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Хотелът който Ви подхожда                        

BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİ

Айдън Осман подкрепи подписката
Кметът на община Черноочене 

Айдън Осман подкрепи подписката 
за по-силна местна власт. Тя се 
събира по инициатива на Граждански 
инициативен комитет в цялата област 
Кърджали. Събраните подписи ще 
бъдат връчени на всички отговорни 
държавни институции, посланиците 
на ЕС у нас.

Momçilgrat (Mestanlı) Belediye Başkanı Erdinç Hay-
rullah “Normal İş Ortamları – Güçlü Bölge Yönetimi” 
adı altındaki imza kampanyasına destek verdi. Kam-
panya 19 Nisan’da İl merkezi Kırcaali’de Kamu Girişi-
mi Kurulu tarafından başlatılmıştı. İmza kampanyası 
yolsuzluğa ve organize suçlara karşı yürütülen müca-
deleyi, şefaf ve yönetimin her aşamasındaki tarafsız 
denetimleri ve yoklamaları destekliyor. 

 İmza kampanyasına destek

Vize rejimi Türk turistleri başka 
ülkelere yönlendiriyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin Plovdiv  (Filibe) Baş-
konsolosu Cüneyt Yavuzcan, “Bulgaristan’ın 
uyguladığı ağır vize rejiminin Türk turistleri 
başka ülkelere yönlendirdiğini” söyledi. 
Cüneyt Yavuzcan Plovdiv kentinde düzenle-

nen bir toplantıda, kentte faaliyet gösteren tur 
operatör şirketlerinin temsilcileriyle bir araya 
geldi. 

Devamı Sayfa 8’de   Cüneyt  YAVUZCAN

AKPM'den Sofya'ya Türk azınlığı uyarısı 
Avrupa'nın en büyük 

hükümetler arası kurulu-
şu olan Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi 
(AKPM) Bulgaristan'ı 
ülkedeki Türk azınlığın 
maruz kaldığı ayrımcı 
ve ırkçı muameleden 
dolayı kınarken, Türk-
lerin tam vatandaşlık 
haklarından yararlan-
masının yolunu açacak 
önlemler almadığı için 
Sofya yönetimini eleş-
tirdi.
AKPM taraf ından 

onaylanan insan hakları 
raporunda,  Bulgar 
hükümetinden, azınlık 
üyelerine yönelik yük-
selen ırkçılık ve yabancı 
düşmanlığının neden 
olduğu sözlü ve fizik-
sel saldırıların, camil-
ere yönelik saygısızlık 
içeren hareketlerin ve 

bazı partiler tarafından 
dile getir i len nefret 
içer ikl i  tahr ik edici 
kampanyaların etkin 
şekilde incelemesi is-
tendi. 
A K P M  G e n e l 

Kurulu’nda oybirliğiyle 
kabul edilen raporun 
oylanması sırasında 
T ü r k  v e  B u l g a r 
t a ra f la r ı  a ras ında 
Bulgaristan’da yaşayan 
Türk azınlığın raporda 
nasıl isimlendirileceğine 
ilişkin anlaşmazlık çıktı. 
Genel Kurul’da hazır 
bulunan tek Türk mil-
letvekili Haluk Koç’tu. 
Rapor Bulgaristan’da 
Türkleri ve Romanları 
a y r ı m c ı l ı ğ a  t a b i 
tutu lmuş ik i  geniş 
grup olarak niteledi. 
Türk azınlığın 1984-
1989 yılları arasında 

yaşadığı baskılara dik-
kat çekilen raporda, du-
rumun geçmişe oranla 
önemli ölçüde iyileştiği 
bildirildi. Bulgaristan’da 
Türk azınlığın oylarını 
alan Hak ve Özgür-

lükler Hareketi Birliği’nin 
iki dönem koalisyon 
hükümetinde yer aldığı 
ve mecliste 38 millet-
vekili ile temsil edildiği 
hatırlatıldı. 
Raporda yer alan 

bir diğer konu ise 
Bulgaristan’da asimilas-
yon mağdurlarının 1984-
89 tarihleri arasında 
tutuldukları Belene 
Adası’ndaki toplama 
kampı oldu. Raporda, 

“Bu tarihler arasında 
bir milyona yakın Türk 
‘Bulgarlaştırma’ siyase-
tinin mağduru oldu. 850-
900 Türk hapishane 
ve toplama kampına 
gönderi ldi. 1989’da 
350 bin Türk kökenli 
vatandaş tek etnikli bir 
Bulgaristan oluşturmak 
için Türkiye’ye göçmek 
zorunda bırakı ldı.” 
i fade ler i  yer  a ldı. 
Avrupa Konseyi, Bul-
gar hükümetinden bu 
olayların etkili şekilde 
soruş turu lması  ve 
suçluların yargılanması; 
mağdurların kayıplarının 
devlet tarafından tazmin 
edilmesi ve hapiste 
geçen yıllarının eme-
klilik için sayılması gibi 
somut talepleri dile ge-
tirdi.
                            aa

             KAPIKULE -1989Foto: Behiç Günalan

Haber sayfa 6’da

Lülyakovo’da yenilenen stadyumun açılışı yapıldı 
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On altı asır Balkanlar’da 
varlığını sürdüren Türk-
lerin en yoğun olduğu 
Bulgaristan’da demok-
ratik rejime ilk adım atı-
lalı 20 yıl oldu. 10 Kasım 
1989 yılında bir yandan 
parti içi muhalefet, diğer 
yandan da Sovyetler 
Birliği’nin de desteği ile 
kansız bir devrimle To-
dor Jivkov Devlet Baş-
kanlığı ve BKP (Bulga-
ristan Komünist Partisi) 
Merkez Komitesi Genel 
Sekreterliği’nden uzak-
laştırarak, onun totali-
ter rejimine son verildi. 
Jivkov 8 Aralık 89’da 
MK üyeliğinden, beş 
gün sonra da komünist 
partisi üyeliğinden ihraç 
edildi. Bu arada BKP’nin 
ismi de o günlerde Bul-
garistan Sosyalist Partisi 
olarak değiştirildi. Ertesi 
gün bu ülkedeki demok-
rasi savaşçıları, Bulgaris-
tan Komünist Partisi’nin 
devletteki üstünlüğünü 
belirleyen anayasanın 1. 
maddesini iptal ettirdiler 
ve o günden sonra yıllar-
dır ezilenler, horlananlar, 
zulüm altında inleyenler 
için yeni bir milât başla-
mış oldu. O günlerde ko-
münistler hariç tüm halk, 
özellikle de azınlıklar 

coşmuş, hayatlarında ilk 
defa katıldıkları protesto 
gösterilerinde kendilerin-
den geçmiş haldeydiler. 
Yaklaşık yarım asırdan 
beri ilk defa başkent 
Sofya’nın meydanları hür 
mitinglerin sahnesine dö-
nüştü.

7 Aralık'ta, yaklaşık 16 
siyasi örgüt ve partinin 
oluşturduğu Demokratik 
Güçler Birliği (SDS) ko-
alisyonu kuruldu ve 13 
Ekim 1991’de ülke yöne-
timini ele geçirdi. Siyasi 
deneyimden uzak olan 
SDS başarılı olamayınca, 
bir sonraki seçimlerde ik-
tidar yine Sosyalist parti-
ye geçmiş oldu. Öyle ki o 
dönemde bunalıma giren 
halk kimi iktidar yapaca-
ğı konusunda yalpaladı 
kaldı.

12 ve 19 Ocak 1992 tari-
hinde SDS lideri Jelü Je-
lev 5 yıllık bir dönem için 
halk tarafından seçilen 
ilk cumhurbaşkanı oldu. 
Ülkede 10 Ekim 1989'da 
başlayan demokratikleş-
me süreci hala devam 
ederken, bu dönemde 
toplam 7 meclis oluşturul-
du ve 12 başbakan görev 
değiştirdi.

Birçok Balkan komşu-
sundan farklı olarak ge-

çiş sürecini kansız atla-
tan Bulgaristan'ın 29 Mart 
2004 tarihinde NATO ve 1 
Ocak 2007 tarihinde Av-
rupa Birliği (AB) üyeliğine 
geçmesi, ülkenin demok-
ratik döneminin en büyük 
siyasi başarıları olarak 
nitelendiriliyor.

Bulgaristan'a sürgünden 
dönen eski kral Boris’in 
o ğ l u ,  Fe r d i n a n d ’ ı n 
t o r u n u  S i m e o n 
Sakskoburgotski'nin 2001 
yılında kurduğu hükü-
mette iktidar ortağı olan 
HÖH, daha sonra siyasi 
hayatında en büyük düş-
manı olarak gösterdiği 
Bulgaristan Sosyalist Par-
tisi ile koalisyon kurarak, 
2005-2009 döneminde 
de iktidardaki paydaşlığı-
nı sürdürdü.

Geçen yılın yapılan 
parlamento seçimlerinde 
HÖH'ün eski ortağı Bul-
garistan Sosyalist Partisi 
seçim yenilgisine uğrayıp 
240 sandalyeli parlamen-
toda 40 milletvekiliyle ana 
muhalefet partisi durumu-
na düştü. Diğer eski ikti-
dar ortağı olan Simeon 
Sakskoburgotski'nin Ulu-
sal Özgürlük ve Yükseliş 
Hareketi (NDSV) ise yüz-
de dörtlük parlamentoya 
giriş barajını bile aşama-
dı.

DEMOKRASİ BULGA-
RİSTAN TÜRKLERİNE 
NELER GETİRDİ?

-Her şeyden önce de-
mokratik hakları getirdi. 
Bu demokratik haklar-
dan yararlanan Türkler, 
1985 yılı başında silâhla 
değiştirilen Türk adlarını 

geri aldılar ve o yıllarda 
yasak olan anadillerini 
konuşmaya başladılar. 

-İkinci yerde yine çok 
önemli olan seçme ve 
seçilme hakkı vardır. Bu 
haklardan faydalanan 
Müslüman kimlikli Türk-
ler, Romanlar, Pomak-
lar, Tatarlar tek yumruk 
olarak tek çatı altın-
da kendi partileri olan 
Haklar ve Özgürlükler 
Hareketi’ni kurdular ve 
ilk demokratik seçim-
lerde 24 milletvekili ile 
Bulgar Parlamentosu’na 
girdi ler. Bununla da 
Bulgaristan’da Türk varlı-
ğını bir defa daha dünya-
ya duyurmayı başardılar. 
Yirmi yılda güçlenen ve 
ulusal bir partiye dönüşen 
hareketin son seçimlerde 
milletvekili sayısı otuzu 
aştı. Son iki dönemde üç 
beş de Türk bakan ülke 
yönetiminde görev yap-
tı. Son hükümette Kültür 
Bakanı olarak yine bir 
Türk-Vejdi Raşidov- gö-
rev yapmaktadır. 

-20 yıllık demokrasi dö-
neminde Bulgaristan’da 
manevi ve kültürel ha-
yatta epey gelişmeler 
kaydedildi. 40 yıl kadar 
yasaklı olan imam hatip 
okulları ve yüksek İslâm 
enstitüsü açıldı. Daha 
önce devletin tayin etiği 
müftüler, demokrasi dö-
neminde halk tarafından 
seçilmeye başlandı. Köy-
lerde mescitler ve camiler 
ibadete açıldı. Özellikle ilk 
yıllarda Kur’an kurslarına 
büyük ilgi uyandı. 

-Okullarda Türkçe eği-

tim seçmeli ders olarak 
kabul edildi. Totaliter 
rejimin son yıllarında 
tamamen yasaklanan 
Türkçe neşriyat yeniden 
faaliyete geçti. İlk yıllar-
da başkent Sofya’da, 
daha sonra da taşra 
şehirlerinden Kırcaa-
li ve Şumnu’da Türkçe 
gazete ve dergiler ya-
yın hayatına başladılar. 
Türk halkının hayatında 
Kırcaali ve Razgrat Türk 
tiyatroları da yerini aldı. 
Birçok köy ve kasaba-
larda Türk folklor ekiple-
ri oluşturuldu, edebiyat 
dernekleri kuruldu. Bul-
garistan Ulusal Televiz-
yonu (BNT) de her gün 
on dakika Türkçe haber 
programı yer aldı. 

-Halkın manevi ha-
yatında önemli yer i 
olan düğünler istenilen 
şekilde Türkçe müzik 
ve oyunlarla gerçekle-
şirken; mevlit, cenaze 
gibi törenler, Ramazan 
aylarında oruç tutmak, 
bayramları kutlamak da 
serbest edildi. 

-Kılık kıyafete gelince, 
her Müslüman kadın 
ve erkek istediği kıya-
feti giyebiliyor, oğlanları 
da isteyen sünnetçide, 
isteyen doktorlarda hiç 
kimseden çekinmeden 
sünnet ettirebiliyor. 

-Üç yıl önce Avru-
pa B i r l i ğ i ’ne g i ren 
Bulgaristan’daki Türkler, 
bugün istedikleri ülkeye 
gidip eğitim alabiliyorlar, 
çalışabiliyorlar, isteyen-
ler de o ülkelere yerleşe-
biliyorlar.

- İktisadi hayata gelince, 
demokrasi yıllarında ülke 
serbest piyasa ekonomi-
sine geçti. Devlet sınır-
ları yabancı sermayeye 
açıldı, daha önce ithalatı 
yasak olan kapitalist ülke 
ürünlerinin ithalâtı serbest 
bırakılınca, ülkede ünlü 
marka tutkunluğu başla-
dı. Bugün Bulgaristan’da 
lüks otomobil tutkunluğu 
kadar ayakkabı ve giyim-
de de marka düşkünlüğü 
had safhadadır. 

-Serbest piyasa ekono-
misi kurallarının geçerli 
olduğu Bulgaristan’da ma-
haretli, müteşebbis ruhlu 
kişiler için de özel işlerde, 
kendi şirketlerinde faaliyet 
gösterme imkânları sağ-
landı. Bu sayede Bulga-
ristan genelinde binlerce 
Müslüman kendi firmaları-
nı kurup, ticaret, müteah-
hitlik, turizm, ulaşım, teks-
til gibi daha nice sektör-
lerde faaliyet göstermeye 
başladılar. Son yirmi yılda 
girişimciler yabancı firma-
larla da ortaklık kurarak, 
uluslararası ticaret yap-
maya başladılar.

Buraya kadar saydıkla-
rım demokrasinin getirdi-
ği müspet gelişmelerdi. 
Bulgaristan’da görülen 
bazı negatif olaylar bu ül-
kede demokrasi çarkının 
tam oturmadığının işare-
tini veriyor. Bir gazeteci 
arkadaşımın “Demokrasi 
gömleği, Bulgaristan hal-
kına büyük geldi” ifadesini 
hatırlatmak isterim.

 Devamı gelecek
 sayıda 

20 Yılda Bulgaristan’da Demokrasi’nin Getirdikleri, Götürdükleri
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Öğle geçe çamaşır 
yıkadı. Ötesini berisini 
silip süpürdü. Üzerin-
de biraz yorgunluk his-
sedince de yatak oda-
sına geçti. Kitabı alıp 
uzandı. Biraz okuduk-
tan sonra gözkapakla-
rı onu dinlemez oldu. 
Elindeki kitap yorganın 
üstüne düşüverdi. 
Açık pencereden gi-

ren yağmur damlacık-
ları yüzüne vurunca 
uyandı, kalktı. Pence-
renin karşısına dikil-
di. Sicim sicim yağan 
yağmurun şarkısına 
aldırdı kendini. İçeri-
ye giren hafif rüzgâr 
omuzlarına düşmüş 
kumral saçlarını dal-
galandırıyordu. 
Bir süre sonra yağ-

mur dindi. Akşam gü-
neşi bulutların ardın-
dan gülümsedi. Kiraz 
ağaçları, akasyalar bir 
başka yeşile boyan-
mışlardı sanki. Yaprak-
lardaki damlacıklar gü-
neş ışıklarında çeşitli 
renge giriyordu. Pen-
cereye yakın akasya 
ağcını salkım salkım 
açılmış çiçekler beyaz 
örtüyle sarıp sarmala-
mıştı. Dallar arasında 
bir kuş ötüyordu. Bir 
yalnızlık, bir yalvarış 
vardı ötüşünde.
Ortalık alacakaran-

lığa bürünmüştü. So-
ğuk bir ürperme gelip 
geçti vücudundan. Bi-
rinden korunuyormuş 
gibi, usuldan pencere-
nin kanatlarını kapadı. 
Masanın başına geçip 
gece lambasını yak-
tı. Oturdu. Masadaki 
toprak vazoda dayalı 
bir resim vardı. Başı-

nı elleri arasına almış 
onu seyrediyordu. Re-
simdekinin siyah per-
çemi sağa düşmüş. 
Bakışları soru dolu. 
Sırtında beyaz çatkılı 
kahverengi entari. Sol 
elinin parmakları ara-
sında tuttuğu sigarayı 
dudaklarına ha gö-
türdü ha götürecek… 
Duruşundan belli, cid-
di mi ciddi… 
Gözkapaklarını yum-

du. Geçmişe dalmış, 
onunla konuşuyordu:
“… Merhaba Cevat! 

Bugün Cumartesi. Yıl-
lardan hangisi olduğu 
önemli değil. Mayıs 
sonu tanışmıştık, ha-
tırlıyorsan. Köydeşin 
bir kızla pastaneye 
girmiştim. Masaya otu-
rurken o seni başıyla 
selamlamıştı. Oturun-
ca kimliğini sordum. 
Senin hakkında anlat-
tıkları ko sırrım kalsın. 
Gizli bakışlarım sen-
deydi. Bir ara bizim 
masaya bakmıştın. 
Bakışlarımız karşıla-
şınca gülümsemiştik. 
Birkaç gün sonra şe-

hir parkında bir peyke-
de otururken gördüm 
seni. Elinde gazete. 
Bütün utangaçlığı-
mı arkada bırakarak 
yanına vardım. Elin 
elimdeydi. Biraz otur-
duktan sonra kahveye 
davet etmiştin. Kahve-
lerimizi yudumlarken 
hep susuyordun. Ve 
sonraki karşılaşma-
larımızda da öyleydi. 
Bu benim içimi sık-
mıyor, tersine, sana 
baka baka kimliğini 
okumak istiyordum yü-
zünde. Maalesef, her 

şey boşunaydı. Son 
karşılaşmamızda as-
ker davetiyesi aldığını 
söylemiştin. Gene Şe-
hir parkına gitmiştik. 
O ulu ağacın altındaki 
peykede hep askerlik-
ten dem vurmuştun. 

Beni kaybedeceğin-
den korkuyordun. Bu-
lutların sevişmesin-
den habersizdik. Ve 
onlardan dökülen iri iri 
gözyaşları. Bu akşam 
beni uyandıran damla-
lar gibi. Yağmur… Ve 
biz o ağacın altında 

sırsıklam ıslak…
Askerliğinin ilk gün-

leri mektupların bir-
birlerini kovalıyordu. 
Uzun uzun mektup-
larında suskunluğu-
nu yenmiştin. Ama, 
önümüzdeki iki yıl, iki 

asırdı düşüncelerim-
de. Sonraları bir kız 
dostum aklımı çeldi. 
Beni bir tanıdığıyla ta-
nıştırdı. İlk günleri çok 
nazik davranıyordu. 
Aradığım erkeği bul-
dum zannettim. Çok 
çok düşünmeden de 

evlendim. Sana yaz-
dığım son mektupta 
evlendiğimi bildirince 
kendini nasıl hissettin 
bilmem ama benim 
evlilik hayatımda bir 
devrim oldu. Onun ön-
ceki nazikliği buharla-

şıp gitmişti. Her 
akşam sarhoş 
kavgaları canı-
ma tak demişti. 
Daha dördüncü 
aya varmadan 
ayrıldık.
Yalnızlığımın 

a v u n t u s u n u 
koruduğum o 
mek tup la rda 
aradım günler-
ce. O peykeyi 
de unutmadım 
hani. Yağmur 
damlaları bek-
ledim durdum. 
A s k e r l i k t e n 
sonra, oralar-
dan sevdiğin bir 
kızla evlendiğini 
duydum. Yıllar 
da tekerlenip 
gitti.
Evet, Cevat, 

sen in  temiz 
kalpli biri oldu-
ğunu, buralarını 
dolaşmaya gel-

Yalnızlık bırakmadı peşimi.
İşte gene kolkolayız onunla,
Yürüyoruz karanlıkta bir yöne
Boyanarak beyazlara, allara...
Nedense küskünüm artık
Arkamda kalan yıllara!...
 
Bir boşluk,
Bir korku kaldı arkada
Seni arzuladıkça yanımda yoktun,
Aradıkça bulamadım seni.
Şimdi bir peri kızı gibi
                Karşıma çıktın ansızın.
Yüzüne bakamıyorum
                      gözlerim kamaşıyor,
Güzelliğini çizemiyorum
                    ellerim fırça tutmuyor...

Dün görseydim seni

 
Ah, dün görseydim seni
Güneşi ayna tutardım yüzüne,
Ayaklarına yıldızları silkerdim
Ve çiçekler dikerdim yollarına,
Erken getirirdim baharı...
Taze güller gibi açtırırdım
İçimizdeki tüm umutları!...
 
Artık,
Yıllar yordu beni.
Ne yazık!...
Yılların hagi gününü
            seçersen seç,
Bekleyişler içinde
                geçmiştir herbiri.
Ah, dün görseydim seni gülüm
                           dün görseydim...
Bugün artık -
                      geç! 

Mustafa MUTLU

Renkler uyandı gül yapraklarında
Siyah saçlarıma dolandı rüzgar
Bahar güldü nar tomurcuklarında
Anladım: Toprakta çiçekleniş var.
 
Doğan güne karşı gerindi artık
Buğulanan toprak ve ılık odalar
İlk sevda da kapımı çaldı: Tık tık...
Anladım: Gönlümde çiçekleniş var.
 
Şarkılarım ayaklandı içimde
Sevgimi yollara çıkardı bahar
Bahar değiştirdi beni bu gelişinde
Anladım: Örümde çiçekleniş var.
                             

Çiçekleniş

  Şaban M. KALKAN

diğinde, sokakta tesa-
düfen karşılaştığımız-
da anladım. Benden 
yüz çevirip bir yaban-
cı gibi yanımdan gelip 
geçmedin. İlk tanıştı-
ğımız o peykeye yine 
oturduk. Evliliğinden 
bahsettin. Çocukları-

nın delişmenliğini an-
lattın. Ayrılırken beni 
affetmiştin. Telefon 
numaranı verirken bir 
dost kalmamızı iste-
din. 
Sen beni affettin Ce-

vat. Fakat ben kendimi 
af edebiliyor muyum? 
Hayır, edemeyece-
ğim de! Evli olduğunu 
bilsem de içimdeki o 
eski alev parıl parıl. 
Geçenlerde kendi ken-
dime sordum: “Onu 
sevmeye hakkım var 
mı? Mektuplardaki o 
sevgiyi ben kendi elim-
le söndürmedim mi?” 
Sorularıma cevap bu-
lamayınca da sana 
telefon açtım. Tellerin 
öbür ucunda bir çocuk 
sesi. Kimi aradığımı 
sordu. Cevap verme-
den kapattım…
Cevat, sen, mutlu bir 

aile kurmuşsun. Ona 
yabancı bir el dokun-
mamalı! Ne hakla do-
kunacak?! Sevmenin 
sınırı olmasa da, şim-
diden sonra sevgimi 
kalbimde açtığım me-
zara gömeceğim…”
Doğruldu. Resmi 

avuçları içine aldı. Üs-
tüne eğildi.
“Biraz konuş, ne olur-

sun. Gülümse biraz. 
Bana öyle dargın bak-
ma!..”
Kendini tutamadı. 

Gözyaşları boşandı. 
Bir damla da fotoğra-
fın üstüne düştü. Hıç-
kırıklar içinde öptü, 
öptü ve:
“Bu, son busem ol-

sun, Cevat” dedi. Du-
dakları ıslak fotoğrafta 
bir sıcaklık arıyordu. 

         Durhan ALİ
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SİPARİŞ İÇİN TELEFON
0361 / 66724

Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

DUYURU
Kırcaali “Ömer Lütf i” Kültür 
Derneği Folklor Ekiplerine eleman 

alınacak.
Türkü ve dans yeteneği olan 7 
- 15 yaş arasında olan çocuklar 

Derneğe baş vurabilirler.
İrtibat tel. 0361 / 6 21 51

BALKANLAR’DA
          GEÇEN HAFTA
Bulgaristan Halk Tiyatrosu oyuncularının 

Aleksandır Morfov’un yönetimindeki “Don 
Juan” temsili, Belgrad’ta alkış yağmuruna tu-
tuldu. Moliere’in bu klasik eserinin orijinel iş-
lenişini beğenen Sırp dramaseverleri, Deyan 
Donkov, Zahari Baharov, Teodorva Duhovni-
kova, Ana Papadopulu, Valentin Ganev, Rusi 
Çanev ve topluluğun diğer üyelerinin Belgrad 
Drama Tiyatrosu sahnesinde gösterdikleri per-
formansa da hayran kaldı. Bulgar tiyatrosunun 
Belgrad’daki temsilini izleyenler arasında Sırbis-
tan Kültür Bakanı Neboyşa Bradiç de vardı. 

                ***
Hırvatistan’ın Şibenik şehri yakınında yer alan 

Dubrava Kuş Merkezinde yabani hayvan için ilk 
veterinerlik dairesi açıldı. Güneydoğu Avrupa’da 
bu türden ilk olan dairenin açılması ile güdülen 
hedef, doğanın korunması ve altın kartal gibi 
bazı seyrek hayvan çeşitlerinin tükenmesini 
önlemektir. 

                ***
Belgrad’da 12 yaşında bir öğrenci, Internette 

Sırbistan’ın NATO üyeliğinden yana çıktıktan 
sonra polis tarafından koruma altına alındı. 
Genç Rastko Pocesta kendi blogunda Sırbis-
tan hükümetinin ülkenin NATO ve AB üyeliği 
yönünde çalışmasını ve bölünen Kosova’yı 
tanımasını istedi. Rastko, bir Sırp olarak vata-
nının zengin ve istikrarlı olmasını arzu ettiğini 
belirtti. BBC’ye konuşan genç, AB’nin Sırbistan 
için refah anlamına geldiğini, NATO’nun ise ül-
keye güvenlik güvencesi vereceğini öne sürdü. 
Milliyetçi örgütlerin çocuğu Sırbistan’ın ulusal 
menfaatlerine ihanet etmekle suçlayıp tehditler 
yağdırmaları üzerine Belgrad Polisi, Rastko’yu 
koruma altına aldı. 

                 ***
Romanya’da seramik kaplamalar piyasasın-

da lider olan “Cesarom” şirketi, bu yılda Bulgar 
piyasasına hızlı giriş yapmayı planlıyor. Şirke-
tin bu yıl için Bulgaristan’a yapacağı ihracat-
ta hedefinin, 1 milyon avro olduğu açıklandı. 
“Cesarom” yabancı ülkelerde başarı ile satılan 
geleneksel Rumen markalardan biridir. Bu bağ-
lamda şirket, Bulgaristan’ın piyasasında atılım 
yapmayı ve Yunanistan’daki varlığını artırmayı 
planlıyor. 

                                                               BNR

Sofya’da Türk Dizileri Tartışıldı
Bulgaristan’ın başkenti 

Sofya’da kültürel tartış-
ma ve diyalog merkezi 
olan Çervenata Kışta 
(Kırmızı Ev) kulübünde 
bir araya gelen sosyolog, 
siyasal bilimci, gazeteci 
ve film eleştirmenleri, 
ülkede milyonların büyük 
ilgiyle izlediği Türk dizile-
rini, düzenlenen bir açık 
oturumda tartıştı.

"Türk Dizilerine Evet ya 
da Hayır" başlıklı açık 
oturumu, Türk dizisi iz-
leyen ve izlemeyen iki 
moderatör yönetti. Mo-
deratörler davet edilen 
yorumculara sordukları 
sorularla Türk dizilerinin 
Bulgaristan’da büyük 
ilgi görmesinin ve izlen-
me rekorları kırmasının 
nedenlerini bulmaya ça-
lıştı.

-"BULGARLAR KAY-
BETTİKLERİ DEĞER-
LERİ BULUYORLAR"- 

Ülkenin en büyük özel 
kanalı olan BTV’de 
prime time kuşağında 
yayımlanan "Yaprak 
Dökümü" dizisinin gö-
rülmemiş ilgiyle seyre-
dildiğini belirten gazete-
ci Krasimira Vladimirova, 
"Önce ’Gümüş’ dizisi ile 
başladık. Şimdi ’Yaprak 
Dökümü’nü gösteriyo-
ruz. Biz bile bu dizilerin 
başarısının büyüklüğüne 
inanamıyoruz" dedi.

Halen okuduğu sosyo-
loji bölümünde yüksek 

lisans tezi olarak Türk 
dizilerini araştıran Vla-
dimirova, şöyle konuştu: 
"Daha önceleri biz Latin 
Amerikan dizilerini izle-
dik. Orada senaryo oda-
ğında kadınların kaderi 
yer alıyordu. Türk dizile-
rindeki odak ise aile üze-
rindedir. Bulgarlar kendi 
değerler sistemindeki 
özlemle andıkları bazı 
örnekleri bu dizlilerde 
bulabiliyorlar." -

"TÜRK YAPIMI OL-
DUKLARI İÇİN KARŞI 
ÇIKILIYOR"- 

Oturuma katılan Suriye 
kökenli sinema eleştir-
meni ve yönetmen Nidal 
Hlayf da Türk dizilerinin 
de modasının geçebile-
ceğini belirterek, "Ancak 
Bulgaristan’da bu dizile-
re karşı çıkanlar onları 
sanatsal özellikleri açı-
sından eleştireceğine 
sadece Türk oldukları 
nedeniyle eleştirmeye 
çalışıyorlar" diye konuş-
tu.

Hlayf, Türkiye’nin bu 
diziler sayesinde kendini 
modern, gelişmiş ve batı 
yanlısı bir devlet olarak 
tanıtmayı başardığını 
söyledi.

Sinema eleştirmeni 
olarak Türk dizilerinde 
bir kültürel tehdit görme-
diğini vurgulayan Hlayf, 
"Tam tersine Bulgarlar 
bu dizilerde unutulmaya 
yüz tutmuş bazı değerle-
rini yeniden keşfediyor-

lar" dedi.

-"JEOPOLİTİK İSTİ-
LA"- 

Milliyetçi görüşlü siya-
sal bilimci Kaloyan Me-
todiev ise Türk dizileri-
nin şöhretinin geniş bir 
coğrafyaya yayıldığını, 
ancak bunun asıl amacı-
nın sözde "Yeni Osman-
lıcı" zihniyetini yaymak 
olduğunu öne sürdü. Di-
zilerde içe dönük bir mil-
liyetçiliğin ve Türkiye’nin 
gerçekleştiremediği Av-

rupa kompleksinin dikkat 
çektiğini savunan Meto-
diev, "Dizilerinde mede-
ni ve Avrupai bir yaşam 
tarzı göstermeye çalışan 
Türkiye, 50 yıldır Avrupa 
hayali ile yaşarken, yö-
netimi itibariyle aslında 
İslamcı değerlere doğru 
seyrediyor" ifadesini kul-
landı.

Türk dizilerinin "yeni bir 
jeopolitik istilayı kimlik-
leştirdiklerini" öne süren 
Metodiev, "Türk dizileri 
halkımızın Avrupa enteg-
rasyonunu engelleyebilir" 
iddiasında bulundu.

-İZLEYİCİLER BÜYÜK 
İLGİ GÖSTERDİ- 

Sofya Üniversitesi sos-
yoloji kürsüsü öğretim 
üyesi Milena Yakimova 
da bir yandan Türk di-
zileri izleyen diğer ya-
dan ulusal TV kanalın-
da günlük 10 dakikalık 
Türkçe haber bültenine 
karşı çıkan vatandaşla-
rın tavrının "çok ilginç" 
olduğunu söyledi.

Türk dizilerinin tartışıl-
dığı açık oturuma davetli-
ler de büyük ilgi gösterdi. 
İzleyiciler zaman zaman 
soru ve yorumlarıyla tar-
tışmalara katıldı.

İzleyicilerin büyük bö-
lümünün Türk dizilerini 
destekleyici ve övücü 
yorumlar yapması dik-
kat çekti.

                           AA

Sokak köpekleri hadim ediliyor 
Yerel yönetimin ba-

kımsız sokak köpekler 
üzerinde yürüttüğü nü-
fus kontrolü programı 
açıklandı. Geçen yıl 
Kırcaali’de 600 sokak 
köpeği yakalanmış ve 
asalaklardan arındırma 
ve hastalıklardan tedavi 
işleminden geçirilmiş. 
Köpeklerden beş yüzü 
hadım edilmiş ve kayda 
alındıktan sonra serbest 
bırakılmış. Geriye ka-
lanlardan bazıları evlat 
edinilmiş, bazıları ölmüş 
bir kısmı da iğneyle uyu-
tulmuş. Bu işlemleri ya-
pabilmek için belediye 

toplam 33 847 leva har-
camış. Aralık ayında 115 
adet köpek yakalanmış 
ve geçen yılın en büyük 
rakamına ulaşılmıştır.

Sokak köpeklerin ya-
kalanması, belediye 
nezlinde faaliyet yürü-
ten ‘Ozelenyavane, çis-
tota ve blagoustroystvo’ 
(Yeşillendirme, temizlik 
ve bayındırlık) şirketi ta-
rafından yapılmaktadır. 
Yakalanan hayvanlar 
geçici olarak karantina 
altına alınır ve orada pa-
razitlerden arındırma ve 
hadım edilme işlemine 
tabi tutulurlar. Sadece 

aşırı saldırgan ve teda-
visi mümkün olmayan 
köpekler uyutulmaktadır. 

Uyutulan köpekler hafta-
da bir kere olmak üzere 
Varna’ya taşınır ve özel 

bir ocakta yakılır.
Sahipsiz köpeklerle il-

gili bilgiler, şikâyetler ve 
olaylar 673 80 numaralı 
telefona bildirilebilinir. 

Geçen yıl toplam on 
şikâyet olmuştur.

İsmail KÖSEÖMER
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Sağcılar Vali’nin görevden alınmasını istiyor 
Kırcaali’de temsil edi-
len sağ parti temsilcileri 
GERB (Bulgaristan’ın 
Avrupa Gelişimi İçin Va-
tandaşlar) Partisinin yü-
rüttüğü yerel siyasetten 
memnun değiller. Bun-
dan dolaya Başbakan 
Boyko Borisov’dan Vali 
İvanka Tauşanova’nın 
derhal görevinden alın-
masını isteyecekler. 
DSB (Bulgaristan İçin 
Güçlü Demokratlar) Par-
tisi Kırcaali İl Koordina-
törü Dimitır Topalov’un 
beyanından sonra bu 
durum netlik kazandı.   
Topalov ve etrafındaki 
kişiler Vali Tauşano-
va ve GERB Kırcaa-
li Milletvekili Tsveta 
Karayançeva’yı şiddetle 

eleştirdiler. İl teşkilatın-
dan memnun olmayan 
GERB üyeleri ve yan-
daşları, uzun zamandan 
beri Cebel İlçesinden 
150 kişinin parti üyeliği 
başvurularıyla ilgili soru-
nun çözülmemesini yine 
göz önüne serdiler. Bu 
durumdan rahatsız olan-
lar, GERB Cebel Teşkila-
tının Cebel’de kurulması 
yerine Kırcaali’de ku-
rulduğunu ve suçlunun 
Karayançeva olduğunu 
söylediler. 
Topalov şöyle konuştu : 
”Kırcaali’de GERB bayır-
dan aşağı doğru yuvar-
lanıyor. Tarih öğretmeni 
İvanka Tauşanova’nın 
Vali olarak atanmasın-
dan sonra hepimiz, aca-

ba bu görevi başarıyla 
yürütebilir mi sorusunu 
kendimize sorduk. Ken-
dilerinde herhangi bir 
idari kıdem yoktur. Oysa 
böyle bir görev geniş 
bilgi, daha da ötesinde 
hukuki bilgiler gerektirir. 
Bizler, Tauşanova’nın 
bu görev için son de-
rece uygunsuz olduğu-
na inanıyoruz. Bugüne 
kadar yaptığı icatlarla 
da başarısız olmuş ve 
kesinlikle bu göreve 
hazır biri değildir. Kriz 
döneminde insanlar iş-
siz kalırken Belediyenin 
Avrupa fonlarından ka-
zanmış olduğu yaklaşık 
16 milyon levalık sosyal 
projelerin durdurulması 
ise bir suçtur. Başba-

kan Borisov ile görüş-
tüğümüzde, aralarında 
GERB’çilerin bulunduğu 
orman mafyasının üçka-
ğıtçılıklarıyla ilgili belge-
ler klasörü sunacağım. 
Vekil Karayançeva ve 
Vali Tauşanova’nın ha-
reketleri sadece GERB’e 
zarar vermekle kalmıyor, 
aynı şekilde onları des-
tekleyen tüm sağ par-
tilere de zarar veriyor. 
Asılsız suçlamalar yapı-
lamaz. Örnek olarak Su 
Aynasını verebilirim. Ba-
yan Karayançeva ülkeye 
zarar vermektedir. Kendi 
kafasına göre yürüttüğü 
her işte sanki bizlere: 
“Her şeyi ve her işi bir 
tek ben yapıyorum!” de-
meye çalışıyor. İçişlerini, 

Savcılığı, Bulgar Mahke-
mesi gibi kurumları hiçe 
sayıyor”. Seçimlerden 
sonra da işlerin bekle-

nildiği gibi yürümeye-
ceğinin anlaşıldığını da 
ilave etti.

 İsmail KÖSEÖMER

‘HAK VE ÖZGÜRLÜKLER OLMADAN NE 
DEMOKRASİ NE GÜVENLİK OLUR!’

‘Hak ve Özgürlükler ol-
madan ne demokrasi ne 
güvenlik olur!’ sloganı al-
tında Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) “Soya 
dönüş”  (Bulgarlaştırma), 
asimilasyonla ilgili 1989 
Mayıs Olayları anma 
törenleri düzenleyecek. 
Bu bilgileri HÖH Merkez 
Yönetim Bürosu’nun ola-
ğan toplantısından sonra 
Partinin Başkan Yardım-
cısı Hristo Biserov yapı-
lan basın toplantısında 
duyurdu.

Razgrad Milletvekili Dr. 
Hasan Ademov HÖH’nin 
hastalık izinlerinin öde-
me şekline ve çalışanlar 
tarafından kazanılan yıl-
lık kullanma izinlerinden 
mahrum bırakılma is-
tenmeleri uygulamasına 
karşı çıkmaktadır dedi. 
Ona göre, başka Avrupa 
ülkelerinde uygulanan ve 
sağlık izni kullanan bir 
işçinin üçüncü gününün 

ödenmesinin işverene 
ait olma gerçeği pek de 
savunulabilir bir durum 
değildir. Çünkü ülkemiz-
deki çalışanların gelirle-
ri Avrupa ülkelerinin çok 
çok gerisindedir.

B a ş k a n  Ya r d ı m -
c ıs ı  Lü t f i  Mestan, 
Cumhur başkanı ’n ın 
‘Akademik Personelin 
Gelişmesi Kanununa’ 
uyguladığı vetoyu Mec-
liste destekleyeceklerini 

söyledi. Cumhurbaşka-
nı Pırvanov tarafından 
eleştirilen metinlere ka-
tıldıkları gibi, aynı şekil-
de HÖH milletvekillerinin 
Milli Eğitim Bakanı gibi 
siyasi bir kişinin eline 
aşırı güç geçmesine de 
karşılar. Mecliste kabul 
edilen yasaya göre Mil-
li Eğitim Bakanı kendi 
takdirine bağlı olarak 
bilim adamlarına unvan 
ve derece verilmesi için 
başlatılan prosedürleri 
durdurma yetkisi ile do-
natıldığını da Sayın Mes-
tan duyurdu. 

Cumhurbaşkanı tara-
fından veto edilen ve  
görüşülmek için yeniden 
Meclise geri gönderilen, 
ancak üzerinde değişiklik 
yapılmadan tekrar kabul 
edilen Suç Yasası’ndaki 
değişiklikleri Anayasa 
Mahkemesine taşımayı 
düşünüyor.

                            KH

Momçilgrad’ta Şölen
“Sv. Sv. Kiril ve Metodiy” Meslek Okulu kutlamalarında 

yemek yarışmaları, oyunlar ve danslar vardı
Okul bayramı kutlama-

larında 12. sınıf öğrencisi 
Nurcan Hasan  yapılan 
salata yarışmasında be-
ceri ve bilgi sergiledi. Bu 
sene meslek okulundan 
mezun olacak yarışmacı, 
pek de alışılmış olmayan 
‘Salata Şovu’ yarışma-
sında birinci oldu. Açık 
havada yapılan yarışma 
Momçilgrad (Mestanlı) 
“Sv. Sv. Kiril ve Meto-

diy” Turizm ve Gıda Sa-
nayisi Meslek Lisesi’nin 
okul kutlamaları çerçe-
vesinde gerçekleşti. 6 
öğrenci domates, zeytin, 
salatalık, limon, peynir 
ve maydanoz malzeme-
lerinin kullanıldığı salata 
yapımı dalında yarıştı-
lar. Yarışmanın ikincisi 
Simeon Kamenov olur-
ken, üçüncü yerde Şer-
niz Tasim kaldı. Meslek 

lisesi öğrencileri ‘Otelde 
ve Restoranda Almanca 
Konuşmalar’ adı altında 
bilgilerini sergilediler. 
Kutlamalar torbalar için-
de koşu, Mert Aptullah’ın 
sunduğu Maykıl Jeksın 
(Michael Jackson) dansı 
ve lisenin otantik folklor 
ekibinin gösterisiyle de-
vam etti.

Momçilgrat Belediye 
Başkanı Erdinç Hayrul-

lah okul kutlamaları se-
bebiyle tüm öğrencileri 
ve öğretmenleri kutladı 
ve hepsine bol başarılar 
diledi.

Geçen hafta Çarşam-
ba ve Perşembe günleri 
okulun etnografya sergi-
si açıldı, bilek güreşi ve 
atletizm yarışmaları ya-
pıldı, yemek yarışması 
ve de şaraptan çökeltinin 
ayırma işlemi gösterildi.

Kutlamalara, kardeş 
okul Türkiye Cumhuri-
yeti İzmir Menderes Be-
lediyesi Özdere Beldesi 
Tahir Çamur Anadolu 

Otelcilik ve Turizm Mes-
lek Lisesi’nden bir grup 
öğrenci de katıldı.

İsmail KÖSEÖMER

40 öğrenci “Genç itfaiyeci” 
yarışına katıdı

Momçilgrad (Mes-
tanlı) ilçesinden çeşitli 
gençlik itfaiye timle-
rine üye kırk öğrenci 
“Genç İtfaiyeci” Kupa-
sı için yarıştılar. Şehir 
stadyumunda yapılan 
yarışmaya ilçenin dört 
okulundan takımlar 
katıldı. Organizasyo-
nu “Yangın ve Kurtar-
ma” İlçe Müdürlüğü 
gerçekleştirdi. Kız ve 

erkek öğrenciler iki 
farklı: ‘Rekabetçi pist 
üzerinde konuşlanma 
ve hortum yayma’ ve 
‘400 metre engelli bay-
rak yarışı’ disiplinlerin-
de yarıştılar.
Birinciliği ve kupayı 

Nanovitsa (Alibey-
konağı) köyü “Sveti 
Sveti Kiril ve Metodiy” 
ortaokulu öğrencileri 
kazanırken, ikinciliği 
Momçilgrad “Dr. Petır 
Beron” Ortaokulu ve 
üçüncülüğü de “Niko-
la Yonkov Vaptsarov” 

Lisesi’nin  öğrencileri 
kazandı. Verilen ödül-
leri Momçilgrad Bele-
diyesi sağladı. Ödüller 
arasında futbol topla-
rı, tüylü top (badmin-
ton) raketleri, oklama 
(dart) oyunu için oklar 
ve nişan tahtası ile 
daha birçok farklı ödül 
vardı. Momçilgrad 
Belediye Başkan Yar-
dımcısı Erol Mehmet 

yarışmaya katılanları 
selamladı. Şampiyon-
luk kupasını İl “Yangın 
ve Kurtarma” Müdür-
lüğü Başkanı Komiser 
Hristo Todorov takdim 
etti.
14 Mayıs tarihinde 

İl genelinde Bölgesel 
“Genç İtfaiyeci” yarış-
ması yapılacak. Kaza-
nan takım da Haziran 
ayında yapılacak ulu-
sal yarışmaya katıla-
caktır. 

İsmail KÖSEÖMER



 6  05 Mayıs 2010  Kırcaali Haber Sayfa

Lülyakovo’da yenilenen 
stadyumun açılışı yapıldı 

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da, 
Mayıs’ın ilk haftasında, Kırca-
ali Belediyesinin Lülyakovo 
(İdrizli) köyünde yağmur ve 
bereket için Mevlid okundu, 
dualar edildi. Bunun yanı sıra, 
geçen yıl temelden tamirine 
başlanan stadyumun açılışı 
da yapıldı. Açılış töreninde Kır-
caali Belediye Başkanı Hasan 
Azis, Belediye Genel Sekreteri 
Sezgin Bekir, işadamlarından 
Kadir Kırcı, Cevdet Adem ve 
Velahtin Veli hazır bulundular.

Stadyumun giriş kapısı önün-
de dualar okundu. Açılış kur-
delesini kesmezden önce Baş-
kan Azis toplanmış kalabalığı 
selamladı ve özetle: “Sevgili 
genç kardeşlerim, önünüzde 
saygıyla eğilip ellerinizi öptü-
ğüm ağabey ve teyzelerim, 
bugün burada, sizlerin ara-
nızda olmaktan gurur duyuyo-
rum. İşinizi gücünüzü bırakıp 
okunan Mevlidi, duaları, açılış 
törenini tercih etmeniz beni 
derinden duygulandırdı. Sizin 
bu hareketiniz derin bir anlam 
taşımaktadır. 

Yakın geçmişte Belediye ola-
rak köylerimize yapmış olduğu-
muz yatırımlar artık meyvele-
rini vermektedir. İşte onlardan 
biri de köyünüzdeki stadyum. 
Son aylarda yaratılan her en-
gele rağmen halkımıza hizmet 
etmeye devam edeceğiz. Bu 
tür spor sahaları Most (Köprü-
lü), Gluhar (Sağırlar) ve başka 
köylerde de yapılacak. 

Bilindiği gibi son Parlamen-
to seçimlerinde GERB birinci 
parti oldu. İktidara geldi ve 
azınlık hükümeti kurdu. Yeni 
hükümetin, geçen yılın Eylül 
ayından bu yana, ülke çapında 
Belediyelere denetlemelerden 
en çoğu, yani 108’i Kırcaali 

Belediyesine yapılmıştır. Bizde 
ve diğer Kırcaali ili belediyele-
rinde farklı kurumlarca yoğun 
denetleme ve araştırmalar sü-
rüyorken, birçok büyük beledi-
yelerde söz konusu olmuyor. 
Sofya Belediyesi için ise zaten 
konuşulmuyor. Şimdiki başba-
kanımız Borisov, biliyorsunuz, 
seçimler öncesi Sofya Beledi-
ye Başkanıydı. Şimdiki Başkan 
Yordanka Fandıkova ise o dö-
nemde Borisov’un yardımcısıy-
dı. Durum böyleyken, kim kime 
denetleme, inceleme, soruş-

turma yapacak?! Pek tabi ki, 
arpacıkta biz, muhalefet par-
tilerin yönettiği belediyeler ve 
onların başkanları…”  Bu sıra-
da kalabalıktan bir kadın “Sizin 
arkanızdayız Başkanım!” diye 
haykırışı kalabalık tarafından 
alkışlandı. Ve konuşmasında 
Hasan Azis devamla: “...Ülke-
mizin birçok şehirleri ortasında 
nehir geçmekte. Fakat o şehir 
yöneticilerinden hiç biri bizim 
yaptığımız “Su Aynası’nı” ya-
pamadılar. Neden?! Hazıra 
beklemek karın doyurmuyor! 
Biz Belediye ekibi olarak ça-
lıştık, çabaladık. AB fonları 

kapılarında “sabahladık” ve 
sunduğumuz projeler kabul 
edilip onaylandı. Kırcaali’de 
inşa edilen Üreticiler Pazarı 
AB fonlarından finanse edil-
miş ve devlet bütçesine ağır-
lık olmamıştır. Bana ve ekibi-
me verdiğiniz destekle benim 
gururumsunuz. Sizler arkam-
da oldukça benim başım yere 
eğilmez!” dedi.

Bu içtenli ve duygulu konuş-
ma sonrası Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Azis, Lülyako-
vo köy muhtarı Mümün Ali ve 

işadamı Kadir Kılıç eşliğinde 
“Hayırlı, uğurlu olsun!” mesa-
jıyla açılış kurdelesini kesti.

Törenli açılış ardından Kır-
caali Ömer Lütfi Kültür Der-
neği “Kadriye Latifova” Çocuk 
Folklor ekibi ve “Kırcaali” Türk 
Folklor ekibinin yeşil çimen 
üzerinde oynadıkları danslar, 
aynı ekip solistlerinden Nesrin 
Ziya, Emine Ziya, Behiye Ah-
med ve Mert Hüseyin’in söy-
ledikleri yerli Rodop halk tür-
küleri beğeni kazanıp sürekli 
alkışlandılar.

                      Durhan ALİ

resinde geçen Salih adam 
kıssasından Hızır (a.s)'ın 
anlaşıldığı ve Nebî değil 
Velî olduğu görüşü ileri sü-
rülmektedir. Ebû Hureyre 
(r.a)'den nakledildiğine göre 
Hz. Peygamber (s.a.s), Hızır 
(a.s)'a Hızır denmesinin se-
bebini izah ederken; "Hızır 
otsuz kuru bir yere oturdu-
ğunda ansızın o otsuz yer 
yeşillenerek hemen dalga-
lanırdı" buyurmaktadır.
Hızır ve İlyas (a.s)'ın her 

bahar başlangıcında, 6 
Mayısta buluştuklarına dair 
bilgiler vardır. Söz konusu 
günde Hızır ve İlyas (a.s)'ın 
buluşarak sohbet ettikleri ve 
bu günlerde vakitlerini Allah 
yolunda olmanın ve birlik-
teliklerinin verdiği sevinçle 
kuvvet buldukları anlatılır.
 Hızır (a.s)'ın Allah'ın lütfu 

ile dolaştığı yerde yeşillikler 
çıkar ve çorak yerler çiçek-
lere bezenirdi. İşte bu olaya 
dayanarak, halk zamanla 
bu günlerde buluşup Hızır 
ve İlyas (a.s) ın geleneğini 
sürdürmek amacıyla özel 
anda ve dua günleri tertib 
eder olmuşlar. Ancak bu 
zamanla aslî hüviyetinden 
çıkarılarak günümüzde 
olan şekliyle Hıdrellez adını 
almıştır. Günümüzde kulla-
nılan mânası ise; İnsanla-
rın kıştan kurutuluşlarının 
bir işareti ve bahar güne-
şinden faydalanma, piknik 
yapma, stres atma, eğlen-
me, nişan, düğün, sünnet 
törenleri tertip etme, uğur-
suzlukları giderme, adak 
adama, dilekte bulunma gibi 
düşünceleri gerçekleştirme 
amacıyla gelenekselleşen 
"bahar bayramı" inancıdır ki 
tam bir bid'at olarak ortaya 
çıkmıştır.

Mesajımı, eskilerin eski-
meyen sözlerinden alıyo-
rum “Her geleni Hızır,  her 
geceyi Kadir bil“  

Hıdrellez  hakkında  genel  bilgi

Değerli dostlar!
 Hıdrellezden özetle, İlyas 

peygamber’in Hızır (a.s)  ile 
ilkbaharda buluşup sohbet 
etmelerini anlamamız ge-
rekmektedir.

İlyas peygamberi ve Hızır 
(a.s)’ı tanıyalım:
İlyas (a.s) İsrailoğulları 

Peygamberlerinden olup 
Kur'ân-ı Kerîm'de ismi ge-
çen ve Tevrat'ta "Elia" diye 
anılan Peygamberdir. M.Ö. 
IX. asırda yaşadığı ve daha 
sonra zamanın hükümdar-
ları ile çok mücadele ettiği, 
çoğu zaman mağaralarda 
yaşadığı kaydedilmektedir.
İlyas (a.s.) İsrailoğullarına 

Allah'ın elçisi olarak gittiğin-
de onlar "Ba'l" adında dört 
cepheli puta tapıyorlardı. 
Hz. İlyas'ın bütün gayretle-
rine rağmen İsrailoğulları 
bu puta tapınmaktan vaz-
geçmemiş Hz. İlyas'ın Pey-
gamberliğini yalanlayarak, 
Onu ülkeleri olan Balbak 
'ten çıkarmışlardı. Fakat 
Allah'ın gazabı bunların 
üzerine geldiğinde pişman 
olmuşlar ve İlyas (a.s)'ı geri 
çağırmışlardı. Ancak tekrar 
nankörlük etmişler, bunun 
üzerine İlyas (a.s) oradan 
uzaklaşmıştır.

Hızır, yeşillik manası-
na gelmektedir.  İslâm 
âlimlerinin çoğuna göre 
Kur'ân-ı Kerîm'in Kehf su-

Beyhan MEHMED
Kırcaali Bölge Müftüsü 

Vekili

ŞEHİDİMİZİ RAHMETLE ANDIK
Ardino (Eğridere) İlçesi Byal 

İzvor (Akpınar) köyünde 1972-
73 yıllarında Pomak Türkleri 
üzerende uygulanan “Soya 
dönüş-Bulgarlaştırma” asimi-
lasyon olaylarında şehit düşen 
Kâzım İbrahim Paşa (1934 – 
1972) anısına, anma töreni ve 
kurban yapıldı. Bölgeden çok 
sayıda insan katıldı. Dualar 
okundu, konuşmalar yapıldı 
ve şehidimizin Anıt Çeşme-
sine çelenkler konuldu. Çe-
len koyanlar arasında şehidin 
oğullarından biri olan, Basri 
Kâzım Paşa da vardı. Misa-
firler arasında Bulgaristan 
Müslümanları Yüksek Şura 
Başkanı Şabanali Ahmet, Hak 
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
İl Teşkilatı ve Cebel Belediye 
Başkanı Bahri Ömer, Kırcaali 
Bölgesi Milletvekili ve Millet 
Meclisi HÖH Grubu Başkan 
Yardımcısı Remzi Osman, 
Milletvekili Necmi Ali, Kırcaali 
Belediye Başkanı ve HÖH İlçe 

Teşkilatı Başkanı Hasan Azis, 
ev sahibi konumundaki Ardino 
Belediye Başkanı ve HÖH İlçe 
Teşkilatı Başkanı Resmi Mu-
rat, Belediye Meclis Başkanı 
Aydın Serkan, Hak ve Özgür-
lükler Hareketi Gençlik Kolları 
İl Teşkilatı Başkanı Ahmet Ha-
bib vardı. 

Belediye Başkanı Resmi 
Murat anlamlı mesajlar verir-
ken şöyle konuştu: “Yalnız kişi 
tek başına mevcut bir rejime 
karşı mücadele edemez. 38 
yıl önce bizler tek yürek ola-
bilseydik, inanıyorum ki, temeli 
o zaman atılan “Soya dönüş-
Bulgarlaştırma” asimilasyon 
girişimi başlamadan bitebilir-
di. Ve o zamandan 1989 yılına 
kadar totaliter rejim tarafından 
yönetilen ve azınlıklara karşı 
uygulanan zülüm ve yok etme 
politikası belki de olmayacak-
tı. Bizler her zamankinden çok 
birlik ve beraber olmaya ihtiyaç 
duyuyoruz. Sadece beraber 

olursak haklarımızı arayabilir 
özgürlüğümüzü koruyabiliriz. 
Bunlar olmadan ne ekonomik 
özgürlük ne de refah olur. Hele 
bu günlerde halkımıza dönük 
yaptığımız tüm hizmetler ara-
sında, ‘öküz altında buzağı 
ararcasına’ baskı altında ça-
lışırken. Yapılan projeler ya 
durduruluyor ya da aylarca bi-
rilerin masasında unutuluyor. 
Bizler çalışkan, dürüst ve öz-
gürlüğümüzü seven kişileriz. 
Aramızdaki bağ kopmamalıdır. 
Koparsa, işte o zaman bizler 
yok oluruz. Hesap günü gel-
diğinde atalarımıza, şehitleri-
mize ne cevap vereceğiz? Her 
zamanki gibi tek yürek, tek vü-
cut, tek hareket olalım. Gücü 
birbirimizden almaya devam 
edelim ve hep beraber sorun-
lara çözüm bulalım. Başkanlık 
dönemimde çalışma gücümü 
ve motivasyonu sizden alır, 
başarının da başarısızlığın da 
hesabını ancak size veririm. 

İnşallah hiçbir zaman hiçbir 
güç beraberliğimizi bozamaz. 
Bir daha şehidimize Allah’tan 

rahmet, kendimize de tarihimi-
zi unutmamayı dilerim!”

       İsmail KÖSEÖMER

Foto: İsmail KÖSEÖMER

Foto: İsmail KÖSEÖMER
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Ремзи Осман: ДПС ще сезира Европейските институции за спрените проекти
До 2 седмици ДПС 

ще сeзира Европей-
ския съд по правата 
на човека за спрени-
те проекти в Кърджа-
лийска област, което 
е проява на икономи-
ческа дискриманация 
от страна на управля-
ващите по отношение 
на населението, каза 
на митинг в ардинско-
то село Бял извор на-
родният представител 
от ДПС Ремзи Осман. 
В нарочен документ 
по проблема щели 
да бъдат уведомени 
и Комитета на реги-
оните към Съвета на 
Европа, Европейската 

комисия, Европейския 
парламент, европией-
ския омбудсман. Зад 

този своеобразен 
протест заставали 
над 300 кмета, над 

150 общински съвет-
ници, Всичките седем 
общински кметове в 

Кърджалийска област 
и председатели на 
местни парламенти.
Проблемът с иконо-

мическата дискрими-
ниция на общините в 
Кърджалийско е дос-
татъчно сериозен, 
защото спирането 
на проектите засяга 
хиляди хора в Кър-
джалийска област, 
лишава ги от инфра-
структура и нормални 
условия за живот. „Ето 
защо ще направим 
пресконференции в 
няколко европейски 
столици и на първо 
място в Страсбург и 
Брюксел, за да кажем 

истината за спрените 
проекти“, каза Ремзи 
Осман. ДПС не е про-
тив проверките в тези 
общини, но не може 
един проект да бъде 
проверяван 13 пъти, 
каквито примери има 
много, подчерта той.
„Досега не сме си 

позволявали да го-
ворим за проблеми в 
страната ни в чужби-
на. Но в случая ние 
вече сме част от Евро-
пейския съюз, а спи-
рането на проектите 
е пагубно за региона“, 
каза още Осман.

                         КХ

жирана позиция като 
дългогодишен член 
и Зам.-председател 
на УС на НАСО РБ, 
се казва в писмо от 
асоциацията, адре-
сирано до кмета на 
общината инж.Хасан 
Азис.Убедени сме, че 
и Вие в качеството си 
на кмет на община и 
Зам.-председател на 
УС на НСОРБ оценя-
вате високата отго-
ворност, която носи 
Зам.-председателят 
на едно сдружение.
Особено ако то е 
НАСО РБ, което за-
едно с другите парт-
ньорски организации 
от сферата на мест-
ното самоуправле-
ние работи за силни 
и отговорни местни 
власти, за доброто 
на членовете, техни-
те общини и гражда-
ни, се посочва още в 
писмото.

                        КХ

Сезгин Бекир е избран за 
заместник-председател 

на УС на НАСО РБ

Секретарят на об-
щина Кърджали Се-
згин Бекир е избран 
за Заместник-предсе-
дател на Управител-
ния съвет на Нацио-
налната асоциация 
на секретарите на 
общини в Републи-
ка България/УС на 
НАСО РБ/.Това стана 
на първото заседа-
ние на новоизбрания 
УС на НАСО РБ. 

Този избор не е слу-
чаен! Г-н Бекир е по-
казал през годините 
висок професионали-
зъм като секретар на 
община и силно анга-

Да бъде изпусната 
водата от Водното 
огледало, тъй като 
обектът не е въве-
ден в експлоатация 
по законов ред, това 
се казва в заповед 
на ДНСК, получена 
от кмета на община 
Кърджали инж. Ха-
сан Азис. Днес пред 
представителите на 
медиите градона-
чалникът заяви, че 
ще обжалва запове-
дта. Според него би 
следвало заповедта 
на ДНСК за изпус-
кане водите от Вод-
ното огледало да 
бъде насочена към 
основния възложи-
тел МРРБ, тъй като 
по никакъв начин и с 
никакъв акт съоръ-
жението не е предос-
тавяно за ползване и 
като собственост на 
община Кърджали. 
Инж. Азис подчерта, 
че коритото на река-
та е изключително 
публична държавна 
собственост и той 
в качеството си на 
кмет на общината 
няма правомощия 
да се разпорежда 
с нея. Община Кър-
джали е подписала 
акт 15, но това все 
още не е направено 
от представител на 

строителния надзор, 
допълни още той. 
Моля представите-

лите на ДНСК да не 

предприемат дейст-
вия, с който да карат 
представителите на 
местната власт да 
извършват законона-
рушения, заяви още 
градоначалникът. 
Явно шоуто трябва 

да продължи, шоу-
то наречено Водно 
огледало и то в по-
сока на заиграване 

интересите на кър-
джалийци. Да се на-
прави така, че един 
от най- очакваните 
и хубави проекти да 
изгуби от своята кра-
сота и от основната 
функция, която е да 

предпазва от високи 
води Кърджали, каза 
още инж.Азис. Той 
предупреди, че ако 

С две срещи и пред-
ставяне на книжката 
“Медени приказки от 
Кехлибареното ханче” 
на Стефания Цанкова   
приключиха проявите 
посветени на Седми-
цата на детската кни-
га в Кърджали и Ма-
ратона на четенето. 
Детската писателка 
и поетеса Стефания 
Цанкова от Свищов се 
срещна с ученици от 
СОУ "Отец Паисий" и 
СОУ "Й.Йовков". Тя от-

говори на многоброй-
ните въпроси на мал-
чуганите и разговаря с 
тях за творческите си 
трепети. Макар и да 
съм вече на 50 години, 
никога не съм излиза-
ла от детството, зато-
ва ми е така лесно да 
пиша за деца, сподели 
тя с тях. Проявите пос-
ветени на Седмицата 
на детската книга бяха 
организирани от РБ 
“Н.Й.Вапцаров” –Кър-
джали.

"Медени приказки от 
Кехлибареното ханче" 

Сезгин Бекир

все пак водата бъде 
изпусната от водно-
то огледало ще пос-
ледва заблатяване 
на речното корито и 
ще избуят храсти и 
дървета. 
                        КХ

 Абонирайте се за вестник 
Кърджали Хабер 

Каталожен номер : 2454

ИНЖ. АЗИС КОМЕНТИРА 
ЗАПОВЕДТА НА ДНСК ЗА 

ВОДНОТО ОГЛЕДАЛО 
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Sezay Market - Çernooçene

Hoşgörü kenti Krumovgrad’ta duygulu anlar
Kent üç evladının kay-

betmenin acısını yaşar-
ken, anılar hala bu kadar 
tazeyken Bulgar-Türk Ka-
dınları Dostluk ve Yardım-
laşma Derneği’nden (BUT-
KADD) yardım eli uzatıldı. 
Bulgaristan’da hayırseverli-
ğiyle ün salmış dernek Kim-
sesiz Çocuklar Bakım Sosyal 
Yurdunu ziyaret etti. Heyet-
te Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Bulgaristan Büyükelçisi 
Mehmet Gücük’ün eşi ve 
derneğin onursal başka-
nı Nilgün Gücük, dernek 
başkanı ve işkadını Türkan 
Duman, dernek üyesi ve 
işkadını Galya Topalova sa-
yabileceklerimizden sadece 
birkaçıdır. Değerli misafirler 
önce danslarla karşılandılar. 

Kentte faaliyetler yürüten 
Birleşik Çocuk Kompleksi 
folklor ekipleri hem Bulgar 
hem de Türk folklorundan 
çeşitli danslar sundular. 

Gerek Nilgün Hanım’ın Ge-
rekse Sebihan Hanım’ın 
duygulu teşekkür konuşma-
larından sonra  misafirler, 
aileleri tarafından bırakılan 

ya da kimsesiz çocuklar hep 
beraber Sosyal Hizmetler 
Merkezinin salonuna geçti-
ler. Burada dernek başkanı 
Türkan Hanım ziyaretlerinin 
amacını açıkladı ve yapılan 
bağışların anne sevgisine 
muhtaç çocuklara yönelik 
olduğunu söyledi. Buraya 
gelmelerine, onlara yazmış 
olduğu mektubuyla sebep 
olan, Merkezin vekil mü-
dürü Galya Karapaçeva’ya 
teşekkür etti. Her çocuğun 
giyim ihtiyacını karşılaya-
cak ve onların bedenlerine 
göre seçilen, ayakkabı, bluz, 
pantolon, ceket getirdikleri-
ni, aynı şekilde, çocukların 
en çok sevdiği tatlı ürünleri, 
temizlik malzemeleri ve def-
terler bağışında bulundular. 

Bunların yanı sıra, belli bir 
süre için, çocukların yol 
masraflarını karşılayacak 
1500 leva da müdüre teslim 
edildi. Ardından merkezde 
kalan çocuklar misafirlere 
hazırladıkları kısa bir resi-
tal sundular. Eğitmenlerden 
birinin okuduğu şiir gözle-
ri yaşarttı. Her işte olduğu 
gibi bu anlamlı ziyaretin da 
sonu geldi. Belki de bu zi-
yaret Nilgün Gücük’ün son 
ziyareti oldu. Çünkü Türkiye 
Cumhuriyeti Bulgaristan’a 
yeni Büyükelçi atadı.  
 Kırcaali Haber gazetesi 

olarak bu tür hayırsever et-
kinlikler gelecekte de devam 
etmelerini ve çoğalmalarını 
diliyoruz.

    İsmail KÖSEÖMER

Bulgar-Türk Kadınları  Dostluk ve Yardımlaşma 
Derneği Krumovgrad’ı ziyaret etti 

Bulgar-Türk Kadınla-
rı Dostluk ve Yardım-
laşma Derneği’nden 
(BUTKADD) bir grup 
kadın Krumovgrad (Ko-
şukavak) Belediye Baş-
kanı Sebihan Mehmet’i 
makamında ziyaret et-
tiler. BUTKADD 2006 
yılının Kasım ayında 
Sofya’da kuruldu. Der-
neğin onursal başkanı 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Bulgaristan Büyükel-
çisi Mehmet Gücük’ün 
eşi - Nilgün Gücük ve 
başkanlığını da işkadını 
Türkan Duman yapmak-
tadır. Faaliyet gösterdiği 
ve yürüttüğü çalışmalar 
hayırseverlikle ilgili alan-
lardadır. Huzur evleri ve 
kimsesiz çocuklar yurt-
larına, özürlü çocuklar 
bakım merkezlerine yö-
nelik yardım kampanya-
ları düzenlemek, başa-
rılı, ama, maddi imkâna 
sahip olmayan çocuklara 
burs sağlamaktır. Hayır-
severlik dışında dernek 
çalışmalarının ikinci bir 
amacı da birbirine çok 
yakın Bulgar ve Türk kül-
türünün birbiriyle daha 
çok kaynaşmasını sağla-
maktır. Bunu başarmak 
ve her iki tarafın, birbiri-

ni daha iyi anlayabilmesi 
için çeşitli sosyokültürel 
çalışmalar da yürütmek-
tedir. Hayırsever grupta 

beşi çocuk olmak üze-
re toplam 17 kişi vardı. 
Sıcak ve dostane bir 
ortamda geçen görüş-
mede ön plana annelik 
duygusu çıktı. Her iki ta-
raf da çok güzel mesajlar 
verdi. Krumovgrad, hoş-
görünün ve her iki büyük 
din ve etnik grubun bir 
arada barış ve karşılıklı 
anlayış içinde yaşıyor 
ve bu zenginlikten ya-

rarlanıyor. Aynı şekilde 
dernek de çalışmalarını 
din, dil, etnik grup ayrımı 
yapmadan gayet ciddi ve 

titiz bir şekilde gerçek-
leştirmektedir. Ziyaretin 
asıl amacı son dönemde 
en feci olaya tanıklık et-
miş, Kimsesiz Çocuklar 
Bakım Sosyal Yurdunda 
bulunan çocuklara yar-
dım etmek, umut ver-
mek ve çeşitli hediyeler 
sunmak olmuştur. Hatır-
layacağınız gibi 4 Aralık 
2009 yılında aynı yurtta 
15 ile 16 yaşları arasın-

da üç genç hayatını kay-
betmişti. Hoparlör diye 
radyoya bağlamaya ça-
lışırken mayın patlamış 

ve bütün bölgeyi yasa 
boğmuştu. 

İsmail KÖSEÖMER

Yavuzcan burada 
yaptığı konuşmada, 
coğrafi yakınlığı dolayı-
sıyla birçok Türk turis-
tin Bulgaristan’daki tatil 
merkezlerine gelmek 
istediğini belirterek, 
“Ancak Bulgaristan’ın 
uyguladığı ağır vize re-
jimi Türk turistleri baş-
ka ülkelere yönlendiri-
yor. Oysa Türk turistler 
Bulgaristan için önemli 
bir gelir kaynağı olabi-
lir” dedi. 
Başkonsolos Ya-

vuzcan, Bulgaristan 
vizesi için ödenen 60 
avronun çok önemli 
bir miktar olmadığını, 
ancak gişe başında 
uzun bekleyiş ve sonu 
gelmeyen bürokratik 

prosedürlerin Türk tu-
ristlerin Bulgaristan’a 
gelmekten vazgeç-
melerine yol açtığını 
söyledi. 
Türkiye’nin turist po-

tansiyelinin içinde bu-
lunulan kriz ortamın-
da Bulgaristan için 
daha da büyük değer 
taşıması gerektiğini 
kaydeden Yavuzcan, 
bu yüzden vize so-
rununun çözümünün 
çok önemli olduğunu 
bildirdi. 
Bulgar tur operatörle-

ri temsilcileri de konuş-
malarında, vize sorunu 
yüzünden Türkiye’den 
Bulgaristan’a turist 
getirmekte başarılı 
olamadıklarını itiraf 
ettiler. 
                       KH

Vize rejimi...
1. sayfadan devamı
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