Bezirganlar köyü ve çevresi

Kırcaali Haber gazetesine

Yörede Bizans kültürünü andıran izlere de rastlandı. “Alan Çayırlarında”
ve “Kırmaç” mevkiinde Bizanslılara
ait mezarlar bulundu. Ahmetoğulları
mahallesinin güneyinde Asar (Hisar)
tepesinde de tarihi kalıntılar bulundu.
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Mücahit Nuri Adalı mezarı başında anıldı
İsmail KÖSEÖMER

Siyasi mahkum olarak
Bulgaristan zindanlarında 20 yıl ve tutuklu
olarak da emniyette 3
yıldan fazla geçiren,
Bulgaristan Türklerinin
boyun eğmez karakterinin asil temsilcisi
Gazi Hacı Nuri Turgut
Adalı mezarı başında
anıldı. 23 yıldan fazla, insanı hiç sayan
komünist totaliter rejimine karşı mücadele
veren ve 82 yaşında
arımızdan ayrılan Mücahit Nuri Adalı’nın
mezarı başında Kur’an
okundu. Belene ölüm
kampından sağ çıkan,
Montana İline bağlı

Nuri T. ADALI

Smokle köyü sürgününü atlatan 11.09.1922
tarihinde Kırcaali İli
Kızılağaç Belediyesi
Adaköy’ünde dünyaya
gözlerini açan, Şumnu

Su Aynası’na 5000 balık salındı

Nüvvap Okulu mezunu
öğretmen Nuri Adalı 5
Ağustos 2004 yılında
Momçilgrad’ta dünyaya gözlerini yumdu.
Mücahitliği dışında
Türk Diline ve Edebiyatına düşkünlüyle de
bilinen Nuri Adalı, ölümüyle beraber bölge
ve kişiler hakkındaki
eşsiz tarihi bilgilerini
de yanında götürdü.
Başka yıllarda ölüm
yıldönümü anma töreni
sönük geçmesine rağmen bu yıl daha çok
kişi mücahidi, kabri başında anmaya ve dua
okumaya geldi. 89 Zorunlu Göç ile Türkiye’ye

kovulan Adalı, cenazelerine katılamadığı ve
çok sevdiği eşi Nesibe,
babası Turgut ve annesi Esma ile yan yana
Adaköy mezarlığında
yatmaktadır.
Oğlu Fikret ’in ve
köydeki en yakın arkadaşının da katıldığı
anma törenine Kir-

a

kovo ve Momçilgrad
Belediyesi’nin önde
gelen idari ve siyasi
yöneticileri, köydeşler,
yaşamında kendisiyle
tanışmış olan ve saygı
sunmaya gelen kişiler
ve Hak ve Özgürlükler
Hareketi Genel Merkezi temsilcileri de katıldı.

Avcı ve Balıkçılar Derneği üyeleri Kırcaali’deki
Su Aynasına 5000 sazan, yayın balığı, ve ot
sazanı saldılar. Su Aynasının inşa edilmesinden
bu yana ilk defa nehre üremeleri için binlerce
balık salındı. Bu karar, Derneğin Genel Kurulu
tarafından alındı. Şehir için verilen güzel karara
avcılardan büyük destek geldi. Karnobat’tan getirilen binlerce balık türlerin rastgele seçilmemiş
olması dikkat çekti. Yayın balığı ve ot sazanları otçul balık türündendir. Amaç, Su Aynasının
kirlenmemesi ve biyolojik mücadelesini kullanmasıdır. Bir veya iki yıl sonra bu balıklar büyüyecek ve balıkçılar oltalarını nehre rahatlıkla atabilecekler. Su Aynasınin suları salındığı halde
balıkların ziyan olmayacağı, Studen Kladenets
barajına geçebilecekler. Ayrıca Su Aynasının
setinde bulunan özel balık geçiş yolu sayesinde balıkların geçişi kolaylıkla sağlanmaktadır.
Onların nasıl geliştiklerini izlemek için avcılar
gözetleme kararı aldılar. Üreme sürecinde her
şey yolunda devam ettiği takdirde başka balık
türlerinin de salınacağı belirtiliyor. Hava koşullarını dikkate alırsak, Kırcaali dört mevsimi yaşayan bir şehirdir, o yüzden balık türleri arasından
nehrimize en uygun balıkların seçildiği görülmektedir.
Sebahat AHMET
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Belediye Başkanı Azis, “Köprü: Kültürler Kavşağı” Projesinin
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Sofya’da “İnsanın Yararına Din”
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Geçen sayıdan devamı
Bezirganlar köyünde
sağlı kadroları da yetişmiştir. Örneğin Bahri Mümün Öztürk doktor oldu.
Daha sonra Türkiye’ye
göç etti. Aynı köyden
Adem Abdullov Seyidov
da sağlık okulundan mezun ve Mestanlı’da sağlık
memuru olarak görev yapıyordu.
Köye elektrik 1969 yılında getirildi. Aynı yıl sağlık
ocağı da açıldı. 1972 yılında Bezirganlar köyüne
iki katlı ilköğretim okulu
binası inşa edildi.
Buraya kadar her şey oldukça iyi gidiyordu. Ama
bu yıldan sonra her şey
ters gitmeye başladı ve
Todor Jifkov’un asimilasyon politikası uygulanmaya başladı. Her şeyden
önce 1974 yılında okullarda Türkçe dersleri kaldırıldı ve Türkçe okumak ve
konuşmak yasaklandı.
Önce memurlardan
başladılar ve “Benim çocuğum Türkçe okumak istemiyor” diye dilekçe doldurup imzalattılar. Kurban
kesmek, çocukları sünnet
ettirmek, camiye gitmek,
cenazeleri İslam-Türk Müslüman usulü gömmek
yasaklandı. Düğünler Türk
usulü olmayacak. Türkçe
radyo programları kapatıldı. Türkçe çıkan gazete
ve dergiler kapatıldı ve
yasaklandı.
1980 yılında Kenan Evren Paşa’nın Sofya ziyareti esnasında tüm yörede
elektrik kesildi. Kesilme
sebebi ise Türklerin televizyon izlemelerini engellemekti.
1985 yılında köy kütüphanesindeki Türkçe kitaplar toplatıldı ve imha
edildiler. Aynı yıl Kara
Ömerler mahallesinden
Mümün Yusufov kayboldu. Üç ay sonra ormanda
cesedi bulundu.
Bir yıl sonra Semerciler mahallesinden Sevim
Ahmedov motosikletiyle
Koşukavak’a gitti ve bir
daha geri dönmedi.
Aralık 1984-Ocak 1985
Jivkov rejimi tanklarla etrafı kuşatarak asimilasyon
politikasının son aşama-
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Bezirganlar köyü ve çevresi
sını uyguladı. Türklerin
adlarını slav (Bulgar) adlarıyla değiştirdi. 1985 yılının Ocak ayında bir grup
memur ve milisler köye

Niyazi KURT
geldiler, halkı köy meydanına topladılar, herkes silah zoruyla içinde Bulgar
adı bulunan dilekçelere
birer imza attırıp gittiler
ve herkese birer şok yaşattılar. Mezarda yatan
Atalarımız bile birer Bulgar adı aldılar. Onların da
kemikleri sızladı. Türkçe
konuşmak, Türkçe müzik
dinlemek Türkçe şarkı
ve türkü söylemek suç
oldu. Terminallerde ve
tren garlarında, otogarlarda nöbetçi memurlar
dolaşıyordu. Eğer Türkçe
konuşurken duyarlarsa
bir kelimeye 5 leva alıyorlardı. Bu cezanın 10
veya 20 levaya çıktıüı da
oluyordu. Eğer nöbetçi
memura karşı gelir veya
hakaret edersen o zaman
artık Adliyeye sevk ediyorlardı. Türkçe konuşan
Türklere nöbetçi memurlar: “Neden yabancıı dille
konuşuyorsun?” diye soruyorlardı.
1986 yılında yöremizde birkaç orman yangını
çıktı. Ertesi gün Kırcaali
Emniyet Müdürlüğünden
gelen milisler ortaokul öğrencileri derslerden alıp
sorguya çekmişler. Masum çocuklara ormanları
“Siz yaktınız” diyerek feci
şekilde dövmüşler. 1987
yılında Balabanlı (Balabanovo) köyüne yakın bir
mevkide Kırcaali Askeri
Garnizonu tatbikat yap-

tı. O tatbikatın mermileri
köyümüze yakın yerlere
düştüler ve “Kırma” mevkiindeki ormanda yangın
çıktı. O zaman tüm köy
halkı oraya koştu ve yangını söndürdüler.
“Soya Dönüş” (Vızroditelen Proses” kampanyası
5 yıl kadar sürdü. Bölgede Olağan Üstü Hal ilan
edildi. Bulgaristan’ın diğer
bölgelerinden otobüsler
dolusu milisler getiriliyor
olası bir “ayaklanmaya”
karşı halkı gözetiyorlardı.
Yerli halk ise eskisi gibi
işiyle uğraşıyordu.
N i h a y e t 19 M a y ı s
1989’da Cebel bölgesinde tüm Türkler ayaklandı
ve alınmış olan haklarının
geri iadesini istediler.
Yürüyüşe tüm bölge
halkı katılmıştı. Yürüyüş
(ayaklanma) Cebel’de
bulunan İçişleri askerleri (Vıtreşni voyski) vb.
yerlerden gelen takviye kuvvetleri tarafından
bastırılmıştı. Askerler ve

Cumhurbaşkanı seçildi.
Bulgaristan’da birçok haklar geri iade edildi ama
Türk azınlığı çok derin
yaralar aldı. Bu yaraların
sarılması ancak barış,
demokrasi, kardeşlik,
adalet, huzur ve refah ile
olacaktır.

çalışmaya gittiler.
Burada kalan köylüler
tütüncülük bittiğinden dolayı hayvancılığa yöneldiler. Birçok haneler iri başlı
hayvanlar ve koyunculuk
yapıyorlar. Hayvanların
sayısı çoğaldı. Piyasada

Bezirganlar köyünde
ve çevresinde şimdiki
durum
Yukarıda da belirttiğim
gibi köylerdeki nüfusun
çok azaldığından üç köy
(Bezirganlar, Dereköy ve
Sırtköy) muhtarlıklar birleştirilmiş.
1980’lerde Kooperatif
Başkanı Pavel Kostov’un
önderliğinde Alan Çayırları tarlaya çevrilmiş ve buralara tütün ekilmişti. On
yıl kadar tütün ekilmiş ve
çok bol mahsul alınmıştı. Zorunlu göçten sonra
Kooperatif dağıldı, makinalar, traktör vb araçlar
satıldı. Şimdi bu tarlalar

Bezirgan İlköğretim Okulu’nda 8. sınıf öğrencileri
Eğitim - Öğretmen Yılı: 1978-1979
Sınıf Öğretmeni - Fikret Muhammed
çok sayıda milisler bölgede terör estirdiler. Ev ev
gezerek dövmedik erkek
bırakmadılar. Aydınları ve
memurları o kadar dövdüler ki, insanların çoğunu
koyun derisine sardılar.
Hükümet çare olarak
“Zorunlu Göç” kararını
aldı. Zamanın T. C. Başbakanı Turgut Özal sınır
kapılarını açtı ve 2-3 ay
içerisinde Türkiye’ye 320
bin Türk göç etti.
Kasım 1989’da Todor
Jivkov görevden alındı. Özal ise Türkiye’ye
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otlanmış ve yine çayır
haline geldi. Tütüncülük
bitti denebilir.Boş kalan
göçmen evleri ve kamu
binaları yürek sızlatıcı
duruma düştüler.
Her köyden nüfusun %
90’ı gitti, köylerde nüfusun
ancak %10’u kaldı. Zorunlu göçten başka birçok
gençler dış memleketlere

sığır eti ve koyun etlerinin
fiyatları ucuzladı.
Zorunlu göçten önce
köye günde 3 defa otobüs
geliyordu. Şimdi ise yalnız (sadece) Pazartesi ve
Cuma günlerinde geliyor.
Köylerde okullar kapatıldı. Öğrenciler için köye
günde (sabah ve öğlen) 2
defa okul taşıtı geliyor.
SON

Görükle’de Nuri
Turgut Adalı’yı anma
töreni yapıldı
07.08.2011 y. Görükle göçmen konutlarında bulunan Nuri Turgut Adalı anıtı önünde ölümünün
7. yılında Nuri Turgut Adalı ve dava arkadaşları
anıldı. Törene Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
başkan yardımcısı Ruşen Riza ve HÖH eski milletvekili Ahmet Hüseyin de katıldı. Anma töreninde
Nuri Turgut Adalı’nın Nelson Mandela’dan sonra

hak ve özgürlük için en çok hapis yattığı (Nelson
Mandela 40 yıl, Nuri Turgut Adalı 23 yıl yatmıştır)
dile getirildi.
BAL-GÖÇ Görükle Şube Başkanı Nazif Cesur
konu ile ilgili Kırcaali Haber gazetesine şunları
paylaştı: „Nuri Turgut Adalı bu kadar mücadele
etmesine rağmen sadece hemşerileri tarafından
tanınmaktadır. Nelson Mandela’yı ise tüm dünya tanıyor. Biz camia olarak onun mücadelesini
gençlerimize, gelecek nesillere iyi aktarmalıyız
diye düşünüyorum. Ayrıca Nuri Turgut Adalı niye
Nobel barış ödülü adayı olmasın. Bununla ilgili
çalışmaya da karar verdik.”
Kırcaali Haber
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Unutulan Balkan Türklerinin Sorunlar Grafiği Üzerine Bir Değerlendirme

Kader ÖZLEM
Geçen sayıdan devamı

Makedonya ve Kosova
Türklerinde de kimliksel tehditlerin yaşandığı
gözlenirken; Batı Trakya
ve Bulgaristan’dan temel
farkları, tehdidin kaynak
noktasının Müslüman bir
topluluk olmasıdır. Nüfus
sayımlarında Türklerin
Arnavutlar tarafından
farklı bir kimlik beyanına
zorlanmaları bu noktada
temel olabilecek bir örnektir.
Makedonya ve Türkiye
arasındaki olumlu ikili ilişkiler Türk azınlığın durumunda göreli bir iyileşme
yaratsa da; Türkçe’nin
resmi dil olma sorunu
(yüzde 20’lik nüfus sınırlaması), Türkçe eğitim ve
hassas olan etnik ve dinî
dengeler (Şubat 2011’de
Üsküp’teki çatışma örneği) önemli konu başlıklarıdır. Makedonya Türkleri için esas tehlike ise
azınlık grubu içerisindeki
görüş farklılıkları ve kuHer yıl av sezonu
açılınca avcılarda bir
uyanış, bir coşkulu
heyecan yayılır gider.
Sabırsızlıkla beklenen
o gün gelip çattı.
Tüfekler yine patlayacak. Şakalaşmalar,
zevzeklik bir başka.
Kimi köpeğini över,
kimi tüfeğini. Tenkit
noktasına kimse düşmez. Kedi gibi ayağının üstüne düşerler
hep. Zaten avcılığın
tadı da bu ya. Hafta içi
gerginliği sıkıntılı stresi doğaya bırakmak,
yakın uzak yamaçlara
bakmak bir başka duygular avcıları.
Avcı arkadaş, gel
şöyle eğri oturalım
doğru konuşalım. Bir
zamanlar yamaçların
kayalıklarında kekliklerin ötüşü doğayı bir
başka canlandırırdı.
Şimdi eski avcıların
dillerinde bir efsane.

rumsal bölünmüşlüktür.
Yaklaşık 70 bin kişilik bir
azınlık grubunun 3 siyasi
partiye ve 50’nin üzerinde sivil toplum örgütüne
bölünüp, bütüncül hareket edememesi izahı zor
bir durumu ifade etmektedir. Özellikle, Haziran
2011’deki seçimler bu
bölünmüş yapıyı çok
daha belirgin hale getirmiştir. Ne var ki, azınlığın
içsel sorunuymuş gibi
gözüken bu statükonun
devamını isteyen ülke,
bölge ve kıta geneline
yayılan odakların var olduğu bilinegelmektedir.
Kosova Türklerinin bölünmüşlük sorunu Makedonya Türklerine nazaran çok daha minimize
edilmiş bir durumdayken;
Türkçe konusunda yaşanan sıkıntılar kaygı verici
boyutlara ulaşmıştır. Örneğin, 1974 Yugoslavya
Anayasası’nda Türkçe
resmi dil statüsündeyken,
Türkler de kurucu unsurlardan birisiydi. 2008 yılında bağımsız olan Kosova Anayasası’nda ise,
Türkler azınlık bir grup
haline getirilerek, Türkçe
resmi dil olmaktan çıkarılmış, yerel yönetimler
düzeyine indirgenmiştir.
Kurucu unsur kapsamına
ise nüfus açısından ezici çoğunluğu oluşturan
Arnavutların yanı sıra,
bugünlerde Mitroviça’da
Müslüman Kosovalıla-

ra kurşun sıkan sadece
Sırpların dâhil edilmesi
düşündürücü olmuştur.
Kosova’da 2005 yılından
itibaren Resmi Gazete
Türkçe olarak da yayınlanmaktayken; 2010 yılında baskısı kaldırılmak
istenmişti. Neyse ki, gö-

istenilen düzeyde değildir. Yine aynı şekilde,
Makedonya’daki resmi
için yüzde 20’lik nüfus
kotası, Kosova’da yüzde
5 olarak karşımıza çıkmaktadır. Ne var ki, yasal mevzuat bunu emretse de, Prizren Belediye

rünürde KDTP’nin, arka
planda ise Türkiye’nin
etkin girişimleri bu süreci lehte sonuçlandırmıştır. Geçmiş dönemlerde
kapatılan/ kapanmak
zorunda kalan Yeni Dönem Gazetesi ile Temmuz 2011’de Mehmetçik
FM’in alınan bir kararla
yayın hayatına son vermesi (Kosova’daki Türk
askeri bu kararı almıştır) Türkçe’nin akıbetini
düşündürür olmuştur.
Kosova’da Türkçe olarak
yayın hayatına başlayan
yeni neşriyatlar olsa da;

ambleminde olduğu gibi
uygulama hataları görülmektedir. Kazanılan hukuk mücadelelerine rağmen, Kosova’da üstünlerin hukukunun egemen
olduğu görülmektedir.
Okullarda Türkçe eğitim
görenlerin sayısındaki
azalma ile üniversitelerdeki Türk akademisyenlere yapılan baskılar
işin farklı bir boyutunu
oluşturmaktadır. Bütün
bunlarla birlikte, Kosovalı Türklere hâkim grubun
etnik baskıları dâhil edildiğinde, sanılandan daha

Avcı arkadaş, rastgele!

Nerede şimdi o eski
günler?! Ormanda,
ovada fıkır fıkır tavşanların zigzaklı kaçışı doldururdu avcının
gönlünü. Karacalar
renklendirirdi doğanın

güzelliğini.
Avcılık atalarımızdan kalma bir mirastır,
spordur. Bu spor kurallara göre uygulanmalıdır. Kaçanı uçanı
sınırsız yok edersek

bir gün köpeğimizle
tüfeğimizle baş başa
kalırız. Bir elmayı yemek istiyorsak ağacını
kesmeden yemeliyiz.
Gel söndürmeyelim
bu canı. Bohçacılık

çetrefilli bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Kosova
ve Makedonya’daki etnik
baskı konusunun arka
planında Türkiye’den bölgeye giden gerek kamu,
gerek yerel yönetim görevlilerinin göz yummasının etkili olduğu anlaşılmaktadır. Kanaatimizce
Ankara’nın genel olarak
bu faaliyetlere kayıtsız
kalması, ‘Katolikleştirilme
tehdidi altında bulunan
Kosova’nın Müslüman
kalabilmesini sağlamak
için, dindaş Arnavutları
üzmemek, bilakis kazanmak ve Priştina’yı
Ankara ekseninden fazla
uzaklaştırmamak’ stratejisine dayanmaktadır.
Balkan Türklerinin ifade
edilmeye çalışılan bu
sorunlu grafiğinin arka
planında, tarihsel Şark
Meselesi bulunmaktadır. Konjonktür itibariyle
modernize edilen söz
konusu tarihsel kavram,
ilk ortaya çıkışı itibariyle, Türkleri Avrupa’dan
atmak ve daha sonra
geldikleri yere geri göndermek olsa da; yapılmak istenen bu suikast
Lozan’la durdurulmuştu.
Daha sonra farklı formatlara bürünen proje,
Soğuk Savaş sonrası
dönemde modern haliyle
ortaya çıkmış; ilk denemesini Bosna Hersek’te
yapmıştır. 11 Eylül 2001
sonrası süreçte ise,

Avrupa’da iyice kendini
hissettiren İslamofobia,
sıradan muhafazakârları
bile etki altına alırken;
aşırılık yanlılarını ise
daha da sertleştirmiştir.
Avrupa Birliği belgelerinde adını Türklerin verdiği
Balkanlar ifadesi yerine
‘Güneydoğu Avrupa’
kullanılması konusunda ısrardan, Norveçli
cani Anders Breivik’in
manifestosundaki ilgili
ifadelere; Balkanlar’da
Yugoslavya’nın kanlı dağılma sürecinden,
bölgedeki Türklerin birbirinden bağımsızmış
gibi gözüken ama aynı
bütünün parçaları olan
sorunlarına kadar geniş
bir yelpaze Modern Şark
Meselesi’nin görünen yüzünü işaret etmektedir.
Avrupa’nın İstanbul’dan,
Türkiye’nin ise Bosna’dan
başlayan güvenlik eksenleri Balkanlar coğrafyasında çakışmaktadır.
İki aktörün farklı güvenlik algılamalarının uzun
vadede taban tabana
tezat olduğu görülmektedir. Balkan Türklerinin
sorunları zamanla iyice
kemikleşen bir görünüme bürünürken; Ankara
Yönetimi’nin uzun vadeli
politikalar izleyerek daha
sistematik ve profesyonel kurumlarıyla hareket
etme zarureti ortaya çıkmaktadır.
SON

hevesini durduralım.
Amellik imanımızı bozar. Uluyu dinlemeyen
bir gün ulur.
Avcılık esnasında
önemli kuralları bir
daha hatırlasak iyi
olur.
Hatalar habersiz gelir biliyorsunuz. Tüfeğimizi kullanırken avımızı tam göremeyiz, görmediğimiz halde tetiği
çekmeyelim. Acelelik
püsküllü beladır. Yürürken tüfeğimizi kilitli
tutalım. Av esnasında
alkol kullanmayalım.
Sütü taşırırız. Grup
halinde avlandığımızda yöneticimizin tavsiyelerini dinlemeliyiz.
Sürekçiler ve avcılar
av esnasında portakal
renkli elbise taşımalıdır. Yeşil ormanda fark
edilmesi çok önemlidir.
Ateş yakarken dikkatli
olmalıyız. Ateşi söndürmeden bırakmaya-

lım. Yangına yol açabilir. Toplandığımız
zaman tüfeğimizden
fişeklerimizi çıkarmalıyız. Dolu tüfeğimizi
çoban sopası gibi dayamayalım. Köpekler
boğuşur yıkar ateş alır,
bela olur. Evde bile tüfeğimiz temizlenmiş
halde demir sandıkta
kilitli tutulmalıdır.
Her avın bir sınırı ve
av süresi vardır. Bunu
aşmamalıyız. Aşarsak bohçacı olmuşuz
demektir. Avcılık tüzüğünde daha bir çok
kuralı bulabiliriz. Ava
çıkmadan önce bir
göz atmamız yerli olur.
Tüm avcı arkadaşlara
bol şanslar, rastgele
diyelim. 2011 av sezonu gönlümüzce olsun.
Hatadan beladan Allah
korusun.
Bayram KUŞKU,
Boyan Botevo

17 Ağustos 2011

4

Kırcaali Haber

Sayfa 4

Ardino bölgesinde eski gelenekler yaşatılıyor
Güner ŞÜKRÜ

Müslüman âleminin kutsal ayı Ramazan’da tutulan oruç sırasında gün
doğmadan önce davul
çalınması en güzel adetlerden biri. O zaman müminler sahura kalkıyor ve
ondan sonra gün batımına kadar yemek yemiyor,
su veya herhangi başka
içecek içmiyor.
Ardino /Eğridere/ Camisinin imamı Orhan Yakub,
Belediyenin tüm köylerinde özel olarak seçilmiş
Ramazan davulcuları olduğunu paylaştı. Ardino
kasabasının semt ve mahallelerinde ise onlar üç
kişi. İmam, davulcunun
sabahın erken saatlerinde
müminleri sahura kaldırma adetinin bölgede asırlardan beri süregeldiğini

belirtti. Davulcunun köy
veya mahalleleri gezip
ayrı ayrı evlerin önünde
davul çaldığını, evde bir
ışık görene dek yoluna
devam etmediği ve bunun Ramazan boyunca
her sabah tekrar edildiği
vurgulandı.
Davulcunun son oruç
gününde ise ev sahiplerinin bayramını kutlayıp,
onlara uygun mani okuduğunu ve Ramazan boyunca onları sahura kaldırmasının teşekkür ifadesi olarak da kendisine
gönülden koptuğu kadar
para ve hediye verildiği
paylaşıldı.
Ardinolu 71 yaşındaki
Şevket Eminov 40 yıldan
fazla Ramazan’da davulculuk yapıyor. Şevket
Efendi, “ Bundan 20-30
yıl önce davulculuktan

büyük gelir elde ediliyordu, çünkü insanlar bize

Momçilgrad Belediyesi sınırları
içerisinde rüzgar çiftliği kurulacak
Momçilgrad (Mestanlı)
Meclis üyeleri Gruevo
köyü arazisinde “Rüzgar
Çiftliği” kurulması için
parselleme planı içeren
ayrıntılı kalkınma planı
onayladılar. Rüzgar çiftliği kurulması için yatırım önerisini Sofya “Global Enerji” LTD. Şirketi
yapmıştır. Projeye göre,
Mestanlı kasabası, Gruevo, Mançevo, Pleşintsi
ve Çobanka köyleri arazilerinde19 rüzgar jeneratörü ile bir rüzgar çiftliği
kurulması öngörülüyor.
Rüzgar jeneratörleri yatırımcının sahip olduğu ve
devlet ormanlarında bulunan alanlara kurulacaklar.
Çevresel etki değerlendirmesi üzere alınan kararla

sadece 136 leva ve aile
bütçesini tamamlamak
için yeterli değil. Ramazan ayının sonunda müminlerin bana daha bol
bahşiş vermelerini umuyorum” diye ifade etti.
Bir aylık oruç tutma her
Müslüman’ın fakirlere,
açlık ve acı çeken insanlara yaklaşması fikriyle zorunlu kılınmıştır.
Ramazan, af, istiğfar ve
merhamet ayıdır, hayır ve

Ramazan Bayramı ilk
defa 625 yılında kutlanmaya başlanmıştır.

Kirkovo Belediyesi naylon kullanmama
ulusal kampanyaya katıldı
Haskovo Bölgesel Çevre
ve Su Müffettişliği yatırım
önerisini onaylamıştır. Her
bir jeneratör 2 MW güçünde olacak. Jeneratörler
mülklerde ayrı ayrı alanlara inşaat edilecekler.
Üretilen elektrik enerjisi,

Ulusal Elektrik Şirketinin
ulusal elektrik şebekesine bağlanması için trafoya gönderilecek. Yatırım
önerisini kapsayan bölge,
koruma altında bulunan
alanlar sınırları içerisinde
bulunmuyor.

Resmi Murat, Ardino Belediyesi
yollarının tamiratını yerinde denetledi
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Murat,
2011 Yatırım Programı
dahilinde yapılan Belediye yollarında tamir işlerini
denetledi. Başkan, Gorno
Prahovo (Yukarı Tosçalı)
köyünde çalışan Kırcaali
“Meatsa” Şirketi işçilerinin Dolno Prahovo (Aşağı Tosçalı) yönündeki ana
yolda ve köyün sokak şebekesinde yaptıkları tamir
işlerini yerinde izledi.
Tamir işlerini yöneten
Necattin İdriz, yollarda
inşaat tamirat yapılacak
olan sıradaki yerleşim
yerlerinden Mleçino (Sütkesiği), Borovitsa (Çamdere) ve Rusalsko (Ho-

çok bahşiş ve para veriyorlardı. Şimdi durum çok
daha farklı. Hiç kimse bu
zanaatla uğraşmak istemiyor. Davulcu olmazdan
önce uzun zaman çıraklık
ettiğimi hatırlıyorum. Her
sabah karanlıkta ustayla
birlikte mani söylemeye,
güzel türkü okumaya ve
tokmak vurmayı öğrenmek için ev ev geziyordum” diye paylaştı. Davulcu, “Emekli maaşım

cömertlik zamanıdır. Geleneğe göre, sadakanın
daha fakirlere, hastalara,
öksüzlere, dul kadınlara
din mensubiyetleri gözetilmeden verilmesi gerekiyor. Ramazan Bayramı öncesi zekat ve fitre
paraları veriliyor. Bunun
anlamı ise, daha zengin
insanların mal - mülkünün
bir kısmını daha fakirlere
ayırmasıdır.
Ramazan ve Kurban
Bayramı arası zamanda
nişan ve düğün yapılmaması tavsiye ediliyor.
Çünkü o zaman içerisinde evlilik yapmanın aile
içinde anlaşmazlığa ve
tartışmalara neden olacağına inanılıyor.
Müslümanlara farz olan
oruç Ramazan veya Şeker Bayramın gelmesiyle
sona eriyor. Ramazan
Bayramına üç gün kala
Kadir gecesi idrak ediliyor. O zaman göklerin
açıldığına ve Müslümanların bulundukları dileklerin Yüce Allah tarafından
kabul edildiğine inanılıyor.

taşlı) köyleri olduğunu
paylaştı. Necattin İdriz,
“Sütkesiği köyünde Golitsa Mahallesine uzanan
sokakta, Çamdere’de ise
“Dedeoğullar”mahallesi

yolunda tamirat yapılacak. Hotaşlı köyünün yol
kısımlarında ise çukurlar
doldurulup, yeniden asfalt
dökülecek” dedi.
Güner ŞÜKRÜ

Kirkovo (Kızılağaç)
Belediyesi de Bulgaristan Ulusal Televizyonu ve Çevre ve Su
Bakanlığı’nın başlattığı “Naylon poşetleri
modada değil-başka
seçimimiz de var!”
başlığı altında gerçekleştirilen ulusal
kampanyaya katıldı.
Bununla ilgili, Belediye İdaresinden gönüllüler birkaç gün
boyunca tüm yerel
muhtarlıklara özel
kampanya için dikilen 1 200 bez torba
dağıttılar.
Amaç, bez ve kağıt
torbalar kullanılmasını teşvik edip, insanları naylon poşetlerini
kullanma alışkanlığndan vazgeçirmeydi,
çünkü naylon doğal
yolla yok olmadığı için
çevreye çok zarar veriyor. Yolda rastlanan
vatandaşların çoğu

her gün ürün taşımak
için kullandıkları naylon poşetlerini bez
torbalarla değiştirme
fikrini hemen kabul
ettiler. Gençler ise,
gerçekten naylonun
modern olmadığını,
üstelik doğayı kirlettiğini ve yok olmasının
yüzyıllar sürdüğüne
inanıyorlar.
Avrupa Birliği (AB)
Komisyonu tüm üye
ülkelerde naylon poşeti kullanılmasına
vergi ödenmesini
veya kullanılmasının
yasaklanması fikrinin

genel tartışılmasını
yapmaya başlamış
durumda.
Naylon poşetleri kullanımının azaltılması
ve onların yarattığı
çevre kirliliğiyle savaşın aktivize edilmesi yolları aranıyor.
İstatistiklere göre, AB
ülkelerinde her kişi
yılda ortalama 500
tek kullanılışlı poşet
kullanıyor ve onların
çoğu gerçekten sadece bir defalık işe
yarıyor.
Kırcaali Haber
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Belediye Başkanı Azis, “Köprü: Kültürler Kavşağı” Projesinin Anlaşmasını İmzaladı
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,
“Bölge Gelişimi” Operasyonel Programı “Yenilikçi
Kültür Faaliyetlerini Destekleme ve Yaygınlaştırma” BG161PO001/1.110/2010 Mali Destek Şeması tarafından finanse
edilecek olan “Köprü:
Kültürler Kavşağı” Projesinin BG161PO001/1.110/2010/033 anlaşmasını imzaladı. Projenin
toplam değeri 418 152
Leva’dır. Bunlardan 393
307.60 Leva’sı “Bölge
Gelişimi” Operasyonel
Programı mali desteğidir. Projeyi gerçekleştire-

cek genel kurum Kırcaali
Belediyesi’dir, partneri ise
“KRIG Sanat Merkezi”
Vakfı’dır.
Proje dâhilinde iki gruba
ayrılan, birkaç çeşit faaliyeti içeren Yenilikçi Kültür
Faaliyeti’nin gerçekleştirilmesi ön görülüyor. Bu etkinliklerin bazıları sanat
ve seyirci arasında yeni
bir iletişim kurulmasını
sağlayacak, diğerleri ise
kültür gelişmelerini, kültür
uygulamalarını ve seyirci
gelişimi konularını ele
alacak.
İlk gruba “Sanat Günleri” dâhil edilmiştir: “Ben
ve Şehrim”, Fotoğrafçı-

şarkı ve müziğini içeren
“Müzik Günü” reklam ve
bilgi kataloğonu hazırlamak ve yayınlamak yer
almakta.
Proje dahilinde, yenilikçi kültür faaliyetlerini ve

Lütfi Mestan, Parlamento
kürsüsünde konuşan
milletvekillerinden 6. sırada

lık Günü, Müzik Günü,
Masallar Günü; Fotoğraf
Workshop’u; “Köprü” Hafta Sonu Festivali; “Eski

Kırcaali” Açık Hava Sergisi. İkinci gruba ise çok
kültürlülük hafızasının
araştırılması; bölgenin

HÖH heyeti Bursa’da Göçmen Dernekleri temsilcileriyle görüştü
HÖH Genel Başkan
Yardımcısı Ruşen Rıza,
Haskova (Hasköy) Milletvekili Güner Serbest
ve Saliha Emin, Ahmet Hüseyin ve İsmet
Kahraman'dan oluşan
HÖH ekibi; BGF Genel Merkezi'nde, BALGÖÇ Genel Merkez ve
Şubeleriyle, Bursa'daki
Bulgaristan ile ilgili derneklerin yöneticileriyle
toplantı yaptılar.
23 Ekim'de yapılacak
olan Cumhurbaşkanlığı
ve yerel yönetimler seçimleriyle ilgili bilgiler
veren ekip, Türkiye'deki

41. Bulgaristan Millet Meclisi’nin Basın Bürosu elinde
bulundurduğu istatistiklere göre “Parlamento Kürsüsüne Çıkan Milletvekilleri“ sıralaması hazırladı. Bu sıralamada Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali
milletvekili Lütfi Mestan’ın 6.yeri aldığı duyuruldu.
İstatistikler, Parlamento kürsüsünde en çok Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) milletvekili Maya
Manolova’nın konuştuğunu gösteriyor. O, sözü 780
kere almış ve toplam 38 saat 8 dakika konuşmuştur.
Fakat en çok konuşma 1275 kere GERB milletvekili
İskra Fidosova yapmıştır. O, konuşmalarının uzunluğuna göre, 35 saat 58 dakika ile ikinci yere diziliyor. Demokratik Güçler Birliği’nin (SDS) lideri Martin Dimitrov
yaklaşık 28 saat konuşma yapmasıyla üçüncü sırada
yer alıyor. Onun ardında sırasıyla GERB partisinden
Menda Stoyanova, “Bulgaristan İçin Koalisyon” oluşumundan Mihail Mikov, HÖH’nden Lütfi Mestan ve
Ataka partisinden Pavel Şopov bulunuyorlar.

Ardino Belediyesi, Evde Bakım
Hizmeti projesinin finanse
edilmesine aday oldu

seçmenlerin seçimlerde
oy kullanabilmesi için

dilekçe doldurup Bulgar yetkililerine ulaştır-

maları gerektiğini hatırlattılar.

Kırcaali’de Avcı ve Balıkçılar Ulusal Şenliği
Bulgaristan Avcı ve
Balıkçılar Derneği’nin
ulusal şenliği ilk defa
başkent dışında,
Kırcaali’de gerçekleştirildi. Bu şenliğin burada
düzenlenmesinin başlıca sebebi, ülkede en
eski derneklerden biri
olan Kırcaali Avcı ve Balıkçılar Derneği’nin 90.
kuruluş yıldönümüydü.
Binlerce Kırcaalili, av
hayvanlarının ve balıkların korunması için katkıda bulunan bölgedeki
avcı ve balıkçılara ödül
verme törenini, avcı köpeği sergisini, Vievska
Grubunun gösterilerini
izlemek için Gorubso
parkına gelmişlerdi.
Şenliğin konukları,
Bulgaristan Avcı ve Balıkçılar Derneği Başkanı
İvan Petkov, Vali İvanka Tauşanova, Kırcaali,
Çernooçene ve Ardino
belediye başkanları, ülkedeki avcı ve balıkçı

gelecekteki benzeri faaliyetleri düzenlenmesinde
yardımcı olacak gerekli
ekipmanlar alınacaktır
(ses, aydınlatma ve video
aygıtları, multimedya, ekranlar, vitrinler vb.).

derneklerinin temsilcileri ve Kırcaali vatandaşları oldu.
Şenliğin başka bir atraksiyonu da, 1924 yılında Belograd köyünde doğan ve konuklar
önünde avcı köpeğinin
maceralarını anlatan
Şaban Hacı Ali oldu.
“Borovitsa” avcı grubunun üyesi olan Bay Şaban: “Çok iyi bir köpek,
eğer sadece tilki kovalamasını söylersem, sa-

dece onları, tavşanları
kovalamasını istersem,
tavşanları kovalıyor.
Anlıyor! Onunla ülkemizi birçok uluslar arası
sergide temsil ettik ve
köpeyimle gurur duyuyorum” dedi.
B e l e diye B a ş kanı
Müh. Hasan Azis ise
avcı ve balıkçıları mutlu edecek haberi verdi.
Belediye, Kırcaali’deki
avcı ve balıkçılar için
iyi bir tesis haline gele-

bileceği “Jinzifovo” barajı yakınlarındaki alanı
derneğe vermiştir. Müh.
Hasan Azis: “Bu, doğaya ve güzel bölgemize
karşı, derneğin ve bölge yönetiminin ortaklaşa politikası ve sevgisinin bir örneğidir” dedi.
Bulgaristan Avcı ve
Balıkçılar Derneği Başkanı İvan Petkov, konuşmasında Kırcaali
derneğinin otoritesine
değindi ve: “Böylece
sizler, Avcı ve Balıkçılar Derneği’nin tarihi
misyonu olan Bulgaristan doğasını koruma ve zenginleştirmeyi
gerçekleştirmiş oluyorsunuz” dedi.
Vali İvanka Tauşanova
ise, avcılığın ve balıkçılığın sadece tutku ve
hobi olmadığını, onların
büyük bir sorumluluk da
olduğunun altını çizdi.
Kırcaali Haber

Ardino (Eğridere) Belediyesi, “Riskli Gruplardaki İnsanlara İş ve Aktivite Sağlamak İçin Yeni İmkanlar”
projesiyle “İnsan Kaynaklarını Geliştirme” Yürütme
Programınca finanse edilmesine aday olmuştur. Amaç,
Evde Bakım Hizmeti sosyal kurumunun kurulmasıdır.
Projenin değeri 297 405 Leva ve Ardino Belediyesi
köylerinden sosyal bakımdan dar gelirlileri ve riskte
bulunanları kapsayacak. Proje faaliyetleri üzere, görevlendirilmiş 20 sosyal işçi, 80 kişiye hizmet verecek.
Bu esnada Ardino’daki eski BKS binasında yemekhane, mutfak ve tuvaletler için odalar onarılacak ve
gereken mutfak donatımı tedarik edilecek. Projenin
süresi 18 ay, sosyal hizmet ihtiyacı olanlara 1 sene
boyunca sunulacak.

Tarım sektörüne gelecek yıl
yarım milyar leva ayrılacak
Tarım ve Gıda Bakanı Miroslav Naydenov, İsperih’teki
Tarım Lisesi Okuluna yaptığı ziyaretinde tarım sektörünü ilgilendirecek çok önemli açıklamalarda bulundu. Naydenov önümüzdeki yıl tarım sektörüne 2012
yılı bütçesinden 500 milyon leva ayrılacağını açıkladı.
Bütçeden ayrılacak olan paraların tarım sektöründeki ayrı branşlarda gerektiği şekilde paylaştırılacağını
açıklayan Naydenov, tütün üreticileri için de gelecek yıl
3 milyon daha fazla bütçe ayrılacağını bildirdi. Geçtiğimiz yıl tütün üretimi için ayrılan bütçe 70 milyon leva
olarak belirlenmişti. Ayrıca ziyarette bulunduğu Tarım
Lisesi hakkında da açıklamalarda bulunan Naydenov,
bu gibi tarım hakkında eğitim veren okullara daha fazla
yatırımın yapılması ve ileride tarım işleriyle meşgul
olan gençlerin arttırılması gerektiğini savundu. Kendi
kızı hakkında örnek veren Naydenov, kızının liseden
mezun olduğunu ve üniversitede ‘sanat tarihi’ bölümü
okuyacağını bildirdi. Kendi kızının ve onun arkadaşlarının arasında hiç kimsenin tarım hakkında eğitimini
devam ettirmek istememelerinden yakınan Naydenov
tarım sektörünün ileriye taşınabilmesi için çok çalışmak gerektiğini vurguladı.
Kırcaali Haber
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Sofya’da "İnsanın Yararına Din" Konferansı

Semavi dinlerin temsilcilerini
bir araya getiren "İnsanın Yararına Din" konulu uluslararası
konferans, başkent Sofya'da
yapıldı.
Bölge ve Avrupa ülkelerinden Müslüman, Hristiyan ve
Musevi temsilcilerinin katıldığı
konferansta konuşan Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü
Mustafa Aliş Haci, İslam dininin
temelinin sevgi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dini marjinal bir şey olarak
algılamaktan vazgeçmeliyiz.
Din, politikacılara hizmet edemez. Maalesef Bulgaristan'da
politikacılar ile dini temsilciler
arasında gerginlik sürüyor.
Bulgaristan'da komünizm tüm
dinlerin ortak düşmanıydı. Biz
onu yenmeyi başardık. Ancak
komünizmin miras bıraktığı düşünce tarzı üzüntü verici şekilde
hala sürüyor."
Bulgaristan'da kimi politikacıların halkın dini inançlarına
saygısını yitirdiğini savunan
Haci, ırkçı ATAKA partisi lideri
Volen Siderov'un öncülüğünü
yaptığı bir eylemi anımsatarak,
"20 Mayısta dininden uzaklaşan politikacılar ibadete, cuma
namazına giden Müslümanlara
saldırdı" dedi.

"Dinden Uzaklaşan
Saldırgan Olur"

"Dinden uzak olan insanların
saldırgan olduğu" görüşünü dile
getiren Haci, Bulgaristan'da bu-

dik. Din yerinde durabilseydi, o
kadar çok yasa ve cezaevlerine
ihtiyaç duymazdık."

Tel Aviv Hahamı

günlerde de birçok Müslüman'ın
haklarının sınırlandırıldığını
söyledi. Başmüftü Haci, ülkede
Müslüman ibadet yerlerine karşı
saldırıların yapıldığını, dini anlayışları kapsamında baş örtüsü
takan kadınların devletin resmi
kurumlarına erişiminin engellendiğini belirtti.
Başmüftü Haci, lise düzeyine
dek okullarda din derslerinin
mecburi hale getirilmesini de
istedi.
Bulgar Ortodoks Kilisesi ruhani lideri Patrik Maksim'i temsilen konferansın açış konuşmasını yapan Varna Metropoliti
Kiril'in "Umarım bu konferans
Bulgaristan'da dinler arasındaki gerginliği azaltacaktır" diye
imalarda bulunuğunu belirten
Haci, ülkede dini bir gerginliğin asla yaşanmadığını, dinler

arasındaki uyumun "örnek olabilecek derecede iyi" olduğunu
söyledi. Haci, Metropolit Kiril'in
bu sözlerine anlam veremediğini kaydetti.

Metropolit Kiril

Bulgaristan Ortodoks Kilisesi ruhani lideri Patrik Maksim'i
temsil etmekle görevlendirildiğini açıklayan Varna kenti Metropoliti Kiril, Bulgaristan'da "dinler
arasındaki gerginliğin azaltılmasını" konferansın vereceği mesaja bağladı.
Metropolit Kiril, açış konuşmasında şunları söyledi:
"Bulgaristan'da kutsal aile birimi gittikçe çöküyor. Ülke olarak
dünyada ölüm oranı konusunda birincisiyiz. Okullar şiddet ve
saldırganlık alanına dönüşmüş
durumda. Okullarda mecburi din
dersleri olsaydı bu hale gelmez-

Kırcaali ili’nin 55 köyünde muhtar seçimi yapılmayacak
Kırcaali Belediyesinde “Sivil Kayıt ve Yönetim Hizmetleri” Genel Müdürlüğünden
alınan bilgiye göre (GRAO)
23 Ekimde yapılacak Yerel
Seçimlerde Kırcaali ilinde 55
köyde muhtar seçilmeyecek.
Yeni Seçim Yasasına göre,
ancak en az 350 nüfuslu
köylerde muhtar seçimi yapılacak. Bu sayıda nüfusa

sahip olmayan köylerin 14’ü
Krumovgrad (Koşukavak)
Belediyesinde bulunuyor.
Dört yıl önce orada 48 muhtar seçilmişti, şimdi ise onların sayısı 34’e inmiştir.
GRAO’nun listeleri Merkez Seçim Komisyonunun
kararı üzere hazırlanmıştır
ve 21 Haziran’a doğru daimi adreste bulunan kişilerin

sayısını kapsadığı açıklandı.
Bu listelerde yer alan kişilere göre, seçim denetçileri 23
Ekim 2011 tarihinde yerel
yönetim oylaması yapılmasını belirleyecekler.
Bulgaristan genelinde ise,
toplam 950 köyde yeni Seçim Yasası’ndan dolayı muhtar seçme hakkı kaybedilmiştir.
Kırcaali Haber

Bulgaristan vatandaşları ortalama 700 Levaya çalışıyorlar
Ulusal İstatistik Enstitüsünden
ortalama aylık işçi maaşlarının
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yaklaşık 700 leva civarında olduğunu bildirdiler. Konkre
olarak iş maaşlarının Nisan’da
710, Mayıs’ta 698, Haziranda
ise 690 leva olduğu açıklandı.
2011 yılının ikinci üç ayında
ortalama işçi maaşlarında düşüş gözlense de, ilk üç aya göre
%4,2 oranında 699 Levaya kadar yükselme görünüyor.
Maaşlarda en çok yükselme
%9,7 oranında mali ve sigorta
işlerinde, %7,3 oranında madencilik ve taşocakçılıkta ve

%6,9 oranında da kuruculuk
sektöründe tespit edilmiştir.
Ortalama aylık işçi maaşları
2010 yılının aynı dönemine kıyasla %9,2 oranında daha yüksek. Maaşlarda en çok yüksel-

menin ekonomik faaliyetlerde
olduğu belirtiliyor.
En yüksek ortalama işçi maaşları verilen alanlar arasında
1 547 Leva ile bilgi ve yaratıcı
ürünler meydana getirme ve
yayma, telekomünikasyon, 1461
Leva ile elektrik ve ısı enerjisi,
gaz yakıtları üretme ve dağıtma
ve de 1461 Leva ile mali ve sigorta işleri bulunuyor.
En düşük maaşta çalışan insanların ise 448 Leva ile idari
ve yardımcı işlerde, 452 Leva
ile otelcilik ve restorancılıkta ve
494 leva ile başka işlerde bulundukları ortaya çıktı.

Tel Aviv kentinin Hahamı Meir
Lau da semavi dinlerin dünyada huzur yarattıklarını kaydederek, "Dışarıdaki kainat ve su
gibi tehdidin karşısında Nuh'un
gemisindeki tüm hayvanlar huzur ve uyum içinde yaşadı. Günümüzün tehditleri farklı, ancak
bu öğretiyi unutmamalıyız" diye
konuştu.
Dünyanın asıl savaşması gereken tehlikelerin açlık, AIDS,
kanser, tansiyon, kalp yetmezliği ve ateizm olduğunu belirten
Lau, "Dinimiz, kökenimiz ne
olursa olsun, ortak düşmanımız
bunlardır" dedi.
Haham Lau, "dinlerin insanları
bölmediğini, tam tersine birleştirdiğini" ifade etti.

"Çağımızda
Ye n i
Denemeler ve Dinin Rolü"

Konferansta Türkiye'yi temsilen hazır bulunan Türkiye'nin
Sofya Büyükelçiliği Sosyal
Hizmet Müşaviri Doç. Dr. Fikret Kahraman, katılımcılara hitaben yaptığı "Çağımızda yeni
denemeler ve dinin rolü" konulu
konuşmasında, "Unutmayalım,
insanlık ailesi aynı geminin yolcusudur" dedi.
Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geminin alt, üst katında ve
güvertesinde olan herkes ge-

minin güvenliğinden sorumludur. Birileri gemide delik açıp
içeriye su girmeye başlayınca,
diğerlerinin de seyirci kalmasıyla gelecek felaket ne yazık
ki bütün yolcuların hayatına mal
olacaktır."
Kahraman, yaşadığımız çağın nimetlerinin olumlu bir tablo
meydana getirdiğini kaydederek, bu tablonun beraberinde
getirdiği riskler ve zorlukların
da unutulmaması gerektiğini
vurguladı.
Hazreti Adem ve Havva'dan
gelen insanoğlunun birbirine
akraba ve kardeş olup, "tek
çatı altında olduğunu" anımsatan Kahraman, "Aralarındaki cinsiyet, renk, ırk, dil, kültür,
bölge, din ve inanç farklılığı bir
ayrışma ve gruplaşma nedeni
olmamalıdır" diye konuştu.

Ortak Bildiri

Avrupa ve Balkanlar'ın 10 ülkesinden 100'ü aşkın semavi
din temsilcilerinin katıldığı konferansın kapanışında, alınan
kararlarla ilgili bir ortak bildiri
yayımlandı.
Başlıca uluslararası kuruluşların dikkatine sunulacak bildiride
katılımcılar, dünyadaki tüm insanlara barış, hoşgörü ve saygı
mesajını verdi.
Katılımcılar, dinin siyasi amaçlı kullanımına karşı çıkararak,
çalışmalarını sürdürmek üzere
2012 yılında Sofya'da tekrar bir
araya geleceklerini açıkladı.

Borisov: ABD ve Avrupa bizi örnek alsın
Bulgaristan’ın “son derece başarılı bir hükümet tarafından yönetildiğini” ve “istikrarlı bir ülke
olduğunu” öne süren Başbakan
Boyko Borisov, “ABD ve Avrupa
ülkeleri Bulgaristan’ın finansal
modelini örnek alsınlar!” dedi.
Ülkenin en büyük TV kanalı
BTV’ye konuşan Borisov, hükümetinin ülkenin finansal sisteminin “mükemmel yönettiğini” belirtip sözlerini şöyle sürdürdü:
“Mali anlamda ABD, İtalya ve
İspanya’nın başına gelenlere
gerçekten üzülüyorum. Tavsiyem şöyle olacak: Bu ülkelerin
yönetimi Bulgaristan modelini
benimsemelidir. Bu ülkelerin finansal disiplin ve finansal istikrar paktına ihtiyaç duyuyorlar.”
“Hiç kimse devletin kazandığının fazlasını harcama lüksüne sahip değil” diyen Borisov,
Bulgaristan’ın finansal sarsıntıları “ılımlı bir iyimserlik” ile karşıladığını vurguladı.
Bulgaristan’ın sahip olduğu
kredi reytinginin Eylülde yükseleceğini, ülkenin tüm finansal
parametrelere uygun hareket ettiğini de belirten Borisov, “2007
yılında Avrupa Birliği’ne katılan
Bulgaristan, avroya geçmeden

önce, bu para biriminin geçerli
olduğu alan bizim kriterlerimize
uymak zorunda” dedi.
Başbakan Borisov, “Avroyu
kullanan ülkeler daha disiplinli
olup, Bulgaristan’ın yaptığına
bakarak bütçe açıklarını kapatmaları gerekiyor. Böyle olursa
biz de avroya geçeriz. İki yıldır
iktidardayız ve ağır bir mali kriz
ortamında ülkeyi iyi yönetiyoruz” diye konuştu.
Avrupa Birliği’nin en yoksul ülkesi olan Bulgaristan’ın Başbakanı Boyko Borisov’un, kurduğu
GERB partisi 2009 yılında parlamento seçimleri kazanmıştı.
Eski itfaiyeci olan Borisov siyasete soyunmadan önce ülkenin
eski komünist diktatörü Todor
Jivkov ve eski kralı Simeon
Sakskoburgotski’nin özel koruma görevlisi olarak kariyer
yapmıştı.
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Nüfusun yaşlanması sosyal sistemde gerginlik yaratıyor
Bulgaristan nüfusu
Avrupa’nın diğer ülkelerinden
daha fazla yaşlanıyor. Dünya
çapında BMT 2010 yılı başındaki verilerine göre, dünyada
en yaşlı nüfusu olan ülkeler
listesinin beşinci yerinde bulunuyoruz. Ülkede yaşlı kesimin artması birçok sosyal
kurumun faaliyetlerini de zor
bir çıkmaza sürüklüyor ve iş
piyasası önünde ciddi problemler çıkarıyor. Demografik dengesizliği göz önüne
alan hükümet, bu alandaki
olumsuz eğilimleri azaltmak
yolunda Ulusal Aktif Yaşlılık
Stratejisi hazırlıyor.
Son on yılda dünya çapında
60 yaşını geçen insanların
sayısı 100 milyon kişiyle arttı
ve 700 milyon oldu. Şu an 60
yaşından yaşlı olanların oranı, toplam dünya nüfusunun
% 11’ni oluşturuyor. En genç
nüfus Afrika’da, en hızlı yaşlanan nüfus ise Avrupa’da.
7,5 milyon kişi yaşayan

Bulgaristan’da halkın %24’ü
60 yaşın üstünde. 2011 ortalarında bu oran daha da
yükseldi. Yaşlı nüfus bakımında bizden önce sadece
Japonya, İtalya, Almanya ve
İsveç var.
Çalışma ve Sosyal Bakanlığı, nüfusun yüzde 30’unun
yaşlı nüfusa denk gelmesi
durumunda sigorta sisteminin çökeceğini belirtti. Çalışanların emeklilere göre
oranı 2:1 olduğu takdirde sistem çalışabiliyor, fakat bunun
altına düşmesi durumunda
riskler ortaya çıkıyor. Tüm
AB üyeleri ülkeler arasında
Bulgaristan’ın durumu demografi konusunda en kritik
durumda olduğuna değinen
Voynova, nüfusun gerilemesinde düşük doğum oranı,
genel yüksek ölüm oranı,
ortalama ömür yaşı ve artan
göç olaylarını sebep gösterdi. Bakanlık yaşlı insanlara
destek için alınacak önlem

paketi üzerinde duruyor.
Ekonomiye katkılarını tekrar
gözden geçirilmesini isteyen
Çalışma Bakanlığı, 2012’nin
Avrupa çapında yaşlı insanların aktif hayatları ve nesiller arası dayanışma yılı ilan
edildiğini belirtti. Demografik sorunlar, AB’nin ortalama
Yurtiçi Hasılasını da etkileyecek. Sosyal Politika Bakan-

lığından Emiliya Voynova,
doğumların teşvik edilmesi,
genç ailelerin çocuk sahibi
olup, yetiştirmesi için teşvik
politikasının gerektiğine işaret etti:
“Kamuoyu yoklamalarında
gençler en az iki çocuk sahibi olmak istediklerini söylüyor. Fakat toplamda bir çifte
bir buçuk çocuk düşüyor.

T.C. Başbakan Yardımcısı Bozdağ Kapıkule'de
yurtdışından gelen vatandaşlarla anket yaptı

ğunu anlattı. Bozdağ, “Bu
başbakanlığımız yurtdışında
yaşayan vatandaşlarımızın,
soydaşlarımızın ve akrabalarımızın sorunlarıyla ilgili onların bulundukları ülkeler ve
Türkiye’de bir sorun varsa bu
sorunu çözüm esaslı takibini
içeren bir kuruluştur.” dedi.

T.C. Başbakan Yardımcısı
Bekir Bozdağ, Başbakanlık
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
tarafından Kapıkule Sınır
Kapısı’nda yapılan anket çalışmasına katıldı.
Başbakan Yardımcısı Bekir
Bozdağ’a bağlı bulunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 2010 yılında
faaliyete başladı. Bozdağ,
kurumun adının kamuoyunda duyulması ve yurtdışında
yaşayan vatandaşlarımızla
ilgili sınır kapılarında yapılan
çalışmaları yerinde incelemek üzere Edirne’ye geldi.
Edirne Valiliği önünde resmi
törenle karşılanan Başbakan

Ruse (Rusçuk) “Byala
Zvezda” Alpinizm Kulübü
Başkanı Yavor Asenov,
10 Bulgar’ın Kuzeydoğu
Türkiye’de bulunan efsanevi Ağrı Dağı zirvesine tırmandıklarını bildirdi. Grup
bu başarısı için 2 sene hazırlandığı, tırmanmanın ise
5 gün sürdüğü anlaşıldı.
Bulgarların 18 Temmuzda
Ağrı Dağı’nın doruğunda
iki tepeden biri olan ve 5
165 metre yüksekliğindeki
Atatürk tepesine çıktıkları
açıklandı.

Yardımcısı valilik makamına
geçti. Burada bir açıklama
yapan Bozdağ, kendisine

bağlı birimlerden birisinin de
Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı oldu-

Daha önceki yıllarda yurtdışında yaşayan akrabaların,
soydaşların ve akraba topluluklarının bir sorunu olduğu
zaman birçok makama derdini anlatmak zorunda kaldığını ifade eden Bozdağ, şunları söyledi: “Şimdi bunları tek
elden yürütülmesi, koordinasyonu etkin ve çözümüne
dönük adımların atılması için
2010 yılında yeni bir teşkilat
kuruldu. Edirne’de bizim sınır
illerimizden birisi. Kapıkule bizim önemli kapılarımızdan bir

Türkiye’nin efsanevi Ağrı Dağı’nı 10 Bulgar fethetti
Rusçuklu dağcılar ilk defa
Türkiye’nin en yüksek dağı
olan Ağrı Dağı’nı fethetmeyi 2000 yılında denemişlerdi. Ancak o zaman,
aralarından sadece Yavor
Asenov dağın tepesine çıkabilmiştir. O, 2002 yılında
tekrar Teodor Kasimiv ile
birlikte dağın tepesine tırmanmayı başarmışlardır.
Bu sene grupta 13 kişinin
yer aldığı, onlardan üçünün
kendilerini yükseklikte iyi

hissetmedikleri için dağa
tırmanmaktan vazgeçtiler.

Bulgarlara, Mustafa adında bir Türk yöneticisinin

Bulgaristan’da doğum oranı
bu rakamı ortaya çıkarıyor.O
yüzden çocuk yetiştirmek
için elverişli ve uygun şartlar
yaratılmalıdır” diyor.
İş piyasası da oldukça kritik.
2011 yılında iş piyasasından
yüz kişi ayrılırken, giren yeni
kan sadece 74 kişi. Bu da
çalışma yaşında olan kesimin hızla azaldığına işarettir.
Emiliya Voynova bunun nedenlerini şöyle özetledi:
“İstihdam da önemli bir nokta. Yaşlı insanlara iş imkanları sunmak, onların çalışma
piyasasında daha uzun zaman kalmalarını sağlamayı
da hedefliyor strateji. Şimdi,
İkinci Dünya Savaşı sonrası
doğan kesim emekliye ayrılacak, ki bu da baby boom olarak bilinen ve doğum oranlarında patlama yaşanan bir
dönemdir. O yüzden problem
daha da belirginleşecek”.
BNR
tanesi. Burada yurt dışından
gelen vatandaşlarımız yoğun
bir şekilde burayı kullanıyorlar. Biz de burada epeyce bir
zaman önce bir anket çalışması başlattık. Anketin esas
amacı da dışarıdan gelen
vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelere ilişkin sorunlar
ve Türkiye’ye ilişkin sorunlar
ve beklentiler konusunda bir
çalışma yapmak ve önümüzdeki fotoğrafı görmek adına
bir çalışma başlattık.” dedi.
Bozdağ, son olarak “Biz bugün buraya gelerek çalışmaları yerinde izlemek hem kurumun adını duyurmak hem
de yurt dışında yaşayan vatandaş, soydaş ve akrabalarımızın Türkiye’de sorunlarıyla
yakından ilgilenecek teşkilatın kurulduğunu kamuoyuna
duyurmak için buradayız.”
şeklinde konuştu.

eşlik ettiği belirtildi. Grubun
diğer yöneticisi Andrey Dimitrov, 4 200 metre yükseklikte bulunan son ana
kamptan Atatürk Tepesi’ne
tırmanmanın soğuk ve kar
fırtınasında yaklaşık 4 saat
sürdüğünü anlattı. Dağcı,
Bulgarların Ağrı Dağı’ndan
yaklaşık 3 saatte, tümünün
sağ ve sıhhatleri yerinde
geri döndüklerini söyledi.
Rusçuk alpinistlerinin sıradaki hedefi Azerbaycan’ın
büyük dağlarından birini
fethetmek.
Kırcaali Haber
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Başkan Hasan Azis, Jinzifovo köyü su şebekesinin açılışını yaptı
13 Ağustos 2011 yılı, Jinzifovo
köyü halkının hafızalarından silinmeyecek. Bu tarihte ilk defa
evlerindeki çeşme musluklarından su aktı. Kırcaali Belediye
Başkanı Müh. Hasan Azis ve
Jinzifovo Muhtarı Süleyman
Hasan, tankların dolması için
Sedlovina, Şiroko Pole, Jinzifovo ve Skalişte su haznelerinin
musluklarını açtılar. Belediye
yönetimi, Belediye Meclis üyeleri, bölgeden köy muhtarları,
“Savarona” Şirketi sahibi, “Jinzifovo Grubu Su Hattı” projesini
gerçekleştirenlerle beraberinde
Müh. Azis, 72 saat çalışma provaları yapılan Jinzifovo su boru
hattını beş saat boyunca gezdiler. Saat 13.40’ta sabırsızlıkla
beklenen su nihayet çeşmelerden aktı. İlk üç gün su kullanıma elverişli değildi. Provaların
sonucunda 15.08.2011 tarihinden itibaren “Su ve Kanalizas-

bol müzikli bir programla resmi
açılışı yapılacak. Vatandaşlar
ve Jinzifovo muhtarı tarafından
ortaya atılan bir fikir ile, o gün
köyün günü olarak her yıl kutlanılacaktır.
Su tanklarının dolmasından
dakikalar sonra köy çeşmelerinden yıllardır beklenen sular

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

yon” Kurumu, Kırcaali Belediyesi tarafından kurulan hattın
kullanımını devraldı.
Jinzifovo’dan sonra Belediye
yönetiminin çabaları Şiroko

Pole, Zvezdelina ve Skalişte
köylerinin de su problemlerini
çözmeye yönelik olacak. Proje tamamlandığında yaklaşık
3500 kişi “Borovitsa” barajı
sularından yararlanabilecekler. Zimzelen, Povet, Pançevo
köylerinde de su hatlarının devreye girmesi köylüler tarafından
sabırsızlıkla bekleniyor.
Jinzifovo köyünün su hattı
için Belediye 5 yıldan beri çalışmakta. İki yıl önce, su boru
hattı döşendiğinde, Çevre ve
Su Bakanlığı, köy içi boru hattı
projesini durdurmuştu. Yaratılan engelliğe ve krize rağmen
Belediye kendi bütçesinden
250 bin Leva ayırarak projeyi
sonuçlandırdı. Bununla da Başkan Hasan Azis, bölgedeki vatandaşlara vermiş olduğu sözü
yerine getirmiş oldu.
Boru hattı yüzde yüz hizmete girince kurban kesilecek ve

Ömer Lütfi Kültür Derneği Bayram
Konserine Hazırlanıyor
Sebahat AHMET
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği, 29.08.20011 tarihinde yapılacak olan Ramazan Bayramı
konserine hazırlanıyor. Bilindiği
gibi, Ömer Lütfi Kültür Derneği
her yıl gelenek haline getirdiği
bayram konserleri düzenliyor.
Yakıcı Ağustos sıcağına rağmen Dernek çatısı altında faaliyet gösteren gruplar azimli çalışma içerisinde. Yaklaşık 100
kişiden oluşan Kırcaali Türk
folklor ekibi, Kadriye Latifova
çocuk ekibi, müzik ekibi ve modern dans grubu çalışmalarını
haftada 3 defa yapıyorlar.
Gençlerimiz, gönüllü olmasına rağmen aralıksız yapılan çalışmalarında büyük emek sarf
ediyorlar. Bu da onların Türk
kültürüne nasıl bir sevgi ile bağlandıklarını gösteriyor. Konser
programı halk dansları, maniler

akmaya başladı. Sokaklar ise
insanlarla dolup taştı. Bir bayram havası yaşayan vatandaşlar hem sevincini dile getirdiler,
hem de sorunlarına çözüm
bulan Belediye Başkanı Hasan
Azis ile fotoğraf çektirmeye
adeta yarıştılar.
Kırcaali Haber

ve türkülerden oluşuyor. Her yıl
olduğu gibi yine bu yılda Ömer
Lütfi Kültür Derneği halkımıza
çok güzel bir konser sunacak.
Konserde çok sayıda sanatçı
seçtikleri Türk halk müziği ziyafeti sunarak seyircilerin kulaklarının pasını silecek.

Bu yoğun çalışmalarının diğer bir sebebi ise Kırcaali Türk
folklor ekibinin 08.09.2011 tarihinde Romanya’nın Köstence
şehrinde gerçekleşecek uluslararası festivale katılması ve
Bulgaristan Türklerini temsil
edecek olması.
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