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Cebel’de 19 Mayıs Olayları Anıldı
Bulgaristan’ın güneydoğusun-
da, Türk ve Müslümanların 
yoğun olarak yaşadığı Cebel 
şehrinde eski komünist rejimin 
kurbanları için anma töreni dü-
zenlendi.
Bulgaristan’da Kızıl Ordu des-
tekli darbe ile 1944 yılında ikti-
dara gelen komünistlerin ülke-
deki azınlıklara karşı başlattığı 
asimilasyon politikası sonucu 
1989'da yaklaşık 400 bin kişi-
nin Türkiye’ye göçe zorlanması 
dolayısıyla her yıl düzenlenen 
anma töreni, Bulgaristan ve 
Avrupa Birliği (AB) marşlarının 
okunması ile başladı.
Bulgaristan Müslümanları Baş-
müftü Yardımcısı Ahmed Ha-
san, Cebel'in merkezinde top-
lanan kalabalığın huzurunda 
dua okudu.
Hasan, dua sonrası yaptığı 
konuşmada, “Bu topraklarda 
namus ve şeref için canlarını 
teslim eden şehitlerimizi öz-
lemle anıyoruz. Nesillerimizin 
edep, terbiye ve imana ihtiyacı 
var. Evlat ve torunlarımız, acı 
ve güzel günler yaşadığımız 
bu topraklarda kimliklerini kay-
beden insanlar değil, kimlikli, 
imanlı, şuurlu insanlar olsun." 
mesajını verdi.
Cebel Belediye Başkanı Bahri 
Ömer de bir direniş günü olarak 
ilan edilen 19 Mayıs'ın 1998 yı-
lından bu yana şehrin bayramı 

olarak kutlandığını anımsata-
rak, “Doğu Avrupa’da komü-
nizm karşıtı hareketin başlan-
gıcı Cebel’in gururudur” dedi.
Anma gününün yanı sıra 
Cebel’in 19 Mayıs’ta iki bayra-
mı kutladığını söyleyen Ömer, 
komşu ve dost Türkiye’de 19 

Mayıs Atatürk'ü Anma,Gençlik 
ve Spor Bayramı'nın da kut-
landığını hatırlatarak “Türkiye 
halkına buradan sağlık ve ba-
şarılar diliyoruz” dedi.
Törene katılan, “komünist reji-
mi karşıtı olduğu gerekçesiyle” 
siyasi mahkum olarak 10 yıl 
hapis yatmış Petar Boyaciev, 
28 yıl önceki direnişin Cebel'de 
başladığını vurguladı.

Boyaciev, "Onlar yarım yüzyıllık 
bir diktatörlüğe karşı silahsız bir 
direnişe kalkıştılar. Burada 10 
günde 7 kurban verildi, ancak 
insanlarımızın direnişini tüm 
dünyaya duyurmayı başardık. 
Direnişçilerimiz, komünist dik-
tatör Todor Jivkov’u dize getirip 

onu Türkiye sınırını çıkışa aç-
masını zorladı. Dünya birkaç 
saat içinde bu zaferimizi öğren-
miş oldu.” diye konuştu.
Türkiye’nin Filibe Başkonsolo-
su Hüseyin Ergani de Büyükelçi 
Süleyman Gökçe’nin tören do-
layısıyla yolladığı mesajı okudu.
Cebel halkının bayramını kutla-
yan Gökçe, mesajında şu ifade-
lere yer verdi:
"19 Mayıs tüm Bulgaristan Türk-
leri için özgürlük, demokrasi ve 
kimlik mücadelesinin başlangıç 
tarihidir. Cebel’de başlayan bu 
onurlu mücadele, bugün mey-
danda başınız dik, alnınızın 
açık durabilmenizin sebebidir. 
Türkiye ve Bulgaristan dost, 
komşu, müttefik ve ortaktır.”
Ortak bir tarihe sahip olup or-
tak bir geleceği de paylaşan iki 
ülkenin, geleceğin inşasında 
da omuz omuza ilerleyecekle-
rini belirten Gökçe mesajında, 
“Bugün siyaset günü değil, birlik 
ve beraberlik günüdür.” vurgu-
sunu yaptı.
Ebru sanatının tanıtıldığı ve 
başka kültürel ve spor etkin-
liklerin düzenlendiği Cebel şe-
hir bayramında, Bulgaristanlı 
göçmenlerin kalabalık olduğu 
Bursa'dan gelen Büyükşehir 
Belediyesi temsilcilerinin yanı 
sıra Türkiye ve Yunanistan’da 
merkezleri olan göçmen örgüt-

lerin temsilcileri de hazır bulun-
du.
Üyelerinin çoğunluğunu Türk-
lerin oluşturduğu Sorumluluk, 
Özgürlük ve Hoşgörü için De-
mokratlar (DOST) partisi Ge-
nel Başkanı Lütfi Mestan’ın 
Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu 

Hüseyin Ergani ve Türkiye’den 
gelen heyet, tören öncesi DOST 
partisinin üyesi olan Belediye 
Başkanı Ömer’i ziyaret etti. 
DOST partisine muhalif Hak 
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
yandaşları, bu ziyarete duyduk-
ları tepkiyi Ömer'in meydandaki 
konuşması sırasında ıslıklar ve 
sloganlarla ortaya koydu.
Eski komünist partisinin deva-
mı sayılan ve ana muhalefette-
ki Bulgaristan Sosyalist Partisi 
(BSP) ise Cebel’deki etkinliğe 
temsilci yollamadı.
- Asimilasyon kampanyasın-
dan bu yana
Ülkeyi 1989 yılına dek 45 yıl 
idare eden komünizm diktatör-
lüğü, ülkedeki tüm dinlere karşı 
savaş açmış ve de Bulgaristan'ı 
tek uluslu bir devlete dönüştür-
meye çalışmıştı.
BSP’nin halen hürmetle andığı 
diktatör Todor Jivkov, ülkede 
yaşayan Türk ve Müslümanların 
isimlerini değiştirmek suretiyle 
onları asimile etmeye çalışmış-
tı.
O zamanki nüfusu 8 milyon 
olan ülkede 1 milyonluk nüfusu 
olan bu azınlığın direnişi saye-
sinde Jivkov 10 Kasım 1989 ta-
rihinde kendi partisi tarafından 
devrilmişti. AA
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Tarihi ve Değerli Bir Eser: 
“Balkanlar’da Dizelerin İzinde” 

23 Nisan Kosova 
Türkleri Milli Bayra-
mı kutlama kurulunun 
desteğ iy le Kosova 
Türk Yazarlar Derneği 
yayınlarından gün yü-
zünü gören “Balkan-
larda Dizelerin İzinde” 
isimli, Zeynel Beksaç 
ve Dr. Taner Güçlütürk 
ortak imzasını taşıyan 
Kosova Türk Yazar-
lar Derneği etkinlikler 
almanağının tanıtımı 
gerçekleştirildi. İlk defa 
yayınlanan 170 sayfalık 
almanak, KTYD Onur-
sal Başkanı İskender 
Muzbeg, KTYD Eş-
başkanı Enver Baki, 
KTYD Sekreteri İrem 
Kasap’ın değerlendir-
mesi, dil redaktörlüğü 
Canan Özer ve mizan-
pajı Eren Beksaç’a ait 
çalışma, derneğin 2015 
– 2017 yılları arasında 
Balkanlar çapında Türk 
edebiyatına damgasını 
vuran değerli etkinlikle-
rini kapsıyor. 
Tanıtımda konuşma 

yapan Kosova Kamu 
Bakanı ve 23 Nisan 
Kosova Türkleri Milli 
Bayramı kutlama kuru-
lu başkanı Mahir Yağ-
cılar, bu ve buna ben-
zeri etkinliklerle başlıca 
amaçlarının Kosova 
Türk kültürü ve sana-
tının değerli eserlerini 
yarınlara taşımak ve 
onları desteklemek ol-
duğunu vurguladı.
Ardından sözü alan 

Kosova Türk Yazarlar 
Derneği Başkanı Zeynel 
Beksaç, “Elinizdeki bu 
almanak Kosova Türk 
Yazarlar Derneği’nin, 
öncelikle birçok der-
neğimizle birlikte son 
üç yıldır düzenlediği-
miz etkinliklere ayna 
tutmak amacıyla hazır-
lanmıştır. Yarınlara bir 
belge bırakabilmek için, 
bu topraklarda Türkçe-
ye, Türk edebiyatına 
verilen çabanın gele-
cek kuşaklarca örnek 
alınabilmesi içindir... 
Evet; barış, kardeşlik, 
dostluk diyerek yollara 
koyulduk. Savaşlara 
inat, dünyanın neresin-
de olursa olsun zulüm-
lere, ölümlere sesimizi 
yükselttik. İnsancıl yü-
reklerin hala çarptığına 
inanarak, insanlık hala 
ölmedi diyenlerin yanı 

başlarında durarak, 
karanlıkların aydınlatıl-
ması için, minnacık da 
olsa meşalelerimizi ya-
karak... Yola koyulduk, 

şiirin yeni duraklarına 
varmak için. Rumeli’de 
Yeni kalem erlerini or-
taya çıkarmak için. 
Araya sınırlar girse de, 
yeniden ve yeniden ku-
caklaşabilmeyi, bu top-
raklarda gelişen Türk 
edebiyatına ivme ka-
zandırmayı, küller altın-
da kalan közü yeniden 
alevlendirmek için şiir 
yağmurlarına şemsiye-
lerimizi açtık...” dedi. 
Prizren, Priştine, Vı-

çıtırın, Mitroviça, İpek, 
Gilan, Doburçan, Ma-
muşa, Üsküp, Kalkan-
delen, Gostivar, Tiran, 
Ohri, Resne’de şiirin 
gür sesini yankılattık-
larını ifade eden Bek-
saç, “Bir Çanakkale 
ruhuyla el ele verdik. 
Şehitlerimizi saygıyla, 
minnetle anarak. Öz-
gürlük için, barış için, 
insancıl yarınlar adına 
toprağa düşmüş dün-
yanın neresinde olursa 
olsun şehitlerin ruhları 
şad olsun diyerek yola 
düştük. Yüce Atatürk’ün 
“Yurtta Sulh, Cihanda 
Sulh” sözünün ışığın-
da yol aldık... Kapı, du-
var, reze, hınç, fitneyi 
reddederek, gönülden 
gönüle giden köprü-

leri kurduk. Çocuklar 
gibi şen, çocuklar gibi 
iyi niyet besleyerek, 
masmavi göklere barış 
güvercinlerini uçurduk, 

göklerlerde kardeşlik 
uçurtmalarımızı yarıştır-
dık... Bu arada şiir bah-
çemize yeni ve ilk kitap-
larıyla katılan gençlerle 
kucak kucağa olduk. 
Onların o ilk heyecan-
larını biz de yürekleri-
mizde derinden derine 
hissettik” dedi. 
Kuruluşu 1994 yılı 

olan Kosova Türk Ya-
zarlar Derneği, “....Türk 
yazarlarının derneği 
olarak buralardaki Türk 
ulusal benliğini ve Türk 
kültürünü yaşatmak, 14. 
yüzyıldan bugüne kadar 
bu topraklarda giderek 
gelişen Türk varlığını 
yazı diliyle nice yüzyıl-
lara taşımak, evrenselli-
ğe seslenerek dünyada 
Türk kültür bütünlüğü-
ne katkı sunmaktır. Bu 
amaca ulaşmak için 
edebiyat toplantıları, 
paneller, kitap tanıtım 
toplantıları, anma sa-
atleri, şiir şölenleri vb. 
düzenlemektir...” diye-
rek kendi başlıca amaç-
larını belirlemesiyle ilk 
adımlarını atar. 
Bu amaçlar doğrultu-

sunda kuruluşundan bu 
yana çok sayıda edebi-
yat buluşması, anma 
saatleri, saygı gecele-

ri düzenleyen Kosova 
Türk Yazarlar Derneği 
üyeleri yerel ve ulusla-
rarası çapta çok sayıda 
edebiyat şölenlerine 

iştirak etmiş, ulusal ve 
uluslararası platform-
larda Kosova’daki Türk 
edebiyatını temsil et-
miş, kısıtlı imkanlara 
rağmen derneğin kitap 
yayınlarından değişik 
eser yanı sıra dernek 

almanağını (yıllığını) 
yayınlamayı başarmış-
tır. Derneğin etkinlik-
leri ülkede yaşanan 
sosyopolitik ve sos-
yoekonomik çalkantılı 
süreçler yüzünden kimi 
dönemlerde duraksama 
dönemine girse de ara 
vermemiş, zor koşullara 

rağmen etkinlik ve ça-
lışmalarını günümüze 
kadar taşımıştır. 
S o n  dö nem l e r de 

başta derneğin azimli 
üyelerinin özverili gay-
retleri, Kosova Cumhu-
riyeti yanı sıra Türkiye 
Cumhuriyeti’nin deği-
şik destek ve olanakları 
sayesinde etkinliklerini 
sürdüren Kosova Türk 
Yazarlar Derneği, ülke 
ve Balkanlar çapında 
ses getiren, başarılı ça-
lışmalara imza atmak-
taya devam etmektedir. 
Barış ve kardeşlik diye-
rek değişik etkinliklerle 
yola çıkan Kosova Türk 
Yazarlar Derneği, Türk-
çeyi ve Türk edebiyatı-
nın sesini memleketin 
en ucra köşelerinde, 
başlıca eğitim ocakla-
rında ve kültür-sanat 
kurumları ortamlarında 
yankılatmaktadır. Ede-
biyat buluşmaları, anma 
saatleri, portreler, say-
gı geceleri, kültür-sanat 
sohbetleri, kitap tanı-
tımları tertiplemekte, 
önemli gün ve jübilele-
re atfen özel etkinlikler 
düzenlemektedir. 
Bu etkinlikleri ölüm-

süzleştirip belgeselleş-
tirmek, yarınlara miras 
olarak taşımak, edebi-
yat tarihimize katkıda 
bulunmak için dernek 

almanağını “Balkanlar-
da Dizelerin İzinde...” 
adıyla yayımlamaya gi-
rişen Kosova Türk Ya-
zarlar Derneği, ayrıca 
edebi yaratıcılık yanı 
sıra edebiyat dünya-
mıza katkısı geçenlere 
2016 yılından itibaren 
“Suzi Çelebi Edebiyat 

Ödülünü” vermektedir. 
Kosova Türk Yazar-

lar Derneği Eşbaşkanı 
Dr. Taner Güçlütürk, 
konuyla ilgili basına 
yaptığı açıklamada, 
“Bu yayının gün yüzü-
nü görmesi hem Ko-
sova Türklüğü, hem 
de Balkan ve Kosova 
Türk Edebiyatı tarihinin 
ölümsüzleştirilmesi açı-
sından önem taşımak-
tadır. Bu yayın, ileride 
Kosova Türklüğü ve 
Balkan ile Kosova Türk 
Edebiyatı’nı araştıracak 
bilim çevreleri için kay-
nak nitelikte zengin bir 
kaynağı oluşturmakta-
dır. Çalışma Türkçenin 
yarınlarına umut taşı-
yan yürekli emektarla-
rın eşsiz azimini, var-
lığımızın ebedi şeklini 
ve insanımızın gönül 
güzelliklerinin şiirsel 
halini barındırmakta. 
Dolayısıyla bu doğrul-
tuda çalışma gerçek-
leştiren Kosova Türk 
Yazarlar Derneği’nin 
maddi-manevi her türlü 
desteğe kapısı açık du-
rumdadır. Yola çıkılan 
bu ulvi görevde katısı 
geçen herkese teşek-
kürlerimiz sonsuzdur. 
Bu tür çalışmalar bir 
ekip işi olduğu kadar, 
destek ve teşviki gerek-

tiren, mevcut olanakla-
rı paylaşma enginliği 
gösterilen etkinliklerdir. 
Sadece sanat dili değil, 
bir bilim ve dünya dili 
olan Türkçeyi yaşatma 
meşalesini taşımaya 
bizlerle koşan herkese 
selam olsun!” dedi.
       Kırcaali Haber
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Bir ressam, bir şairSabah. Yirmi günden 
beri resim atölyesine 
sürekli aynı zamanda 
geliyordu. Atölye “Ayşe 
Molla” çesmesinin ya-
kınındaydı. Kırtasiye-
nin hemen orada. Ka-
pıyı açınca, aralık pen-
cereden içeriye akın 

eden havanın neticesi 
masanın üzerindeki 
kağıtlar odanın içer-
sine yayılarak, ayak 
uçlarına dek uçuşup 
kondular. Bunlar de-
sen, eskiz ve değişik 
karalamaydılar. Duvar-
da asılı olanlar da hafif 
kıpırdayışlarla sanki 
geleni selamlıyordu.
Elindeki kitapları ma-

sanın köşesine bıraktı. 
Radyonun düğmesini 
açtı. Odaya gönül ok-
şayıcı bir müzik yayıldı. 
Atölyenin duvarla-

rı, dünyaca ünlü bazı 
ressamların renkli rep-
roduksiyonları, diğer 
ressam arkadaşların 
takaz ettikleri tablo-
lar ve kendi yarattığı 
resimlerle süslüydü. 
Masanın üzerinde iki 
üç vazo ve çömlek 
değişik ölçüde boya 
fırçalarıyla doluydu. 
Boya paleti, renk renk 
yağlı boya fişekleri ve 
yakınında terebendin 

yağı vardı.
Çam ağacı terebendi-

nin kokusu genizlerine 
dolunca resim yapma 
arzusu tetiklenemez 

hale geliyordu.
Bir aralık saatine bak-

tı. Dedesinden kalma 
bronz kahfe değirme-
ni aldı, çevirdi çevirdi. 
Öğütülen kahfeyi yine 
dede yadigarı cezveye 
koyup ateşe sürdü. Bu 
arada beklediği model 
de geldi. İçeriye hoş bir 
kahfe kokusu yayıldı. 
Sohbet esnasında fin-
candaki kahfeler azar 
azar yudumlanıyordu.
Biri ressam, diğeri 

şair, ikisi de Rodopla-
rın bağrından kopma, 
ressam Cemal Em-
rullah Çiflik’ten, şair 
İsmet Bayram ise Kül-
cüler köyünden geldiler 
Kırcali’ye.
Onlar da diğer köy 

çocukları gibi tabia-
tın bağrında gezdiler, 
tozdular, oynadılar. 
Rodoplu insanının tek 
gelir kaynağı tütün işle-
rinde ailelerine yardım-
larını esirgemediler. 
Kırda, bayırda, çayır-

da koyun kuzu otlattı-
lar. Kır çiçeklerinden 
demet yapıp, kendile-
rini sırtüstü düzlüğe 
verip, mavi semalara 
daldılar, hayaller kur-
dular. Yoksul zaman-
lardı, fakat iç dünyaları 
birikimli yetiştiler.
Rodopların şirin gü-

zelliğine, kuşların ötü-
şüne, derelerde ve yol 
boylarında çeşmeler-
den soğuk suların şırıl 
şırıl akışına, köylerde-
ki hayvanların ahenkli 
çan seslerine ve çoba-
nın yanık kaval sesine 

doyum olmuyor. Bun-
ların hepsi bir yaratıcı 
için en büyük ilham 
kaynağı olsa gerek.
Her ikiside Rodop 

insanının yüreğindeki, 
bakışındaki ve konuş-
masındaki sıcaklığı 
hissettiler. Rodoplu 
kadının hünerli elleriyle 
dokuduğu çerge, kilim 

ve halılardaki uyumlu 
ve sıcak renklerin izle-
nimi gözlere, yüreklere 
ve hafızaya yerleşti, si-
linmemek üzere.

Şair İsmet Bayram’ı 
dinleyelim:
“Cemal’le tanışma-

mız 1972 yılı Sofya’da 
oldu. Resim akade-

misinde öğrenciydi, 
“Dırvenitsa” semtinde 
de atölyesi vardı. Onu 
aralıksız ziyaret edi-
yor, sürekli hayattan, 
resim, şiir ve müzikten 

bahsediyorduk konuş-
malarımızda. Şiirlerimi 
beğendini söylüyordu. 
Kırcali’ye döndüğü-
müzde dostluğumuz 
devam etti. Bir ressam, 
bir şair olarak sık sık 
görüşüyorduk.
Yıl 1977. Bir gün Ce-

mal bana şöyle bir tek-
lifte bulundu. 
-İsmet, yakın dostla-

rımdan sayılırsın, ayrı-
ca senin şahsında çok 
karakterik değerler bu-
luyorum. Bana, yağlı 
boya tablosu için poz 
verebilir misin acaba? 
Smolyan kasabasın-

da ulusal sergiye ka-
tılacakmış. Tabii, ben 
hiç tereddütsüz kabul 
ettim teklifi. Her gün 
iki üç saat poz veri-
yordum atölyesinde. 
Resim yaptığı tuval 
de ebat olarak hayli 
büyük. Yağlı boyayla 
çalışıyordu. Bunun, 
her ikimiz için kolay 
iş olmadığının farkına 
vardım o zaman. 

Yor ucuydu,  ama 
başarılı şekilde iler-
liyordu. Her gün sa-
bah kahfesini beraber 
içiyor, bol bol sohbet 
ediyorduk. Cemal’in il-
hamı geldiğinde resme 
başlıyorduk. Ben poz 
veriyor, o ise portreye 
odaklanmış şekilde 
yorulmadan çiziyordu. 
Bir gün poz esnasın-
da “İsmet, resmi daha 
zengin ve etkili hale 
getirmemiz için, fon 
kısmına değişik şahıs-
lar bulmamız gerek. 
Bana arada bir oto-
gardan karakterik in-
sanların fotoğraflarını 
çekiversen, ne dersin, 
diye teklifte bulundu. 
Ben de dediğini yap-
tım. Çok ilginç şahıslar 
yakalandı objektife. Bu 
böyle iki üç ay devam 
etti.
Aynı yıl, Cemal’e has-

rettiğim “Ressam” şiiri-
mi yazdım. Sofya’da çı-
kan “Yeni hayat” dergi-
sinde basıldı. Cemal’le 
yakın dostluğumuzun 
kalıcı bir ifadesiydi bu 

şiir. Onun yaptığı re-
sim de dostluğumuzun 
simgesi olarak Kırcali 
Resim Galerisi fondun-
da yer alıyor. 
1989 göçü, birçok 

Bulgaristan Türkü gibi 
bizleri de İzmir’e uçur-
du. Hısım akraba, eş 
dostlardan zorunlu ola-
rak ayrı düştük.
Maalesef 2014 –de 

aniden Cemal’i kay-
bettik. Acımız büyük, 
güzel ve değerli bir in-
san, yetenekli bir res-
sam kaybettik. Cennet 
mekanı olsun, daima 
kalbimizde yaşataca-
ğız.”
Resim, şiir ve müzik 

kan kardeşleri sayılır. 
Birbirini her zaman 
tamamlarlar. Resimde 
şiiri ve müziği görür-
sünüz, hissedersiniz. 
Şiir okurken resim ge-
lir gözlerinizin önüne 
ve hoş nağmeli müzik 
işitirsiniz. Güzel müzik 
de her zaman şiirsel 
olur, bizi alıp götürür 
uzaklara, güzellikler-
le iç içe olan doğanın 
ortasına ve bırakıverir 
oracığa.
     Kamber Kamber

Kamber KAMBER

Cemal EMURLOV

RESSAMIN DÜŞÜNCESİ
               - Cemal’e -

Bir ışık fırçasının ucunda
Ressamın düşüncesi
Renklerin diliyle
Bizim dağları anlatıyor.
Yeşile biraz turuncu 
Biraz da ala yeşil katıyor
Vakit daima tan öncesi.
Dağlar karanlığını soyunuyor
Bir yerden dönüyor
Bizim dağlılar.
Elleri kocaman
Elleri mübarek, 
Ekmeğimizi çıkaran eller,
Kollarını açmışlar 
Kucaklamak ister gibi dağları.
Bilmem neden 
Evler hep öyle ak.
Ve hepsinin önünde 
Nöbet tutuyor
Bir sıra selvi kavak.
Toprak, bizim bildiğimiz
Önünde eğildiğimiz toprak...
Renklerin diliyle 
Bizim dağları anlatıyor
Bir ışık gibi fırçasının ucunda 
Ressamın düşüncesi.
Yeşile biraz turuncu
Biraz da ala yeşil katıyor.
Vakit daima tan öncesi...

                              İsmet BAYRAM
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Araştırmacı Yrd. Doç. Dr. Atıf Akgün, 
Kırcaali’de yaratıcılarla buluştu 

İzmir Ege Üniversitesi 
Türk Dünyası Araştırma-
ları Enstitüsü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Atıf 
Akgün, Kırcaali Ömer 
Lütfi Kültür Derneğinde 
düzenlenen buluşma et-
kinliğinde bölgeden şair 
ve yazarlarla söyleşi ger-
çekleştirdi. Yrd. Doç. Dr. 
Atıf Akgün, Türkiye'de 
Bulgaristan Türklerinin 
Edebiyatı üzerine yapıl-
mış akademik çalışmala-
rın tanıtımı ve Türkiye'deki 
Bulgaristan kökenli şair ve 
yazarların edebiyat faali-
yetleri konularına temas 
etti. 

Buluşmayı düzenleyen 
Ömer Lütfi Kültür Derneği 
Müdürü Müzekki Ahmet’e 
ve Recep Küpçü Edebi-
yat Kulübü Başkanı Dur-
han Ali’ye, katılan şair ve 
yazarlara teşekkür eden 
İzmir Ege Üniversitesi 
Türk Dünyası Edebiyatla-
rı Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Atıf 
Akgün, Balkan Türklüğü 
ve Balkan Türklerinin Ya-
zılı Edebiyatları üzerinde 
çalıştığını belirtti. Yrd. 
Doç. Dr. Akgün, “Burada 
hakikaten bir destan ya-
zıyorsunuz. Burada ya-

zıp çizmek, Türkçe eser 
neşredebilmek bizim için 
önemli. Bu açıdan des-
tansı bir iş yapıyorsunuz. 
Bu konuda önünüzde 
saygıyla eğiliyorum. Bu-
rada yazan çizen şair ve 
yazarlar bizim için değerli, 
Balkan Türklerinin edebi-
yatı olması dünya litera-
türü açısından da önem-
lidir” dedi. 8-9 yıl önce 
Kırcaali’ye gelen Yrd. 
Doç. Dr. Akgün, doktora 
tez araştırmasını “Bul-
garistan Türkleri Çocuk 
Edebiyatı” başlığı altında 

kitaplaştırdığını aktardı. 
Kitabın giriş niteliğinde 
bir eser olduğunu kayde-
den Yrd. Doç. Dr. Akgün, 
Bulgaristan’da Türk şair 
ve yazarların ne yazar-
larsa yazsınlar mutlaka 
çocuklar için de bir eser 
verdiklerini tespit ettiğini 
belirtti. Buradaki edebi-
yatın bir kolunun aslında 
Türkiye’de yaşamaya de-
vam ettiğini söyleyen Yrd. 
Doç. Dr. Akgün, oradaki 
yaratıcılarımızın genelde 
göç konularını işledikleri-
ni ifade etti. Ömer Osman 
Erendoruk, Ahmet Şerif, 

Mehmet Çavuş, Niyazi 
Hüseyin gibi isimleri zik-
reden Yrd. Doç. Dr. Ak-
gün, “Tekirdağ-Çorlu bir 
ekoldür, İstanbul-Avcılar 
bir ekoldür, Bursa BAL-
GÖÇ- bunlar ayrı faaliyet 
içindeler. İzmir’de KIBA-
TEK çok güzel işler ya-
pıyor. Bu ekiplerle de biz 
birlikte hareket ediyoruz. 
Bunların da meyvesini 
“Balkan Türklerinin Muha-
cir Edebiyatı İncelemeleri” 
kitabı ile verdik. Özellikle 
Türkiye’de edebi üreti-
ciliğini devam ettirenler 

arasında Nihat Altınok, 
Ahmet Emin Atasoy, Şa-
ban Mahmut Kalkan, Ni-
yazi Hüseyin, Galip Sertel 
var. Bunlar takdire değer 
bir şekilde edebiyat üreti-
ciliklerini devam ettiriyor. 
Bu kitapta bunların eser-
lerinin incelemeleri yer 
alıyor. Bu vesileyle Türki-
ye üniversitelerinde aka-
demik çalışmalar başladı. 
Bunlar giriş niteliğinde ve 
bunun devamını getirme-
miz lazım” diye konuştu. 
Her iki ülkede de eserle-
rin tanıtılmasından başka 
çeviri eserlerin de önemli 

olduğunun altını çizen 
Yrd. Doç. Dr. Akgün, “Bul-
gar edebiyatının da Türk 
edebiyatına taşınması-
nın kardeşlik köprülerinin 
oluşması için de önemli” 
dedi. Akademik çalışma-
lar yürüten Doç. Dr. Hü-
seyin Mevsim’den başka 
şair Şaban Kalkan’ın ve 
şair İvan Doynov’un da 
Bulgarcadan Türkçeye 
çeviriler yaptığını belirtti. 

Bulgaristan Türk Edebi-
yatı konusunda Türkiye’de 
ilk akademik çalışmanın 
2008 yılında Afyon Üni-

versitesinden Doç. Dr. 
İbrahim Özkan Önal’ın 
“Bulgaristan Türklerinin 
Halk Edebiyatı Üzerinde 
Bir İnceleme” adlı dok-
tora tezi olduğunu belir-
ten Yrd. Doç. Dr. Akgün, 
“Müthiş bir çalışma. Böl-
ge bölge gezip manile-
ri, efsaneleri, masalları, 
destanları derlemiş” dedi. 
Aslen Kırcaalili olan Ege 
Üniversitesinde öğrenci 
Meral Mert’in “Çağdaş 
Bulgaristan Türkleri Ede-
biyatının Analitik Bibli-
yografyası” başlıklı bir 
kitap yayınladığını bildi-
ren Yrd. Doç. Dr. Akgün, 
2013-2014 yıllarında Ma-
nisa Celal Bayar Üniver-
sitesinden bir hocanın bir 
öğrenciye “Ömer Osman 

Erendoruk-Hayatı, Sana-
tı ve Romanları” başlıklı 
doktora çalışması yaptır-
dığını açıkladı. Aynı çalış-
manın bir benzerini Ege 
Üniversitesinde yüksel 
lisans öğrencisi Zeynep 
Atasoy’a da yaptırdıkları-
nı kaydeden Yrd. Doç. Dr. 
Akgün, “Bir Ahmet Şerif’in 
de, Recep Küpçü’nün de, 
Mehmet Çavuş’un, Ah-
met Emin Atasoy’un da 
tezi yapılır. Bu Türkiye 
safhası. Bulgaristan’a gel-
diğimizde bugün aramız-
da olan sizlerin de edebi 
yaratıcılıklarınız üzerine 
yazılıp çizilmelidir” diye 
konuştu. Bir öğrencisiy-
le birlikte beş kitabı olan 
Sofyalı yazar Nadiye 
Ahmet’in çocuk hikayeci-
liği üzerinde bir inceleme 
yaptıklarını bildiren Yrd. 
Doç. Dr. Akgün, bu ko-
nuda özel girişimlerde de 
bulunulduğunu belirtti. Ni-
yazi Hüseyin Bahtiyar’ın 
“Balkanlar’da Türk Ün-
lüleri” serisini, Mehmet 
Çavuş’un “20.Yüzyıl Bul-
garistan Türk Şiiri Anto-
lojisi”, Nimetullah Hafız’ın 
“Bulgaristan Halk Edebi-
yatı Metinleri” kitaplarını, 
Şaban Kalkan’ın “Tuna 
Boyundan Esintiler” ve 
“Rodoplardan Esintiler”, 
“Bulgaristan Türk Şiirinde 
Mizah” antoloji kitaplarını 
ve Adnan Aladağ’ın “Eğ-
ridere Şiirleri Anatolojisi” 
kitabını örnek verdi. Yrd. 
Doç. Dr. Akgün, öğrenci-

leriyle birlikte Bulgaristan 
Türk Edebiyatı üzerine 
akademik çalışmalara 
devam edeceklerinin al-
tını çizdi. 

Ömer Lütfi Kültür Der-
neği Müdürü Müzekki Ah-
met, dernek olarak edebi-
yat alanında yapılan bazı 
çalışmalara değindi. Bu-
luşma etkinliğinde katılan 
derneğe bağlı olan Recep 
Küpçü Edebiyat Kulübü-
nün üyeleri, eserlerine yer 
verilen bir antoloji kitabı 
çıkarılması için Yrd. Doç. 
Dr. Akgün’den destek is-
tediler. Daha fazla okura 
ulaşması için yeni basılan 
kitapların ücretsiz olarak 
dağıtılması gerektiğine 
dikkat çeken yaratıcılar, 
Bulgaristan’da Türkçe 
eğitimi konusunda sıkıntı 
yaşandığını ve Kırcaali’de 
Türkçe kursları düzenlen-
mesini önerdiler. Türkiye 
okullarında Bulgaristan 
kökenli şair ve yazarların 
okutulması gerektiğini dile 
getiren yerli yaratıcılar, 
Türkiye’ye göç etmiş şair 
ve yazarlarla buluşmalar 
düzenlenmesini talep et-
tiler. 

Yrd. Doç. Dr. Akgün, arz 
edilen sorunlar konusun-
da yardımcı olmaya hazır 
olduğunu söyledi ve ilk 
hedef olarak Ege Üniver-
sitesi Kütüphanesinde 
yerli şair ve yazarların 
eserlerinin bulunacağı 
Balkan rafı oluşturulaca-
ğını açıkladı.

Resmiye MÜMÜN

Yurtdışında Yaşayan Gençler Gençlik 
Kamplarıyla Türkiye’de Buluşuyor

Yurtdışında yaşayan 18-
22 yaş arası Türk vatan-
daşı ya da mavi kart sahi-
bi gençlerimiz için Genç-
lik ve Spor Bakanlığı’nın 
kamplarında özel konten-
jan ayrılmıştır. 
Dışişleri Bakanlığı, Genç-
lik ve Spor Bakanlığı ve 
Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı’nın 
işbirliği ile düzenlenen 
kamp programı; Antalya, 
Bolu, Kırşehir, Trabzon, 
Tokat ve Kastamonu ille-
rindeki kamp tesislerinde, 
29 Haziran-20 Eylül 2017 
tarihleri arasında kızlar ve 
erkekler için ayrı dönem-
lerde gerçekleşecektir.
Birbirinden Farklı Tema-
larda Eşsiz Aktivitelerle 
Gençlik Kampları Yurtdı-
şından Gençleri Bekliyor
Kamplara katılan gençle-
rin konaklama ve yemek 
ihtiyaçları Gençlik ve 

Spor Bakanlığı tarafından 
karşılanacak ve gençler-

den herhangi bir ücret 
alınmayacaktır. Kampla-
ra yurtdışından katılmaya 
hak kazanan gençleri-
mizin Türkiye’ye geliş-
gidiş ulaşım masrafları, 

ülkelere göre belirlenen 
tutarlarda Yurtdışı Türk-

ler ve Akraba Top-
luluklar Başkanlığı 
tarafından destek-
lenecektir. Ulaşım 
destekleri katılımcı 
gençlere kampın 
bitiş tarihinde kamp 
merkezlerinde öde-
necektir.
Kardeşlik İklimin-
de Sen de Yerini 
Al!
7 günlük dönem-
ler halinde, kız ve 
erkek gruplarının 
ayrı ayrı katıla -
cakları kamplara, 
yurtdışından baş-
vurular 15.05.2017 

- 09.06.2017 tarihleri 
arasında yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve başvuru 
için www.ytb.gov.tr/genc-
likkamplari/ adresini ziya-
ret edebilirsiniz.
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Karamantsi köyünde yağlı güreş gösterisi 
Mineralni Bani (Meriçler) 

İlçesine bağlı Karamant-
si (Karamanlar) köyünde 
7 Mayıs’ta düzenlenen 
köy şenliği kapsamında 
Bulgaristan’da şimdiye 
kadarki en büyük güreş 
turnuvası yapıldı. Köyün 
binlerce sakini ve misafiri 
güreş mücadelelerini iz-
lemek için güreş alanına 
akın etti. 

Edirne’den katılan dört 
profesyonel pehlivan, ge-
leneksel Türk ata sporu 
olan yağlı güreş gösterisi 
sundu. Geleneksel davul-
zurna gösterisi daha da 
otantik bir atmosfer oluş-
turdu. 

Ulusal bir SPA merkezi 
olan Mineralni Bani Be-
lediye Başkanı Mümün 
İskender, onlarca kate-
goride dereceye giren 
yarışmacılara yaklaşık 

15 bin leva para ödülü 
dağıttı. Turnuvada çeşitli 
kategori ve yaş grupların-
da genç erkekler ve kızlar 

mücadele etti. 
Turnuvanın en büyük 

ödülü olan 500 kiloluk bir 
dana için pehlivanlar, en 

tartışmalı geçen 100+kg 
kategorisinde mücadele 
etti. Final maçını olimpi-

yatlara ve ulusal şampi-
yonalara katılan Asenovg-
rad (Stanimaka) kasaba-
sından Dimitır Kumçev 
kazandı. Final maçında 
Kumçev, Haskovo (Has-
köy) şehrinden Georgi 
Banev’a galip geldi. Koç 
ödülünü Haskovo’dan Ev-
gin İsmail, kuzu ödülünü 
ise 70 kg altı kategorisin-
de birinciliği elde eden 
CSKA Spor Kulübü’nün 
yarışmacısı Kemal Ali ka-
zandı. 

Turnuvanın en küçük 
yarışmacısı olan 35 kg 
altı kategorisinde müca-
dele eden Karamantsi 
köyünden Berkay Tevfik 
de kuzu ile ödüllendirildi. 
Çeşitli kategorilerde on-
larca güreşçinin mücade-
le etmesi Karamantsi kö-
yünde düzenlenen güreş 
turnuvasını Bulgaristan’da 
şimdiye kadar yapılan gü-
reş turnuvaları arasında 
en kapsamlı kıldı. 
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Mineralni Bani İlçe Futbol Turnuvasını 
Boyan Botevo köyü takımı kazandı 

Mineralni Bani(Meriçler) 
İlçesine bağlı Karamant-
si (Karamanlar) köyünde 
10 Mayıs 1984 Anma Et-
kinlikleri kapsamında 7 
Mayıs’ta düzenlenen ilçe 
futbol turnuvasını Boyan 
Botevo (Durakköy) takımı 
kazandı. 

Mücadeleye finalde iki 
gruba ayrılan toplam altı 
takım katıldı. Gruplarda 
mücadele eden takımlar 
çift maçlı eliminasyon sis-
temine göre oynadı. Böy-
lece finalde Boyan Botevo 
ve turnuvaya ev sahipliği 
yapan Karamantsi köyü 
takımları karşılaştı. Final 
maçı Boyan Botevo köyü 
takımı kazandı. 

Ulusal bir SPA merke-
zi olan Mineralni Bani 
Belediye Başkanı Mü-
mün İskender, turnuvayı 
kazanan takımı koç ile 
ödüllendirdi. Turnuvanın 
ikincisi Karamantsi köyü 
takımı, üçüncüsü Mine-
ralni Bani takımı ve dör-
düncü Sırnitsa (Sarnıç) 
köyü takımı birer kuzu 

ile mükafatlandırıldı. Tur-
nuvada mücadele eden 
Angel Voyvoda ve Kolets 
köyü takımları beşinci ve 
altıncı yeri aldı. Final gru-
buna katılamayan dört 
takım arasında sıralama 
ikinci grupta oynadıkları 
maçlarda elde ettikleri 
puanlar ve gol farklarına 
göre yapıldı. 

Açık alanda düzenle-
nen satranç turnuvasına 
50’nin üzerinde yarışmacı 
katıldı. Karşılaşmalar, tek 
maçlı eliminasyon siste-
mine göre oynandı.

Satranç turnuvasını ka-
zanan Haskovo (Hasköy) 
şehrinden Yanko Pana-
yotov 100 leva, ikinciliği 
elde eden Karamantsi 

köyünden Erol Muharrem 
50 leva, üçüncülüğü elde 
eden Haskovo’dan Nasko 
Marinov ise 30 leva ile 
ödüllendirildi. 

Çocuklara yönelik sat-
ranç turnuvası da yapıldı. 
Turnuvaya katılan onlar-
ca çocuk için de ödüller 
vardı. 

               Kırcaali Haber

Şumnu Nüvvab İmam-Hatip Lisesinde 
bayanlara seminer verildi

Bulgaristan Müslü-
manları Başmüftülüğü, 
5-7 Mayıs 2017 tarih-
lerinde Şumnu Nüvvab 
İmam-Hatip Lisesinde 
bayanlara yönelik üç 
günlük seminer düzen-
ledi. Seminer programı, 
Sofya Yüksek İslam 

Enstitüsünde hocalık 
yapan Selime Veysal 
tarafından yönetildi. 
Seminere Kuzeydoğu 
Bulgaristan’ın çeşitli 
yerlerinden 20 civarın-
da bayan aktif olarak 
katıldı.
Seminer programı 

kapsmaında Yüksek 
İslam Enstitüsü öğren-
cileri Müzeyyen Mus-
tafa, Aycihan Ahmet 
ve Fatma Hamit, İslam 
dininde sosyal yardım-
laşma, oruç ayı -Ra-
mazan, mübarek Kadir 
Gecesi, Hz. Hatice ve 

Peygamber Efendimiz 
Hz. Mustafa (SAV)’in 
hayatıyla ilgili konula-
ra temas ettikleri kon-
feranslar sundular. 
Seminer, katılımcıla-

rın daha sık bu tür gö-
rüşmelerin yapılması 
dilekleriyle sona erdi. 
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Özelleştirmeye Sıkı Takip
Bulgaristan Hükümeti, kamu sektörün elinde ka-

lan ve kazanç sağlayan işletmelerin özelleştirilme-
sini yasaklarken, Başbakan Boyko Borisov ülkede 
1994 yılından bu yana yapılan tüm özelleştirme 
çalışmalarının soruşturulması talebinde bulundu.

Bulgaristan'da 4 Nisan'da kurulan yeni hüküme-
tin, ekonomi alanında önerdiği önlemleri aktaran 
Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov hazırlamak üze-
re olan bir yasa tasarısında özelleştirme çalışma-
larının frenlenmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Süren tüm özelleştirme çalışmalarının durduru-
lacağını duyuran Karanikolov, bu alanda olası tüm 
faaliyetlerin ancak hükümetin önerisi ve parlamen-
tonun onayı ile gerçekleşeceğini kaydetti.

Bakan Karanikolov, devletin, askeri sanayi gibi 
etkin faaliyet gösteren ve stratejik önem taşıyan 
işletmeleri sahipleneceğini de söyledi.

- Gelirlerin kaynakları araştırılabilecek-
Başbakan Boyko Borisov, ülkede özelleştirmenin 

başladığı 1994'ten bu yana yapılan çalışmaların 
önemli bir kısmının toplumda endişe yarattığını 
belirtti.

Borisov, Milli Güvenlik Ajansı (DANS) ve İçişleri 
Bakanlığının hazırlamış olduğu kapsamlı bir rapo-
ru savcılık makamlarına yollayıp tüm özelleştirme 
çalışmalarının araştırılması talebinde bulunduğunu 
duyurdu.

DANS ile İçişleri Bakanlığının ortak çalışma-
sı sonucu hazırlanan para aklama girişimlerinin 
engellenmesine yönelik bir yasa tasarısında ise 
güvenlik kurumlarına, üst düzey bürokratların mali 
durumuna tam erişimin sağlanması öngörülüyor.

İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde ya-
yınlanan tasarıya göre, güvenlik servisleri devlet 
büyüklerinin gelirlerinin tüm kaynaklarını araştı-
rabilecek.

Yasanın parlamentodan geçmesi durumunda; 
cumhurbaşkanı, milletvekilleri, başbakan, bakan-
lar, yargı organlarının tüm üyeleri, devlet işletme-
leri müdürleri, belediye yöneticileri, büyükelçiler, 
yüksek rütbeli askerler, siyasi parti liderleri, Mer-
kez Bankası Başkanı ve Sayıştay Başkanı gibi 
kişiler ve ailelerinin gelirleri mercek altına alına-
bilecek.
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Binlerce kişi Dambalı Tepesi’nde şifa aradı
Sağanak yağmur bin-

lerce kişinin Momçilg-
rad (Mestanlı) kasa-
basına yakın Dambalı 
Tepesi’nde şifa arama-
sına engel olamadı. İn-
sanlar, asırlardan beri 5 
Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağla-
yan gecede gün doğma-
dan önce tepeden taş 
kütlesinden dökülen su-
yun şifalı olduğuna, ke-
keleme, tutulma, egza-
ma ve başka hastalıklara 
şifalı olduğuna inanıyor-
lar. Şifa aramaya gelen-
ler arasında yerlilerden 
başka tüm Bulgaristan’ın 
yanı sıra Türkiye ve 
Yunanistan’dan da ge-
lenler vardı.
Gece tam saat 12.00’de 

şifa aramaya gelenler, 
soğuk su dolu havuz-
lara atladı. Meşe koru-
sunda çocuk ağlamaları 
duyuldu. Sudan çıkınca 
ebeveynleri çocuklarını 
kurulayıp, giydirmek için 

yakılan ateşlerin yanına 
götürdüler. Ebeveynler, 
hastalıktan kur tulma 
ümidiyle çocuklarının 
ıslak giysilerini çeşme 
yanına bıraktı.
Momçilgrad’lı Milletve-

kili Erol Mehmet, “Asırlık 
geleneği yerine getiriyo-
ruz. Hastalıklara karşı 
bu suda yıkanma atala-
rımızdan gelen bir ge-
lenektir” diye kaydetti. 
Kendisi çocukluğundan 

beri Hıdırellez’i Dambalı 
Tepesi’nde karşılayanlar-
dan biridir. Milletvekilinin 
yanı sıra Momçilgrad 
Belediye Başkanı Sunay 
Hasan, Belediye Meclisi 
Başkanı Ömer Hüseyin 

ve Belediye Sekreteri 
Bahattin Ahmedov da 
Dambalı’da hazır bulun-
du.
Bu yıl Momçilgrad Be-

lediyesi, Dambalı’ya ge-
lenler için mükemmel bir 
organizasyon yaptı. Dağ-
lık yere uzanan karayolu 
temizlendi ve düzleştiril-
di, çeşmenin bulunduğu 
bölge ise iki jeneratörle 
beslenen ampullerle ay-
dınlatıldı. Çocuklar için 
ekmek arası sandviç 
hazırlandı. Küçüklerin 
ve engelli kişilerin Le-
tovnik (Yazla) köyünden 
tepeye taşınmaları için 
dağ arabaları sağlandı. 
Belediye tarafından sağ-
lanan dağ arabalarından 
başka birkaç jeep sahibi 

de sabahın saat 5.00’e 
kadar çocuklu annelerin 
tepeye ulaşmalarına yar-
dımcı oldular.
Belediye Başkanı Su-

nay Hasan, “Her hangi 
birisi kendilerinden rica 
etmediği halde insanla-
rın tepeye taşınmasına 
katılan yardımcılara te-
şekkür etmek istiyorum” 
diye ifade etti. Belediye 
Başkanı, geleneğin nor-
mal bir şekilde uygulan-
masını sağlayan ve kaza 
meydana gelmesine izin 
vermeyen itfaiye, polis 
ekiplerine ve orman me-
murların şahsında temsil 
ettikleri devlet kurumları-
na da teşekkür etti.
            Kırcaali Haber

Borovitsa nehri yatağında 
yapılandırma projesi hazırlanacak

Kırcaali Valisi, Boro-
vitsa (Çamdere) nehri 
yatağının Nenkovo köyü 
bölgesinde bulunan kı-
sımda yapılandırma ça-
lışmalarına ilişkin teknik 
proje hazırlıklarını baş-
lattı. Projenin amacı sel-
lerin önlenmesi, Kırcaali, 
Momçilgrad (Mestanlı) 
ve iki ilçenin daha 33 
yerleşim yerine Kırcaali 
Barajından içme suyu ta-
şıyan ana boru hattında 
arıza oluşmasının engel-
lenmesidir. 2014 yılında 
yağan sağanak yağmur-
lar neticesinde oluşan 
seller Borovitsa nehri 
kıyısının bazı kesimlerini 
tamamen götürdü. Boru 

hattı üzerindeki pompa 
istasyonları ise aşındı 
ve bu durum Borovitsa 
Barajı’na uzanan asfalt 
yolu bozulmakla tehdit 
etti. Böylece sonraki şid-
detli yağmur yağışlarının 

100 bin kişiye içme suyu 
temin edilmesinin engel-
lenmesi için gerçek risk 
oluştu. 
Vali’nin ısrarı neticesin-

de Başbakanlık Bakanlık-
lar Arası Afet ve Acil Du-

rumlar Komisyonu, nehir 
yatağında acilen ıslah 
çalışmaları yapılmasına 
ilişkin proje tasarlanma-
sı için 23 880 leva tahsis 
etti. İlk önce jeodezik 
ölçme yapılması, rapor 
hazırlanması ve hidrolo-
jik incelemeler yapılması 
öngörülüyor. Bu tür ça-
lışmalar, nehir yatağı ve 
kıyılarının güçlendirilmesi 
ve su seviyesi arttığında 
suyun iletkenliğinin sağ-
lanmasına yönelik teknik 
projenin hazırlanmasına 
yol açacak. Teknik proje 
Filibe Vodproekt SA Şir-
keti tarafından hazırlana-
cak.

             Kırcaali Haber

Meclis, milletvekili maaş zamlarının 
dondurulması teklifini reddetti

Meclis, Bulgaristan Sos-
yalist Partisi (BSP) ko-
alisyonunun milletvekili 
maaş zamlarının dondu-
rulması teklifini reddetti. 
Buna ilişkin yapılan oyla-
mada 76 milletvekili ka-
bul, 50 milletvekili ret, 82 
milletvekili ise çekimser 
oy kullandı. 
Sosyalistler, milletvekili 

maaşlarının 2016 yılı-
nın Aralık ayı sonundaki 
miktarda olmasını ve 44. 

Halk Meclisi döneminin 
sonuna kadar değişme-

mesini önerdi. 
Tekl i fe i l işk in nihai 

oylama Bulgaristan’ın 
Avrupalı Geleceği İçin 
Vatandaşlar (GERB) ve 
ülkede ırkçı ve aşırı milli-
yetçi görüşleriyle tanınan 
Birleşik Vatanseverler 
Koalisyonunun kurduğu 
hükümetin yemin törenin-
den önce yapıldı.
            Kırcaali Haber

Ebelerden ba-
yanlara tavsiye
Kırcaali Dr. Atanas Dafovski Hastanesinde çalı-

şan ebeler, hamilelik, meme kanseri ve rahim ağzı 
kanserinin önlenmesiyle ilgili bilgi materyalleri 
dağıtarak tavsiyelerde bulundu. Girişim 5 Mayıs 
Dünya Ebeler Günü münasebetiyle yapıldı. 

Hamile bayanlar dahi çeşitli gruplara ait bayan-
larla, onların kadın sağlığı ile ilgili önemli konular-
dan daha iyi haberdar edilmesi amacıyla görüş-
meler düzenlendi. Artex Bulgaristan Şirketine ait 
tekstil fabrikasında çalışan bayanlarla bu konuda 

tartışma toplantısı yapıldı. Onlara meme kanseri 
ve rahim ağzı kanseri gibi hastalıkların en erken 
belirtilerini nasıl tespit edeceklerine dair bilgi ve-
rildi. 

Hamile kadınlara hamilelik döneminin kolay ve 
sorunsuz bir şekilde geçmesi için değerli tavsiye-
lerde bulunuldu ve broşürler dağıtıldı. 

Genç ebeler Elena Grigorova ve Kıymet Veli, 
“Bu girişimle kamuoyunun dikkatinin ebe mesle-
ğinin önemine çekilmesi ve ebelerin anneye, yeni 
doğan bebeğe ve genel olarak kadının üreme sağ-
lığına yönelik verdikleri eşsiz benzersiz profesyo-
nel desteğinin takdir edilmesi arzu edildi” dediler. 
Onlar, Artex Şirketi Yöneticisi Nikolay İvanov’un 
şahsında şirket yönetimine teklife hızlı ve nazik 
bir şekilde cevap vermesi ve girişimin sürekliliğini 
sağlamasından dolayı teşekkürlerini dile getirdiler. 

Ebeler, hamile olan, doğum yapan kadınlara ve 
bebeklerine hizmet eden yüksek eğitime sahip 
kalifiye sağlık uzmanlarıdır. Anne ve bebek ölüm-
lerinin azalması açısından ebelik faaliyetleri son 
derece büyük önem arz etmektedir. 
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Borisov, yeni bir yolsuzlukla mücadele 
kanunu ve hızlı bir yargı sistemi sözü verdi

Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaşlar 
(GERB) ve ülkede ırkçı ve 
aşırı milliyetçi görüşleriyle 
tanınan Birleşik Vatanse-
verler Koalisyonunun kur-
duğu hükümetin mecliste-
ki yemin töreninden önce 
konuşan gelecek Başba-
kan Boyko Borisov, kur-
duğu üçüncü hükümetin 
önceliklerini tanıttı. 

GERB Genel Başkanı, 
“Dünya ve Avrupa için 
tarihi bir an yaşıyoruz. 
Bulgaristan halkı uğruna 
GERB ve Birleşik Vatan-
severler Koalisyonu ola-
rak siyasi farklılıklarımızın 
üstesinden gelmeye hazı-
rız” diye konuştu. Borisov, 
bu defa eski Kültür Baş-
kanı Vejdi Raşidov’un gö-
revi kabul etmediğini be-
lirtti. Bulgaristan’ın 2018 
yılında Avrupa Birliği (AB) 
Konseyi Dönem Başkanlı-
ğını başarıyla gerçekleşti-
receğine, evlerde işlenen 
suçların üstesinden geli-
neceğine ve mülteci bas-
kısının azaltılacağına dair 
söz verdi. Vatandaşların 
gelirlerinin yükseltilmesi 
ve yoksulluğun azaltılma-
sı yönünde kararlı olduğu-
nu belirten Borisov, Yasa-

dışı Yollardan Elde Edilen 
Mal Varlığına El Koyma 
Komisyonu zemininde 
yolsuzlukla mücadele or-
ganı kurulacağı yeni bir 
Yolsuzlukla Mücadele 
Kanunu sözü verdi. Yol-
suzlukla Mücadele Kanu-
nu, önceki hükümetin ko-
alisyon ortakları GERB, 
Reformcu Blok ve somut 
olarak Vatandaşların 
Bulgaristan’ı Hareketi’nin 
temel önceliğiydi, fakat ilk 
oylamada yeterli destek 

almayan kanun tasarısı 
daha sonraları da meclis 
tarafından kabul edilme-
di. Borisov’un ifadeleri-
ne göre yargı sisteminin 
hızlı ve etkili çalışmasını 
sağlayan yeni bir Ceza 
Kanunu gerekiyor. “Adil 
bir yargılama sisteminin 
tesis edilmesine yönelik 
güçlü tedbirlerden biri 
olarak 2018 yılının sonu-
na kadar elektronik adalet 
sisteminin kurulması ön-
celiklerimiz arasındadır” 

dedi. GERB lideri, Avrupa 
Komisyonu Bulgaristan 
İzleme Raporu’nda bulu-
nulan yargı sistemine iliş-
kin tüm 17 tavsiyenin de 
2017 yılının sonuna kadar 
yerine getirilmesinin yanı 
sıra ufak araçlar için vin-
yet ve ağır yük kamyonları 
için otoyol ücretinin kom-
bine edildiği daha adil bir 
yol ücret ödeme modeli 
uygulanması sözü verdi. 

İstihdama yönelik ted-
birler alınması, ülkenin 

demografik sorunlarının 
çözülmesi ve sosyal yar-
dımların eğitim ve istih-
damla ilişkilendirilmesi 
sözünü veren Borisov, 
“Eğitim, temel önceliği-
miz olacak” diye altını 
çizerek, eğitim ve bilim 
için ayrılan kaynaklarda 
artış olacağına dair ka-
naat getirdi. 
Borisov, “Ülkenin gü-

venliğe, bugünü ve yarını 

daha iyi yapmak için elin-
den geleni esirgemeyen 
bir devlete ve kurumlara 
güven duymaya ihtiya-
cı var” diye kaydetti ve 
Bulgaristan’ın 1 Ocak 
2018 tarihinde üstlene-
ceği AB Konseyi Dönem 
Başkanlığını başarıyla 
gerçekleştirmesine yö-
nelik çalışma taahhüdü-
nü üstlendi. 
               Kırcaali Haber

Çiftçilere yeşil tarım uygulamaları için 
yaklaşık 444 milyon leva yardım ödendi

Devlet Tarım Fonu ta-
rafından yapılan açıkla-
mada yeşil tarım uygu-
lamaları olarak bilinen 

iklim ve çevre yönünden 
elverişli olan tarım uygu-
lamalarına ilişkin destek 
prosedürü kapsamında 
tarım üreticilerine 443 
909 046 leva yardım 
ödendiği bildirildi. Tarı-

ma doğrudan gelir des-
teği kapsamında yeşil 
tarım uygulamaları için 
55 bin tarım üreticiye 

sübvansiyon verildi. 
Destek prosedürü kap-

samında sübvansiyon 
alma hakkına sahip 
çiftçiler, koşullara uyan 
tüm tarım arazilerinde 
iklim ve çevre yönün-

den elverişli olan tarım 
uygulamalarını devam 
et t irmek zorundadır. 
Uzun ömürlü bitkilerin 

yetiştirildiği alanlar, yeşil 
tarım uygulamaları için 
elverişli değildir. Destek 
prosedürüne başvuran 
üreticiler, yeşil tarım 
uygulamalarına elveriş-
li olan araziler bazında 

sübvansiyon almakta. 
Arazilerin, yeşil tarım 
uygulamaları yönünden 
elverişli olup olmadığı 
yerinde yoklamalar neti-
cesinde belirleniyor. 
2016 yılı kampanya-

sında uygulanan AB’nin 
yönetmeliğine göre tarı-
ma doğrudan gelir des-
teği kapsamında yapılan 
destekleme ödemelerine 
yüzde 1,353905 oranın-
da kısıtlayan mali disiplin 
getirildi. Buna göre ta-
rım üreticilerine yapılan 
2000 avroyu aşan tüm 
ödemeler bu oranda 
azaltılıyor. Kesinti tuta-
rıyla tarım sektöründe 
krizler için rezerv fonu 
oluşturuluyor. Mali disip-
lin mekanizması veya bir 
tarım üreticiye yapılan 
ödeme tutarının azaltıl-
ması, çok yıllık mali çer-
çeveye uygun yıllık bütçe 
oluşturulması amacıyla 
uygulanmaktadır. 

           Kırcaali Haber

Tsveta Karayançeva: Yeni hükü-
met, Kırcaali’ye odaklanacak

Halk Meclisi Başkan Yardımcısı Tsveta Karayançeva, 
vatandaşların sorunlarını dinlemek ve seçimlerde ken-
dilerine gösterdikleri güveni teşekkür etmek için Kırca-
ali Belediyesi Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Va-
tandaşlar (GERB) Meclis Üyeleri ile birlikte Kırcaali’nin 
semtlerini ziyaret etmeyi öngörüyor. 

Tsveta Karayançeva, “Kırcaali ili ilçelerini de ziyaret 
edeceğiz. Kırcaali, koalisyon hükümetinin önceliğidir. 
Bu durum seçim vaatlerimizi yerine getirmemize imkan 
verecek. Kırcaali çevre yolu inşaatının ikinci aşamasın-
dayız. Yol güzergahındaki arazilerin kamulaştırmasını 
yapıyoruz. Şehirde Sanayi Bölgesi oluşturulmasına 
yönelik çalışmalar yapılıyor. Küçük yerleşim yerlerinin 
içme suyu projeleri için finansman öngörüyoruz. Be-
lediye başkanlarından bu konuda teklifler bekliyoruz” 
diye açıkladı. 

Karayançeva, seçmenlerle bağlarını koparmamak 
için kesinlikle cuma-salı günleri arasında Kırcaali’de 
olacağını söyledi. 

Ülkenin 4 yıllık istikrarlı yönetiminin garanti edildiği-
ni kaydeden Karayançeva, “Bunun garantisi GERB ve 
Birleşik Vatanseverler Koalisyonunun imzaladığı koa-
lisyon hükümetine ilişkin kapsamlı bir beyannamedir. 
Devlet bütçesi dikkate alınarak hazırlanan bu beyanna-
me karşılıklı olarak verilen tavizlerin meyvesidir” diye 
vurguladı. 

Madencilerden yeni 
protesto eylemi 

Bobov Dol Maden Ocağında çalışan madenciler, ma-
aşların geciktirilmesi ve yemek kuponların ödenmedi-
ği için maden ocağın işleten kuruluşun merkez binası 
önünde yeni bir protesto eylemi yaptılar. 

İki aydan fazla maaş ve yemek kuponlarının öden-
memesinden dolayı madenciler, işbaşı için yer altına 
inmeyi reddettiler. 

Maden ocağı önünde protesto gerçekleştiren yak-
laşık 200 ma-
denc i,  öğ le 
sularında ey-
lemi sona er-
dirdi. 

Daha sonra 
birinci vardi-
yanın tamam-
lanması için 
işçiler maden 
ocağına girdi-

ler. Madenciler, işletme yönetimi, sendikacılar, Küsten-
dil Valisi ve Bobov Dol Belediye Başkanı’nın katılımıyla 
yapılan görüşmeden sonra eylemi sonlandırdı. 

Görüşmede madencilerin Mart ayı için maaşlarının 
yarı tutarının ve yemek kuponlarının da ödeneceği an-
laşıldı.



  Kırcaali Haber 824 Mayıs 2017

   24   Май   2017        Година: XI        Седмичен вестник за актуални новини         Брой: 377       Цена 0,80 Лв. 

 
Genel Yayın Yönetmeni: Müzekki AHMET;  Yazı İşleri Müdürü: Sebahat NECİB;  Muhabirler: Resmiye Mümün; Nilgün Ahmet;  Adres: Kırcaali, 6600, «Bılgariya» Bul., 

No 53, Kat. 2, Ofis 10;   e-mail: kircaalihaber@gmail.com;    www.kircaalihaber.com  GSM.: +359 879 468 092    ISSN 1313 - 6925

Гл. редактор: Мюзекки АХМЕД ;  Отговорен редактор: Себахат НЕДЖИБ ;  Репортери:  Ресмие Мюмюн, Нилгюн Ахмед;  Адрес на редакцията: Гр. Кърджали, 
6600;  Бул. “България”  № 53,  ет. 2,  офис № 10;   Издава: „СЕНИ МЕДИЯ“ ЕООД  ;   Каталожен № 2454;   Цена за годишен абонамент: 40,00 лв.        

КЪРДЖАЛИХАБЕР

“ЕМС-БГ” ЕООД

Hayriye Nine: Tüm emekli maaşımı ilaç için harcıyorum

Ardino’nun (Eğridere) Prav-
dolüb (Islamlar) köyünden 86 
yaşındaki Hayriye Ali ile görüş-
tüğümüzde, “Fazla yürüyemiyo-

rum. Ömür boyu sabahtan ak-
şama kadar tütün tarlalarında 
çalıştım. Onlarca dekar tütün 
çalışıyordum. Dolu tütün sepet-

lerini eve sırtımda taşıyordum. 
35 yıldan fazla çalışmama rağ-
men şu anda 157 leva emekli 
maaşı alıyorum ve tüm paramı 

ilaç için harcıyorum” diye anlattı. 
Yaşlı kadın, “İyi ki, çocuklarım 

bana bakıyor, torunlarım da, 
torun çocuklarım da beni çok 
seviyorlar. Onlar bana arka da-
yak oluyor ve yaşama gücü ve-
riyorlar” dedi. Hayriye Nine’nin 
sözlerinde Rodop kadınına özgü 
olan o samimiyetlik ve insanlık 
hissediliyor. O, hafızasında her 
şeyi saklıyor- büyük acı ve çile 
anılarını da hatırlıyor, mutluluk 
ve bitmeyen iyimserlik anılarını 
da. Ona şu anda en küçük kızı 
Mleçino (Sütkesiği) köyünde ya-
şıyan Kaniye bakıyor. Kaniye, 
annesinin çocuklarına en önem-
li şeyi- dürüstlük ve iş severliği 
öğrettiğini söylüyor.

Hayriye Ali, 1931 yılında 
Ardino’da dünyaya geldi. On 
sekiz yaşında evlendi ve beş 
çocuk dünyaya getirdi. Yirmi 
yıldan fazla Ardino’da eski tü-
tün fabrikasında çalıştı. Celiller 

Mahallesi’nde yaşayan kadın, 
evden işe, işten eve yaya gidip 
geldi. İki yıldır dul olan nine, en 
çok kocasının ölümüne üzülü-
yor. 

Bugün Hayriye nine 7 torunu-
na seviniyor. Onun en büyük se-
vinç kaynağı Ankara’da oturan 
torununun torunu 3 yaşındaki 
Meriçali’dir. 

Hayriye Nine’nin ifadelerine 
göre uzun ömrün sırrı temiz 
dağ havası ve her gün fiziksel 
anlamda çalışmaktır. Hayriye 
Nine, her köylü kadını gibi ha-
yatı boyunca bahçede üretilen-
le beslendi. Su, süt, yoğurt ve 
ayrandan başka bir şey içmedi. 
Vitamin içerdikleri için meyve 
yemeyi seviyor. Siyaseti sevmi-
yor. TV’de ertesi gün için hava 
tahminlerini izliyor. Ona göre 
dünyada en kutsal ve değerli 
şey sağlık ve refahlık içinde ya-
şamaktır.         Güner ŞÜKRÜ

Ergünal Sabri, Karadağ’dan 
gümüş madalya ile döndü

Kırcaali Arda Boks Spor 
Kulübünün genç boksörü 
Ergünal Sabri, Karadağ’ın 
başkenti Podgorica’da dü-

zenlenen güçlü uluslararası 
boks turnuvasından gümüş 
madalya ile döndü. 15 ülke-
den 140 yarışmacı arasında 
oluşan güçlü bir rekabet or-
tamında Ergünal, uluslarara-
sı bir turnuvada ilk madalya-

sını kazandı. 
Ergünal Sabri, turnuvada 

Kırcaali’yi temsil eden tek ya-
rışmacıydı. Dört yıldır yarış-

malara katılan genç boksör, 
ulusal şampiyonalarda üç 
altın ve üç gümüş madalya 
sahibi oldu. 
Genç erkekler kategorisinde 

46 kg altı sıkletinde yarışan 
Ergünal, Kırcaali Hristo Botev 

Yabancı Diller Lisesi öğren-
cisi. Boks antrenmanlarının 
yanı sıra ağırlıklı olarak İngi-
lizce ve Almanca okuyor. 

P o d g o r i c a ’d a 
katıldığı turnuva-
da Ergünal, final 
karşılaşmada ra-
kibi olan Avrupa 
ikincisi milli takım-
dan bir arkadaşı-
na mağlup oldu. 
Fakat Ergünal bu 
mağlubiyeti Blago-
evgrad (Yukarıcu-
ma) şehrinde dü-
zenlenecek Bulga-
ristan Ferdi Boks 
Şampiyonası’nda 
telafi etmeye kesin 
kararlı. 
Onun antrenörü 

Stoyan Uzunov, 
“Ergünal’ın ebeveynleri başa-
rılarından dolayı büyük gurur 
duyuyor ve boks oynamaya 
devam etmesi için onu teşvik 
ediyorlar” dedi.
                     Kırcaali Haber

Asgari ücret, 2020 yılına 
kadar her yıl 50 leva artacak

Maliye Bakanlığının bütçe tahminlerine göre asgari işçi ücretinin 
2020 yılına kadar her yıl 50 leva yükseltilmesi öngörülüyor. 

Kamuoyu tartışmasına açılan Maliye Bakanlığının 2018-2020 
Orta Vadeli Mali Planı Taslağının hesaplarına göre asgari ücret 

1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 
460 levadan 510 levaya, 1 
Ocak 2019 tarihi itibariyle 
560 levaya ve 1 Ocak 2020 
tarihi itibariyle 610 levaya 
yükseltilecektir. 

2018-2020 dönemine 
ilişkin emekli maaşları için 
yapılacak giderlerin hesap-
lanmasında 1 Temmuz 2017 
tarihi itibariyle asgari emekli 

ücretinin 180 levaya, 1 Ekim 2017 tarihi itibariyle ise 200 levaya 
yükseltileceği dikkate alınmıştır. 

2018-2020 Orta Vadeli Mali Planı Taslağında 2021 yılında öğret-
men maaşlarının iki misli artması amacıyla öğretmen maaşlarına 
da zam yapılması öngörülüyor. 

2018 ve 2019 yıllarında bütçe açığına yönelik hedefler sırasıy-
la Gayri Safi Millî Hasıla’ya (GSMH) göre yüzde 1 oranında ve 
GSMH’ya göre yüzde 0,5 oranında olmaya devam etmesidir. 

Toplam gelirlerin GSMH’ya göre yüzde 36,5-36,6 oranı arasında 
seyretmesi öngörülüyor. 


