İzmir’den bir dost…

İzmir Balkan Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Federasyon çatısı altında
faaliyet gösteren İzmir Avrasya Türkleri Kültür
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı
Mehmet Serbest Kırcaali Haber gazetesi bürosunu ziyaret etti. Gazetenin haftalık yayına
geçmesini kutladı, bundan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Haber Sayfa 5’te

Rodop Türk köylüsünün çilesi
Tütüncülük Rodop Türk köylüsünün atalardan kalan mesleği. Kök kök ekilip, sulanan ve sonraları
satılışına kadar yaprak yaprak elden geçerek acı
lokma olmuş hep. Yıl olmuş çorak topraklarımız
daha yaz başlarında ekilen tütünüyle beraber yanıp kavrulmuş. Açlık kapıyı çalmazdan önce dedelerimizden kimileri Gümülcine, İskeçe ovalarının
yolunu tutmuş.
Haber Sayfa 3’te
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Yedi kızın bir gecede yaptığı mabet

15. yüzyılda (1438y.) yapıldığına dair Osmanlıca kitabesi bulunan Yedi
Kızlar Cami’nin, eskiden günümüze ulaşan bir hikâyesi bulunuyor.
Yapılışı Osmanlı İmparatorluğunun yükseliş dönemine rastlar. O zamanlar da gençler cepheden
cepheye gönderilirler,
çoğu geri dönemez ve
şehit bedenleri yabancı
topraklarda kalırlar.
Kırcaali İli Kirkovo (Kızılağaç) Belediyesi Podkova (Nalbantlar) köyüne yakın ve artık var
olmayan Ramoğulları
mahallesinden yedi kızın
da nişanlılarının askere
gitmeleri gerekiyormuş.
Kızlar babalarına nişanlıları için bedel ödemelerini teklif etmiş ama fakirlik yüzünden babaları
bedelleri ödeyememiş.
Bu durumda kızlar nişanlılarının bedellerinin
ödenmesi için çeyizlerinin satılmasını bile teklif
etmişler. Ama nişanlılarının mutlaka cepheye git-

Foto: İsmail KÖSEÖMER
mesi gerekmiş. Kızlara
nişanlıları için Allah’a sürekli dua etmekten başka
çere kalmamış. O dönem
askerlik 7 yıl olduğu için

kızlar 7 yıl boyunca nişanlılarının sağ salim
dönmelerini beklemişler. Kızlar nişanlıları için
kurban kesmişler, çeşitli

Avusturya Tirol Eyaleti’nde çalışmak üzere;
SIVA USTALARI aranmaktadır.
İlgililerin Özgeçmişleriyle beraber aşağıdaki
adrese başvurmaları rica olunur.
Başvuru Adresi:
EGM INT. COMMERCE -CONSTRUCKTION &TOURISM
Liebenegg Str. 2
A-6020 Innsbruck
Tel: 0043-512-57 36 54 ( Cumartesi : 9:00-13:00 h )
Fax: 0043-512-57 36 544
e-mail: egm-commerce@hotmail.com

adaklarda bulunmuşlar
ama nişanlıları dönememiş. Yedi kızlara bir gece
rüyalarında nişanlılarının
ruhuna bir cami yaptır-

maları söylenir. Bunun
üzerine kızlar nişanlılarımız yokken bize çeyiz
ne gerek diyerek ortaya
yine tek varlıkları olan

çeyizlerini koymuşlar.
Kızlar kararlarını babalarına da anlatmışlar. O
zaman Nalbantlar köyü
ve yörede yaşayan tüm
insanlar caminin yapılması için yardıma koşmuş, fakat yedi kızlar bu
yardımları kabul etmeyerek ; ”bu cami olacaksa
bizim çeyizlerimizle olsun
demişler”. Kızların paraları azdır diye hiçbir usta
cami inşaatına yanaşmıyormuş. Nihayet Hırlar
köyünden dört hayırsever
usta cami yapmaya razı
olduklarını bildirmişler.
Ustalar “Biz bu camiyi
kurarız ama duvarları
taştan değil meşe ağacından olacak’’demişler.
Tüm ahşap malzemeler,
aralarında 15 metre boyunda kocaman kirişler
Devamı Sayfa 6’da

50 YIL SONRA GÖRÜŞTÜLER…

Her yıl 6 Mayıs günü Kırcaali
İlinin Kirkovo (Kızılağaç) Belediyesinin Podkova (Nalbantlar)

köyünde bulunan ve yapılışı 1438 yılına dayanan Yedi Kızlar Cami’de mevlit
yapılmaktadır. Rivayetlere göre cami 6
Mayıs’ta yapılmıştır.
Bu yılki mevlitte, geçen yıl ilki yaşanan
amca - yeğen görüşmesi tekrar gerçekleşti.
H a s a n Yu s u f İ b r a h i m a m c a ,
Bulgaristan’da 1925 yılında Metliçka
(Merhemoğulları/Muharremoğulları) köyünün Çilekli mahallesinde dünyaya gelmiştir.
Haber sayfa 6’da
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20 Yılda Bulgaristan’da Demokrasi’nin Getirdikleri, Götürdükleri

Yorum
Mehmet TÜRKER
mehmetturker1950@hotmail.com

Geçen sayıdan devamı
DEMOKRASİ NELERİ GÖTÜRDÜ?
Komünist toplum düzeninde olumsuzlukların
ağır basmasına rağmen,
Bulgaristan’da baskı yoluyla da olsa, halkın yapısında bir çalışma ve
davranış disiplini oluşturulmuştu. Ne yazık ki,
yirmi yıldır demokrasinin
verdiği sarhoşluktan halen ayılamayan Bulgaristan halkının 2007 yılından bu yana Avrupa
Birliği üyesi bir devlette
yaşamasına rağmen
maddi sıkıntılar içinde
olduğu görülmektedir.
Demokratik rejimin geldiği ilk yıllarda hızlı bir
özelleştirilme gerçekleştirilen Bulgaristan’da
özellikle yarım milyon
kişinin Türkiye’ye, bir o
kadarının da başta Avrupa ülkeleri olmak üzere
dünyanın diğer ülkelerine göçle, vasıflı işçi eli
ülkeyi terk etti. Bunun
sonucunda fabrikalar atıl
durumda kaldı, tarım ve

hayvancılık bitti. Ülkede
kalanların ise çoğunun
emekli olması hasebiyle
bugün ülke ekonomisinin
canlanma ihtimali kalmamıştır.
Fikrimce ülke ekonomisinin bu çöküşünde
yaklaşık 500 bin civarında Bulgaristanlı Türk’ün
Türkiye’ye yerleşmesinin
de payı büyüktür. Bu yarım milyon Bulgaristan
vatandaşı ülkenin en
yoğun emek isteyen inşaat ve tarım sektörüyle
maden ocaklarında çalışanlardı. Bulgaristan’ın
ihracat ürünleri listesinin
başında gelen tütün, bu
ülkeye en çok döviz kazandıran ihracat ürünüydü ki, bu tarım ürününü
üretenlerin çoğu Türklerdi. Bulgaristan devleti
yetkilileri Türkleri ülkeden
göç ettirerek, ülkenin çökmesi pahasına da olsa
yıllardır içlerine düğümlenen “Türk sorununu”
çözmekte kararlıydılar ve
neticede nihai hedeflerine
ulaştılar sayılır.
Son yıllarda Avrupa
Birliği’nin Bulgaristan’da
tarım ve hayvancılığın

gelişmesi için sağladığı kaynaklar kırsal kesimdeki gerçek tarım ve
hayvancılık yapanın eline geçmedi. Bunu gören
Avrupa Birliği yetkilileri
2008 yılında 700 milyon
EURO’luk yardımı dondurdular. Yine Avrupa
Birliği’nde uyuşturucu
maddeler listesine giren
tütün üretiminin teşvikinin
durdurulması esas geçim
kaynağı tütüncülük olan
Bulgaristan Türklerini zor
duruma düşürdü. Geçen
yıl üretilen tütüne verilen
teşvik yüzde 50 azalınca,
bu yıl tütün üretiminden
tamamen vazgeçildiği
görülmektedir.
Geçen yıldan beri dünyayı kapsayan finansal
kriz dolayısıyla ülke ekonomisi tamamen dibe
vurmuştur. Uzmanlar bugünlerde Bulgar halkının
sadece yüzde 12’sinin
refah düzeyinin memnuniyet verici olduğunu
belirtirlerken, orta direk
tabakasının bulunmadığı
bu ülkede halkın yüzde
88’inin maddi sıkıntılar
içinde kıvrandığı ifade
ediliyor.
Ekonomik sıkıntılar
beraberinde manevi ve
kültürel hayatı da etkiledi. Yıllardan beri ülkede
düşük olan doğum oranı,
son yıllarda tamamen eksiye dönüştü. Büyük şehirlerde gençler resmi evlilik yapmayıp, dost hayatı

sürdürmekteler. Özellikle
maddi sıkıntılar içindeki
kırsal kesimdeki gençlerin çoğunun evlenme
şansı kalmamıştır. Özellikle geçimin çok zor olduğu Kırcaali köylerinde
30-40 yaşlarında bekâr
delikanlılar evlenmek için
bir kız istediğinde, “Köyden kasabaya yerleşip ev
alırsan, kızımızı da alırsın” şartı öne çıkıyor. Bu
durumda evlilik yapamayan gençler, haliyle aile
de kuramıyor, akabinde
köylerde doğum oranı
sıfırlara inmekte. Böylelikle devletin müdahalesi
olmadan bir yok olmaya
gidilmektedir.
Elinden iş gelen erkeklerin çoğu Avrupa’nın
değişik ülkelerinde çalışarak, memleketinde
bıraktığı ailesinin yanına
yılda birkaç defa ancak
gelebiliyor. Böylelikle
genç aileler evliliklerinin
baharında yuvasını terk
ederek, gurbet kuşuna
dönüyor. Birçok ailede
çocuklar babasız büyüyor.
20 yılda 12 başbakanın görev yaptığı Bulgaristan Cumhuriyeti’nde
demokrasi kuralları yine
Türk halkı için pek çalışmıyor. Son yıllarda bazı
Türklerin ve Pomakların
kendilerinin muhtarlıklara
gidip Bulgar adı aldıkları
da ayrı bir olaydır. Böyle
bir iş için müracaatta bu-

lunanlar, Bulgar adlarının tercih edilme sebebi
olarak da ülkede değişik
milletlere gizliden uygulanan bir çifte standart
olduğunu belirtiyorlar.
Üniversitelerde Bulgar
ismiyle daha rahat ettiklerini, Avrupa’da çalışanların da Müslüman
kimliğini gizleyerek ayrımcılıktan kurtulmak
amaçlı bunu yaptıklarını
ileri sürenler de var.
Zaman
zaman
Türkiye’deki yazılı veya
görsel yayın organlarında Bulgaristan konusundaki haberleri izlerken,
izleyenlerde bu ülke ile
ilgili tozpembe bir intibaa
bırakılıyor. Oysa Bulgaristan gerçekleri pek de
öyle değil.
Şahsen 1991 yılından
beri Bulgaristan’la ilişkim
hiç kopmadı. Son birkaç
yıldır günlük gelişmeleri
çok yakından takip eden
ve oraya yılda 7-8 ziyaret
yaparken ülkenin gerek
ekonomik, gerek sosyal
gelişmelerindeki gözlemlerime dayanarak,
bugün Türkiye vatandaşında oluşmuş “Aman
komşumuz Avrupa Birliği ülkesi oldu”, “Komşuda her şey tozpembedir”
intibalarının gerçeklerle
bağdaşmadığını söylemek isterim.
Yine yılbaşında emekliler maaşlarına zam

beklentisi içindeyken,
Başbakan Boyko Borisov
vatandaşa “Zam beklediğinizi biliyorum, ama ben
mevcut maaşları ödemeye para bulmakta zorlanıyorum. Devlet bütçesi
dibe vurdu” diye beyanat
verdi.
Bu son söylediklerim
sadece benim intibalarım
değildir. Ülkenin en ünlü
siyasal bilimcilerinden
biri olan sosyolog Ognyan
Minçev de Bulgaristan
Ulusal Televizyonu (BNT)
için yaptığı yorumda, 20
yıllık geçiş sürecinden
sonra Bulgaristan’ı “vahşi bir ormana” benzetti.
Örgütlü suç grupları ve
mafyanın devletin yerini
alıp devleti kontrol altında
tuttuğunu savunan Minçev, “Örgütlü suçlar dünyasının devletin koltuğuna
oturması Bulgaristan’ın
başlıca sorunudur. Bulgaristan, eskiden medeniyetin olduğu, ancak
artık bu medeniyetten
eser kalmayan vahşi bir
ormanın içindedir” ifadesini kullandı.
1989 göçünden sonra
özellikle ticaret, sanayi
ve turistik merkezlerinden
uzak, dağlık bölgelerdeki
köylerin tamamen boşaldığı bir gerçektir. Yirmi
yıl önce yüz kadar ailenin
barındığı köylerin bazılarında bugün tek insan kalmadığı da bir gerçektir.
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Rodop Türk köylüsünün çilesi
Tütüncülük Rodop
Türk köylüsünün atalardan kalan mesleği.
Kök kök ekilip, sulanan ve sonraları satılışına kadar yaprak
yaprak elden geçerek acı lokma olmuş
hep. Yıl olmuş çorak
topraklarımız daha
yaz başlarında ekilen tütünüyle beraber
yanıp kavrulmuş. Açlık kapıyı çalmazdan
önce dedelerimizden
kimileri Gümülcine,
İskeçe ovalarının yolunu tutmuş. Kimileri
Meriç boylarında orak
sallamış evine sırtında
getireceği birkaç şinik
buğday için.
Geçmişin o çileli
günlerini hali hazırda
yaşayanlardan biri de

Kırcaali Belediyesi'nin
Pıdartsi (Korucu eren)
köyünden Halil Durmuş dede. Onu köyün kuzeyinde tütün
tarlasında bulduk.
Halil dede 88, eşi Şefiye nine de 78 yaşında olmasına rağmen,
yakıcı Mayıs güneşi
altında tütün ekiyorlardı. Yanlarına vardığımızda doğruldular. Ellerinin tersiyle
alın terlerini sildiler.
Gelişimizin nedenini söyledikten sonra
Halil dede: “Emekli
olmazdan önce okul
hademeliği yanı sıra
tarladan hiç ayrılmadım. Emekli maaşım
130, yengenin ise 170
leva. Ben kendim kalp
hastasıyım. İlaçlarımız

var. Üç yüz leva ile
nereye daha önce?!
Başka yerden beklediğimiz yok. İyi kötü
yaşamak için çabalamamız lazım. Bu yaş-

ta, gücümüze göre,
ağır bir iş ama ister
istemez çalışacağız.
Başka çare yok.
Geçen yıllarda, başta gelenlerimiz, bizim

Bir gerçeğin öyküsü
Günlük dedi kodulardan bir gün için olsun ayrılmaktı niyetim
bu hafta sonu. Pazar
günü sabah kahvemi
yudumlarken anamın
doğduğu köy geçti aklımdan. Gidip oralarını
gezip dolaşmak havası esti içimde. Hani bir
otuz yıl kadar olmuştu
oralara ayağımı basmayalı. Yakın diyecek
akrabamız kalmamıştı. Zamanında köylünün bir dönüm toprağı
elinden zorla alınınca,
dedem de birçok köylüler gibi geçim lokmasını yurdumuzun
başka yerinde aramıştı. Ama oraya bağ
bahçe, ev bırakmıştı.
Küçürecik taş örtülü
bir ev. Etrafı ceviz, armut ağaçlarıyla kuşatılı bir ev.
Köye yaklaştığımda
tanıyamadım doğrusu.
Hatıralarımda yaşattığım köyden eser bile
kalmamıştı. Arda’nın
kuzey yamacına yamanmış, henüz yeşermiş ağaçların arasında evler gelincik
mantarı misali bitivermişti. Taş örtülü, kimsesizler ise geçmişin
bir abidesi gibi zor-zar
ayakta duruyorlardı.
Yenilere süs veren ise

bir de cami.
Köyün ortasından
karşı yamaca geçtim. Oradan manzara
daha şirin. Köy avuç
içinde sanki. Koca
bir taşın yanına va-

bu dağ köyünde.
Böyle kendi hayallerimle boğuşurken yakın keçi patikasında
biri belirdi. Yaklaşınca
selam verdi. Kim bilir
nereden geliyor, köye

de sayılırım. O şu
karşıdaki taş örtülü
evden çıkma.
İhtiyar birden canlandı.
- Öyle desene be
aslanım. Yabancı gibi

rıp oturdum. Seyre
daldım. Çocukluğum
geçti hayalimden. Yaz
günleri anam, küçük
yaşta rahmetli olan
kardeşimle bizi eşeğe
bindirip buralara getiriyordu. Birkaç günlük
misafirliğimizde yaştaşlarla Çamdere’nin
sularında balık kovalıyor, hayvan otlatıyorduk Yazla’sında Güzlesinde. Fıkır, fıkır
bir hayat kaynıyordu

doğru ilerliyordu. Yetmişlikti. Ayağa kalkıp
selamını aldım. Sigara
ikram ettim. Oturduk.
Sigarayı parmaklarının arasına alırken:
- Sen nerelisin be
oğlum, diye sordu.
Ateşi uzattım da:
- Buralıyım dede,
dedim.
- Olamaz, sen buralı
değilsin. Kimlerdensin?
- Anam buralı. Ben

burada ne duruyorsun? Kimin kapısını
çalsan açar. Eh, dedeni hiç unutamayacağım. Göç ederken
avlu kapısının dışında toprağı öpüp, öpüp
ağlamıştı. Dedenin evi
de çöktü çökecek.
O güzelim ulu ceviz
ağaçlarını kesip çatır,
çatır yaktılar. Hayırsızlara bayır uzak geldi.
Ceviz kesmek günahtır. Yarı yıkılmış evle-

buralarda tütün yerine
başka işlerin yapılacağını söylüyorlardı. Biz
yenilik görmedik. Konuştukları ağızlarında
kaldı. Ama gene de,

re de bir bak. Onlar
senelerdir böyle. Kim
bilir ne zamana kadar
dayanacaklar! Sahipleri denizden öte.
Benim de iki evladım
var orada. Üçüncüsü
yanımda. Şu komşu
evler onların. Merakla seve, seve kurdular da içlerinde ikişer
sene yaşamak kısmet
olmadı. Ama sağ olsunlar. Allahın emrine
katlanmak gerek.
İhtiyara bir sigara
daha ikram ettim. Yaktıktan sonra kalktı.
- Ben gideyim, dedi.
Torun okuldan gelecek. Çocuk azlığından
okulumuz kapandı.
Komşu köyde okuyor.
Ana babası da iki yıldır memleket dışında.
İyi – kötü çocuğa biz
bakıyoruz. Sen bu akşam gitme, misafirimiz
ol. Koca yenge çok
sevinir. Uzun uzadıya
konuşuruz. Dünyada
bu kalacak zaten.
Başka bir zamana
bıraktım misafirliği.
Oturduğum yerden
ayrılırken, güneş batıya ağnamıştı. Dönüp
yıllardır akıp giden
Arda’ya baktım. Hep
aynısı. Dönüp köye
baktım. İçim bir cızladı. Yeni evlerin sokakları bomboş. Kulaklarımda çocukluğumdan
kalma cıvıltıların uğultusu.

onların yönetiminde
sattığımız tütün parasını haftasına alıyorduk. Primler de Mart
sonuna kadar ödenirdi. Ve bu para yeni
ürün için sürümden tut
da, ipine kadar yetiyordu. Ya bu yıl ne oldu?!
Geçen yıl primlerinden
haber yok! Şimdilik lazım geleni cebimizdeki birkaç leva ile aldık.
Yarın ne olacak Allah
bilir!..”
Sohbetimiz olup giderken zaman da ilerliyordu. Vakitlerinden
almamak için yanlarından ayrılırken, Halil
dede, Şefiye ninenin
yalnız başına ektiği
beş on karık tütünü
sulamaya başladı.

Durhan ALİ

Köyü bakışlarımdan
ayıran tepeyi aşınca, önüme iki çocuk
çıktı. Durdurup kimin
olduklarını sordum.
Büyüğü:
- Mehmet’in, dedi,
Uzun Mehmet’in.
Kim olduğunu çıkaramadım. Nerede çalıştığını sordum. Küçüğü
daha acele davrandı.
Parmakların dördünü
göstererek:
- Sofya’da. Bu kadar
daha yatınca gelecek…
Başlarını sıvazlayarak ayrıldım onlardan.
Dönüp ardıma baktım,
bana bakıyorlardı.
Demokrasi. Demokrasi ama demokrasi
yenmiyor ki! Gurbet,
Hasretlik yollarını boylamış Mehmet. Sadece Mehmet’in oğulları
mı parmaklarını sayanlar?!
Yürürken torunum
gözlerimin önünde.
Eve vardığımda biliyorum, kapıyı o açacak. “Dede, bütün gün
neredeydin?” diyerek
boynuma atılacak.
Yürüyorum, zamanında eşek üstünde
geçtiğim yolda. Yürüyorum, içim düğüm
düğüm.
Bahar yağmuru çiselemeye başladı.
İnce ince. Gözyaşları
gibi…
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Avrupa ve Balkanlar’ın en yoksul ülkesi - Bulgaristan

Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliğinin üçüncü yılını dolduran Bulgaristan
yalnızca birliğin değil aynı zamanda Balkanların da en yoksul ülkesi.
EurActiv’in Bulgaristan
ayağı Dnevnik’in bildirdiğine göre 2009’da ülkede kişi başına düşen
ortalama gelir ayda 302
Avro idi. Viyana Uluslararası Etüdler Enstitüsü
verileri Bulgaristan’ın
Arnavutluk’tan biraz
d a h a i y i ko n u m d a
bulunduğunu ancak
Romanya’nın gerisinde kaldığını gösteriyor.
Oysa Romanya da
Bulgaristan gibi birliğe
2007’de katılmıştı.
Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (KNSB)
verilerine de bu nahoş
tabloyu destekler vaziyette. Her beş aileden
biri yoksulluk sınırının
altında yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor.
Bir başka deyişle, bu ailelerde fert başına ayda
95 Avro düşüyor.
Bulgaristan Sosyal
Politika Bakanlığı da
durumun gerçekliğine değinirken 2008’de
Bulgaristan nüfusunun
beşte birinin yoksulluk
sınırında yaşadığını
anımsatıyor. İstatistikler ise AB’nin tamamında bu oranın yüzde 17
olduğunu gösteriyor.
KNSB ekonomi uzmanları Mart 2010’da
yaptıkları hesaplamalarda dört kişilik bir ailenin
yaşam için gerekli ihtiyaçları karşılayabilmek
için ayda en az 980
Avro’ya ihtiyacı olduğunu ki geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde
2,1’lik bir artış meydana
geldiğini ortaya koyuyor.
Konfederasyon verilerine göre Bulgaristan’daki
hane sayısının yalnızca
yüzde 11’i bu miktarda
veya üzeri gelire sahip.
Bulgarlar giderek yoksullaşırken Bulgar Ulusal İstatistik Enstitüsü
verilerine göre tüketim
oranı da buna paralel
olarak düşmeye başladı. Aralık 2009’da hane
başına aylık gelir 415
Avro iken bir önceki yıla
göre 60 Avro’luk azalma

gözlendi.
Önce yıllarda gıda harcamaları birinci sırada
yer alırken resmi istatistikler bu yıl ülkede genel
anlamda tüketimin azaldığını gösteriyor. Halk

ve özel sektörlerinde
birçok organizasyonda
maaşların dondurulması, indirilmesi hatta
geciktirilmesi ve işsizlik oldu. Son 18 ayda
işsizlik oranının aktif

vazgeçtiğini ve kaynağın diğer sosyal destek
projelerine aktarılacağını duyurdu.
Dünya Bankası Bulgaristan temsilcisi Florian
Fichtl, Dnevnik’e yaptı-

ya daha düşük kalitede
daha ucuz malzeme satın alıyor ya da daha az
alışveriş ediyor. Giysi,
ayakkabı, ev dekorasyonu, bakımı ve ulaşım
giderlerinde de azalma
görülüyor. Aynı zamanda sigara, alkol ve sağlık harcamalarında artış
gözleniyor.
İstihdam ‘çalışan yoksullar’ yaratıyor
Bir başka endişe verici gelişme de yaklaşık 636,000 kişinin
(Bulgaristan’ın çalışan
nüfusunun üçte biri)
“yoksul işçi” sınıfında
yer alıyor. Ve sektörün
ortalama maaşı ulusal
ortalamanın oldukça altında. Bu özellikle giysi,
kereste, restoran, inşaat, bakım ve botanik
sanayilerinde geçerli.
2009 sonunda eğitim
ve sağlık sektöründe
haftalık ücretler 350
Avro olurken en yüksek
ortalama ücret finans
hizmetleri ile enerji sektörlerinde dağıtıldı.
Bulgaristan’ın giderek
yoksullaşmasının ana
sebeplerinden biri kamu

Bulgar nüfusunun yüzde 10’undan fazlasına
dayandı.
Sosyal İşler Bakanı Totyu Mladenov’un
vaat ettiği gibi istihdam
programlarının teşvik
edilmesi için hazırlanan
bütçe insan kaynaklarının gelişimi programı
altında yeniden biçimlendiriliyor. Bu program
altındaki son plan martta uygulamaya konuldu.
65,000 işsizin meslek
kursuna başlamaları ve
bunlardan 52,000’inin
yeterlilik testleri sonrasında istihdam edilmesi
kararlaştırıldı.
Son aylarda yaşanan
mali sorunların sonucu
olarak hükümet emeklilere destek tedbirlerinden birini iptal etmek
zorunda kaldı. Emekliler bugün Bulgaristan’ın
en alt gelir düzeyinde
bulunuyor. 1 Temmuz
itibarıyla ayda 150 Avro
geliri olan 75 yaş üzerindeki vatandaşlara ek
ücret ödenmesi kararlaştırıldı. Ancak hükümet kısa bir süre önce
planı uygulamaktan

ğı açıklamada “Sanırım
şimdi mali açıdan istikrarlı bir emeklilik programını hayata geçirmenin
tam zamanı. Çünkü kriz
hem Bulgaristan’da hem
de Avrupa’da yapısal
eksikliklere ve tamamlanmamış reformlara
dikkatimizi yöneltmemizi sağladı” şeklinde
konuştu.
"2025’te Bulgar nüfusun beşte birlik kısmı 65
yaşın üzerinde olacak
ki bu rakamın yeni AB
üyesi ülkeler arasında
en yüksek olduğu belirtiliyor.
Bulgaristan Ulusal
Sigorta Enstitüsü eski
başkanı Jordan Hristoskov emeklilik reformuyla
ilgili bir panelde bugün
emeklilerin yüzde 1720’sinin yoksulluk sınırının altında yaşadığını
kaydetti.
H r i sto s kov ’a g ö r e
Bulgaristan’daki en düşük emekli maaşının
yoksulluk sınırının altında olmaması gerekiyor
çünkü bu devletin yoksulluğa bizzat sebep olduğu anlamına geliyor.
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Balkanlar’da çokkültürlü
beraberlik modeli olarak
Bulgaristan’ın deneyimi
Sofya’da Sırbistan, Arnavutluk, Türkiye ve diğer
devletlerden uzmanların katılımı ile düzenlenen
“Balkanlar’da çokkültürlü birliktelik modeli olarak
Bulgaristan’ın deneyimi” konulu uluslararası konferansta konuşan Ayırımcılıktan Müdafaa Komisyonu
Başkanı Kemal Eyüp, ülkemizde değişik etnik kökenli
vatandaşlar arasında günlük yaşam düzeyindeki iletişimin Avrupa’dan ve Balkanlar’dan diğer devletlere kıyasla çok daha yüksek seviyede olduğunu öne sürdü.
Kemal Eyüp, sunduğu raporda ülkedeki etnik tabloyu
çizdi. Buna göre 2001 yılı itibari ile ülkede Bulgarlar
yüzde 83,9, Türkler yüzde 9,4, Romanlar yüzde 4,6
oranındadır, Ermeni, Yahudi ve saire milletten vatandaşlar ise 70 binin altındadır.
Kemal Eyüp Bulgaristan’daki birliktelik modeline ilişkin şöyle konuştu:
“Doğum günleri, nişan, düğün ve vaftiz bayramları
beraberce kutlanıyor. Dini bayramlarda ise Hristiyan
olanlar Müslüman olanları isim günlerine davet ediyor
veya birbirlerinin bayramlarını kutluyorlar. Hristiyanlar,
Paskalya yortusunda boyalı yumurta ikram ederken
Müslümanlar Kurban bayramında örneğin kurban dağıtıyorlar. İnşaat ve onarım işlerinde ve tarımsal faaliyetlerde de komşu komşuya yardım ediyor. Sık sık
Müslüman ve Hristiyanlar, dini tören değişikliklerine
rağmen cenazelere birlikte katılıyorlar. Papaz, hoca
ve ravinin ortak etkinliklerde yetkililerle beraber yan
yan yer almaları veya beraber kahve içmeleri de istisna değildir” diyen Kemal Eyüp, dünyada çok tartışılan
medeniyetler çarpışması konusunun ülkemizde endişe
verici bir konu olmadığının altını çizdi. Sözlerine göre
çarpışmanın daha iyi alternatifi var, o da dinlerarası
diyalogtur. “Diyalog, düşünce değişimi, değişik anlayışların ve duyguların paylaşılması karşılıklı zenginleşmeye yol açıyor” diyen Kemal Eyüp, Bulgaristan’ın tarihinde insan haysiyetinin kırıldığı, hak ve özgürlüklerin
sınırlandırıldığı ve asimilasyon politikasının izlendiği
dönemlerin de olduğunu hatırlatırken buna rağmen
hayatın her zaman dar siyasi görüşlerden daha güçlü,
halkın ise siyaset adamlarından daha akıllı olduğunun görüldüğünü ekledi. Kemal Eyüp, 1989 yılındaki
demokratik değişikliklerden sonra Bulgaristan’ın en
yeni tarihinde daha yeni Anayasanın kabul edilmesi
ile Anayasaya ve diğer yasalara ayırımcılığa karşı
yönelik metinlerin dahil edilmesi yolu ile Bulgar etnik
modelinin temelinin atıldığını anımsattı. 2008 yılının 1
Ocak tarihinde yürürlüğe giren Ayırımcılıktan Koruma
Yasası onaylandı ve bağımsız bir devlet organı olarak
Ayırımcılıktan Müdafaa Komisyonu kuruldu. Komisyon,
köken, vatandaşlık, millet, din, inanç, konut, mahalle
ve okul itiberi ile ve hizmetler ile çalışma konusunda
ayırım gibi 19 ayrı muamele belirtisine göre ayırımcılık
şikayetlerini kabul ediyor. Kemal Eyüp, etnik kökenine dayalı ayırımcılığın 2006 yılında birinci sırada yer
alırken sonraki yıllarda arka plana geçtiğini kaydetti.
Şimdiye kadar Komisyon’a bir dinden diğer bir dine
karşı sunulan şikayet gelmedi. Çoğu şikayetler, tescilli
bulunan mezheplere karşı yöneliktir ve çoğu durumda Bulgaristan için yeni dinlerin baş gösterilmesinden
endişe duyuluyor. Hoşgörüye gelince Kemal Eyüp,
Bulgaristan’da hoşgörünün küçük istisnalarla ülkenin
tarihi gelişmesinin bir bölümü olduğunu, ancak sık sık
tahammüle bir tutulduğunu öne sürdü.
“Ötekiye, farklı olana tahammül etmek, hoşgörü değildir. Hoşgörü, farklı olanları kabul etmek, farklılıklara
hoşgörülü olmak demek. ”
Azınlıklar ve Kültürel Etkileşim Uluslararası Merkezi
Müdürü dr. Antonina Jelazkova’ya göre, Bulgaristan’da
hoşgörü, medeni ve felsefi bir bilinç olmayıp komşulukla kalıyor, ki bu karma evliliklerin de çok az olduğunda görülüyor. Yaklaşık 2,5 milyon evlilikten ancak 48
bini yabancı ile yapılan evliliktir. Bulgarlar, Rus, Çek,
Leh, hatta Afrikalılar’la evlenirken nadir durumlarda
Türkler’le aile kuruyorlar. Antonina Jelazkova’ya göre
değişik etnik kökenden vatandaşlar komşu olarak bir
arada iyi yaşıyorsa da bu ulusal düzeyde böyle değildir.
“Bulgar toplumunda konu ile ilgili çok şey tartışılabilir. Gerçekten mi yoksa sadece günlük hayatta mı
hoşgörülüyüz? Bizde hoşgörü felsefe ve ahlak haline
gelecek kadar olgunlaşmış değildir. Yani biz günlük
hayat düzeyindeki hoşgörü ile gurur duyuyoruz. Ancak
bu 21. yüzyılda yeterli değildir. Bulgar toplumunda yeni
bir siyasi kültürün geliştirilmesi gerekiyor. Yasalarımız
uygundur. Ancak nasıl oluyorsa tüzel anlamda siyasi
ve sivil bir millet olarak görünsek de aslında biz Bulgarlar, ulusal bütünlüğün bir parçası olarak azınlıkları kabul edemiyoruz. Dolayısıyla bu yönde çalışmak
gerekiyor. ”
BNR

Kırcaali Haber

12 Mayıs 2010

İzmir’den bir dost…
İzmir Balkan Dernekleri Federasyonu
Başkan Yardımcısı
ve Federasyon çatısı
altında faaliyet gösteren İzmir Avrasya
Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Serbest
Kırcaali Haber gazetesi bürosunu ziyaret
etti. Gazetenin haftalık yayına geçmesini kutladı, bundan

memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Kültürel alandaki çalışmalarıyla da tanınan
ozan Mehmet Serbest, Kırcaali “Ömer
Lüt f i” Derneği’nin
de onursal üyesidir.
Mehmet Serbest 30
Ocak 1962 Kırcaali
İli Kirkovo (Kızılağaç)
Belediyesi’nin Dülitsa
(Ayvacık) köyünün
Tenziller mahallesinde doğmuştur. İlko-

kulu Dülitsa’da, ortaokulu ise (Yastreb)
Çakır lar köy ünde
bitirmiştir. 1981 Stara Zagora’da (Eski
Zağra) elektronik lisesini bitirmiş ve 26
ay Sofya’da askerlik
yapmıştır. 7 Temmuz
1989 zorunlu göç ile
Anavatan Türkiye’ye
sığınmıştır. Ö nc e
Bursa’da kalmış ve
daha sonra da İzmir’i
mekân olarak seçer.

- Sayın Serbest. Kırcaali Haber gazetesi
İzmir’den nasıl görünüyor, oralarda biliniyor mu?

Dilinin, Türk kültürünün, Türk varlığının
canlı tutulması ve bu
alandaki gelişmelere yardımcı olmaktır.
Bunların dışında da
zorunlu göç sonrası
Türkiye’ye yerleşen,
dünyaya açılan soydaşlarımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız ile
köprü kurmak, bağlantıları sağlamlaştırmak
ve geleceğe dönük
çalışmalar yapmaktır.
Bu durum hakkında ne
düşünüyorsunuz?

ediyorum. Bugüne kadar
elde ettiğiniz başarılar,
gelecekte de başarıların teminatı olacağına
yürekten inanıyorum.
Bulgaristan ile Türkiye
arasında oluşturulan
köprünün daha sağlam
bir zemine oturtturulabilmesi, dostluğun daha
iyi pekişmesi için bizler
de varız. Gerek İzmir
Balkan Dernekleri Federasyonu gerekse İzmir
Avrasya Türkleri Kültür
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak
elimizden geldiği kadar
her zaman el uzatmaya
hazırız.

- Sizlere tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki,
göç edip de yurtdışında
yaşayan bizler, doğup
büyüdüğümüz toprakların haberlerini gazetenin internet sayfasından
büyük bir heyecanla
takip ediyoruz. Yaptığınız bu işten kıvanç ve
memnuniyet duyuyoruz.
İnanın, sabah uyanınca
e-postalarımı bile kontrol etmeden, ilk önce
gazetenin haberlerini
okuyorum. Bu durum sadece benim için geçerli
değildir. Kırcaali Haber
gazetesi bırakın İzmir’i,
Türkiye’nin birçok yerinde bilinmekte ve takip
edilmektedir.
- Bildiğiniz gibi. gazetemizin üstlendiği başlıca görevler,
Bulgaristan’da Türk
Bahar’ın gelişini Yeni
gün (Nevruz) kutlamaları Orta Asya’daki Türk
Cumhuriyetlerinde Milli
Bayram olarak kutlanırken, Balkanlar’da Hıdrellez aynı coşku ve neşe
içinde, yılın en güzel, en
canlı ayında, Mayıs’ın altısında kutlanır. Nasıl ki,
zamanında İlyas Peygamber ile Hızır (a.s.)
ilkbaharda bir araya gelip sohbet ederlermiş,
aynı şekilde günümüzde
6 Mayıs’ta halk bir araya gelip sohbet ediyor,
hasret gideriyor, gönüller
buluşuyor. Ezelden beri
kutlamalar 5 Mayısı 6
Mayısa bağlayan gecede başlarlar.
Kırcaali bölge halkının
büyük bir kısmı Karaman
oğullarındandır. Osmanlı döneminde Balkanlar’a
başlayan yayılma ve
akın hareketi esnasında
Akıncı olarak bu toprakları iskân etmişlerdir.

- Bu konuda Kırcaali
Haber gazetesinin bir
köprü vazifesi gördüğü
gayet açıktır. Tüm zorluklara rağmen bu gazeteyi
çıkartıp yaşattığınız için,
haftalık yayına geçtiğiniz
için tüm gazete çalışanlarını kutluyorum. Kendi
ülkende, vatanında size
yabancı gözle bakılmasının ne olduğunu gayet iyi
bilirim. Böyle bir kutsal
görevi üstlendiğiniz için
de sizleri ayrıca tebrik

- Kırcaali’de ve bölgenin diğer ilçelerinde
yapılan, yürütülen kültürel ve sosyal faaliyetlerden, bu alandaki
girişimlerden yeterince haberdar olabiliyor
musunuz?
- Elbette ki. Ulusların
kültürleri kendi varlıklarını sürdürmeleri açısın-
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dan kültürel ve sosyal
faaliyetler çok önemlidir.
Birçok toplantılarda ve
açıklamalarda ben hep
şuna vurgu yaparım:
“Uluslar, varlıklarını kültürleriyle sürdürürler. Bir
ulusun kültürü bittiği an,
o ulus bitmiş demektir!”
Kırcaali bölgesinde yapılan kültürel etkinlikler

- Todor Jivkov döneminde, geçmiş totaliter
rejim bizim elimizden
dilimizi, kültürümüzü almaya çalıştı. Geleneklerimizi, göreneklerimizi
köreltmeye ve yok etmeye çalıştı. İsimlerimizi değiştirdi, dinimizi yasakladı. Asırlardan beri,
bizi biz yapan ne varsa

Tüm zorluklara dayanabildik ama şu hasretliğe
bir türlü alışamadık!

Kırcaali Haber gazetesinde yer aldığı için bizleri gururlandırmaktadır.
Buraları bırakıp gitmiş olsak da “Ömer Lütfi “Kültür Derneği’nin, “Kadriye
Latifova” Devlet Müzikal
ve Dram Tiyatrosu’nun,
“Recep Küpçü” Edebiyat
Kulübü’nün çalışmalarını
izlerken memnun oluyoruz.

silinip unutturulmaya denendi. Bize zülüm edildi. Yapılan bu yanlışlar
sayesinde Bulgaristan
Türkleri üzerinde bir siyaset yazıldı. Neredeyse
herkes doğup büyüdüğü
bu topraklardan zoraki
bir biçimde kovulurken
bir yandan ağlıyor, bir
yandan seviniyor bir
yandan da bilmediği
yarınlara yelken açıyordu. Vatanı terk edip 400
– 500 yıl önce Evladı
Fatiha’n olarak ayrıldığımız anavatana döndük.

Tü r k i ye’d e ya ş aya n
Bulgaristan Türkleri iki
ülke arasında gönüllü elçilik yapmaktadır.
Hem Bulgaristan’ı hem
de Türkiye’yi çok iyi
tanıyoruz. Dolayısıyla
Bulgaristan’ı Türkiye’ye
ve Tür kiye’yi de
Bulgaristan’a anlatıyor,
tanıtıyor ve daha iyi ikili
ilişkiler için çalışıyoruz.
Gönül verilen bir iş hiç
zor olur mu?!

- Peki, neden göçüp
gittiniz ve pek çok zorluğa katlandınız?

Dambalı’da Hıdrellez
Köylerinin ve bölgelerin
adlarını getirmenin yanı
sıra geleneklerini ve göreneklerini de taşımış
bulunmaktadırlar. Kutlamalar zaman içerisinde
değişmiş ve ilginç geleneklere dönüşmüştür.
Bu kutlamalar komünist
totaliter rejimi döneminde
yok olma eşiğine gelmiş,
ancak bir şekilde ayakta
kalmayı başarabilmiştir.
İşte bu kutlamalardan
biri de Türkün, Türküm
demenin suç olduğu o
dönemde sistemden hiç
aldırış etmeden kesintisiz kutlandı. Komünist
rejiminin en ağır dönemi,
çökmeden önce son 12
yılı bölgemizde bulunan
yatırların başı ucuna gidip dua okumak yasaktı.
Halk Dambalı’ya her zaman toplanıyordu. Ama

dövülecekmiş, ama coplanacakmış, ama hapse
atılacakmış, bu gerçeklerin hiç biri 5 Mayısı 6
Mayısa bağladığı gecede
ülkenin çeşitli bölgelerinde Dambalı’ya gelenleri
engelleyemedi. Dambalı
“canlı su” kaynağı Momçilgrad (Mestanlı) ilçesi

Gruevo (Hayranlar) merkez köy Letovnik (Yazla)
köyü yakınlarında Doğu
Rodoplar’ın Dambalı tepesinde bulunur. Hemen
üst kısmında da Akçalı
Baba türbesi bulunmaktadır. Kırcaali’den 12 ve
Momçilgrad’tan da 8
kilometre uzaklıktadır.

İnanışa göre, 5 - 6 Mayısı bağlayan gece yarısı saat 00.00’dan sabah
gün doğumuna kadar
konuşma sorunu ve
kekeme olan kişiler bu
taşın altından kaynayan
sudan içer ve yıkanırsa
derdine deva bulurmuş.
Buraya gelip de “tedavi”
olan çokmuş! Yıkandıktan sonra da, o esnada
üzer ler inde bulunan
atlet, çorap ve bunlara
benzer giysiler çıkartılıp
adak tutulduktan sonra
ağaçlara asılmaktadır.
Söylentilere göre eskiden dev bir gürgen adak ağacı varmış, ama
baltadan kurtulamamış!
Yüzlerce insan kadın
erkek, çocuk yaşlı, Müslüman, Hıristiyan demeden bu günde bir araya
geliyorlar. Bulgaristan’ın

- Vatan ile anavatan
arasında daha güzel
bir yarın için dokumak
zor olsa gerek?
- Bu kara tarihin tekrarlanmaması için

Söyleşi: İsmail KÖSEÖMER
çeşitli bölgelerinden, Türkiye’den ve
Yunanistan’dan gelenler
oluyor. Momçilgrad Belediyesi hasta kişilerin,
yaşlılar ve özürlülerin
tepeye ulaşabilmesi için
Letovnik köyü ile Dambalı arasında geçen yıllarda yapmış olduğu 3
kilometre uzunluğundaki
karayolu gözden geçirip
eksiklikleri giderdi. Bu kişilerin taşınması için de
belediye engebeli arazilerde kullanılan araçlar
sağladı.
17 Nisan günü Momçilgrad Hak ve Özgürlükler Hareketi Gençlik Kolları temsilcileri 22 Nisan
“Dünya Günü” nedeniyle
Dambalı’ya çıktılar ve
çeşme etrafındaki atıkları temizlediler. Bu faaliyete Hak ve Özgürlükler
Hareketi Gençlik Kolları
İl Teşkilat Başkanı Ahmet Habib de katıldı.

İsmail KÖSEÖMER
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Bojidar Dimitrov: “Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin iyi olmasından dolayı çok mutluyum”
EDİRNE'de Bulgar St.Georgi
Kilisesi'ndeki ayine katılan
Bulgaristan Devlet Bakanı
Bojidar Dimitrov, "Türk-Bulgar
ilişlerinin iyi olmasına çok
seviniyorum. 20 yıl öncesine
kadar bunu hayal bile edemezdik. Şimdi cami ve kiliselerimizi onarıyoruz" dedi.
Yur tdışındaki Bulgarlardan Sorumlu Devlet Bakanı
Bojidar Dimitrov, Ortodoks
Hristiyanları'nın 'Saint Georges (Aziz Georges) günü ve
Ordu bayramı için Edirne'ye
geldi. Kıyık semtindeki Bulgar St.Georgi Kilisesi'ne gelen Bulgar Bakana Edirne
Bulgaristan Başkonsolosu
Vılço Markov eşlik etti. Ayine
Edirne ve İstanbul'un yanı
sıra Bulgaristan'dan da çok

sayıda Ortodoks Hristiyan
katıldı.
Bugünün Ortodoks Hıristiyanlar için çok büyük bir bayram olduğunu belirten Bulgar Bakan Bojidar Dimitrov,
"Bugün en büyük Hıristiyan
kutlamalarından biridir. Çok
büyük bir bayram Ortodoks
Hristiyanlar için. Çok mutluyum İstanbul'daki vatandaşlarla buluştuğum için" dedi.

Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin çok iyi olmasından
dolayı çok mutlu olduğunu
ifade eden bakan Bojidar
Dimitrov, 20 öncesine kadar
bunun hayal edilemeyecek

Sofya, mafya ve suç örgütleriyle
mücadele programı kapsamında özel
bir mahkeme kuruyor.
zünden bugüne kadar uzuyordu. Söz konusu mahkemede
suç örgütlerinin elebaşlarının
yargılanacağını belirten Tsvetanov, "Bu radikal önlemle ülkemizin adalet sistemine yönelik eleştirilere yanıt vermeye
çalışacağız" dedi.
Bulgaristan'da Başbakan
Boyko Borisov'un kurduğu
hükümetin mafya ve suç örgütleriyle mücadele programı
kapsamında, son 9 ayda gözaltına alınanların sayısı bin
300'e ulaştı.

KH

Yedi kızın bir gecede...
Birinci sayfadan devamı
(mertekler) ki, günümüzde
bulmak bile zor hemen köyün
üzerindeki ormandan kesilmiş.
Cami hiç çivi kullanılmadan
büyük bir ustalıkla yapılmıştır.
Bazı rivayetlere göre cami bir
gün bir gecede; bazılarına göre
ise yedi gün yedi gecede inşa
edilmiştir. Cami hemen ibadete
açılmış, yöre halkı bu olaya çok
şaşırmış. Kızlar aniden kaybolurlar ve kimse onların izlerini
bulamaz. Bazıları bu ahşap
camiyi görmek için gelirlermiş,
bazıları da ibadet için geliyorlarmış. Herkes kızlar için şükür
duaları edermiş.
Bu yıl da 6 Mayıs günü (Hıdrellez) caminin avlusu dolup
taştı. Kuran okundu, biri büyük baş olmak üzere 4 kurban
kesildi 24 kazan mevlit aşı vuruldu, helvalar kesildi, tatlılar
hazırlandı. Bölgemizin iki müftüsü, Krumovgrad (Koşukavak)
Bölge Müftüsü Nasuf Nasuf ve
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan
Ahmet buradaydılar. Onların

Bulgaristan'da da bir ekonomik kriz yaşandığını belirten
Bulgar Bakan Bojidar Dimitrov, krizin Yunanistan'da olduğu kadar bilinip, görünme-

"HAYAL BİLE EDEMEZDİK"

Özel "Mafya mahkemesi" kurulacak
Bulgaristan İçişleri Bakanı
Tsvetan Tsvetanov, iktidardaki GERB partisinin bu yaz
özel bir mafya mahkemesi
kurulmasını önereceğini duyurdu. Mahkemede görev yapan hakimler, Ulusal Güvenlik
Dairesi ve içişleri bakanlığı
savcıları gibi yalan detektörü
testlerinden geçirilecek. Özel
mahkemenin, organize suç ve
yolsuzlukla ilgili davaları hızlı
bir biçimde sonuçlandırması
hedefleniyor.
Benzer davalar, ülkedeki
mahkemelerin ağır iş yükü yü-

bir durum olduğunu söyledi.
Bulgar Bakan Dimitrov,"15-20
yıl önce bu durum hiç aklımızın ucundan bile geçmiyordu. Bulgaristan'daki camile-

yanı sıra Belediye Başkanı
Şükran İdris ve Belediye Meclis Başkanı Şinasi Süleymanov,
Momçilgrad’tan (Mestanlı),
Cebel’den, Krumovgrad’tan
da çok sayıda misafir vardı.
Aynı şekilde Yunanistan’ın
Gümülcüne (Komotini) kentinden kocaman bir grup katılımcı
vardı. Türkiye’den, İsveç’ten ve
Almanya’dan da misafirler vardı. Caminin genel tadilatından
sonra bir önceki senelere göre
halk yeniden bu anlamlı günde
daha neşeli ve mutlu bir araya gelmiştir. Yedi Kızlar Cami
etrafı koskocaman bir kabristandır. Buraya gelenler mezar
başlarında Fatiha okumayı da
ihmal etmedi. Yine kabristan
içinde 600 seneden beri orada bulunan, bel ağrılarına iyi
geldiği inanılan Oturma taşı ve
sağlık için arasından 3 kez geçilen Delikli taş da bulunmaktadır. Bayramı aratmayan bu
etkinlik kılınan öğle namazıyla
sona erdi.

İsmail KÖSEÖMER

Yunanistan'ın krizden çıkması için Avrupa Birliği tarafından yardım yapılacak. Avrupa Birliği böyle durumlarda
üyelerine yardım eder. Bizim
bu sorunlarımız yok çünkü
böyle yaşamaya alıştık, sorun görünmüyor. Nisan ayından itibaren bir yükselme var.
Bundan sonra Bulgaristan'ı
özellikle turizm açısından iyi
günler bekliyor. Krizden çıkacağımızı umuyoruz."
Bakan Bojidar Dimitrov,
açıklamalarının ardından kilisedeki ayine katıldı.
ÖNCE TAZMİNAT, SONRA
ÖZÜR

rin yada buradaki kiliselerin
onarılacağını düşünemezdik
20 yıl önce. Sadece bir ay
içerisinde Bulgaristan'daki 3
camiye ödenek çıkarıldı ve
restore edilmiştir. Ben inanıyorumki Türkiye'nin geleceği
için Avrupa Birliği'ne girmesi
ile ilişkilerimiz çok daha iyi
olacak. Kötü zamanlar geçti
arkada kaldı, onları sadece
tarihçiler bilir" dedi.
"YUNANİSTAN 20 YILDIR
BÖYLE"

diğini söyledi. Yunanlıların
15-20 yıldır dış devletlerin
ödenekleri ile yaşadığını öne
süren Dimitrov sözlerini şöyle
sürdürdü:
"Bulgaristan'da bir ekonomik kriz yaşıyor ama
Yunanistan'daki kadar gör ü n m ü yo r, o r a d a d a h a
kötü. 1 Nisan'dan itibaren
Bulgaristan'da ekonomik olarak yüzde bir çıkış var. Yunanistan çok farklı, onlar zaten
15-20 yıldır dış devletlerin
ödenekleri ile yaşamışlardır.

G eç ti ğiz O c ak ayında
Türkiye'den, 1913 yılından
sonra göç eden Bulgarların
bırakmak zorunda kaldıkları
mal ve mülkleri için 10 milyar
dolara yakın tazminat istemesi ile gündeme gelen Bulgaristan Devlet Bakanı Bojidar
Dimitrov, kendi hükümeti ve
Türkiye'den gelen tepkiler
üzerine özür dilemişti. Bakan Bojidar Dimitrov, "Uzman
olmadığım bir konuda konuşarak büyük bir gaf yaptım.
Hatamı kabul ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
DHA

50 YIL SONRA GÖRÜŞTÜLER…
Her yıl 6 Mayıs günü Kırcaali İlinin Kirkovo (Kızılağaç)
Belediyesinin Podkova (Nalbantlar) köyünde bulunan ve
yapılışı 1438 yılına dayanan
Yedi Kızlar Cami’de mevlit
yapılmaktadır. Rivayetlere
göre cami 6 Mayıs’ta yapılmıştır.
Bu yılki mevlitte, geçen yıl
ilki yaşanan amca - yeğen
görüşmesi tekrar gerçekleşti.
Hasan Yusuf İbrahim amca,
Bulgaristan’da 1925 yılında
Metliçka (Merhemoğulları/
Muharremoğulları) köyünün
Çilekli mahallesinde dünyaya gelmiştir. Yeğeni Ahmet
Osman’da Yunanistan’ın
Yahyabeyli (Amaranda) köyünde dünyaya gelir. Hasan
amca gençliğinde bir şekilde
sınırı geçer Gümülcüne (Komotini) pazarına gider, hem
kardeşiyle görüşür, hem de
alış-veriş yaparmış. Daha
sonraları vizeyle turist olarak oraya gider ve akrabalarıyla doyasıya hasret giderir.
Gümülcine’de yaşayan kardeşinin iki tane erkek çocuğu
dünyaya gelir, Ahmet ve Şerif
Osman kardeşler. Ahmet, o
zamanlarda daha küçücük
çocukmuş.
Geçen yıl, Derya Osman’ın

çalıştırdığı Junior Travel şirketiyle Yunanistan’lı bir grup
Türk, bu anlamlı etkinliğe ge-

grup soydaş bu etkinliğe katıldı. Ahmet Osman da yine
onların arasındaydı. Hasan
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lirler. Onların aralarında Ahmet Osman da bulunur. Hani
derler ya, söz sözü açar!
Ahmet Osman da amcasını aramaya girişir. Yıllardan
beri Hasan Amca da İsveç’te
yaşamaktadır. Yedi Kızlar
Cami’de yapılan mevlide katılmak için köyüne gelmişti.
Ve 50 yıl hasretlik çektikten
sonra amca - yeğen baştan
aşağı yenilenen 600 yıllık
caminin avlusunda buluşurlar. Bu iki akrabanın buluşması herkesi çok etkilemiş.
Bu yıl da Yunanistan’dan bir

Amca da hem mevlide katılmak, hem de yaz tatilini geçirmek için İsveç’ten gelmişti.
Bu manevi etkinlikte o sıcak
buluşma yeniden yaşandı. Sevinç gözyaşları vardı!
Hasret giderildi, hal hatır soruldu, şükür dualar okundu.
Hani derler ya Allah’ın işine
akıl sır ermez! İşte bu da öyle
bir olaydır. Kim bilir Kırcaali – Gümülcine yolu devreye
girince daha nice nice buluşmalar yaşanacaktır!

İsmail KÖSEÖMER
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ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ЕТНОФЕСТИВАЛ
ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В КЪРДЖАЛИ
Втори национален
етнофестивал "Кърджали столица на толерантността"
ще се проведе на 05 и
06 юни 2010 г. В него ще
участват 30 състава с над
500 участника, съобщи
секретарят на народно
читалище "Юмер Лютфи"
г- н М ю з е к к и А х м е д .

инж. Хас ан Азис. Е дна
о т о с н о в н и те ц е л и н а
ф е с т и в а л а е д а бъ д а
показана самобитната
култура
на
всеки
отделен етнос в нашата
страна, да запознаем
широката общественост
с м у з и к а л н о -т а н ц о в и я
фолклор на етническите

Сво ето етн об ог атс тво
ще представят арменци,
евреи, роми, българи,
татари, каракачани и турци,
допълни той. Организатори
на културната проява са
читалище „Юмер Лютфи”
и община Кърджали. Тя
се провежда под егидата
на кмета на Кърджали

о б щ н о с т и в Бъ л г а р и я
и да популяризираме
тя х н ото из к ус тво, д а
укрепваме и развиваме
междуетническите
отношения в дух на
толерантност и уважение
към културните различия,
каза Мюзекки Ахмед.
КХ

ДРЕВНОСТТА И МОМЧИЛГРАД
В Момчилград област Кърджали завърши снимането
на документалния филм
„Древността и Момчилград”.
Продукцията се реализира с участието на Община
Момчилград и фондация
„Вапцарова Вяра”. Директор на фондацията е Мая
Вапцарова племенничка
на именития поет Никола
Вапцаров. Фондацията се
занимава с реализирането
на проекти в сферата на
социалната и културната
дейност. Издирва и подпомага деца таланти, участва
в събирането на хранителна
помощ и дрехи за социално
слаби деца, както и за социални домове. Дейно участва
за създаване на нормални
условия в затворите на осъдените по-различни провинения затворници. Като за
целта създава клубове за
правене на филми, поетични клубове, както и клубове
по художествена живопис в
затворите. Самата Мая Вапцарова е особено горда за
това, че вече влиза без охрана в затвора в Бобовдол,

Правилният самоконтрол
на артериалното налягане
може да спаси живот!
По статистика на Световната здравна организация, един от основните
по значимост фактори за
увреждане на човешкото
здраве са сърдечно-съдовите заболявания, често съчетани с неконтролируемо повишаване на
артериалното налягане –
хипертония. При отсъствие на адекватна терапия
се очакват поражения на
бъбреците, стенокардия,
миокарден инфаркт, мозъчен инсулт и др.
Обезпокоителна е тенденцията в последните
години за подмладяване
на болестта и регистриране на все повече пациенти на възраст до 35
год.
Част от причините за
хипертонията се търсят
в начина на живот, урбанизацията и липсата на
движение. За съжаление,
ускореният ритъм на живот не ни позволява да
отделим достатъчно внимание и време за себе си
и повечето хора научават
за болестта едва тогава,
когато има вече необратими последствия за организма. Кои са рискови-

те фактори за високото
кръвно налягане и какво
правим за да неутрализираме тяхното влияние в
ежедневието ни - стрес и
психическо напрежение,
алкохол, мазнини и пушени храни, тютюнопушене,
прекомерна консумация
на сол ... ?
Не е достатъчно само
да се избягват вредните
навици за да бъдем здрави и да водим пълноценен живот. Необходимо е
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активно отношение към
превенция на очакваните
заболявания и самоконтрол върху собственото
здраве. В тази посока от
изключително значение е
откриването на първите
признаци на артериалната хипертония и активното ни поведение в тази
посока.
Информация как да правят това в къщи, сами и по
всяко време, жителите на
няколко града в България

където излежават своите
присъди осъдените за найтежки престъпления затворници. В началото е влизала
с въоръжена охрана от 9
души.

Кмета лично се ангажира
дарението да достигне до
нуждаещите се деца.
Тук е момента да вметна
една подробност, която сигурен съм голяма част от
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В област Кърджали има 28
училища и 9 читалища които
носят името на поета Никола Йонков Вапцаров, а в цялата страна те са съответно
245 училища и 91 читалища.
Фондация „Вапцарова Вяра”
чрез изпълнителния си директор Мая Вапцарова дари
на община Момчилград,
чрез кмета инж. Ердинч
Хайрула четири чувала с
дрехи за социално слабите
деца. Сред дарението имаше и абитуриентски рокли.

нашите читатели, както и
голяма част от населението на България не знае.
А именно, това че председателя на Движението за
Права и Свободи (ДПС) Др.
Ахмед Доган е чакал своята осъдителна присъда в
Софийския затвор, в оная
същата килия в която е
била прочетена смъртната
присъда на поета Никола
Вапцаров.

ще чуят и видят по време на Дните на здравето,
които провежда швейцарската компания Microlife и
нейните представители в
България, във връзка със
Световния ден за борба с
хипертонията - 17-19 май
2010 г.
Швейцарската компания
Microlife (Микролайф) е
световен лидер в производството на електронни
апарати за измерване на
артериално налягане и
електронни термометри.
Уредите на Microlife са
надеждни, точни и много
лесни за използване.
Компания Microlife има
изключителна технология, разработена съвместно с лекари, въз основа на препоръките на
Световната здравна организация. Технологията
на фирмата дава възможност да се измерва кръвното налягане много точно и самостоятелно, да
се разпознае аритмията
в ранен стадий и самостоятелно да се определи
нивото на опасното налягане.
Уредите на Microlife са

к линично тествани по
протоколите на Британското Хипертонично Общество и Европейското
Хипертонично Общество
(най-висок клас на точност А/А). Маркирани са
със знака на Германската Хипертонична Лига за
високо качество и съвременен дизайн, удостоени
са с международните награди RED DOT и SWISS
DESIGN. Всички продукти
на швейцарската компания Microlife са произведени в съответствие с
меж дународните стандарти.
Жителите на Кърджали
ще могат да посетят в
Дните на здравето ситуирания за целта пункт, да
измерят безплатно кръвното си налягане и да получат полезна информация за здравето на 17, 18
и19 май (от 10.00 до 17.00
ч. в Градската градина до
паметника на Освободителите).
Посетете пункта! Не бъдете равнодушни към Вашето здраве!

Исмаил КЬОСЕЮМЕР

Кърджали Хабер

Kırcaali Haber

12 Mayıs 2010

İnternet 'telekulağa' bağlandı

Bulgaristan'da yeni bir yasayla, bireylerin internet
görüşmeleri takip edilebilecek.
Bulgaristan'da vatandaşların internet üzerinden yaptıkları tüm
iletişim ve görüşmelerine İçişleri Bakanlığı tarafından sınırsız
erişim sağlandığı bildirildi.
Bulgaristan Ulusal
Radyosu (BNR), haberleşme yasasındaki
değişikliklerin pazar-

tesi günü (10.05.2010)
yürürlüğe girmesiyle

"tele kulak" uygulamasının ülkedeki tüm

internet alanına yayılacağını, ancak dinleme
ve takip çalışmalarının
mahkeme izni ile yapılacağını duyurdu.
Yeni uygulamayla
İçişleri Bakanlığı ve
hükümete bağlı Devlet Milli Güvenlik Servisi (DANS) ajanları,
mahkemeden izin alarak, şüpheli şahısla-

Türk Edebiyatı Avrupa'da

"Kültür Köprüleri" programı çerçevesindeki proje Bulgaristan'a geldi.
Avr upa Komisyonu
Türkiye Delegasyonu
tarafından desteklenen
"Kültür Köprüleri" programı çerçevesindeki
"Türk Edebiyatı Avrupa Yollarında" projesi
Bulgaristan'a geldi.
Proje çerçevesinde 8
Avrupa ülkesini dolaşan
seyyar kütüphane eserleri Bulgarcaya çevrilmiş iki Türk yazarını da
Sofya'ya getirdi.
Müge İplikçi ve Özdemir İnce, "Red House"
adlı kültür ve diyalog
merkezinde yapıtlarını
tanıttı.
Alman Goethe Ensti-

tüsü, Türkiye'nin Sofya
Büyükelçiliği ve Kültür
Müşavirliği'nin organizasyonunda düzenlenen etkinlikte çağdaş
Türk edebiyatının güçlü
kalemlerinden Müge
İplikçi, "Rüzgara Yazılı"
kitabından bir bölümünü
okudu.
Bir çok eseri Bulgarcaya çevrilen yazar ve şair
Özdemir İnce de, Bulgaristan ile ilgili anılarını anlattı. Özdemir İnce
ayrıca "Bir Ana Heykeli"
adlı şiirini seyircilerle
paylaştı.
Özdemir İnce, AA muhabirine yaptığı açıkla-

mada, Bulgaristan'da yabancı yazarlara 10 yılda
bir verilen "Penö Penev
Şiir Ödülü"ne layık görüldüğünü ve bu ödülün
kendisine takdim törenine katılmak üzere 11
Mayıs'ta Bulgaristan'ın
Dimitrovgrat kentine geleceğini söyledi.
Projenin 4 günlük Bulgaristan bölümü kapsamında, İstanbul Klarnet
Korosu Solistleri de,
Sofya'daki Ulusal Müzik
Akademisi Büyük Salonunda bir konser düzenledi.
Kırcaali Haber

Kırcaali Belediyesi’nin Zvezdelina köyünde bulunan Nazar Bacı
Türbesi’nde her yıl Mayıs ayında düzenlenen Maye’ye bu yıl da
ilgi büyüktü.

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

rın internet üzerinden
haberleşmelerini takip
edebilecek.
Sofya Şehir Mahkemesi Başkanı Krasimir Vlahov, BNR'ye
yaptığı açıklamada,
gelecekte ağır suçların
işlenmesini önleyebilecek takip çalışmaları
ile ilgili olası taleplerin
sayısının büyük olacağını tahmin ettiklerini,
izin konusundaki imza
yetkisinin üç hakim
arasında paylaşıldığı-

nı bildirdi.
Vatandaşların internet üzerinden haberleşmelerinin takip
edilmesi ile ilgili uygulamaya karşı sanal
or tamda muhalefet
oluşturmaya çalışan
"Aktif Kullanıcılar" adlı
sivil toplum örgütünün
başkanı Asen Nerov
ise uygulamanın insan
haklarına aykırı olduğunu belirterek, "İnternet üzerinden toplanacak bilginin sonradan
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hangi amaçlarla kullanılacağını tahmin bile
edemeyiz" dedi.
Geçen aylarda
Bulgaristan'da İçişleri
Bakanlığı ve DANS'a
geniş yetki veren yasa
değişiklikleri ile ilgili
yapılan parlamento
görüşmeleri sırasında
çok sayıda sivil toplum kuruluşu gösteri
ve protesto eylemleri
düzenlemişti.
Kırcaali Haber

