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Kamber Kamber, Konya’da dünya 
ressamlarıyla buluştu
Dünyaca ünlü Momçilgradlı ressam Kam-

ber Kamber, 14-28 Mayıs 2012 tarihleri ara-
sında Konya’da bu yıl ikincisi düzenlenen 
“Dünyanın Ressamı Konya’da Buluşuyor” 
etkinliğinde Bulgaristan’ı temsil etti.   

Sayfa 3’de

ATAKA’nın oyunu tutmadı!
Bir milletvekilinin oyuy-

la meclis grubu hayatını 
suni bir biçimde devam 
ettiren aşırı sağcı Ataka 
partisi milletvekilleri su-
ları karıştırmaya devam 
ediyorlar. Çarşamba gün-
kü meclis oturumunda 
12 Ocak 2012 tarihinde 
Bulgaristan Müslüman-
larına Yapılan Zorunlu 
Asimilasyonu kınayan 
bildirinin iptalini isteyen 
aşırı sağcılar, sadece 
onunla yetinmedi. Türk 
düşmanlığını açıkça belli 
eden ve tüm çıkışların-
da bunu hissettiren parti 
başkanı Siderov olayı 
gerilere taşıyarak Trak-
yalı göçmenleri kapsayan 
1925 Ankara Anlaşması, 

1912-1913 Çar Ferdinant 
döneminde 200 000 ki-
şinin Bulgar isimlerini 
geri aldığını, aynı olayın 
1937-1943 yılları arasın-

da 70 000 kişi tarafından 
bir kez daha yaşandığını 
söyledi. Bu da Siderov’un 
günümüzde kendileri-
ne Pomak denilmesini 

isteyen kişilerin sözde 
Bulgar oldukları tezini 
savunduğu gösterdi. Bu 
olayları köke dönüş ola-
rak nitelendiren ATAKA 

başkanı 1984, 85 ve 89 
yılındaki olayları hakkın-
da: “Bu isim değiştirme 
süreci Bulgaristan’ın ta-
rihsel köklerine doğru 
geri dönüştür ve kurtu-
luştan günümüze kadar 
tüm yöneticiler tarafından 
gayet iyi anlanmıştır” ola-
rak ifade etti!

HÖH Mil letveki l ler i 
Lütvi Mestan, Aliosman 
İmamov, Arif Ağuş ayrı 
ayrı dönemlerde yapı-
lanları örneklerle bir kez 
daha göz önüne serdiler. 
1912’de Rodop köyleri-
nin yakılması, 1972’de 
Barutin’de Emine ile 
Cemile’nin şehit edilişi, 
1984’de Türkan bebeğin 
öldürüşüne kadar birçok 
vahşet dile getirildi. 

Yapılan oylama sonu-

cunda genel kurulda 
bulun 120 milletvekilinin 
23’ü Evet, 55’i Hayır ve 
42’i çekimser oy kulla-
narak öneri reddedildi. 
Ancak tartışmalar esna-
sında tasarıyı destekle-
yici konuşmalar yapan 
bağımsız milletvekili Kiril 
Gumnerov: “ bu bildiri 
ulusal çıkarlarımızı ze-
deliyor. Bu yüzden yeni-
den oylanmasını ve millet 
meclisinin, çılgınlık olan 
ve Bulgaristan’ın itibarı-
nı zedeleyen bu duruma 
derhal son vermesini isti-
yorum” diyerek Ataka’nın 
önerisi yeniden oylandı. 
Bu sefer 122 milletveki-
linden 23’ü Evet, 56’sı 
Hayır ve 43’ü Çekimser 
oyu vererek öneri geç-
medi. 

Yeni okul öncesi ve okul eğitimi yasa tasarısı 
mecliste birinci okumada kabul edildi

Yeni eğitim yasa tasarı-
sına jet hızı onay! Eğitim 
Bakanlığı uzmanlarının 2 
yılda hazırlamış ve Ba-
kanlar Kurulu tarafından 
5 Nisan günü Meclise 
sunulmuştu. O tarihten 
beri sırasıyla eğitimle 
ilişkisi olan farklı komis-
yonlar tarafında görüşü-

len ve onaylanan tasarı 
12 Nisan tarihinde Eğitim 
komisyonunda yapılan 
olağanüstü görüşmede 
de kabul edilmişti. Meclis 
Genel Kurulda 84 Evet, 
13 Hayır ve 2 Çekimser 
oyla ilk okumada kabul 
edilen yeni okul öncesi 
ve okul eğitimi yasa ta-
sarısı, eğitimin 4 yaşında 
başlamasından meslek 

liselerin belediyeye ak-
tarılması gibi birçok ko-
nuyu ele alırken Anadi-
linde eğitime analık gibi 
davranıyor!
İktidar yasanın felsefesi 

ve yapısından bahseder-
ken, muhalefet temsilci-
leri ise yasanın zafiyet-
lerine saldırıyor. Tüm bu 
tartışmalar sırasında bir 
tek Hak ve Özgürlükler 

Hareketi Milletvekilleri 
Lütfi Mestan ve Alios-
man İmamov Anadilinde 
eğitim konusuna ciddi 
konuşmalar yaptılar ve 
tasarının bu konuda ye-
tersizliğine örneklerle 
vurgu yaptılar. O kadar 
ki Lütvi Mestan konuş-
masının büyük bir bölü-
münü sadece bu konuya 
ayırdı.

HÖH Milletvekilleri ta-
sarıyı bu haliyle kabul 

İsmail KÖSEÖMER

etmediler ve karşı oyu 
kullandılar.
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Geçen sayıdan devam

Bulgaristan’da Türkçe Basın (1865 - 2010)

Prof. Dr. Hayriye S. 
Yenisoy

Çarlık (Krallık) Dönemin-
de Türkçe Basın

 (1908-1944)

1908 yılında İkinci Meş-
rutiyet ilân edildi. Bulga-
ristan bu fırsattan yarar-
lanarak tam bağımsızlı-
ğını ilân etti ve böylelikle 
artık Türkiye’ye hiçbir 
bağlılığı kalmadı. Bu ta-
rihten itibaren bu ülkede-
ki yönetim biçimi çarlık 
oldu ve bu monarşi rejim 
İkinci Dünya Savaşının 
sonuna kadar sürdü. Bu 
dönemde önemli tarihî 
gelişmeler oldu. Balkan 
Savaşı Bulgaristan’da 
Türklerin hayatını ve 
Türkçe basını fena hâlde 
etkiledi. Türk topluluğa 
yardım elini uzatan olma-
dı. Çok geçmedi, Birinci 
Dünya Savaşı da patlak 
verdi. Türkçe basın işle-
ri minimuma düştü. Jön 
Türklerden biri olan ve 
Bulgaristan Türklerinin 
eğitim, kültürel kalkın-
masına büyük hizmetleri 
geçen Ethem Ruhi, her 
türlü zorluklara karşın 
Balkan gazetesini (1906-
1916) çıkarmaya devam 
etti. Gazete kapatıldıktan 
sonra Resimli Balkan 
(1916-1918) adında bir 
dergi çıkardı.
Birinci Dünya Savaşının 

son bulmasıyla bazı de-
ğişiklikler oldu. 1919’da 

imzalanan Neuilly Barış 
Antlaşması imzalandı ve 
azınlıkların korunması 
konusundaki hükümleri-
nin uygulanması, Bulga-
ristan Türklerinin eğitim 
ve kültür davasını bir 
ölçüde olumlu etkiledi. 
Antlaşmanın 53. mad-
desinde “Bulgaristan’da 
yayımlanan her türlü ba-
sım ya da yayımda her 
dil serbest olacak, kısıt-
lama ve zorlama yapıl-
mayacaktır…” deniyordu. 
Bundan dolayı da Türk 
dili bu ülkedeki basın ve 
yayımlarda rahatlıkla kul-
lanılmıştır.
Türkçe basında bir 

canlanma başladı. Bu 
dönemde çıkmaya baş-
layan tarafsız Türk ga-
zeteleriyle birlikte özel 
Türkçe parti gazeteleri 
de görüldü. Başta gelen 
siyasî partiler Türk toplu-
luğu arasında mevzileri-
ni sağlamak için Türkçe 
gazete çıkarmaya baş-
ladılar. Bulgaristan Çift-
çi Halk Birliği Partisinin 
organı olan Çiftçi Bilgisi 
gazetesi bunlardan biriy-
di. 1920 yılında çıkmaya 
başladı. Türk azınlığa 
oldukça geniş haklar ta-
nıyan bir iktidar partisinin 
organı olarak Çiftçi Bilgisi 
gazetesi Türk aydınları-
nın sempatisini kazandı. 
Genellikle kırsal bölge-
lerde yaşayan Türk top-
luluğu Çiftçi Partisi lideri 
Al. Stamboliyski’nin azın-
lıklar ve tarım politikasını 
olumlu karşıladı. Türkle-
rin büyük çoğunluğu bu 
partiyi destekledi. Çiftçi 
Bilgisi, Türklerin sosyal, 
ekonomik durumunu, 
kültürel hayatını özenle 
yansıtıyordu. 1923’te 9 
Haziran darbesinde Al. 
Stamboliyski öldürüldü 
ve gazetenin de çıkma-
sına 10 yıl ara verildi.
Yine bu dönemde Ziya 

(1920-1923) gazetesi 
çıktı ve Bulgar Komünist 
Partisi organıydı. O dö-
nemde Komünist Partisi, 
azınlıkların etnik ve dinî 
sorunlarına saygıyla ya-
naştığı için Ziya gazetesi 
ateizm propagandasına 
açıkça yer vermiyordu.
Çiftçi Bilgisi ve Ziya ga-

zetesi Türkiye’de Ulusal 
Kurtuluş Hareketini sem-
patiyle izlediler ve olay-

larla ilgili devamlı haber 
verdiler.
Tunca ve Dostluk gaze-

teleri ise zaman zaman 
Demokrat Partiyi des-
teklediler.
Bulgaristan Türklerinin 

Türkçe basınındaki ge-
lişmeler gerçek anlamda 
Türkiye’de cumhuriyetin 
ilânından sonra başladı. 
Çarlık döneminde çıkan 
toplam 80 (bazı araştır-
macılara göre 82) gaze-
te ve derginin 50’si 1923 
yılından sonra, Atatürk 
devrimlerinin gerçek-
leştiği yıllarda çıkmış-
tır. Sayısı giderek artan 
Türkçe basından başkent 
Sofya’da 26, Filibe’de 16, 
Kırcaali’de 10, Şumnu’da 
9 gazete ve dergi çıkıyor-
du.

T ü r k i y e 
Cumhuriyeti’nden ko-
v u lan  veya  kaç an 
150’likler, firarîler, sal-
tanatçılar Bulgaristan’a 
geldiler ve yeni Türkiye 
Cumhuriyeti ’ne karşı 
ateş püskürten gazetele-
rini çıkardılar. Yarın, Açık 
Söz, İntibah gazeteleri, 
hele Medeniyet gazetesi 
reformları reddettiler ve 
Kemalizm davasına kar-

şı çıktılar. Bu kişiler Baş-
müftülükten ve Bulgar 
makamlarından destek 
gördüler.
Halkını candan seven 

usta gazeteci Mehmet 
Behçet’in Ahali (1919-
1921) ,  Koc aba lkan 
(1925), ve Bulgaristan 
(1926) gazeteleri, Meh-
met Celil’in Rehber (1928-
1933) gazetesi, Mahmut 
Necmeddin’in Deliorman 
(1922-1933) gazetesi vb. 
gazeteler daha başlan-
gıçta Atatürk devrimleri-
ni selâmladılar, bunların 
Bulgaristan Türklerinin 
kültürel hayat düzeninde 
de uygulanması için ısrar 
ettiler, Lâtin esasına da-
yalı yeni Türk alfabesini 
benimsediler. Bu alanda 
Türk Öğretmenler Birli-
ğinin yayın organı Ter-
biye Ocağı (1921-1933) 
(sonra Muallimler Mec-
muası) büyük rol oynadı. 
Atatürkçü cephe kendini 
Türkçülükle savundu. 
“Kemalizm demek, Türk 
olmak demektir”, “Her 
şeyden önce Türk ola-
caksın” sloganını yaydı. 
Halk Sesi (1929-1934), 
Karadeniz (1932-1934), 
Özdilek (1931-1934), Ro-
dop (1924-1934), Turan 
(1928-1934) gazetesi ve 
daha bir dizi ilerici gaze-
teler ile Atatürkçü basın 
giderek güçlendi ve ço-
ğunluk kazandı.
Bulgaristan Türkleri 

arasında şiddetlenen ile-

ricilik, gericilik kavgaları, 
1929’da toplanan Millî 
Kongre havası içinde bi-
raz olsun yumuşadı. Türk 
halkı bu Kongrede sesini 
duyurdu, ulusal varlığını 
gösterdi.
Okullar, cemaatler, 

vakıflar, müftülükler ve 
hayır cemiyetleri konu-
sunda Türk azınlığın di-
lekleri karara bağlandı. 
Kongrenin organı duru-

munda olan Deliorman 
gazetesinin 1-22 sayılı 
nüshalarında Kongre tu-
tanakları yayımlandı. 
Türklerle Bulgarlar ara-

sında iyi komşuluk, dost-
luk propagandası Türkçe 
basında hiçbir zaman 
eksik olmamıştır. Bu gö-
rüşü ilk olarak Sofya’da 
Türkçe-Bulgarca çıkan 
Efkârıumumiye gazete-
si başlatmıştır. 1905’te 
birkaç ay ömür süren bu 
haftalık gazetenin amacı 
Türk-Bulgar dostluğunu 
geliştirmek olmuştur. Onu 
izleyen gazetelerin büyük 
bir çoğunluğu Türklerle 
Bulgarlar arasında dost-
luğu güncel plânda ele 
aldılarsa da, Mehmet 
Behçet’in Sofya’da, son-
raları Rahva’da çıkardığı 
Ahali gazetesi iki komşu 
halk arasında dostluğu, 
bir gün gelip mutlaka 
gerçekleşecek bir ideal 
olarak görüyordu.
Bulgaristan Türk öğren-

ci gençliğine, yönelik bazı 
dergiler de yayımlan-
dı. Yoldaş (1921-1922), 
Genç Mektepli (1924) 
çıkmaya başlamıştı. Bir 
grup öğretmen, Çocuk 
Sevinci (1932) dergisini 
çıkarmak istediler. Bul-
garca Detska Radost Ço-
cuk Sevinci dergisinden 
alınan yazıları Mustafa 
Oğuz (Peltek) Türkçeye 
çeviriyordu. Vakıflar Ge-
nel Müdürü usta gazeteci 
Mehmet Celil’in kızı Fev-

ziye Celil Kalgay Çiçek 
(1929) adında bir çocuk 
ve kadın dergisi çıkardı. 
Sözü geçen dergiler kısa 
ömürlü oldular.
1920’lerin başından 

başlayarak 1930’ların 
ortasına kadar süren bir 
dönemde Bulgaristan 
Türklerinin Türkçe ba-
sını en gelişmiş yıllarını 
yaşadı, Türklerin toplum-
sal düşüncesinin gelişme 
sürecini yansıttı. Türkçe 
basın, azınlık olarak ya-
şayan, aslında büyük bir 
kalabalığı oluşturan Türk 
halkının haykıran sesi, 
gören gözü, işiten kulağı 
oldu.
O yıllarda Türklerin 

Türkiye’ye göçe zorlan-
ması konusu da basında 
geniş yer aldı. Türklere 
hoşgörüsüyle bilinen Çift-
çi Halk Partisi lideri Alek-
sandır Stamboliyski’nin 9 
Haziran 1923 tarihinde 
öldürülmesiyle faşist eği-
limli bir hükümet kurul-
du. Irkçı Bulgar örgütleri 
Türklerin yoğun yaşadığı 
bölgelerde baskı ve zu-
lüm eylemlerini arttırdı-
lar. Kuzey Bulgaristan’da 
Yurt Korunması (Rodna 
zaştita) (1923-1936) ve 
Güney Bulgaristan’da 
Trakya komiteleri ma-
sum Türkleri yerlerinden 
söküp atmak için saldırı-
lar düzenliyorlardı. Bu iki 
örgütün saldırıları karşı-
sında Türkler, Türkiye’ye 
göç etmekten başka bir 
şey yapamıyordu.
Deliorman gazetesi bu 

saldırılara şöyle değindi:
“Şimdi Bulgarya’da 

Türklere dayak atan, 
bunları yaralamaktan, 
hatta öldürmekten zevk 
alan, köy çeşmesine do-
muz yağı süren, müezzini 
taşlayan, bazen de cami 
yakan, velhasıl saf halkın 
dini hissiyatını galeyana 
getirmek, gözünü yıldır-
mak, üzerlerine dehşet, 
korku salarak bu güzel 
vatanı terk ettirmeye ça-
lışan kara bir teşkilât faa-
liyetine devam ediyor.
Son zamanlarda şimal 

taraflarındaki bu belâya, 
cenup taraflarında ikinci 
bir belâ daha zammoldu. 
Kırcaali ve havalisinde 
de kahpece pusu kura-
rak namuslu Bulgarya 
Türkünü öldürenler be-
lirdi. Orada da Türkün 
tarlasını, evini bırakıp 
hicret etmesini isteyenler 
hissolunmaya başladı.
Şimdiye kadar kalemle, 
nutuklarla hareket eden 
bir teşkilâtın eline sopa 
ve silâh aldığını Bulgar-
ya Türkü hayretle, esefle, 
lânetle hissediyor…”
Devamı gelecek sayıda
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Kamber Kamber, Konya’da dünya ressamlarıyla buluştu
Dünyaca ünlü Mom-

çilgradlı ressam Kamber 
Kamber, 14-28 Mayıs 
2012 tarihleri arasında 
Konya’da bu yıl ikinci-
si düzenlenen “Dünya-
nın Ressamı Konya’da 
Buluşuyor” etkinliğinde 
Bulgaristan’ı temsil etti. 
29 ülkeden 45 ressamın 
katıldığı etkinlik, Kon-
ya Ticaret Odası (KTO) 
Karatay Üniversi tesi 
2.Uluslararası Bilim Kül-
tür Sanat Günleri kapsa-
mında düzenlenmiştir. 

14 Mayıs 2012 tarihinde 
yapılan açılıştan sonra 
iki hafta boyunca Avru-
pa, Asya ve Afrika’dan 
bir araya gelen ressam-
lar üniversite sergi ala-
nında halka açık olarak 
çalışmalarda bulunmuş, 
Selçuklu’nun başkentliğini 
yapan Konya’nın tarihi ve 
kültürel değerlerini özgün 

bakış açılarıyla tuvallere 
yansıtmışlar. 19 Mayıs’ta 
başlayan atölye çalışma-
larına üniversite öğrenci-
leri ve sanatseverler bü-
yük ilgi göstermişlerdir. 

Kimi ressamlar Konya’nın 
tarihi camilerini resme-
derken, bazıları da doğal 
güzelliklerini resme dök-
müşler. Etkinlik, 28 Ma-
yıs 2012 tarihinde KTO 

Karatay Üniversitesi’nde 
her ressamın Konya’da 
yaptığı üç tablonun yer 
aldığı serginin açılışıyla 
son bulmuştur. Bu eser-
ler bir ay boyunca üni-

versitede sergilenecek. 
2.Uluslararası Bilim Kültür 
Sanat Günleri kapsamın-
da solo fotoğraf sergisi, 
solo resim sergisi, panel 
ve sempozyum gibi etkin-
liklerin de yer aldı. 

Kamber Kamber, ilk 
günlerde gezdikleri tari-
hi ve kültürel yerlerden 
dünyanın en eski yerle-

şim alanı Çatalhöyük’ten 
çok etkilendiğini paylaştı. 
Ressam, atölye çalışma-
ları sonucunda Konya’dan 
bir kız, insan figürlerinden 
oluşan kompozisyon ve 
Konya’da tarihi binaların 
yer aldığı manzara resmi 
çizmiştir. 

          Kırcaali Haber

Edirne İle Smolyan Kardeş Şehir Oluyor
Edirne Belediyesi ile 

Smolyan Belediyesi 
arasında Kardeş Şehir 
Anlaşması yapılması 
için görüşmeler başla-
tıldı. 
Smo lyan  Be led i -

ye Başkanı Nikolay 
Melemov’un bir süre 
önce Edirne Beledi-
ye Başkanı Hamdi 
Sedefçi’ye gönderdiği 
bir yazıda, iki şehrin 
kardeş şehir olmasın-
dan memnuniyet duya-
cağını belirtmesinden 
sonra, iki belediye ara-
sında bu yönde bir ça-
lışma başlatıldı.
Edirne Belediye Baş-

kanı Hamdi Sedefçi’nin 
daveti üzerine Smolyan 
Belediyesi’nden bir he-
yet Edirne’de bulundu 
ve kardeş şehir proto-
kolü üzerinde çalışma 
yaptı. Görüşmelerde 
Edirne Belediyesi heye-
tine Başkan Yardımcısı 
Murat Muratoğlu, Smol-
yan Belediyesi heyetine 
de Meclis Başkanı Filip 
Topov başkanlık etti. 
Belediye Avrupa Birliği 
ve Uluslar arası İlişkiler 
Birimi’nin bulunduğu 
Hafızağa Konağı’nda 
gerçekleştirilen görüş-
melerde, 12 maddelik 
kardeş şehir protokol 
metni üzerinde karşılıklı 
anlaşma sağlandı.
Edirne Belediye Baş-

kan Yardımcısı Murat 

Muratoğlu, her iki şeh-
rin belediye başkanının 
talimatları üzerine Edir-
ne ve Smolyan kentleri-
nin kardeş şehir olması 
için bir araya gelmekten 
büyük mutluluk duyduk-

larını kaydetti. Türkiye 
ile Bulgaristan’ın ikili 
ilişkilerinin ortak pro-
jelerle daha da ileriye 
taşınacağını kayde-
den Muratoğlu, “Diğer 
kardeş şehirlerimizle 
bazı projeler yaptık ve 
bunların sonuçlarını 
bekliyoruz. Smolyan ile 
de kardeş şehir proto-
kolümüzü imzaladıktan 
sonra ortak projeler 
yapmak istiyoruz. Kül-
türel işbirliğimiz zaten 
devam edecek. Karşı-
lıklı olarak iki kenti et-

kinliklerle halklarımıza 
tanıtacağız” dedi.
Smolyan Belediyesi 

Meclis Başkanı Filip 
Topov da, iki şehrin 
kardeş kent olması 
yönünde kendi yasa-

ları çerçevesinde ka-
rar aldıklarını, Edirne 
Belediyesi’nin yasal 
prosedürünü tamam-
lamasının ardından iki 
kentin belediye başkan-
larının protokolü törenle 
imzalayacaklarını belir-
terek, “Büyük heyecan 
içindeyiz. Edirne ger-
çekten çok önemli bir 
şehir. Böyle bir kentle 
kardeş şehir olmaktan 
mutluluk duyuyoruz” 
şeklinde konuştu.
12 maddelik kardeş 

şehir protokolü, Edirne 

ve Smolyan Belediye-
lerinin turistik, kültürel, 
sosyal, çevre koru-
ma, ticari ve ekono-
mik alanlarda işbirliği 
yapmasını öngörüyor. 
İki heyetin ortak kara-

rı ile belirlenen taslak 
protokol, Edirne Be-
lediye Başkanlığı’nca 
Dışişleri Bakanlığı’na 
gönderildi. Bakanlıktan 
gelecek görüşün ar-
dından konu Belediye 
Meclisi’nde görüşülüp 
kabul edildikten sonra 
Edirne Belediye Baş-
kanı Hamdi Sedefçi 
ve Smolyan Belediye 
Başkanı Nikolay Mele-
mov tarafından ortak 
belirlenecek bir yerde 
törenle imzalanacak.
        Kırcaali haber

Askeri mühimmat deposunda 
yangın: 7 yaralı

Bulgaristan’ın güneybatısında Stralca belediyesine 
bağlı Lozenetz köyü bölgesinde bir askeri mühimmat 
deposunda çıkan yangın ve patlamalarda en az 7 kişi 
yaralandı ve 3 kişi de kayıp.

Sliven Bölge Valisi Marin Kavrıkov, patlamalar so-
nucunda depoda çalışanlardan 7 kişinin yaralandığını 
ve Sliven ile Yambol kentlerindeki hastanelere kal-
dırıldıklarını bildirdi. Stralca Belediye Başkanı Mitko 
Andonov, Darik özel radyosuna yaptığı açıklamada, 
deponun ordunun gereksiz patlayıcılarının imhasın-
dan sorumlu bir özel şirkete ait olduğunu belirtti. 

Andonov, saat 14.40’ta meydana gelen ilk patlama-
ların ardından bölgede geniş güvenlik önlemi alındı-
ğını söyledi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın ve 
patlamalardan dolayı bölgede oturanların da tahliye 
edildiği öğrenildi. 

Polis ve askeri yetkililer, depo etrafında üç kilomet-
relik güvenlik çemberi oluştururken, bölgeye çok sa-
yıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Bu arada 
Başbakan Boyko Borisov’un bölgeyi incelemeleri için 
Savunma Bakanı Anü Angelov ve İçişleri Bakanı Tsve-
tan Tsvetanov’u Stralca’ya gönderdiği kaydedildi.

Suriyeli diplomatlar sınır 
dışı edildi

Bulgaristan yönetimi, Suriye rejimi ile diplomatik 
ilişkilerini keserek Sofya’daki Suriye Büyükelçisi 
Salah Suhar ve beraberindeki iki diplomatı “isten-
meyen kişi” ilan etti.

Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli diplomatlara 
Bulgaristan’ı terk etmek üzere 72 saat süre ver-
di.

Ayrıca, Bulgaristan’ın Şam’daki büyükelçiliğinin 
de resmen kapatıldığı ve diplomatların geri çekil-
diği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Nikolay Mladenov, Bulgaristan 
ulusal radyosuna (BNR) yaptığı açıklamada, “Bu 
baskıcı rejimle ne ekonomik ne de başka ilişkimiz 
olabilir” dedi. Suriye’de bir yılda 10 bin kişinin kat-
ledildiğini belirten Mladenov, “Beşar Esad rejimi 
kendi sivil halkına karşı toplarla savaşarak ülkeyi 
kan gölüne dönüştürürken uluslararası topluluk 
çok daha kararlı tavır almak zorunda” diye ko-
nuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 
bugüne dek çok daha net ve kararlı adımlar atmış 
olması gerektiğine dikkat çeken Mladenov, “Rusya 
bile tutumunu değiştirerek Suriye’nin siyasi tavrını 
değiştirmesini istediğini gösterdi” dedi.

Bu arada Suriye’de bulunan yaklaşık 10 bin Bul-
garistan vatandaşının durumu ile ilgili açıklama 
yapmak istemeyen Mladenov, “Diplomatik ilişki-
lerimiz kesilmiştir. Tekrar ediyorum, baskıcı bir 
rejimle ortak hiçbir işimiz olmaz” diye konuştu.
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Mleçino köyünde hizmet verecek aile hekimi aranıyor
Kırcaali Bölge Sağlık 

Sigorta /RZOK/ Kasası 
Müdürü Dr. Sonya Ange-
lova, son iki yılda bölgede 
aile hekimi uygulamasının 
hizmete açılması üzere, 
tıp uzmanları tarafından 
hiçbir dilekçe sunulma-
dığını bildirdi. Doktor, bu-
nun Kırcaali İlinde sağlık 
hizmeti verilmesi açısın-
dan elverişli şartların var 
olmadığını gösterdiğini 
belirtti. 

Dr.Angelova, aile he-
kimliği uygulamalarında 
hizmet verecek uzman-
lar bulmakta zorluk çekil-
diğini paylaşarak, il sağ-
lık haritasında belirlenen 
toplam 126 aile hekimliği 
birimlerinden 67’sinde 
aile hekimi bulunduğunu, 
kalan diğer 59 hekimlik 
birimlerinin ise boş olduk-

larını kaydetti. 
Ardino Belediyesi’nde 

durum bundan farklı de-

ğil. Öngörülen 11 aile 
hekimliği uygulamasın-
dan ancak 3’ünde kasa-

badan olan aile hekimleri 
mevcut. 

Sağlık hizmeti sunmak 

için elverişli şartlar olma-
sına rağmen Ardino’nun 
Mleçino /Sütkesiği/ köyü 
sakinlerinin altı aydan 
fazla aile hekimleri yok. 
Geçen yılın sonunda, 
köyde aile hekimliği ya-
pan Plovdivli Kostadin 
Hristov işinden vazgeçip, 
çalışmak için yurtdışına 
çıkmıştır. Kararının ne-
deni olarak çok az has-
tası olduğunu ve bundan 
dolayı Sağlık Kasasından 
aldığı ücretin düşük oldu-
ğunu ileri sürmüştür. Şim-
di Mleçino halkı tekrar bir 
hekime muhtaç olduğu 
zaman etraftaki Boro-
vitsa ve Gorno Prahovo 
köylerine veya Ardino’ya 
gidiyor. Böylece bu insan-
lar sağlık hizmeti görmek 
için onlarca kilometre 

aşmak zorunda kalıyor. 
Bu yüzden birçoğu kendi 
kendine şifa bulmaya ça-
lışıyor ve durumları çok 
fazla kötüleşirse ancak o 
zaman hekime başvuru-
yorlar. 

Ardino bölgesinde buna 
benzer başka bir prob-
lem de eczane eksikli-
ğidir. Yerlilerin ilaç için 
özel olarak Ardino  veya 
Kırcaali’ye gitmeleri ge-
rekiyor. Başka bir varyant 
da yakınlarına gereken 
ilaçları sipariş vermektir. 

Ardino Belediyesinde 
hizmet veren muhtarlar, 
bölgede aile hekimi ya-
pacak tıp uzmanlarına 
çalışmak ve yaşamak için 
rahat koşullar yaratmaya 
hazır. 

Bulgaristan "dürüst 
gümrükçü" bulamıyor

Bulgaristan'da yolsuzluk olayları yüzünden gümrük 
kadrosunda meydana gelen açığı kapatmaya çalışan 
Gümrükler Ajansı, aday bolluğuna rağmen aradığı pro-
fesyonel kriterlere uyan personel bulamıyor. 

Gümrükler Ajansı'nın 118 kişilik boş kadrosu için yıl-
başından bugüne kadar dört kez açtığı ve toplam 5 
bin 900 adayın katıldığı sınavlarda, "dürüstlük" testini 
sadece 38 kişi geçebildi. 

Gümrükler Ajansı Müdürü Vanyo Tanov, tüm adayla-
ra, İngiliz istihbarat servislerinin hazırladığı 120 soru-
dan oluşan testin uygulandığını belirterek, "Maalesef 
adayların büyük bir bölümü dürüstlük testini geçemi-
yor. Halen 80 kişilik kadro açığımız var" dedi. 

Bulgaristan-Türkiye sınırında Kaptan Andreevo Güm-
rük Kapısında bir süre önce düzenlenen operasyonda 
gece mesaide çalışan 30 gümrükçünün rüşvet suç-
lamasıyla gözaltına alındığını hatırlatan Tanov, "Ay-
lardır Kaptan Andreevo’nın bağlı olduğu Svilengrad 
gümrüğü için de uygun personel adayı bulamıyoruz" 
diye şikâyet etti. 

Kaptan Andreevo gümrüğünde kurulan yeni röntgen 
tesisinde çalışmak üzere başvuran adayların hiç birinin 
"dürüstlük" testinden geçemediğini sözlerine ekleyen 
Tanov, "Test sonuçları tam bir trajedi" ifadesini kul-
landı.

Arnavutluk'un AB Üyeliğine Bulgaristan'dan Destek
Bulgaristan Parlamento-

su Başkanı Tsetska Tsa-
çeva Arnavutluk'un Avru-
pa Birliği ile bütünleşme 
sürecini desteklediklerini 
belirterek, "Arnavutluk'u 
AB içinde görmek istiyo-
ruz" dedi.

Resmi bir ziyaret için 
Tiran'da bulunan Tsaçeva 
Arnavutluk Meclis Başka-
nı Yozefina Topalli ile bir 
araya geldi.

A r nav u t l uk  M ec l i s 
Başkanlığı'ndan görüşme 
ile ilgili yapılan açıklama-
da Tsaçeva ile Topalli'nin 
iki ülke arasındaki ilişki-
leri ve bölgedeki son ge-
lişmeleri değerlendirdiği 
bildirildi.

Açıklamada Bulgaristan 
Parlamentosu Başkanı 
Tsaçeva'nın Arnavutluk'un 

Avrupa Birliği ile bütün-
leşme sürecine destek 
verdiğini dile getirerek, 
"NATO'da olduğu gibi 
Arnavutluk'u AB içinde de 
görmek istiyoruz" ifadesi-

ni kullandığı kaydedildi.
Tsaçeva'nın Arnavutluk-

Bulgaristan ilişkilerini "iyi 
düzeyde" olarak nitelen-
dirdiğinin kaydedildiği 
açıklamada iki ülke ara-

sında her alanda işbirliği-
nin daha da geliştirilmesi 
için daha fazla çaba har-
canması gerektiği konu-
sunda görüş birliği sağ-
landığı bildirildi.

Görüşmede Arnavutluk 
Meclis Başkanı Topalli'nin 
ayrıca başta seçim refor-
mu olmak üzere mec-
lisin gündemindeki re-
form yasaları hakkında 
Tsaçeva'ya bilgi verdiği 
kaydedildi.

Bulgaristan Parlamen-
tosu Başkanı Tsaçeva, 
Arnavutluk resmi ziya-
reti kapsamında Cum-
hurbaşkanı Bamir Topi, 
Başbakan Sali Berişa, 
AB Entegrasyon Bakanı 
Maylinda Bregu ile de gö-
rüşmelerde bulundu.

             Kırcaali Haber
Bulgaristan Adalet Federasyonu 

Türkçe eğitim verilen üniversite 
açılması talebinde bulundu

Bulgaristan Adalet Federasyonu /BAF/ Başkanı 
Sezgin Mümün, Eğitim, Gençlik ve Bilim Baka-
nına gönderdiği bir mektupla eğitim dili Türkçe 
olan özel bir üniversite kurulmasını istemektedir. 
Mektupta Bakan Sergey İgnatov, iktidar gücünü 
ve otoritesini kullanarak en kısa zamanda bunu 
sağlamasını ısrar edilmektedir. Sezgin Mümün im-
zalı mektupta, Bulgaristan'ın da imzaladığı 'Ulusal 
azınlıkların korunmasına ilişkin çerçeve sözleş-
mesinin 13.maddesine dayanarak Eğitim Bakanlı-
ğından böyle bir üniversitenin kurulmasına yardım 
edilmesi ve akreditasyon verilmesi isteniyor.

Bununla birlikte Adalet Federasyonu devlet 
okullarında ana dili Türkçenin de okutulması ta-
lep ediliyor. 

Bulgaristan Adalet Federasyonu yetkilileri, bu 
istekleri doğrultusunda ülke genelinde imza kam-
panyası gerçekleştirmeye de hazır olduklarını 
kaydetti.

Bakıma muhtaç çocuklara yönelik proje
Krumovgrad Belediyesi  

gerçekleştirdiği bir proje 
çerçevesinde belediye 
merkezine uzak yerleşim 
yerlerinde bilgilendirme 
kampanyası düzenledi. 
“Benim de Bir Ailem Var” 
başlıklı proje, bakıma 
muhtaç çocukları aileler 
tarafından bakılmayı ön-
görmektedir. Proje, İnsan 
Kaynaklarının Geliştiril-
mesi Operasyonel Prog-
ramı tarafından finanse 
edilmekte ve Avrupa Birli-
ği Sosyal Fonu tarafından 
desteklenmektedir. 

Potoçnitsa, Strandjevo, 
Avren, Devisilovo, Malık 
Devisil, Egrek, Golyama 

Çinka ve Tokaçka muh-
tarlıklarında yapılan gö-
rüşmelere genellikle iş-
siz kişiler ve bu hizmetin 
yönelik olduğu yerleşim 
yerlerinde yaşayan kişi-
ler katıldı. Bundan başka 
Krumovgrad İş Bürosun-
da görevlilerin, işsizlerin 
ve ilgili kişilerin katıldığı 
bilgilendirme görüşmesi 
yapıldı. 

Proje ekibi, görüşmelere 
katılanlara projeyi tanıta-
rak verilecek hizmetler 
konusunda bilgi verdi, 
evlerinde çocuğa bak-
mak için aday kimlerin 
olabileceği, çocuk bakım 
hizmeti sunan ailelerin 

ücreti ve başka konularda 
bilgi verdi. “Krumovgrad 
Belediyesi’nin tüm sakin-
leri tarafından projenin 
gerçekleştirilmesi için 
destek görmeyi umuyo-
ruz. Bu proje, geleceği-
mizi anlamlı kılan çocuk-
larımızın konforlu aile or-

tamında yetiştirmelerine 
imkân sağlamayı amaçla-
maktadır. Bu hizmetin bir 
parçası olmak isteyen tüm 
vatandaşlara ve ilgilenen 
kişilere ekip tarafından 
her türlü yardım sunulup, 
yol gösterilecektir” diye 
açıklama yaptı. 

Güner ŞÜKRÜ
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Geçen asırdan Kırcaalilere ait mektup, 
mühür ve posta pulları gösterildi

Kırcaali Postanesinde, 
bu yıl beşincisi düzenle-
nen “Çok Kültürlü Bir Şe-
hir” girişimi kapsamında 
ilk kez, Kırcaalilerin özel 
koleksiyonlarında bulu-
nan ve geçen asırdan 
onlara ait mektup, mü-
hür ve posta pulları kop-
yalarının yer aldığı sergi 
açıldı. “Çok Kültürlü Bir 
Şehir” girişimi bu yıl Kır-
caali Belediyesi, Devlet 
Arşivleri Kırcaali Şube 
Müdürlüğü, Kırcaali Böl-
ge Posta Müdürlüğü, 
Sofya Sanat İçin Ortak-
lık Vakfı ve KRIG Sanat 
Hareketi tarafından dü-
zenlenmektedir. Sergiye 
tarih ve sanat sevenlerin 
yanı sıra çok sayıda Kır-
caalili de ilgi gösterdi. 
Bu günlerde Kırcaali’de 

bulunan ünlü İstanbullu 
karikatürcü Burhaneddin 
Ardagil de ilgiyle sergiyi 
gezdi.  
KRIG Sanat Hareketi 

Başkanı Radost Nikola-

eva, organizatörler adına 
sergi açılışına gelen Kır-
caalileri ve konukları se-
lamladı, girişim hakkında 
genel bilgi verdi. Sergide 
12 arşiv birimleri ve fo-
toğraflar içeren, zarfın 
üzerinde mühür ve posta 
pulu bulunan 14 mektup 
yer alıyor. Sergilenenler, 
Kırcaalili Türfina Organ-
yan, Ovsanna Eniçeryan 
ve Bulgaristan Ulusal Te-
levizyonu İstanbul mu-
habiri Nihal Özergan’ın 
ailesi tarafından sağlan-
mıştır. Sergi, Kırcaali’deki 
postane açılışının 100. 
yılı kutlamaları sırasında 
önümüzdeki yıl tekrar dü-
zenlenecek. 
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Müh. Hasan Azis’i 
temsilen Eğitim Daire 
Başkanlığında Başuz-
man Neli Popova, Dev-
let Arşivleri Bölge Mü-
dürlüğü Kırcaali Şubesi 
ve Kırcaali Bölge Posta 
Müdürlüğüne eşi benzeri 

olmayan bu serginin dü-
zenlenmesine katkıların-
dan dolayı teşekkürlerini 
sundu. Popova, Belediye 
Başkanının bu tür giri-
şimleri her zaman des-
tekleyeceğini söyledi. 
Devlet Arşivleri Plovdiv 

Bölge Müdürlüğü Kırcaali 
Şube Müdürlüğünü tem-
silen Başuzman İvanka 
Angelova ve Kırcaali Böl-
ge Posta Müdürü Ned-
yalka Stankova da sergi-
de bulunanları selamladı. 
Angelova, Kırcaalileri 

arşiv olarak korunması 
amacıyla belgeleri, fotoğ-
rafları, kitapları, mektup-
ları vs. Devlet Arşivleri 
Şube Müdürlüğüne ba-
ğışlamalarına davet etti. 
Radost Nikolaeva’dan 

alınan bilgiye göre sergi-
de yer alan korunmuş en 
eski Arapça yazılı posta 
pulu, bir tütün tüccarı ta-
rafından yaklaşık 1890 
yılında kesilen bir mak-
buz üzerinde bulunuyor. 
1946 yılından mektup için 
50 x 90 mm (kartvizit) bi-
çiminde minyatür bir zarf, 
1915-1916 yıllarından 
Kırcaali’de korunmuş en 
eski damga pullarının iki-
si, Kırcaali Devlet Arşiv-
lerinde korunan ilk posta 

çalışanlarının portreleri 
gösterildi. Sergide Kır-
caali mektup geleneğine 
bir saygı olarak Japonya, 
Kanada, Sibirya, Erme-
nistan, Habeşistan gibi 
dünyanın uzak ülkeler-
den elde edilen 20.asrın 
başlarından korunmuş 
mektupların kopyaları ve 
orijinal pullu zarflar yer 
almaktadır. Özellikle bu 
sergi için “Ters Süvari 
Ordusu” adlı en popüler 
Bulgar posta pulunun 
yayımlanmasının 100.
yılı münasebetiyle geçen 
yıl sonunda Ulaştırma ve 
Haberleşme Bakanlığı 
tarafından yayımlanan 
posta haritası da sergi-
lenmektedir. 
Bu posta pulu kolek-

siyoncular arasında hit 
olmuş, çünkü yapılan 
bir hata üzerine resim-
de yer alan figürler baş 
aşağı basılmıştır. Bu 
posta pulundan dünyada 
sadece 25 koleksiyon-
cuda bulunması, “Ters 
Süvari Ordusu” pulunu 
son derecede cazibeli 
kılmaktadır. “Ters Süvari 
Ordusu” posta puluna 25 
000 avro değer biçilmiş, 
Bulgaristan’da sadece 5 
adeti bulunmakta, dün-
yada ise toplam 30 adet 
vardır. Ünlü “Ters Süvari 
Ordusu” puluna adanmış 
posta haritası, Deya Val-
çeva tarafından tasarlan-
mıştır. Posta haritasının 
daha önce başkent Sof-
ya ve ardından Plovdiv 
şehrinde gösterildiği be-
lirtildi. 
      Resmiye MÜMÜN

12. Çocuk Etnik Azınlıklar Festivali yapıldı
Haskovo İlinin Mineral-

ni Bani Belediyesi’nde 
iki gün süren 12. Ço-
cuk Etnik Azınlıklar 
Festivali düzenlendi. 
Bu yılki “Balkanların 
Çocukları Manevi De-
ğerlerle Avrupa’da!” 
başlığı altında ve ya-
rışma niteliğinde olan 
festivale Bulgaristan’ın 
19 bölgesinden 99 grup 
ve 30 amatör folklor sa-
natçısının bireysel per-
formansıyla yaklaşık 2 
bin çocuk ve genç ya-
rıştı. 
50 yerleşim yerinden 

olan katılımcılar, 27 ilk 
ve ortaokulu, 25 toplum 
merkezi, 16 çocuk mer-
kezi, kültür merkezi ve 
sanat okullarını temsil 
ettiler. Diğer 200’ü ise 
Türkiye, Makedonya, 
Bosna-Hersek, Sır-
bistan ve Moldova’dan 
katıldılar. Festival, Bul-
garistan Bağımsız Sen-
dikalar Birliği /KNSB/ 
ve Prof. Dr. Jelyazko 
Hristov Hayırseverlik 
Fonu Derneği tara-
fından Mineralni Bani 
Belediyesi’nin desteğiy-
le organize edildi. Çalış-
ma ve Sosyal Politikalar 

Bakanı Totü Mladenov 
himayesinde gerçekle-
şen kültürel etkinlik, 1 
Haziran Dünya Çocuk 
Gününe adanmıştır. 
KNSB Başkan Yardım-

cısı Plamen Nankov ve 
Mineralni Bani Belediye 
Başkanı Mümün İsken-
der açılışta katılımcıla-

rı en içten duygularla 
selamladılar ve festival 
esnasında gerçek bir 
eğlence yaşayıp, çok 
sayıda yeni dostluklar 
edinmelerini dilediler. 
Bir tatil merkezi olan 

Mineralni Bani, bir kez 
daha farklı etnik azınlık-
ların ve milletlerin sem-

bolü olan otantik kül-
türlerin müzik ve dans 
gösterileri arenasına 
dönüştü. 
Bulgarlardan başka, 

Türk, Roman, Ermeni, 
Karakaçan ve başka et-
nik grupların temsilcileri 
sahnede yer aldılar.
         Kırcaali Haber

Ardino’da Dünya Çocuk 
Günü kutlaması

Ardino Belediye Çocuk Merkezi bu yıl da 1 
Haziran Dünya Çocuk Günü münasebetiyle 
kutlama düzenledi. Program masa tenisi ya-
rışmasıyla başladı. Ardından, kasaba parkın-
da “Benim Çocuk Hayallerim” başlığı altında 
asfalt üzerine resim yapma müsabakası ger-
çekleştirildi. 

Asfaltta tebeşirle yetenek gösteren 40 küçük 
ressam arasında jüri, 6-10 ve 11-15 yaş grup-
ları arasında ilk üç yeri kazananları belirledi. 

İlk üçe giren çocuklara ödül verildi, di-
ğer tüm çocuklara da yerel Solak, Tursun 
Mehmedov’un sahip olduğu Panorama 2011 
ve Narkoop firmaları tarafından sağlanan tatlı 
ürünler dağıtıldı. 

Belediye Çocuk Merkezi Müdürü Semiha 
Gülestanova çocuklara bol bol oyun ve neşeli 
tatiller diledi. Çocuklar için tatlılar bağışında 
bulunan şirketlere teşekkürlerini sundu.  

                                          Güner ŞÜKRÜ
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Ardino, 3. Uluslararası Kardeşlik Edebiyat Forumuna ev sahipliği yaptı
Ardino /Eğridere/ Bele-

diyesinde 3. Uluslararası 
Bratsvo /Kardeşlik/ Ede-
biyat Forumu gerçekleş-
ti. Bulgaristan ve Türkiye 
yazarlar dernekleri şi-
rin Rodop kasabasında 
görüşme düzenlediler. 
Bulgaristan Yazarlar Ce-
miyeti Voymir Asenov, 
Mümün Tahir, Nikolay 
Şopov ve İvan Esenski 
tarafından temsil edildi. 
Forumu Türkiye Yazarlar 
Sendikası Başkanı Mus-
tafa Köz şereflendirdi. 
Resmi konuklar arasında 
Ardino’nun eski dostları 
Ahmet Emin Atasoy, Ege-
men Berköz ve ev sahibi 
konumundaki Ardino’yu 
temsilen Ali Durmuş ve 
Saffet Eren gibi yaratıcı-
lar hazır bulundular. 

Kalem ustası  İvan 
Esenski’nin sunuculuğu-
nu yaptığı edebiyat din-
letisi bir nevi küçük bir 
temsile dönüştü. Esenski 
şöleni ağır hastalıktan 
dolayı bizzat katılama-
yan Bulgaristan Yazarlar 
Cemiyeti Başkanı Nikolay 

Petev’in mesajını ileterek 
açtı. İvan Esenski Ar-
dinolulara hitaben, ”Biz 
Allah’ın sevdiği Ardino 
kasabasına büyük insan-
lık şiirlerinin bir parçası 
olmak için geliyoruz, siz 
ise günümüzdeki Bul-
gar şiirinin başkenti olan 
Ardino’da bizi karşılı-

yorsunuz” dedi. Voymir 
Asenov, şiir dinletisinin 
daha başında okuduğu 
Ardino’da vuku bulan 
konkre olaylar üzere yazı-
lan iki eseriyle seyircilerin 
gönlünü kazandı. 

Şair, “İkinci şiir, birincisi-
nin devamıdır ve bu gö-
rüşmeden sayılı saat ön-

cesinde doğdu. Gelecek 
defa bu şiirlere birisini 
daha eklersem memnun 
olacağım” diye sözlerine 
ekledi. 

Mümün Tahir, Rodop 
halkına adanmış “Visoko, 
Zeleno i Nejno” /Yüksek, 
Yeşil ve Narin/ adlı yeni 
çıkan kitabından iki mü-

kemmel deneme yazısı 
okudu. 

Mustafa Köz, “Mesafe-
ler  insanları ayırır, fakat 
gönüller bir olunca mesa-
feler aşılır” diye paylaştı. 
Sayın Köz, “Biz genelde 
kültürün sanayisi çok 
gelişmiş olan şehirlerde 
olduğunu düşünürüz, fa-
kat ondan daha önemli 
bir şey var. Bu küçük ka-
sabada işte bu görünü-
yor. Kasabanız kesinlikle 
Struga’nın yolunda gidi-
yor, bu kasaba en yüksek 
kalitede çağdaş şiir oku-
nan Struga Şiir Akşamla-
rı ile dünyaca ünlü oldu” 
diye sözlerine ekledi. 

Edebiyat  forumuna 
katılan tüm yaratıcılar 
şiir lerinden okudular. 
Ardino’nun büyük dos-
tu Ahmet Emin Atasoy, 
Ardino’nun yıldızının par-
lak olduğuna inandığını 
kaydetti. 

Ardino Belediye Başkanı 
Resmi Murat görüşmenin 
sonunda yaptığı konuş-
masında, “Uluslararası 
Bratsvo Edebiyat Forumu, 
kasabayı sadece yaratıcı 
düşünceyi birleştiren bir 
yer haline dönüştürdüğü 
için değil, artık Ardino’nun 
güzel geleneklerinden 
biri oldu. Biz bir Belediye 
olarak bu forumu, kitap 
okumaya ve sanata kar-
şı kalıcı ilgi uyandırmak 
olan ana amaçlarını göz 
önünde bulundurarak 
yeni yeni arayışlar için-

de geliştirmeye devam 
etmek zorundayız. Bizim 
Bratsvo forumu benim 
naçizane görüşüme göre, 
önde olan bir toplumun 
yarattığı bir olay olarak 
ileri doğru atılan bir adım-
dır. Bu ise komünikasyon 
yönünde hızla koşan 21. 
asırda son derece önem-
lidir. Ardino’nun daima 
kültür dünyasına geniş 
bir açıdan baktığını bili-
yoruz, onun korunması 
ve gelişmesine sebep-
lerden biri budur. Şu ana 
kadar Ardino’da yapılan 
edebi söz sanatı günle-
rine Bulgaristan’dan ve 
komşu ülkelerden önde 
gelen kalem ustaları iş-
tirak etmiştir. Onlar öyle 
veya böyle Ardino’nun 
ruhundan bir parça ol-
muşlardır” dedi. 

Belediye Başkanı, “Ar-
dino Belediyesi yöneti-
mi hayatın her alanında 
çok yönlü çaba göste-
riyor. Her zaman hayat 
ve gereksinim olan bir 
yerde gerekeni yapaca-
ğımızdan emin olmak için 
maksimum olanı yapma-
ya çalışıyoruz. İzninizle 
3. Uluslararası Bratsvo 
Edebiyat Forumunu kut-
lamak isterim ve bizim 
bu kültür etkinliğimizde 
konuk olan şair ve ya-
zarlara Ardino’yu ileriye 
götüren o kıvılcıma sahip 
olmalarını diliyorum” diye 
sözlerini tamamladı. 

Kırcaali barajı üzerinde yeni bir köprü
Ardino Belediyesine 

bağlı Suhovo /Susuz-
burun/ köyü yakınındaki 
Kırcaali barajı üzerinde 
bulunan eski asma köprü 
yerine demir köprü kurul-
ması için yapılan çalış-
maların yakın zamanda 
tamlanması bekleniyor. 
Yerli halk ve balıkçılar 
tarafından yoğun olarak 
kullanılan bu köprü, Doğu 
Rodopları ziyaret eden 
turistlerin de ilgi odağı ol-
muştur. 

Muhteşem doğa güzel-
liklerine sahip olan bu 
bölgeyi tercih eden turist-
ler köprüden elde edilen 
manzarayı kaçırmazlar. 
Ayrıca köprü, Sanat evi 
bulunmasından ve yazın 
düzenlenen Terlik Fes-
tivali dolayısıyla ün ka-
zanmış Dıjdovnitsa /Yağ-
murlar/ köyüne yakındır 
ve orada yapılan sanat 
çalışmalarına katılan ya-
ratıcılara ilham kaynağı 
olan bir yerdir. 

Ardino Belediyesinden 
verilen bilgiye göre, eski 
asma köprünün şiddetli 
yağmur yağışları oldu-
ğunda sular altında kal-
ması yüzünden yeni bir 
köprü kurulması kararı 
alınmıştır. 

Yaklaşık 300 bin leva tu-
tarındaki proje, Bakanlar 
Kuruluna bağlı Bakanlık-
lar arası Restorasyon ve 
Destekleme Komisyonu 

tarafından finanse edil-
mektedir. 

Ardino Belediyesi, ge-

çen yıl gerçekleştirilen 
ihale üzere eylül ayında 
yaya asma köprünün ge-

nel tamiratı yapılmasını 
“Stosin 2010” şirketine 
sipariş etmiştir. 

Şefika Nine’nin bulunması 
için Emniyete teşekkür

Ardino’nun Çubrika köyünden 86 yaşındaki Şefika Mümün Şakir’in kayıp 
haberinden sonra devreye geçen polisler tarafında bulundu. Köy muhtarı Fer-
dun Ali, köy sakinleri adına Ardino Bölge Emniyet Müdürü Ştilyan Uzunov’a 
ve polis memurlarına teşekkür etti. 

Çubrika muhtarı, “24 saatten daha kısa bir sürede yüzümüzdeki tebessüm-
leri geri getiren Ardino emniyet memurlarının profesyonelliğinden çok etki-
lendik. Bu olay bir kez daha Ardinoluların size güvenebileceklerini kanıtlıyor. 
Size sağlık, mutluluk ve yüksek profesyonel başarılar dileriz” dedi. 

Hatırlatmak gerekirse, yaşlı kadın, evinden çıkıp, geri dönmeyince yerel 
emniyet güçleri tarafından arandığı duyurulmuştu. Organizeli bir arama ça-
lışmaları sonucunda polis memurları kadını köy arazisi içinde bir yerde bul-
muşlardı.                                                                              Güner ŞÜKRÜ

Bulgaristan’ın Avro para 
birimine geçme planı

Avrupa’da henüz tam anlamıyla atlatılamayan 
kriz yüzünden, Bulgaristan avro para birimine 
geçmeyi ertelediği öğrenildi. Maliye Bakanı Si-
meyon Dyankov yaptığı açıklamalarda şu anda 
Avrupa Birliği’nin bir reform içinde olduğundan 
dolayı, ilerleyen dönem içinde ne gibi neticele-
rin ortaya çıkacağının bekleneceğini bildirdi. Bu 
yüzden de Bulgaristan’ın avroya geçmesinin 2-3 
yıl ertelenmesi gerektiğini savundu. Ayrıca böyle 
sıkıntılı ve zor bir dönemde Bulgaristan’ın avroya 
geçmesinin ülke ekonomisine zarar vereceği ve 
ülkeye bir ikinci kriz dalgası getirebileceğinin altını 
çizen Dyankov, şu aşamada beklemede olacak-
larını ve avroya geçmekte aceleci davranmaya-
caklarını söyledi. Dyankov şu anda Avrupa’nın 
kriterlerine uygun olarak sadece 4 ülkenin iler-
leyebildiğini belirtti. Bu ülkelerin Estonya, Finlan-
diya, İsveç ve Bulgaristan ülkelerinin olduklarını 
açıkladı. Bulgaristan’ın avroya geçmesini ise çok 
sayıda vatandaşın istememesi dikkat çekiyor. Bul-
garistan vatandaşları ülkenin avroya geçmeleri 
durumunda kendilerini daha çok sıkıntılı bir haya-
tın beklediğini savunuyorlar. Bu durumun ülkeye 
neler katacağı ise ilerleyen zaman diliminde netlik 
kazanacak.                                          
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Eskiden değişen sadece isimlerimizdi, şimdi ise…
Bulgaristan Türkleri hiç 

şüphesiz 1980’li yılları 
halen dünmüş gibi hatır-
lamakta ve o günlerin bir 
daha geri gelmemesi için 
dua etmektedirler. Tabi 
ki bu yılları yeni nesil ha-
tırlamamakta. Büyükle-
rimiz bizlere uzun uzun 
anlatırlar, nasıl o yıllarda 
Bulgaristan’da yaşayan 
Türklerin Türk ve Müslü-
man gibi yaşamalarına 
izin vermediklerini, fakat 
Türklerin her şeye rağmen 
gizli gizli de olsa dünleri-
ne sahip çıktıkları gibi, örf 
ve adetlerini yaşattıkların-
dan gururla bahsederler. 
O yıllarda şimdiki gibi ca-
milerde gönül rahatlığı ile 
namaz kılamayan Müslü-
manlar, hayatları pahası-
na gizliden gizliye camiye 
gitmeleri, çocukların sün-
net olmalarına dahi izin 
verilmediği dönemde, giz-
li gizli sünnet ettirilmeleri 
şimdiki nesile adeta bir 
ders olmakta. O dönem-
de Bulgaristan Türkleri 
üzerinde dinlerini, örf ve 
adetlerini yaşamasınlar 
diye baskı uygulanması-
na rağmen, yıldırılama-
yan Türklere ne oldu da, 
bugün her şeyi yapmakta 
özgür olmamıza rağmen, 
onların o zaman istedik-
leri gibi olmak için yarışır 

hale gelmişiz. Bugün hiç 
kimse bize camiye neden 
gidiyorsun diye sormaz-
ken, birçok camimiz boş 
kalmış durumda. Artık 
dini bayramlarımız dahi 
Bulgarlar gibi masada al-
kol ve diskoteklerde kutla-
nır oldu. Hatta bizim için 
artık bayramlardan çok 
Bulgarların kendi bayram-
ları daha fazla kutlanır 
oldu. Eskiden isimlerimiz 
zorla değiştirildiği vakit, 
canı pahasına kimliğini 

korumak isterken ninele-
rimiz, dedelerimiz, ana-
babalarımız, bizler şimdi 
Emine olan adımıza ‘Emi’, 
Suzan olan ismimizin ye-
rine ‘Suzi’, hatta Fatma 
olan ismimizin yerine 
‘Fati’ diye değiştirip tak-
ma adlar alır hale geldik. 
Bunu nedeni de herhalde 
Türk olduğumuzdan utan-
dığımız içindir belki de. 
Şu anda içimizi burkan 
şey, şükür Türk isimle-
rimizi korumayı başara-

bildik, fakat kendi kim-
liğimizi koruyamıyoruz. 
Büyüklerimiz bizim bu-
gün dinimizi, adetlerimizi 
başımız dik şekilde yaşa-
yabilmemiz için verdikleri 
mücadelenin sonucunun 

Krumovgrad Camii imamı Hüseyin Mustafa, 
gençlerin dinle ilgilenmediklerine üzülüyor

Krumovgrad /Koşuka-
vak/ Caminin imamı 34 
yaşındaki Hüseyin Ra-
sim Mustafa, Mestanlı 
İlahiyat Lisesi 1994 me-
zunu.
Krumovgrad merkez 

caminin yaklaşık 900 
kişilik cemaat alma ka-
pasitesi var. 
Genç imam, hafta içi 

namaz kılmak için genel 
olarak camide 25-30 ki-
şilik cemaat toplandığını 
belirtti. Onların arasında 
ancak 2-3 gencin bu-
lunmasına üzüntü duy-
maktadır. Erkeklere farz 
olan cuma namazı için 
ise 50 civarında genç 
olup, yaklaşık 400 Müs-
lüman camide bir araya 
gelmektedir. Ramazan 
ayında etraf köylerden 
de müminlerin gelme-
siyle, yaklaşık 50 kişi bu 
camide teravih namazı-
nı kılmaktadır. Ramazan 

ayı boyunca iş adamları 
ve vatandaşlar tarafın-
dan camide iftar yemeği 
verilmektedir. 
Hüsey in  Musta fa , 

“Gençler camiye gelmi-
yor, çünkü günümüzün 
yaşam şartlarından et-
kileniyorlar. Bu konuda 
anne babaya büyük so-
rumluluk düşüyor. Ya-
zın okullar tatil olduğu 
zaman camide Kur’an-ı 
Kerim kursu düzenliyo-
ruz, veliler onlara bile 
çocuklarını zor zar gön-
deriyorlar. Geçen yaz 
Kuran kursuna erkek 
çocuk ve kız olmak üze-
re toplam 30-40 arası 
öğrenci katıldı” diye pay-
laştı. Nazım Ömer Hoca 
ile birlikte düzenledikleri 
Kur’an-ı Kerim kurslarını 
okul döneminde de haf-
ta sonu devam ettirmeyi 
düşünmüş olsalar da, 
veliler çocuklarına ders-
lerini olumsuz etkileme 
kaygısıyla camiye gitme-

lerine izin vermediklerini 
açıkladı. 
Hüseyin Mustafa ken-

disinin din alanına yö-
nelmesini şöyle anlattı: 
“Benim öğrencilik yılla-
rımda durum çok farlıydı. 
Komünizm dönemi sona 
ermişti. Demokrasi de-

ğişimleriyle birlikte uzun 
zaman Bulgaristan’da 
Müslümanlar dinini ser-
bestçe uygulayama-
malarından duyulan 
hasretle herkes camiye 
akın etti. O sıralarda tüm 
öğrenciler okul sonrası 
dini eğitim almak için 

camiye gidiyordu. Ben 
de, doğup büyüdüğüm 
Momçilgrad’ın Sindeltsi /
Sindelli/ köyü imamından 
aldığım eğitimden sonra, 
o yıllarda kasabada hiz-

mete açılan İmam Hatip 
Lisesi’nde okumaya ka-
rar verdim”. 
İmam, şu anda Kru-

movgrad bölgesinde ol-
duğu gibi, Sindeltsi ve 
yöresindeki köylerde de 
gençlerin dinine karşı 
büyük ilgi göstermedik-

lerini belirterek, “Mom-
çilgrad İlahiyat Lisesinin 
açıldığı ilk yıllarda yoğun 
olarak Krumovgrad ve 
Momçilgrad bölgesin-
den gençler bu okulda 
okumayı tercih ediyor-
du, fakat son zamanlar-
da öğrencilerin büyük 
bir bölümü ülkenin diğer 
bölgelerinden” dedi. Her 
ne kadar yeni yatırım ya-
pılarak yakında hizmete 
açılan modern bir binaya 
sahip olsa da, Momçilg-
rad İlahiyat Lisesinde 
öğrenci sıkıntısı çekildi-
ğini ileri sürdü. 
İmam, özellikle genç-

lerin davet edildiği her 
perşembe akşamı dini 
sohbetler düzenlendiği-
ni, bu sohbetlere 20-30 
civarında gencin katıl-
dığını, genellikle hafta 
sonlarında camide mev-
lit okunduğunu söyledi.
Hüseyin Hoca, rivayet-

lere göre Krumovgrad 
Camiinin yaklaşık 400 yıl 
önce Osmanlı dönemin-
de kurulduğunu açıkladı. 
Bakımı, ülkedeki çeşitli 
Türk iş adamlarının mad-
di desteğiyle ve 1995 yı-
lında genel bir tamiratı 
yapıldığını ifade etti. 

böyle olması içler acısı. 
Hiç şüphesiz o dönemde 
farklı zorluklarla müca-
dele etmiş büyüklerimiz 
şu anda alkolden kafası-
nı kaldıramayan gençleri 
görünce verdikleri mü-

cadelenin sonucundan 
ızdırap duymaktadırlar. 
Özellikle gençlerin, onlar 
için çekilen bu sıkıntıların 
farkına bir an önce varıp 
özlerine dönmeleri gerek-
mektedir.

Fevzi EHLİMAN

‘Vampir’ İskeletleri Bulundu
Bulgaristan’da Ortaça-

ğa ait olan iki iskelet bu-
lundu. İskeletlerin göğüs 
bölgesine saplı demir çu-
buklar olduğu keşfedildi. 
Tarihçiler bu çubukların 
ölülerin vampire dönüş-
mesini engellemek için 
yerleştirildiğini söylüyor.

Bulgaristan’ın Sozopol 
şehrinde bir kilisenin ya-
kınlarında 800 yıl öncesi-
ne ait olduğu sanılan iki 
iskelet bulundu.

İskeletlerin göğüs bölge-
sinde keşfedilen demir çu-
buklar akıllara o dönemki 
inançların günümüzdeki 
modern “vampir” mitini 
deste desteklediği düşün-
cesini getiriyor.

Bulgaristan Ulusal Tarih 
Müzesi Müdürü Bozhidar 
Dimitrov konuyla ilgili ola-
rak şunları söyledi:

“Göğüslerine demir çu-
buk saplanan bu iskeletler 
Bulgaristan’daki köylerin 

bazılarında 20. Yüzyılın 
başlarında uygulanan 
yaygın bir yöntemle gö-
mülmüş.

Putperest inanca göre o 
dönemde yaşarken “kötü” 
insan olarak görülen kişi-
ler gömülmeden önce gö-
ğüslerine bir demir çubuk 
saplanmadığı takdirde, 
toprağın altına girdikten 
sonra vampire dönüşebi-
liyorlardı.

Ayrıca başka bir inanca 
göre de bu çubuklar ölüle-

ri mezarlarına bağlayarak 
gece mezarlarından çıkıp 
insanları rahatsız etmele-
rini engelliyordu.”

Dimitrov bugüne kadar 
Bulgaristan’da 100’ün 
üzerinde bu tip ceset bu-
lunduğunu belirtti.

Dimitrov şöyle konuştu: 
“Sanırım aslında sıradan 
olarak tanımlayacağımız 
bu tarz keşiflerin popüler 
olmasının nedeni vampir 
kavramının gizemini ko-
ruması.” 

Resmiye MÜMÜN
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Kırcaali Haber

Çernooçene’de Dualar Çubuklu Camisinden Başladı
Son günlerde yağan yağ-

murlara rağmen, geleneksel 
Çubuklu Camisi Bereket Duası 
onlarca kişiyi geçen Cumartesi 

günü bir araya getirdi. Jitnitsa 
(Hambarcılar), Vodaç (Çu-
buklu), Dyadovsko (Dedeköy), 
Kanyak (Karaköy), Çernooçene 
(Karagözler) ve diğer köyler-

den katılımcıların olduğu dua 
Çubuklu Camisi encümenliği 
tarafından gerçekleştirildi.

Kırcaali Bölge Müftüsü Bey-

han Mehmet ve Çubuklu Camisi 
İmamı Arif Bayramali başta ol-
mak üzere 5 din adamı tarafın-
dan mevlit ve Kuran okundu.

Katılımcılar arasında bulu-

nan Bulgaristan Müslümanları 
Yüksek İslam Şura Başkanı ve 
aslen Vodaç köyünden olan 
Şabanali Ahmet, Kırcaali Böl-

ge Müftüsü Beyhan Mehmet, 
Çernooçene Belediye Başkanı 
Aydın Osman söz alarak birlik 
ve beraberlik vurgusu yaptılar. 
Bu tür merasimlerin insanları 

kaynaştırdığı, kültürel duyguları 
pekiştirdiğini ifade ettiler.

Özellikle Bulgaristan Müs-
lümanları Yüksek İslam Şura 
Başkanı Şabanali Ahmet’in Asr 
Süresini mealen anlatması ka-
tılan Müslümanların ilgi odağı 
oldu.

Okunan Kuran ve Mevlit son-
rası, yöre halkından ve spon-
sorlardan toplanan parayla alı-
nan kurbanlığın etiyle 5 kazan 
pilav gelenlere ikram edildi.

Çubuklu Camisi yörenin en 
eski camisi olarak biliniyor. 
Tam tarihi bilinmese de, asırlar 

önce, yakınındaki derede bo-
ğulan kızlarının anısına, yer-
li zengin bir köylü tarafından 
yaptırılmış. O zamanlar Vodaç 
(Çubuklu) köyü orada bulunu-
yormuş. Fakat yayılan veba 
hastalığı sonrası köy şimdiki 
yerine değişilmiş.

Buradaki dua ile Yaz mevsimi 
boyunca bölgede devam eden 
geleneksel yağmur ve bereket 
duaları başlamış oluyor. Bun-
dan böyle Vojdovo, Dyadovsko, 
Paniçkovo, Komuniga, Jenda, 
Bezvodno, Kableşkovo ve diğer 
köylerde devam edecek. 

Başkonsolos Ramis Şen Devin Bölgesini Ziyaret Etti
T.C. Filibe Başkonso-

losu Ramis Şen, 1 Ha-
ziran tarihinde Devin’e 
bağlı Trigrad, Gövren, 
Grohotno ve Stoma-
novo köylerini ziyaret 
ederek, soydaşlarla 
görüştü. 
Görüşmelerde Hak ve 

Özgürlükler Hareketi 
Smolyan Milletvekili 
Arif Aguş da yer aldı. 
            
             Kırcaali Haber


