan “BAY”
dergisinde basılmıştır.
Resmiye hanım okurlarına, hayranlarına “Ak
Meleğim” şiir güldestesiyle seslenmek te dir. 33 şiirini içeren bu
küçük olduğu kadar da
kitap Kırcaali Belediye-
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İlk güldestesiyle sahnede
si ve şaireyi ilhamlandıran G.Ahmet, M. İsmail,
E.Ramadan, K.Topçu,
S.Ahmet, B.Mustafa ve
S.Mustafa’ların desteği

Resmiye MÜMÜN
sayesinde dünya yüzü
görmüştür. Dostları önsöz yerini alan kısa yazıda şöyle diyorlar:“Bizler…
Resmiye Mümün’ün can
ve yol arkadaşları olarak,
ona duyduğumuz sonsuz
sevgi ve saygımızın bir
göstergesi olarak, ona
bu anlamlı manevi hediyeyi sunmaktan mutluluk
duyuyoruz.”
Kitapta ilk şiir sayfasını
kapsayan “Öğrencilerim”
şiiriyle Resmiye mesleği
öğretmenliğe bağlılığını
ve öğrencilerine sevgisini
ifade etmektedir. Öğretmen – öğrenci ilişkilerinde
sevinç vardır, güceniklik
vardır, renksiz, monoton
akıp giden güncel yaşamı aniden şahlandırmaları vardır.
……….
Kapkaranlık dünyama
ışık oldunuz
Size minnettarım, öğrencilerim
Dizelerinin anlamıyla
baş başa verin bir.
Sonra sevginin aşka
dönüştüğü şekline geçiyor. “ Sen, gönül bahçeme göz koyunca/Öylesine
korktum, kaçmak istedim”
demesinde yaratıcıyı haklı da bulabiliriz. Korku ve
sakıncalar sonucu aşka
inanıyor, tereddütlerden, türlü boşamalardan
sonra bir başkaları gibi
yüzüne maske takmak
istese de, kendi özünden
öte gidemiyor. Aşkta da
riyakarlığı, oyunculuğu
kendine pek edindirmek
istemeyenlerdendir. Sonra ayrılık gelip çatınca diri
diri mezara girmek istese
de şair Yunus Emre’nin,
Mevlana’nın hoş görüşüne, nihayet yüce yaratanın büyüklüğüne sığınarak karşısındaki “hayat
yoldaşını” affetmekte ve
suçu kendinde aramaktadır. Yanıt gelmeyince,
“Aşka inancını yine kaybettim” demektedir. Resmiye “Her Halde” şiiriyle
dürüstlüğünde, samimiyetinde kuşkusu olanlara:
“Sırlar dünyama dave-

tiyen var/Misafir olmaya
hazır mısın?” sorusunu
yöneltmektedir ve süzülen
gözyaşlarını yutmaya devam etmektedir. Her şeye
rağmen, şaire dost bildiklerini bir Yunusça kabul
etmektedir. Onlara.”Can
evinde vurulsan da /Sen,
sen ol, sakın değişme”
diye tavsiyelerini de unutmamaktadır.
İnsanoğlunun dünyaya gelişi kendisine bağlı
değildir. Bir erkeğin bir
kadınla sevişmesinden,
Allah nasip ettiyse, dünyaya gelir. Dünya ise bir
rüyadır, doğdum deyince, bakarsın rüya sona
ermiş, kimselere elveda
bile diyemeden alıp başını gitmişsin. O yüzden
dünyaya neden geldiğini,
nasıl yaşadığını, neler bıraka bileceğini hesabını
tutmalısın.
Resmiye namuslu ve
dürüst Rodoplunun simasını babasına hasrettiği “
Kahraman Babam” şiirinde biçimlendirmektedir.
Tarihin ve talihin baskısı
altında, geçim sıkıntıları
içinde kıvranan Rodoplu
baba, fakirlikten evlatlarının hakkını veremeden,
deli kanlığını ne demek
olduğunu anlayamadan,
ana babasının sözlerini
iki etmeyen, evlatları uğruna canını fedaya hazır
olan” Affedilmez günahları affeden”, düşmanını
bile horlamadan, ona el
uzatan alicenap, mağrur,
geniş kalpli bir insandır.
Bu özelliğimiz, bazıları
anlayamaz, bazıları da

anlamak istemez.
Yaratıcını, köydeşlerinin, onun yanı sıra Rodop Türk ahalisinin soyunun sopunun Anadolu
Türklerinden olduğunu
“Şirin Köyüm” şiirinden
öğrenmekteyiz. O mahalleyi haritalarda aramayın,
arasanız da bulamazsınız. Buna rağmen doğup
büyüdüğü yerin bir yaratıcı için dünyaca değeri
vardır. “Bu Beni” şiiri gö-

açılır. Deniz dalgalarıyla,
depremlerle, yağmurlarla, yangınlarla, karla kardeşliğini ilan etmektedir.
Hiçbirinin kendisini rahatsız etmesini istemez. O,
nicelerle boğuşmuş, her
defasında da yengi kazanmıştır. İnsan sevgisi
ona “alçak” ları, “ sahtekarları”,” bencil”leri,” nice
nankörleri”unutturuyor.
Belki de akıtılan her gözyaşına kapılması kişinin,

nülleri mest eyleyen şiirlerinden biridir. Bir gün
şaire dünyasını değiştirdiğinde, onu “Ağlayan
yağmur damlasında/Acı
gözyaşında”, “Garibin yanık duasında/Sefilin ahinde”, “ Sevda Ateşi”nde ise
Resmiye kalemdaşımız
daha da geniş sahaya

toplumun yararına değildir. Ama bu onun arkadaşlarının da belirtikleri
gibi, Resmiye’nin duygusallığından, cesurluğundan, hoşgörü ve hassaslığından kaynaklanmış
olsa gerek.
Yaratıcının cesaretinden söz etmişken toplu-

Yaprak Benim

mun güncel sorunlarının
üzerine de birer avuç su
serpmeyi de unutmuş
değil.”Ademoğlu” şiirine
bir göz atalım. Ölümün
önüne geçilmediğine
rağmen dünyevi sevdalar
peşinde koşan “Ademoğlu çıkmış çığırından…”
Çocuk anaya babaya
aykırı gitmekte, öğrenci
öğretmeni seslememekte, Peygambere küfürler
savrulmakta, kabalar,
tepegözler, şarlatanlar
namuslu alçak gönüllüleri çiğneyip geçerek ön
saflara dizilmekte, kadının iffetlisi unutulmakta,
etekleri zil çalanlar zirvelere tırmanmakta. Bu tür
görüşler ve deliler basın
sayfalarında da bol bol
adıyla sapıyla hatta yer
almaktadır.
Değerlendirme yazımıza demokrasi döneminde “Hoşgörünün başkenti
Kırcaali” şiirine değinmekle son verelim diyoruz. Bu
şehir eski uygarlıkların tapınağıdır. Kırcaali vasıtasıyla “ ecdadımızın derin
kök saldığı” bir diyar. Nihayet zamanımızda “modern projelerin uygulandığı” Avrupa bir şehirdir
Kırcaali.
Velhasıl, tüm düşüncelerimizin, yaşam tarzımızın Avrupalaşması arzularıyla, şairimize yeni yeni
eserler altına imza atmasını, Bulgaristan Türk
edebiyatını, Bulgaristan
edebiyat ve sanatını zenginleştirme uğrunda emeğini, yeteneğini esirgememesi temennilerinde bulunmayı bir boyun borcu
olarak kabul edelim!
Dr. Sabri ALAGÖZ

Seni seviyorum

Kıpkızıl karanlık basarken mor dağlara
Menekşe dalına gizlenen aşık benim
Göl kenarına çökmüş kanatsız kuğulara
Üzgün meleklere benzeyen garip benim

Haykırmak istiyorum tüm dünyaya
Seni seviyorum diye bağırmak
Yeryüzünde yaşayan tüm varlığa
Seni seviyorum diye sarılmak

Sevdaları kor kırmızı alevde yanan
Kalbi param parça kırılmış mağdur benim
Sevdiğinin yüzüne doyamadan yatan
Suçlu misali ceza çeken mahküm benim

Koşmak istiyorum bitmez yollarda
Seni seviyorum diye durmamak
Dağlara, taşlara, ota, toprağa
Seni seviyorum diye duyurmak

Ailesinden uzak hasrete bürünen
Yakın gurbeti yaşayan yabancı benim
Dostları için yerlerin dibine giren
Rezil, perişan sokakta gezen aç benim

Uçmak istiyorum uçsuz semada
Seni seviyorum diye yazılmak
Yıldızlara, aya, güneşe, kuşa
Seni seviyorum diye anlatmak

Çocukların gülüşleri gönlüne düşen
Okul kapılarında nöbet tutan benim
Muhterem ağabeylerin sözüne küsen
Etrafına boş bakan, yorgun gözler benim

Yüzmek istiyorum sonsuz deryada
Seni seviyorum diye yayılmak
Deniz dibindeki yosunlu taşa
Seni seviyorum diye konuşmak

Yüreğini alçağa, sahtekara açan
Hayal rüzgarına tutulmuş yaprak benim
Kalabalık içinde insanı arayan
Kafasını taşlara vuran aptal benim

Ölmek istiyorum bu topraklarda
Seni seviyorum diye ağlamak
Canımı alan Azrail ecala
Seni seviyorum diye salınmak
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İkinci Hemşeriler Görüşmesinde 400’den fazla Ardinolu bir araya geldi
Güner ŞÜKRÜ
Yurtiçinden ve yurt dışından 400’den fazla
Ardinolu, sıla sevgisini paylaşmak için İkinci
Hemşeriler Görüşmesi
esnasında bir araya geldiler. Etkinlik “Belite brezi” Turistik Merkezinde
gerçekleşti. Yaklaşık 6
saat süren buluşmada
türkü, hora oyunları, hatıralar, duygular, hayaller,
kucaklaşmalar ve nostaljinin yarattığı gözyaşları
hakim oldu.
Etkinliğin başında Bulgaristan milli marşı seslendirildi. Ondan sonra
Türkiye’den gelen 260
kişilik heyet Bulgaristan
marşını enstrümantal eşliğinde olmaksızın hep bir
ağızdan söylediler.
Etkinlik Ardino Belediyesi ve Bursa “Ardinolular”

Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlendi.
Organizatörler, artık 14

yıldır Bursa’da yapıldığı
gibi Ardino Hemşeriler
Görüşmesini de gelenekselleştirmeye niyetliler.

Hemşeriler Görüşmesinin Ardino’da da yapılması fikri kardeş Nilüfer
Belediye Başkanı Musta-

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz,
kardeş Ardino Belediyesi’ni ziyaret etti
Güner ŞÜKRÜ
Ardino Belediyesinin
Temmuz Bayramları
programı çerçevesinde başlarında kardeş
İstanbul Kartal Belediyesi Kaymakamı Nur
Mehmet Hamurcuoğlu
ve Belediye Başkanı
Altınok Öz olmak üzere resmi bir heyet kasabayı ziyaret etti. Misafirler, Balkan Kültür
ve Dayanışma Derneği
temsilcileriyle birlikte
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat ve
ekibiyle görüşme yaptılar. Görüşme her iki
tarafın gösterdiği yoğun ilgi içerisinde geçti.

Başkan Resmi Murat,
Ardino Belediyesi’nin
ekonomi, altyapı ve inşaat, eğitim, kültür, sağlık, demografi gelişme,
spor, turizm ve gençlik
faaliyetleri gibi çeşitli
alanlarda göstergele-

rini tanıttı. Başkan, bu
alanlarda Ardino’nun
ilerlemesini ve bu yönde Belediyenin Avrupa
Birliği fonlarının finanse
ettiği programlar üzere
geliştirdiği projelerin
önemine dikkat çekti.

Başkan Resmi Murat,
dünya mali ekonomik
krizin bölgenin gelişmesine gösterdiği etkiyi
belirtmeden geçemedi.
Misafirler de kendi tarafından ev sahiplerine
Kartal Belediyesi ve iki
kardeş belediye arasında olan ortak problemler ve bazı farklılıkları
tanıttılar.
Konuşmalar esnasında sosyal faaliyetler,
turizm ve kültür alanında elde edilen iyi uygulamalar tartışıldı. İki
Belediye sınırları içinde herkesin yararında
bulunan etkinlikler yapılmasına vurgulandı.

fa Bozbey’e ait. Kendileri
görüşmede Nilüfer’den
gelen heyetin başında
bulundu. Ardinoluların görüşmesinde diğer resmi
misafirler olarak kardeş
İstanbul-Kartal Belediyesi
Başkanı Altınok Öz, Kartal Kaymakamı Nurmehmet Homurcuoğlu, TBMM
eski milletvekili Hayati
Korkmaz, Yunanistan’dan
Sami Toraman yer aldılar.
Ardinoluların İkinci Hemşeriler Görüşmesinde
ayrıca Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali milletvekilleri Remzi
Osman ve Necmi Ali ve
HÖH Gençlik Kolları Başkanı Ceyhan İbramov yer
aldılar. Görüşmeye katılanlar arasında çoğunlukta bilim, kültür, spor ve iş
dünyasının etkin temsilcileri bulunuyordu.
Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murat, görüşmeye
katılanları selamlama sırasında, “Bir insan her nerede olursa olsun, kalbinden koparılmayan memleket sevgisini taşıyor.
Bizler Ardino için özveri
ile çalışmaya, Ardino’yu
düşünmeye ve sevmeye,
sıla sevgisiyle dolup taşmaya devam edeceğiz.
Daha iyiye doğru atılan
hamle, bizleri birlik olmamız için teşvik eden en
doğru gelişme yolunda
götüren güç olsun” dedi.
Bursa Ardinolular Derneği Başkanı Ahmet Kahraman, kardeş Belediye
Başkanlarını, hemşeriler
topluluğunu ve misafirleri
selamladı. O, Bursa’daki

Ardinoluların zengin gelenekleri olduğunu ve
her nerede yaşasalar da,
daha çok atalarının doğup
büyüdüğü yerleri ziyaret
edip oralara faydalı olmak
istediklerini paylaştı.
Nilüfer ve Kartal Belediye Başkanları Mustafa
Bozbey ve Altınok Öz,
Ardino ile anlamlı ortak
işbirliği gerçekleştirmek
için daha etkili bağlantılar içerisinde olacaklarını
söylediler.
HÖH milletvekili Necmi Ali, Belediye Başkanı
Resmi Murat’ın girişimi
sayesinde Belediye’nin
gelecek program dönemi
için proje hazırlığı içinde
olan Bulgaristan’da tek
Belediye ve Avrupa Birliğinin ümit verici Belediyeleri puanlama sisteminde
birinci yerde olduğunu
belirtti.
Daha sonra misafirler
ve organizatörler birbirlerine plaket sundular.
Ardino’nun fahri vatandaşları Halit Aliosman
Dağlı ve Reşat Aydın’a
da plaket sunuldu. Ayrıca İstanbul “Fenerbahçe”
Masa Tenisi Kulübü antrenörüne “Reşat AydınRaket” yazısını taşıyan bir
tişört hediye edildi. Raket
ise daha yaşlı Ardinoluların bildiği gibi, efsanevi
antrenörün takma adı.
Akşamleyin hemşeriler
görüşmesi büyük neşe,
dans ve sadece akraba bağlılığından değil,
manevi yönden de bağlı
insanların koyulduğu muhabbetlerle devam etti.

şirketleri herkese birer
kutu ayran sağladılar.
Organizatörler, aynı
gün Ardino kasabasında düzenlenen Üçün-

la beraber Eğridereliler
Derneği Başkanı Ahmet
Kahraman,Türkiye’deki
kardeş Nilüfer ve Kartal
Belediyelerinin Başkan-

cü Ulusal Türk Folklor
Festivali katılımcılarına
iki kazan pilav gönderdiler.
Etkinliğe başlarında
Belediye Başkanı Resmi Murat olmak üzere,
Ardino’nun tüm Belediye
yönetimi katıldı. Onlar-

ları Mustafa Bozbey ve
Altınok Öz de mevlitte
hazır bulundular.
Her yl yaz aylarında,
Ardino bölgesinin birçok yerlerinde insanları
bir araya getiren mevlitler düzenlenmektedir.
Kırcaali Haber

Ardino, Karapınar mevlidi Müslümanları ve
Hıristiyanları bir araya getirdi
Ardino (Eğridere) yakınında bulunan Karapınar adlı yerde 1000’den
fazla Müslüman ve Hıristiyanı bir araya getiren geleneksel sağlık
ve bereket mevlidi yapıldı. Başlarında Kırcaali
Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet bulunmak üzere dini görevliler, Müslümanların kutsal kitabı
Kur’an-ı Kerim’den ayetler okudular. Mevlit, Ardino Belediyesi, Bursa

Eğridereliler Kültür ve
Dayanışma Derneği ve

Ardino Cami Encümenliği tarafından organize

edildi.
D u a l a r d a n s o n r a,
mevlitte bulunanlara 22
kazan etli pilav dağıtıldı. Pilavı, usta aşçılar
Lenişte’den Fehim Halilov, Gırbişte’den Sami
Mustafa ve Ardino’dan
Murad Bekir hazırladılar. Gıda ürünlerini “Eğridereliler” Derneği ve
“Deveci” İnşaat Şirketi
bağış ettiler.
Yerli “Rodopçanka”,
“Sveti İliya” ve “Jıltuşa”

27 Temmuz 2011

5
Sayfa 5

Kırcaali Haber

Bulgar Dili Kanun tasarısına göre, iş yerinde
yabancı dil konuşanlar işinden olabilirler
19 Temmuz 2011y. Salı
günü, “Bulgaristan İçin
Koalisyon” siyasi oluşumdan milletvekili Prof.
Lüben Kornezov, Parlamentoya Bulgar Dili
Kanun tasarısı sundu.
Tasarı, eğer kabul edilirse, iş yerlerinde Bulgarca konuşmayan memur
ve başka görevlileri işten
çıkarılma tehlikesi içinde
bırakacak.
Kanun t asar ısında,
“Bulgar Dilinin grafik sistemi Kirilce. Bulgar Dili,
yayınlarında, bildirilerde, radyo ve televizyon
reklamlarında ve basın

yayıncılığında zorunlu”
diye yazıyor. Milletvekili,
mitinglerin, basın toplantıların ve partilerin başka
kamuoyu etkinliklerinin
Bulgarca yapılması gerektiğini belirtiyor.
Kanun tasarısında Bulgarcanın ayrıca, “kuruluş,
yerleşim yerleri, meydanlar, sokak ve yol işaretleri, gümrükler, hava limanlar, okullar, ticari yerler,
şirketler, turistik yapılar,
otel ve restoranların adlandırılmasında” zorunlu
olması öngörülüyor.
Prof. Kornezov’un ifadesine göre, vatandaşlar

kendi aralarında başka
yabancı dillerde konuşabilirler, fakat bu “yabancı

dillerin kamu yerlerinde
Bulgar kültürüne ve milli
şuura karşı göstermelik

tarzında” olmamalı.
Kanun tasarısına göre,
Bulgar Dilini Koruma ve
Geliştirme Komisyonu
diye adlandırılan özel
devlet organı, Bulgar dilinin korunmasını gözetleyecek. Komisyon 17 kişiden oluşacak. Onların
5’i Bulgar Bilimler Akademisinden, 5’i Bulgar
Yazarlar Birliğinden, 3’ü
Sofya “Kliment Ohridski”
Üniversitesinden ve 2’şer
üye de Bulgar Gazeteciler ve Hukukçular Birliğinden seçilecek.
Bulgar Dilini Koruma ve
Geliştirme Komisyonu

üyeleri dört yıllık dönem
için seçilecekler. Yeni organın ödevlerinden biri
“başka dilden kelime ve
ifadelerin Bulgarca’da
eşit kelime ve ifadelerle
değiştirilmesini zorunlu
kabul etmesi olacak”.
Lüben Kornezov, proje
tasarısının nedenlerini
belirtirken, Fransa, Polonya, Lituanya, Letonya,
Çin, Lüksemburg, Kanada, Belçika ve İrlanda
gibi ülkelerde de özel dil
kanunları olduğunu ifade
etmiştir.

Kırcaali Haber

Momçilgrat Belediye Başkanı Erdinç Hayrullah’a Akaryakıt fiyatlarındaki
Avrupa standardında iyi yönetim için sertifika verildi yükseliş durdurulamıyor
Modern Politika Enstitüsü Başkanı Borislav Tsekov, Momçilgrat (Mestanlı) Belediye Başkanı Erdinç Hayrullah’a Avrupa
standardında iyi yönetim
ve vatandaş haklarının
gözetilmesi için sertifika
verdi. Belediye Başkanı,
“Bu sertifika Mestanlı Belediyesinin işi için verildi”
diye vurguladı.
Onurluk, iyi yönetim ve
yerel yönetimde insan
hakları standartları üzere yapılan seminerden
sonra verildi. Seminerde
Mestanlı Belediye Meclis Başkanı Müh. Sunay
Hasan, Belediye Başkan
Yardımcıları Erol Mehmet
ve Sevdalin Ognyanov,
Belediye İdaresinde görevliler yer aldılar.
Borislav Tsekov, iyi
yönetimin pratik ölçülerini tanıttı. Mestanlı
Belediyesi’nin Genel Sekreteri Bahattin Ahmedov,
yerel yönetimin önceden
belirlenmiş yöntem üzere
değerlendirilmesini yaptı. Dr. Venelin Stoyçev,

Son zamanlarda devamlı yukarı tırmanmakta olan
akaryakıt fiyatları geçtiğimiz hafta tavan yaptı. Geçen
Cumartesi günü A95 benzinin fiyatı 2,53 levaya kadar
tırmanırken, mazotun fiyatı ise 2,52 levadan satıldı.
Vatandaşlar bu güne dek en pahalı mazotu bu yılın
mart ayında görmüşlerdi. Mart ayında mazot 2,59
leva olarak satılmıştı. Benzin ve mazotun yanı sıra oto
gazda zamdan payını aldı. Oto gaz 1.25 leva olarak
satışa sunuldu. İstatistiksel verilere göre Temmuz ayının başından bu yana benzine %14 ve mazota % 12
oranlarında zam yapıldığı bildirildi. Bu yılın başından
bu yana ise benzine %17 , mazota ise % 12 oranlarında zam yapıldığı açıklandı. Geçen hafta Cuma günü
1 barel petrol 117,26 dolardan pazarda yer bulmuştu.
Bu duruma göre barel başına % 6-7 gibi bir zam yapıldığı görülüyor. Şu anki akaryakıt fiyatlarında düşüş
olmaması durumunda yetkililer ulaşıma da zammın
gelebileceğini bildirdiler. Yükselen petrol fiyatları vatandaşı da tedirgin ediyor.

Zdravka Krısteva ve Emil
Georgiev gibi lektörler,
yerel yönetimde uygulanan Avrupa standartlarını, şeffaflığın ölçülerini,
karar alma sürecinde vatandaşları da etkin kılmayı, Kırcaali ve Bulgaristan
Kamu Denetçilerinin yeri

ve rolünü yorumladılar.
Seminerden sonra Modern Politika Enstitüsü
Başkanı, “Bu tartışmalardan önce her zaman yanımızda sertifika bulunduruyoruz, fakat onları sayılı
kişilere veriyoruz” dedi.
Seminer, Modern Poli-

tika Enstitüsü ve Hak ve
Özgürlükler Hareketinden
(HÖH) Avrupa Birliği Parlamento Üyesi Metin Kazak tarafından, Avrupa
Liberaller ve Demokratlar
İttifakın desteğiyle organize edildi.
Kırcaali Haber

Devlet Tarım Fonu, patates üreticilerine 1,5 milyon leva veriyor

Devlet
Ta r ı m
Fonu’ndan, ülkede 405
çiftçiyle yapılan sözleşmeler üzere 2011 hasatı için tohum satın alma
amacıyla mali yardımla
destekleneceklerini bildiriyorlar.
Patates üreticilerine
yapılacak mali yardımın toplam değeri 1
509 800 Levadan fazla miktarda.Amaca uygun olarak onaylanan
bütçe ise 43 100 Leva
ile ödenilecek paradan

daha fazla.
Mali yardım 22 Temmuz 2011 yılı tarihine
kadar çiftçilere verilecek.
Tarım Fonundan, en
çok mali yardım 683
778 Leva değerinde
Sofya İlinde olarak
143 sözleşme yapıldığını haber veriyorlar.
Pernik ilinde toplam
279 803 Leva miktarında 50 sözleşme,
Blagoevgrat’ta 130 515
Levalık 46 sözleşme,

Köstendil’de ise 122
068 Leva değerinde
29 sözleşme yapıldığı
açıklanılıyor.
Patates üreticileri tohum üretimi için dönüm
başına 91,40 Leva miktarında, tüketim için ise
dönüm başına 52 leva
alacaklar.
Tarım Fonunda finans
edilme yoluyla devletin
tüketim için toplam 22
047 dönüm patates
ekilmesini ve tohum
üretimi için de 3 976

dönüm ekilmesini yardımlayacağını hesaplandığı anlaşılıyor.
Fon’dan, patates üretimini yardımlama şemasına karşı çiftçilerin
büyük ilgi gösterdiklerini rapor ediyorlar.
Geçen sene 365 çiftçi
ile 17 005 dönüm tüketim için ve 2991 dönüm
de tohum üretimi için
patates ekilmesi sözleşmesi yapılmıştır.
Kırcaali Haber

İş müfettişleri, dürüst
olmayan 279 işverene
ceza uyguladılar
2011 yılının ilk altı ayında Kırcaali “İş Müfettişliği” Müdürlüğü görevlilerinin, ilden 279 işverenin idari ihlaller
yaptığını tespit ettikleri duyuruldu. Bu ihlallerin 238’i iş
sözleşmelerini yerine getirmemekten ibaret. 39 iş yerinde ise güvenli iş koşulların sağlanmadığı anlaşıldı.
İş Yasasına en çok giyim üretim şirketlerinde, inşaatçılıkta, otel işletmecilikte, restorancılıkta ve perakende
ticarette uyulmadığı görülüyor.
Müfettişlerin, İş Yasası’nın uygulanmasına dair
Kırcaali’de 446 olup, toplam 716 denetim yaptıkları
bildirildi. Onların 2 400 ihlal tespit ettikleri belirtildi. Bu
ihlalleri ortadan kaldırmak için müfettişlerin, 2 382 zorunlu idari önlem uygulamasına geçtikleri ifade edildi.
Cezaların beşinde güvenli olmayan makine ve tesislerin durdurulması söz konusu. Aynı zamanda iş müfettişleri, işverenlerin geciktirdikleri toplam 1 885 750
leva değerinde maaş ödemesi yapmalarını zorunlu
kıldıkları haber verildi.
2011 yılının başından beri Kurşun - Çinko Fabrikası
16 kez denetlenmiştir. İşverene 40’dan fazla zorunlu
öneride bulunulmuş. Güvenli ve hijyenik iş koşulları
ihlali ve işçilere maaş ödememe gerekçesiyle idari
ceza uygulandığı, güvenli olmayan tesisatın operasyonu durdurulduğu bildirildi.
İş müfettişlerin denetimleri Ulusal Gelir Ajansı, İçişleri
Bakanlığı ve Ulusal Sigorta Enstitüsü temsilcileriyle
ortaklaşa yapılmıştır.
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Mahkeme, Gorubso’nun Kırcaali’de altın üretmesini
onaylayan Çevresel Etki Değerlendirmesini reddetti
Yüksek İdari Mahkeme (VAS),
Çevre ve Su Bakanı’nın Çevresel Etki Değerlendirmesi
(OVOS) üzerine “Kırcaali Gorubso” Kuruluşunun “Polimetalik Cevheri İşleme Tesisinin
İmarı ve Genişletilmesi” yatırım
niyetiyle aldığı kararı reddetti.
Yüksek İdari Mahkemesi’nde
dava Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis ve Kırcaali Meclis Üyeleri Seyfi Necip, Bahar
Palova, Harun Bekir, Ehliman
Çoban,Kameliya Kolçeva ve
Tarım ve Çevre Projeleri “GEO”
Derneği tarafından sunulan şikayet dilekçeleri üzere açıldı.
Yüksek İdari Mahkemesi,
Gorubso’nun dilekçesi üzere
Bakanın ve idari kurumun polimetalik cevheri işleme tesisinin
Çevresel Etki Değerlendirme-

ve nüfusu için sağlık riski açısından yeni üretimin yaratacağı
tehlikenin değerlendirilmediği
gerekçesini öne sürüyor. Kentsel çevreye ve ona ait alanlara
sağlık korunması sağlama ve
bu bağlamda sağlıklı koruma
bölgeleri belirleme normu ihlal
edilmiştir. Bu yönde, altın üretimi yapılacak sahanın yerleşim
alanlarına yakın olmasına vur-

Bulgaristan’ın nüfusu 7 364 570
kişi olarak açıklandı. Türklerin
sayısı 588 318 kişi
sinin yeniden hüküm verilmesi
kararını değiştiriyor.
VAS karar alma nedenlerini
bildirirken, Çevresel Etki De-

ğerlendirmesi kabul edilirken
Kırcaali’nin gerçek çevre durumunun ağırlaştırılması yeteri
derecede değerlendirilmediğini

Sami Ahmet, meslek sırrını sadece
torunlarına açmaya düşünüyor
Resmiye MÜMÜN

55 yaşındaki Sami Beysim
Ahmet, Kırcaali’deki sayılı saatçilerden biri. O, artık 30 yıldan fazla saatçilikle ekmeğini
kazanıyor. Saat ustası üç ay
önce “Kaloyan” sokağında yeni
açtığı atölyede hafta için saat
8.00-17.30 arası ve cumartesi
günü 9.00-14.00 arası müşterilerine hizmet veriyor. Daha
önce ise Sami usta, eski polikliniğin binasında müşterilerine
kapı açıyordu. Dünya mali ve
ekonomik krizin onun işine de
yansıdığını belirten usta her
gün atölyesine değişik sayıda
müşteri geldiğini paylaştı. Saatçilikten kazandığı paranın
zengin olmasını sağlamasa
da, ailesinin de sağlık ve sosyal sigortalarını ödemeye ve
onurlu bir yaşam sürdürmelerine yettiğini ifade etti. Sami
Ahmet, müşterilerini daha ucuza çalışarak memnun etmeye
çalıştığını dile getirdi. O, bu
şekilde çalışmaya devam ettiğinde üç müşteri yerine beş
kazandığına inanıyor.
Saat ustası 1995 yılında Bulgaristan pazarına yayılan, tamirat yapılmayan plastik Çin
saatlerin ucuz fiyatlarıyla milleti celbettiğini ve bunun da
ciddi bir şekilde işine aksettiğini belirtti. Sami usta, aslında
bu ucuz saatlerin sahiplerine
her ne kadar daha pahalıya
mal olsalar da, müşterilerinin
kendisine mekanik saat çok
seyrek getirdiklerini paylaştı.
Sami ustanın asıl mesleği şoför. Çirpan’da Tarım Meslek Lisesinde makine uzmanı olduktan sonra 3 yıl şoförlük yapıyor. Stara Zagora’nın Raduntsi
köyündeki sanatoryuma bağlı

gulanıyor.
Ciddi bir eksiklik olarak, idari belgenin çıkarıldığı zaman
onaylanan cevher işleme tesisinin gereken prosedür üzere
onaylanan maden atık yönetim
planı olmaması öne sürülüyor.
Yüksek İdari Mahkemesi’nin
kararı 13 Temmuz’da duyurmuştur.

zanaat okulunda gördüğü ev
aletleri tamiratı öğreniminden
sonra Kırcaali’deki fabrikada iş
bulamayınca tekrar aynı okulda
saatçilik mesleğini öğrenmeye
karar veriyor. Orada 1983 yılından itibaren iki yıl saatçiliğin
inceliklerini kavradıktan sonra
Kırcaali Ev Aletleri Fabrikasının Çernooçene Şubesinde
1991 yılında özelleştirilinceye
kadar çalışıyor. Sami usta o
zamana kadar fabrikanın tüm
Kırcaali ilindeki şubelerinde
toplam yaklaşık 30 saatçinin
çalıştığını belirtti.
Daha sonra Sami usta,
Çernooçene’de ve aynı zamanda Kırcaali’de de kendi
atölyelerini açarak saatçiliğe
serbest meslek olarak devam
ediyor. Çernooçene’de toplam
16 yıl saatçilik yaptıktan sonra
2000 yılında oradaki atölyesini
kapatıyor.
57 yaşındaki Kırcaalili Radka Dyakova daha öğrencilik
yıllarından onun müşterisi olduğunu belirtti. O, usta ile ilgili
şunları söyledi: “Saatim bozulduğunda her zaman Sami ustaya getiriyorum, çünkü onun

işinden ve bana karşı gösterdiği tutumdan çok memnunum.
En önemlisi diğer ustaları kıyasla daha ucuza çalışıyor. Bu
ise zor geçinen birileri için çok
önem taşıyor. Polikliniğin yanında çalışıyordu, bakıyorum
şimdi burada daha rahat çalışacağı yeni bir atölye açmış.
Kendisine bol müşterisi olmasını dilerim” diye paylaştı.
Sami Ahmet ile yaptığımız
söyleşi sırasında Kırcaali’nin
Sredinka köyüne yerleşen
Makedonyalı Mirem Sadulla
ecdatlarının nesilden nesile
emanet ederek bu günlere
kadar korunan ta 1697 yılında yapılan bir saati tamir için
getireceğini söylemesi büyük
merak uyandırdı.
Sami Ahmet, Kırcaali’nin
Bolyartsi (Alembey) köyünde
doğup büyüyor, fakat şimdi
ailesiyle Sipey (Durhanlar)
köyünün Osil (Tokatağzı) Mahallesinde yaşıyor. Üç kız babası, iki torun sahibi. Torunları
şu anda Batı Avrupa’da bulunuyor, fakat Sami usta meslek
sırrını ancak onlara açacağını
vurguladı.

Bu yılın Şubat ayında yapılan genel sayım sonuçları Devlet
İstatistik Enstitüsü tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya
göre Bulgaristan’ın nüfusu 7 364 570 kişi. Buna göre son
10 yılda Bulgaristan nüfusunda 565 331 kişilik bir azalma
görülüyor. İstatistik verilerine göre Bulgaristan nüfusunun %
51,3 ‘ü yani 3 777 999’u kadınlardan oluşurken geriye kalan
%48,7 ‘lik oranın karşılığı olan 3 586 571 ise erkeklerden oluşuyor. Bu duruma göre mevcut durumda 1000 erkeğe 1053
kadın düşüyor. Nüfusun azalmasındaki en büyük etken olarak
yaşlılık faktörü gösteriliyor. Bu faktör azalan nüfusun 2/3 ‘lik
bölümünü kapsıyor. Geriye kalan 1/3 ‘lük bölümün ise yurdu
terk edenlerden oluştuğu bildirildi. Devlet İstatistik Enstitüsü
Bulgaristan’daki etnik dağılımı da açıkladı. Yapılan açıklamada Bulgaristan’ın %84,8’ini (5 milyon 604 bin) Bulgarlar
oluştururken, %8,8’lik (588 bin 318) bölümünü ise Türkler
oluşturuyor. Devlet İstatistik Enstitüsü yaptığı açıklamada
ülkedeki etnik dağılımındaki oranların % 100 net olmadıkları,
çünkü genel sayımda doldurulan belgelerde etnik durumu ile
alakalı kısmın isteğe bağlı doldurulduğu bu kısmı vatandaşların % 91 ‘inin doldurduğunu bildirdi. Bir diğer önemli açıklama
ise Bulgaristan’daki vatandaşların dini konumları hakkında
geldi. İstatistik verilere göre Bulgaristan’ın % 78,6’sı Hıristiyanlık dinine mensup iken, %10’luk bölümü Müslümanlardan
oluşuyor. Ayrıca evliliklerde de iki kat azalma olduğu bildirildi.
Bulgaristan’ın eğitim durumuna bakıldığında ise her 5 kişiden
biri yüksek tahsil mezunu olarak görülüyor.

Kurşun - Çinko Fabrikası, % 98
çinko elde edilmesini garanti
eden teknoloji satın aldı
Kırcaali Kurşun- Çinko Fabrikası yönetimi basına gönderdiği mektupta, fabrikanın 15 Temmuz 2011 tarihinde metal
elde etme lisansı ve know-how teknolojisi satın aldığını bildiriyor. Yeni devrimci teknoloji çinkonun minimum %98 elde
edilmesini garanti ettiğini ve mevcut teknolojiyi geliştirerek,
fabrikanın modernleşmesi sağlanacağını belirtiliyor.
Rekor metal elde etmeden başka teknoloji, üretimin oluşturduğu çevre açısından zararsız ve geniş ticari uygulanması
olan atığın %30 azalmasını garanti ediyor.
Yeni teknolojinin günümüzde metallerin fiyatlarına göre,
senede 10 milyon dolardan fazla ekonomik etki garanti ediyor.
Çinko Fabrikası 15 yıl boyunca lisansı ve Know-How tenolojisini ve aynı zamanda telif ücretini ödemeye devam edecek.
Yatırımın miktarı lisans hariç 3 milyon dolar. Fabrika 9 aya
kadar yeni lisanslı teknolojiyi kullanmayı kavramalı ve donatımın uygulanmasına geçmeli.
Çinko Fabrikası modernleşmesi ve yeni lisanslı teknolojiyi
uygulamasıyla dünyadaki en modern çinko ve çinko karışımı
üretim fabrikasına dönüşecek.
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Beyhan Mehmet:“Çocuklarımızı Kur’an kurslarına gönderelim,
onlara büyüklere saygı küçüklere sevgiyi öğretelim”
Ülke çapında olduğu gibi, Kırcaali bölgesinde de yaz ayları
Kur’an kursları yapılmaktadır.
Bölgemizdeki Kur’an Kursları
hakkında bilgiyi Sayın Müftümüz
Beyhan Mehmet’ten aldık.
- Sn. Müftüm, düzenlemiş
olduğunuz Yaz Kur’an kurslarıyla ilgili bilgi verir misiniz?
- Kırcaali Bölge Müftülüğümüzün organize ettiği takribi (yaklaşık) 70 yaz kur’an kursumuz
var.
7’den 70’e dinini öğrenmek isteyen bütün Müslümanlara hizmet veren kurslarımızda, temel
hedefimiz“ Adabı maaşerettir”
- yani edeptir, güzel ahlaktır.
Nitekim bu hususun doğrultusunda sevgili Peygamberimiz “
ben en güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim” buyuruyor. Kur’an kurslarında Kur’an
elif basıyla birlikte “ Temel Dini
Bilgiler” ve güzel ilahiler okutuluyor. Öğrencilerimizin yaz tatili verimli kılınmaya çalışılıyor.
Din sağlıklı bir şekilde öğretiliyor. Kulaktan doğma, dinde aslı
olmayan hurafeler ise yerilmiş
oluyor. Din fıtridir. Yaratanla
münasebet çerçevesinde, sosyal yardımlaşma ve dayanışma
da oluşturuluyor. Esasında her
insan okuyarak araştırarak, din
tercihinde bulunmalı. Sonrasında da samimiyetle dinin emir ve
yasaklarını uygulamalı.

Kırcaali’de Kur’an kursuna katılan kız çocukları
Esefle ifade etmem gereken
husus bugün halen modern diye
nitelendirilin dünyamızda, ineğe
tapan, güneşe tapan insanların
olmasıdır.
Din eğitimi sayesinde insanlık
makamına yükselmiş oluyoruz,
eskiler eskimeyen sözlerinde

ne güzel ifade etmişler “ kuşlar
gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini öğrendik ama en önemli
olan sanatı unuttuk. İnsan olma
sanatını!”
- Kırcaali şehrinde yapılan
kursunuzdan bahseder misiniz?

- Güzel Kırcaalimizde merkez
olması hasebiyle camimizde iki
kurs yapılıyor. Sabah saat 10’da
kız çocukları eğitim görüyorlar –
ailelerin rızasıyla eğitim görenlerin sayısı 25 civarında. Erkek
çocuklarımız Kur’an kursuna
ikindi namazına müteakip katı-

lıyorlar, onların sayısı da 13.
- Kurslarda hedeflenen
Arapça dili midir?
- Biz dil değil din eğitimini hedefliyoruz. Ancak mevlam evrensel mesajını Arapça indirmiş, bundan dolayı da Kur’an-ı
Kerimi Arapça aslıyla okumak
– okuyucusunu rahatlatır, gönlünü mest eder. Arapça okuyuşu öğretiyoruz - dil eğitimi iki
ayda tamamlanacak nitelikte
değildir.
- Bilgi yarışması öngörülüyor mu?
- Evet. Kurs sonunda önce yerel, ardından ulusal yarışmalarımız olacak. Kırcaali bölgemizde
ilk üç yeri alarak derece elde
edenler, bölgemizi temsilen milli
“temel dini bilgiler” yarışmasına
katılacaklar.
- Kırcaali Haber aracılığıyla
topluma iletmek istediğiniz
mesajınız nedir?
- Değerli okuyucularımızdan
istirhamımız, çocuklarımızı
Kur’an kurslarına gönderelim
onlara büyüklere saygı küçüklere sevgi ilkesini böylelikle öğretmiş olalım. Hz. Peygamberimiz “ bir ana babanın evladına
karşı en güzel hediyesi, güzel
ahlaktır” buyuruyor.
Teşekkür ediyor, bütün insanlığa sağlık ve hayırlı ömürler
diliyorum.

Söyleşi: Sebahat AHMET

Başbakan Boyko Borisov, Avrupa Komisyonu’nun Çernooçene Belediyesi, Lyaskovo
köyünde çocuk parkı açtı
hazırladığı rapordan memnun
Bulgaristan’ın içişleri ve adalet sistemindeki çalışmaları ele
alan Avrupa Komisyonu’nun
hazırladığı yıllık raporu açıklayan Başbakan Boyko Borisov,
Avrupa Komisyonu Başkanı
Jose Manuel Barroso’ya teşekkür etti.
Raporu "objektif" olarak niteleyen Borisov, "verimli ve dostane" olarak değerlendirdiği
raporda yer alan eleştirilerin
"doğru tespitler" olduğunu bildirdi. Bulgaristan parlamentosunun son 2 yıllık çalışmalarındaki
yetersiz kalan yönlerin raporda
açık olarak dile getirildiğini kaydeden Borisov, "Aynı belirlemeler hükümet ve adalet sisteminin çalışmaları konusunda da
yapılmıştır" dedi.
Rapordaki en çok endişe verici
unsurun Bulgaristan’daki adalet
sisteminin çalışmaları ile ilgili
olduğunu ifade eden Borisov,
"Umarım Cumhuriyet Başsavcısı Boris Velçev de bu raporu
dikkatle okuyacaktır" dedi.
Cumhuriyet Başsavcısı Boris
Velçev ise "Avrupa Komisyonu
ile diyaloğumuz daha iyi olsaydı, savcılık ile ilgili eleştiriler
olmayacaktı" dedi. Raporda iç
güvenlik ve adalet konulu eleştirilerin gerçekçi olduğunu vurgulayan Velçev, şunları söyledi:
"Son 4 yılda en ciddi suç faali-

Çernooçene Belediyesi, ayrı ayrı yerleşim yerlerinde çocuk alanları kurma girişimine devam ediyor.
Belediye Başkanı Aydın Osman ve Lyaskovo köyü muhtarı Şaban
Adem yeni çocuk alanının resmi açılış şeridini kestiler. Çocuk parkı,
yerli okulun bahçesinde bulunuyor ve tamamen Belediyenin sağla-

yetlerinde bulunmaktan hüküm
giyen kişi sayısının arttığı açık
olarak ifade edilmiştir. Avrupa
finansal fonları ile ilgili yolsuzluklara karışarak hüküm giyen
kişi sayısı 243’e, örgütlü suç
eylemlerine bulaşmaktan hüküm giyenlerin sayısı ise 248’e
ulaşmış bulunuyor."
Velçev, adalet sisteminde reform yapılmasına ilişkin yapıcı
olan her türlü yasal değişiklikleri
yürekten desteklediğini, ancak
yasal değişikliklerin savcılık kurumunun bağımsızlığına gölge
düşürmemesi gerektiğini söyledi.
Ana muhalefet konumundaki
Bulgaristan Sosyalist Partisi

Genel Başkanı Sergey Stanişev
ise raporu "Son üç yıldır gördüğümüz en kötü rapor" olarak
değerlendirdi.
Raporun Boyko Borisov hükümetine "ağır bir darbe" olduğunu
söyleyen Stanişev, "Hükümetin
Avrupa Komisyonu’na uygulamaya çalıştığı baskıya rağmen
raporda içişleri ve adalet sitemi
ile ilgili eleştiriler iptal edilmedi"
diye konuştu.
Stanişev, "Üst düzey devlet bürokratların arasındaki yolsuzluk
olaylarına karşı mücadele verilmiyor. Sınırlardaki güvenlik sorunları ise ülkemizin Schengen
alanına katılımını erteletiyor"
dedi.
Kırcaali Haber

dığı mali araçlarla yapılmıştır.
Etkinlikte daha Çernooçene Belediye Meclis Başkanı Bedriye Gaziömer, Belediye Başkan Yardımcıları, köy muhtarları, yerel Meclis
üyeleri ve Lyaskovo köyünden birçok çocuk ve anne babalar bulundular.
Genç anneler, köyün yeni ediniminden duydukları memnuniyeti paylaştılar ve köydeki ana yurdunun ana okula döndürülmesini
dile getirdiler. Şu anda köyde 7 yaşına kadar 40’dan fazla çocuk
yaşamakta.
Bu yılın başından beri Çernooçene Belediyesi’nin Jitnitsa, Bakalite, Novoselişte ve başka köylerinde çocuk alanları kuruldu.
Şu anda Çernooçene “Zname na mira” Anaokuluna bağlı Çocuk
Parkı inşaatı devam ediyor.
Belediye’nin sınırları içinde 7 yaşına kadar 650’den fazla çocuk
var.

İsmet İSMAİL
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Onbir Ayın Sultanı, Rahmet Ayı Ramazan
İki aydan bu yana Peygamberimizin öğrettiği duayı ediyoruz “Allah’ım Recep ve Şaban aylarını mübarek eyle ve
bizi Ramazana ulaştır”. Nitekim Ramazana sayılı günler
kaldı! Adeta sultanlara yarışır
bir ay! Ramazanın müjdesini,
anlam ve önemini daha ziyade “Regaip, Mi’raç ve Beraat”
kandillerinde konuştuk, idrak
ettiğimizde (ramazana ulaştığımızda) taat ve ibadetle geçiririz
günlerimizi diyerekten bekleyiş
içinde olduk. İşte 1 ağustosta
RAMAZAN ayı büyük bir lütuf
ve haşmetle geliyor! Ancak sadece samimiyetle bekleyenle-

rin evlerine misafir olacağını
bildiriyor. Ramazan kelimesinin anlamları “yakmak ve şiddetli ateş” şeklindedir ki, Müslümanların günahları bu ayda
yakılır - yok edilir! Bu doğrultuda Peygamber Efendimiz “Kim
inanarak ve sevabını Allah’tan
umarak oruç tutarsa onun günahları bağışlanır” buyuruyor.

Ramazan Ayı:

Kur’an ayıdır-Mübarek kitabımız Kur’an-ı Kerim Kadir
gecesinde, Alak suresinin
ilk beş ayetiyle nazil olmaya
başladı. Bundan dolayı Kur’an
çok okunmalı. Gerek Arapça
aslından, gerekse mealinden.

Oruç ayıdır - farziyeti (Allah’ın
emri) Ramazan ayına özeldir.
Oruç âdeta Müslümanları erdemde (iyilikte- ahlakta) melekleştirir. Cennet kapılarından
biri de “ REYYAN”dır - oradan
oruçlular özel olarak gireceklerdir. Yardımlaşma ve dayanışma ayıdır - Zekat aslında
yılın herhangi bir döneminde
verilebilir, aranan özellik malımızın üzerinden bir yıl geçmesidir. Ancak Müslümanların
büyük bir çoğunluğu rahmet
ve bereket ayı olması hasebiyle Ramazan ayını tercih ediyor.
Zenginler zekat ve sadakalarla
fakirleri sevindiriyorlar dua alı-

yorlar. Nafile ibadetlerin cemaatle yapıldığı aydır - yatsı namazına müteakip (yatsı namazı sonrası) Cemaatle birlikte 20
rekat Teravih namazı bu ayda
özel olarak eda ediliyor.
Taat ve ibadetle ihya edilen
bir ayın ardından Mevlam Bay-

ram bahşediyor!

Ramazanla alakalı kısa bilgi
verdik, önümüzdeki sayıda teferruatlı olarak ramazan konusu ele alınacaktır.
Beyhan MEHMET
Kırcaali Bölge Müftüsü

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

KIRCAALİ RAMAZAM İMSAKİYESİ
2011 yılı

Miladi

İmsak Güneş

Tel. 03691 / 6144

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

Hicri

01 Ağustos 2011

04:07

06:05

13:32

17:27

20:47

22:32

1 Ramazan

02 Ağustos 2011

04:09

06:06

13:32

17:27

20:46

22:30

2 Ramazan

03 Ağustos 2011

04:11

06:07

13:32

17:26

20:45

22:28

3 Ramazan

04 Ağustos 2011

04:12

06:08

13:32

17:26

20:44

22:26

4 Ramazan

05 Ağustos 2011

04:14

06:09

13:32

17:25

20:43

22:25

5 Ramazan

06 Ağustos 2011

04:16

06:10

13:32

17:25

20:41

22:23

6 Ramazan

07 Ağustos 2011

04:17

06:11

13:32

17:24

20:40

22:21

7 Ramazan

08 Ağustos 2011

04:19

06:12

13:30

17:24

20:39

22:19

8 Ramazan

09 Ağustos 2011

04:21

06:13

13:31

17:23

20:37

22:17

9 Ramazan

10 Ağustos 2011

04:22

06:14

13:31

17:23

20:36

22:15

10 Ramazan

11 Ağustos 2011

04:24

06:15

13:31

17:22

20:35

22:13

11 Ramazan

12 Ağustos 2011

04:26

06:16

13:31

17:22

20:33

22:11

12 Ramazan

13 Ağustos 2011

04:27

06:18

13:31

17:21

20:32

22:10

13 Ramazan

14 Ağustos 2011

04:29

06:18

13:31

17:20

20:31

22:08

14 Ramazan

15 Ağustos 2011

04:31

06:19

13:30

17:20

20:29

22:06

15 Ramazan

16 Ağustos 2011

04:32

06:20

13:30

17:19

20:28

22:04

16 Ramazan

17 Ağustos 2011

04:34

06:22

13:30

17:18

20:26

22:02

17 Ramazan

18 Ağustos 2011

04:35

06:23

13:30

17:17

20:25

22:00

18 Ramazan

19 Ağustos 2011

04:37

06:24

13:30

17:17

20:23

21:58

19 Ramazan

20 Ağustos 2011

04:39

06:25

13:29

17:16

20:22

21:56

20 Ramazan

21 Ağustos 2011

04:40

06:26

13:29

17:15

20:20

21:54

21 Ramazan

22 Ağustos 2011

04:42

06:27

13:29

17:14

20:18

21:52

22 Ramazan

23 Ağustos 2011

04:43

06:28

13:29

17:14

20:17

21:50

23 Ramazan

24 Ağustos 2011

04:45

06:29

13:28

17:13

20:15

21:48

24 Ramazan

25 Ağustos 2011

04:46

06:30

13:28

17:12

20:14

21:46

25 Ramazan

26 Ağustos 2011

04:48

06:31

13:28

17:11

20:12

21:44

26 Ramazan

27 Ağustos 2011

04:49

06:32

13:27

17:10

20:10

21:42

27 Ramazan

28 Ağustos 2011

04:51

06:33

13:27

17:09

20:09

21:40

28 Ramazan

29 Ağustos 2011

04:52

06:34

13:27

17:08

20:07

21:38

29 Ramazan

