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Kırcaali Haber

BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİ

20 yıl sonra sunulan tarihi öneri
Bulgaristan Türk ahalisi tarihsel olarak mevcut 

olgu olup, 1878’de Bulgar devletinin yeniden ku-
rulmasından günümüze kadar Bulgar Türk ilişki-
lerinde çok önemli bir rol görmüştür. Türk ahalisi 
ana dili, İslam dini, tabiatı, adetleri ve gelenekleri 
ile Bulgarlardan farklıdır. Bulgaristan’daki Türk 
varlığı... 

Mestanlı’lı (Momçilgrad)ressam Kamber 
Kamber’in eski medresede (Bölge Tarih 
Müzesi) düzenlemiş olduğu 30. resim 
sergisi sanatseverlerin akımına uğradı. 
Haftanın ilk iş gününün sonunda her ke-
simden vatandaşlar büyük ustanın 60. 
yıldönümü sergisinde buluştular. 

Sayfa 3’te

60 YIL 60 TABLO SERGİSİNE İLGİ BÜYÜK

Sayfa 4’de

V. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Kırcaali’de Düzenlendi 
26 Eylül 2010’da Kırca-

ali V. Uluslararası Büyük 
Türk Dili Kurultayı’nın ev 
sahipliğini yaptı. Anka-
ra Bilkent Üniversitesi, 
Sofya “Kliment Ohridski” 
Üniversitesi ve Kırcaali 
Belediyesi tarafından 
düzenlenen Kurultaya 
dünya çapından yaklaşık 
80 akademisyen katıldı 
ve 46 bildiri sunuldu. 

Açılış töreninde Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan 
Azis, Sofya Üniversitesi 
adına Doç. Dr. Tatya-
na Evtimova, T.C. Milli 
Eğitim Bakanlığı adına 
Müsteşar Yardımcısı Sa-
dettin Sabaz ve Bilkent 
Üniversitesi Bölge Ülke-
leri Direktörü Dr. Rasim 
Özyürek birer konuşma 
yaptılar. 

Törende T.C. Filibe 
Başkonsolosu Cüneyt 
Yavuzcan, Ankata TOBB 
Üniversitesi Dış İlişkiler 
Müdürü Fisun TALAY 
hazır bulundular.

Kırcaali Belediye Baş-
kanı müh. Hasan Azis 
konuşmasında Türkçe-
nin bölgede yaşayan 
Türkler için büyük önem 
taşıdığını, Türk dili öğret-
melerin bilgi seviyelerini 
yükseltmek için ellerin-
den geleni yaptıklarını 
söyledi. 

Türk dilinin yaşatılma-
sında ve gelişmesinde 
büyük katkılarından do-
layı Bilkent Üniversitesi 
Bölge Ülkeleri Direktö-
rü Dr. Rasim Özyürek 
Başkan Azis’e  plaket 
sundu. 

V. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Sonuç Bildirisi  
Bu Kurultay’a Türkiye, 

Bulgaristan, Azerbey-
can ve Japonya’dan ge-
len 46 üye bildirileriyle 
katılmışlardır. 
Katılımcılar dışında 

Sofya Üniversitesin-
den Tatyana Evtimova 
ile bazı öğretim üyeleri 
ve yardımcıları sunu-
lan bildirileri dinlemiş-
lerdir. Ayrıca vaktiyle 
Bulgaristan’dan Bilkent 
Üniversitesine gelen, 
Hizmet İçi Eğitim Kur-
suna devam eden ar-
kadaşlar da sunulan 
bildirileri izlemişlerdir. 
Bu etkinliğin ilgi çekici 

tarafı her yıl Türkiye’de 
kutlanan Türk Dili Bay-
ramının bir örneğinin 
Bilkent Üniversitesi ta-
rafından kardeş ve kom-
şu ülke Bulgaristan’da 
yapılmış olmasıdır. 
Kur u l t ay  p rog ra -

mında adlar ı  o lan 
Azarbeycan’dan Ka-
mil Veliyev Nerima-
noğlu, Tevfik Haciyev, 
Kosova’dan İrfan Mo-
rina, Makedonya’dan 
Sevim Piliçkova, Ak-
tan Ago, Ukrayna’dan 
G a y a n a  Y ü k s e l , 
Türkiye’den Tezer Kut-
luk, Emek Üşemez, 

Önder Şit adlı üyeler 
mazeretleri dolayısıyla 
kurultayımıza katılama-
mışlardır. 
Toplantımız 26 Eylül 

2010  Pazar günü Kır-
caali Belediyesi Kültür 
Merkezinde 5 oturum 
sabah, 4 oturum öğle-
den sonra olmak üzere 
toplam 9 oturum olarak 
gerçekleştirilmiştir. 
Açılışta Belediye Baş-

kanı Hasan Azis, Sofya 
Üniversitesi adına Doç. 
Dr. Tatyana Evtimova, 
T.C. Milli Eğitim Bakan-
lığı adına Müsteşar Yar-
dımcısı  Sadettin Sabaz 

ve Bilkent Üviversitesi 
Bölge Ülkeleri Direktö-
rü Dr. Rasim Özyürek 
birer konuşma yapıp 
Kurultaya başarılar di-
lemişlerdir.  
Sunulan bildirilerde 

dil, edebiyat, Türkçenin 
eğitim ve öğretimi baş-
ta olmak üzere dil bilgi-
sinin öteki konuları ve 
terim sorunu üzerinde 
görüşülmüş ve tartışıl-
mıştır.  
Bildiriler genellikle 

Türk diline, edebiyatına 
ve eğitim hayatına kat-
kı sağlayacak nitelikte-
dir. Bu durum bildiriler 

yayımlandıktan sonra 
açıklık kazanacaktır. 
Düzenlemede emeği 

geçen Kırcaali Beledi-
yesine ve ilgili devlet 

adamlarına Kurulta-
yımız adına teşekkür 
ederiz. 

Katılımcılar her yıl 
Bilkent Üniversitesin-
ce yapılmakta olan Dil 
Bayramının gelecek yıl 
Türkiye dışında, özellik-

le Türklerin yoğun oldu-
ğu bir ülkede yapılması-
nı dilemektedir.
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Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis’in V. Uluslararası 
Büyük Türk Dili Kurultayındaki Konuşması 

Sayın Konuklar,

V. Uluslararası Bü-
yük Türk Dili Kurulta-
yının yapıldığı güzel 
şehrimiz Kırcaali’ye 
hoş geldiniz. Bilkent 
Üniversitesi, Sofya 
“Kliment Ohridski” 
Üniversitesi ve bele-
diyemizle ortaklaşa 
gerçekleştirilen Bü-
yük Türk Dili Kurul-
tayının Kırcaali’de 
yapılması bizim için 
büyük önem arz et-
mektedir.
Bir milletin kültür 

dünyasında ne var-
sa dilinde de onun 
yansımaları görülür. 
Türkçe, Türk milleti-
nin zengin duygu ve 
düşünce dünyasının 
ortak bir ürünüdür. 
Sevecen, hoşgörülü, 
yardımsever Türk ulu-
sunun bu özellikleri 
diline ve davranışla-
rına da yansımıştır.
Türkçe bana göre 

bir anne sütü kadar 
temiz, su şırıltısı ka-
dar ahenkli, bir elmas 
pırıltısı kadar ışıltılı bir 
dildir. Nerede olursak 
olalım, Türkçe konu-
şurken, dinlerken hiç 

bir kelime kulakları-
mızı tırmalamaz, hiç 
bir cümle sizi rahatsız 
etmez.
Büyük medeniyet-

lerden süzülerek gel-
miş, onları birleştiren 
çok zengin bir dile 
sahibiz. Karamanoğlu 
Mehmet Bey Türkçe-
yi devlet dili ilan etti. 
Türkçenin gelişmesi-
ne büyük katkılarda 
bulunmuştur. Kara-
manoğlu Mehmet 
Bey’in tarih sayfala-
rında yerini alan bir 
kahramandır.
Ülkeler milli birliği 

ve geleceği açısın-

dan dillerinin üze-
rinde hassasiyetle 
durmalıdır. Dillerini 
korumuşlar, koruya-
rak bugünlere ulaş-
tırmışlar. Bu o kadar 
da kolay olmamıştır. 
Diller zaman zaman 
başka dillerin, kül-
türlerin kuşatması 
altında kalmıştır. Bu, 
o dili konuşanlar için 
en önemli tehlikedir. 
Ülkeler dilini her türlü 
yozlaşmadan koruma 
konusunda toplumun 
tüm kesimlerini uyar-
malı, herkese görev 
düşmektedir.
Sayın konuklar,

Rahmet l i  İhsan 
Doğramacı’nın Türk 
diline ve eğitime ver-
diği önemi hiç bir za-
man unutmayacağız. 
Bulgaristan’da çalışan 
öğretmenlerimizi her 
yıl Bilkent Üniversite-
sine hizmet içi eğitim 
kurslarına davet et-

miş, öğretmenlerimiz 
alanlarında yeni ge-
lişmeleri metot ve tek-
nikleri öğrenmişlerdir. 
Aynı hassasiyeti Mü-
tevelli Heyeti Başkan 
Vekili Ali Doğramacı 
da sürdürüyor.
Ayrıca her yıl Bilkent 

Üniversitesinden ho-

calar Kırcaali’de öğ-
retmenlerimize semi-
nerler düzenlemiştir.
Bu Kurultayın ha-

zırlanmasında büyük 
emeği geçen Bilkent 
Üniversitesi ve Sofya 
Üniversitesi çalışan-
larını kutluyorum.

“Kırcaali” Türk Folklor Ekibi 
Romanya’da  Festivale Katıldı
“Ömer Lüt f i 1993” 

Kültür Derneği çatısı 
altında faaliyet göste-
ren “Kırcaali” Türk Folk-
lor Ekibi Romanya’nın 
Köstence şehrinde dü-
zenlenen 16. Uluslara-
rası Türk – Tatar Folk-
lor Festivaline katıldı. 
Bulgaristan’ın yanı sıra 
Festivalde Türkiye, Ka-
zakistan, Ukrayna ve 
Makedonya’dan gruplar 
da yer aldılar. Uluslara-
rası festival, Karadeniz 
şehrinde yürüyüşle baş-
ladı. Festival programı-
nın çerçevesine dahil, 
Köstence, Mecidiye ve 
Mangaliya şehirlerinde 
gösteriler düzenlendi.
Yüksel Esen yönet-

menliğindeki “Kırca-
ali” Türk Folklor Ekibi 
dansçıları seyirciler 
tarafından alkış seline 
tutuldular. Ekip ile birlik-
te Romanya’da Kırcaali 
Belediye Başkan Yar-
dımcısı Elisaveta Keha-
yova, “Ömer Lütfi 1993” 
Kültür Derneği Başkanı 
Seyhan Mehmed ve 
Belediye Meclis Üyesi 
Müzekki Ahmed de bu-

lundular. Temsilcilerimiz 
Mecidiye Belediye Baş-
kanı Marian Iordache ile 
görüştü. Görüşme esna-

sında Mecidiye Beledi-
ye Başkanı, Kırcaali ve 
Mecidiye belediyelerinin 
kardeş olma isteğini dile 
getirdi. Kırcaali Belediye 

Başkan Yardımcısı Eli-
saveta Kehayova da iki 
belediye arasında birkaç 
yıldır süren kültür iletişi-

mini dile getirdi. Bayan 
Kehayova, Mecidiye 
Belediye Başkanını 21 
Ekim Kırcaali Günü kut-
lamalarına davet etti.
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"Ölüm ve Sürgün" kitabı bulgarca olarak da yayınlandı
A mer ika l ı  t a r ih -

çi Profesör Cıstin 
Makkarti’nin Türkiye’de 
daha önce yayınlan-
mış “Ölüm ve Sürgün”: 
Osmanlı Müslümanla-
rının Etnik Temizliği 
(1821 - 1922) isimli 
kitabı Ağustos ayında 
Bulgarca olarak da 
okuyuculara sunuldu. 
Kitap, Osmanlının 

son yüzyılında Balkan-
larda, Ortadoğu'da ve 
Asya'da milyonlarca 
Müslümanın öldürül-
mesi ve tehcir edilme-
sinin (zorla göç ettiril-
mesinin) tarihi olduğu 
kadar Müslümanların 
maruz bırakıldıkları 
etnik ve dinsel kıyım-
ların, ölümlerin nasıl 

ortaya çıktığının da 
tarihidir. 
Rusya’nın  yayı l -

macı siyasetinin ta-
rihi ve Balkanlar'da 
yeni ulusların tarih 

sahnesine çıkışla-
rı, genelde, Osmanlı 
İmparatorluğu'ndan 

koparılan Hıristiyan 
halkların bakış açısın-
dan anlatılagelmişti 

bugüne kadar. 
"Ölüm ve Sürgün" 

kitabının Hristiyan 
Amerikalı yazarı ise 
bu gelişmeleri, ilk defa 
olarak emperyalizmin, 
milliyetçiliğin ve etnik 
çatışmaların kurbanı 
olan Türklerin ve ötki 
Müslümanların bakış 
açısından dile geti-
rerek Osmanlı Rus 
Savaşı’ndan sonra 
Rus, Kazak ve Bulgar 
gönüllülerin 265 000 
müslümanı nasıl öldür-
düğünü, yarım milyon 
kişinin de kıyımdan 
kurtulmak için çekilen 
Osmanlı ordusuyla 
göçe mecbur kalışla-
rını gözler önüne ser-
mektedir.           KH 

“60 YIL 60 TABLO” SERGİSİNE İLGİ BÜYÜK
Resim sergisi 20 Ekim’e kadar devam edecek

Mestanlı’lı (Momçilg-
rad) ressam Kamber 
Kamber’in eski med-
resede (Kırcaali Tarih 
Müzesi) düzenlemiş 
olduğu 30. resim ser-
gisi sanatseverlerin 
akımına uğradı. Geçen   
haftanın ilk iş gününün 
sonunda her kesimden 
vatandaşlar büyük us-
tanın 60. yıldönümü 
sergisinde buluştular. 
Büyük bir titizlik ile di-
zilen ve derin anlamlar 
taşıyan tablolar izleyi-
cilerin ilgisini çekti. Ne-
redeyse herkes belirli 
bir tabloda bir şeyler 
arıyor, hatıra tazeliyor 
ve de üzerinde çokça 
sohbetler yapıyordu. 
Birçok kişinin şehirde 
yaşam sürdürmesine 
rağmen, gergibez üze-
rinde ıspatula, fırça ve 
boya ile canlandırılan 
Rodoplar, Rodop ka-
dını, çalgı aletleri, eski 
evler, keçi ve çanlar 
birçoğunun doğup bü-
yüdüğü yerleri hatır-
lamasına sebep oldu. 
Anılar tazelendi, temiz 
ve eşi benzeri olma-
yan doğa, köy havası 
hatırlandı. Kim bilir 
daha nice duygular 
canlandı. 
Tüm misafirleri kapı-

da karşılayan Kamber, 
sergi boyunca bir an 
olsun o derin saygı-
sından, alçakgönüllü-

lüğünden ödün verme-
di, gözleri o çocuksu 
heyecanla parlıyordu. 
Çok uzun zamandan 
beri tüm devlet erkanı 
bir araya gelmemiş-
ti, fırça ustası bunu 
da başardı. Hatta iz-
leyicilerden biri, “bir 
gün tarih kitaplarının 
filan kişinin Kamber 
döneminde yönettiği-
ni yazacaklar” dedi. 
Medresenin birinci ve 
ikinci katı sanatsever-
leri toplamakta zorluk 
çekti. 17.30’da açılış 
konuşmaları başlayan 
sergide güzel sözler, il-
ginç anılar, içten söyle-
nen ve gönül okşayıcı 
sözler ve dilekler ke-
limelerde, oradan da 
cümlelerde canlandı.
İlin yedi belediye 

başkanı da oradaydı, 
başkan yardımcıları, 
vali ve vali yardımcısı, 
HÖH teşkilatları baş-
kanları, gençlik kolları 
temsilcileri, okul, has-
tane ve daha birçok 
kurumun müdürleri, 
kültür evleri temsilci-
leri, sanatçılar, öğret-
menler, işadamları, 
işkadınları, sıradan 
vatandaşlar, Kırcaa-
li ilinde bulunan her 
kesimden insan vardı. 
Sergiden ziyade bay-
ram havası vardı. 
Açılış konuşmaların-

dan sonra söz alan 
Kamber Kamber şun-
ları söyledi, “Sizler 
heyecandan bahsetti-

niz, oysa ben kendim 
sizlerden on kat daha 
heyecanlıyım. Burada 
bulunan tüm sanatse-
verlere teşekkür ediyo-
rum. Bu etkinlik sizlerin 
sayesinde resim sergi-
sinden çok Kırcaali’nin 
kültür bayramına dö-
nüştü. Eğer tuvallerde-
ki renkler sayesinde, 
sanatımı beğenen ki-
şilerin kalplerine doku-

nabildiysem, ne mutlu 
bana. Benim için bun-
dan değerlisi yoktur”. 
Ardından sözü alan 
Vali Tauşanova ressa-
mı kutlayıp, Rodoplar-
daki hayatı resimlerde 
yaşattığı için tebrik etti. 
İnsanın kovulamadığı 
tek cennetin hatıralar 
olduğunu, ister acılı 

ister coşkulu olan bu 
hatıraların kendisinin 
kullanmış olduğu renk-
ler sayesinde çok gü-
zel yaşattığını söyledi. 
Devamında vali şunları 
söyledi, “Sanat yaşa-
ması için onun ruhunu 
taşıyacak şövalyelere 
ihtiyaç duyar. Bunun 
için de cesaret ve 
inanç gereklidir. Tüm 
bunları size en içten 

diliyor, sanatınızla biz-
leri sevindirmeye de-
vam etmenizi temenni 
ediyorum”. Mestanlı 
(Momçilgrad) Beledi-
ye Başkanı heyecanlı 
bir şekilde, “Kamber 
Ağabey, tüm belediye-
miz ve vatandaşlarımız 
adına yarım asırdan 
fazla kentimizi, ilimizi, 

Rodopları ve ülkemizi 
fırça ustalıyla dünyada 
temsil ettiğiniz için sizi 
tebrik ediyor, en kalbi 
şükranlarımı sunuyo-
rum. Uzun zamandan 
beri sanatınız ülkemi-
zin sınırlarını açıp dün-
yanın çeşitli yerlerinde 
varlığımızı temsil et-
mektedir. İzninizle ufak 
bir hatıramızı burada 
paylaşmak istiyorum. 
Bir görüşme nedeniyle 
Bursa Büyükşehir be-
lediyesindeydik. Kafi-
lede Kamber ağabeyin 

de bulunduğu bir grup 
ile ikili görüşmeler ya-
pıyoruz. Görüşmeler 
esnasında bir bayan 
müdürün odasında du-
varda bulunan bir tablo 
ilgimi çekti. Ve müdüre 
bu tabloya çizen kişi-
nin karşısında oturdu-
ğu Kamber ağabey ol-
duğunu söylediğimde, 

o anda orada oluşan 
durumu sizlere keli-
melerle anlatamam. 
Büyük ustanın 1996 
yılında çizmiş olduğu  
tablo, o ana kadar res-
mi geçen görüşmenin 
birdenbire değişmesi-
ne neden oldu”. 
Son olarak sözü 

alan Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Azis, 
altmış yıla sığdırılan 
sanatın bir yeter nok-
tası olmadığını, bugü-
ne kadar erişilmeyen 
noktalara gidecek ve 
altmış yıl daha sürecek 
bir sanatın başlangıcı, 
bir dönüm noktası ol-
duğunu söyledi. Aynı 
şekilde yeni arayışla-
rın, gerçeklerin, güzel-
liklerin ulaşılmasına ve 
keşfedilmesine neden 
olabileceğini dile getir-
di. Devamında başkan 
Azis, “Bir resim sergi-
sinde kişiler farklı şey-
ler arar, gizli olanları 
ve sanatçının verdiği 
mesajları arar. Böyle 
bir mesaj da benim 
ilgimi çekti. Tablolar 1 
ile 60 arası dizilmeyip, 
0 ile 60 arası dizilmiş-
tir. Sıfırıncı tablonun 
adı “Benim şarkım” 
iken altmışıncı tablo da 
“Rodop manzaraları 2” 
olarak adlandırılmış. 
Belki de ressam bizle-
re, dünyaya gelişinden 
sonra, ilk ağlama ile 
başlayan ve altmış yıl 
sürmekte olan yaşam 
içerisinde her bir tablo-
ya arkasında bıraktığı 
sanatsal yılın bir biriki-

İsmail KÖSEÖMER
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Bulgaristan Sağlık Bakanı Anna - Mariya 
Borisova’nın görevinden istifa ettiği bildirildi.

Hükümet Basın Merkezinin açıklamasında, 
Borisova’nın istifasının Başbakan Boyko Borisov 
tarafından kabul edildiği belirtildi. 

Başbakan Borisov, düzenlenen bir basın toplantı-
sında Sağlık Bakanı Borisova’nın istifasının isten-
mediğini ve konunun görüşülmediğini söylemişti. 

Anna - Mariya Borisova ise Focus haber ajansına 
yaptığı açıklamada, “Her bakan istifa dilekçesini 
daima cebinde taşır. Bayan olarak cebim olmadı-
ğı için istifa dilekçemi çantamda taşıyordum” diye 
konuştu. 

Bu arada parlamentoda ana muhalefet Bulga-
ristan Sosyalist Partisi’nin (BSP), üyelerinin ço-
ğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgür-
lükler Hareketi ile (DPS-HÖH) hükümetin sağlık 
politikası konusunda vermeyi düşündüğü gensoru 
önergesi’nin Parlamentoya sunulduğu öğrenildi. 

Bulgaristan hükümetinin özellikle sağlık sektörü 
alanındaki çalışmalarında ve yürüttüğü reformla-
rında başarısız olduğunu iddia eden BSP ve HÖH 
gensoru önergesi için sendikalardan da destek 
aradı. 

Anna - Mariya Borisova Sağlık Bakanlığı görevi-
ne, yolsuzluk olaylarına karıştığı gerekçesiyle dört 
ay önce istifaya zorlanan Bojidar Nanev’in yerine 
getirilmişti. 

20 yıl sonra sunulan tarihi öneri 
Kültürel Dayanışma Derneğinden azınlıkların eğitim ve kültür haklarının 

genişletilmesinde tarihi istek geldi.

Anadili ve dini eğitim 
zorunlu olsun. Okul 
eğitimi kanunundaki 
değişiklikler üzerinde 
çalışan komisyona, 
başkanlığını Doç. Dr. 
İbrahim Yalımov’un 
yaptığı Kültürel Daya-
nışma Derneğinden 
(Sofya Türk Aydınlar 
Kulübü) TARİHİ öne-
ri yapıldı. Bu öneride 
Anadili eğitimi ile din 
derslerinin okul prog-
ramında zorunlu hale 
getirilmesi isteniyor. 
Anadili eğitiminin res-
mi dil Bulgarca ile 
beraber ana okulda 
verilmeye başlanması 
isteniyor. 
Dernek Başkanı dı-

şında, Yüksek İslam 
Enstitüsü Rektörü de 
olan Doç. Dr. Yalımov, 
okullarda verilen Ana-
dili eğitiminin zorunlu 
(mecburi) olmadığın-
dan yeterli ve etkin bi-
çimde öğrenilmediğini, 
bundan dolayı böyle 
bir öneri getirdiklerini 
duyurdu. Devamın-
da da sözlerine kanıt 
olarak şunları söyledi: 

“Bize göre Okul Eğiti-
mi Kanun Taslağı en 
yeni ve mevcut olan 
eğitimsel öğretinin 
(pedagojik doktrin), 
yani kültürlerarası eği-
time dayanmamakta-
dır. Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür 
Kurumu (UNESCO) 
kültürlerarası eğitim en 
iyi eğitim sistemi oldu-
ğunu, etnik ve kültürel 
zenginliğe dayandığını 
ve de çocuklara hoş-
görüyü aşıladığını söy-
lemekte. Derneğimizin 
bakış açısına göre 
kültürlerarası eğitimin, 
etnik gruplara (azınlık-
lar) ait çocuklara kendi 
kültürünü, tarihini ve 

dinini tanıma imkanı 
verdiği gibi anadilini 
öğrenme imkanı da 
vermekte. Aynı şekilde 
çoğunluğa da ülkemiz-
deki azınlıkların kültü-
rünü tanıma imkanı 
vermekte. Bu hususta 
derneğimiz şu öneri-
leri getirmiştir; Birinci-
si Anadil eğitiminin ve 
din dersinin zorunlu 
hale getirtmesi. Anadili 
sadece okulda okutul-
mayıp anaokulunda da 
resmi dil Bulgarca ile 
beraber öğretilmesini 
istiyoruz. Ben çift dil 
fikrini kabul ediyorum, 
çocuklar hem anadilini 
hem de resmi dili bil-
melidirler. Günümüz 

şartlarında bir de ya-
bancı dil bilmelidirler. 
İkinci olarak, sadece 
Türk ve Roman (Çin-
gene) çocuklarından 
kurulu okul ve sınıf-
lar için bu azınlıkların 
kültürü, anadili, ede-
biyatı ve tarihiyle ilgili 
ek derslerin verilme-
sini istiyoruz. Şuanki 
eğitim sistemine göre 
seçmeli ders olarak 
Anadili, din, İngilizce 
ve bilgisayar dersleri 
vardır. Öğrenciden ya 
İngilizce, ya Türkçe, 
ya din, ya da bilgisa-
yar dersinin seçilmesi 
isteniyor”.
Bu tarihi öneri üze-

rine sağcıların tepkisi 
gecikmedi. VMRO bir 
bildiri yayınladı ve bi-
linen o keskin üslup 
ile sunulan önerilerin 
birer kışkırtma oldu-
ğunu ve toplumun bö-
lünmesi yönde yapılan 
bir girişim olduğu söy-
lenmekte. Aynı şekilde 
voyvodalar ülkemizde-
ki eğitimin laik ve sivil 
olduğunu, dini veya 
etnik olmadığı hatır-
lattılar.

İsmail KÖSEÖMER

Başmüftülükten zorunlu İslam dini dersi talebi
Bulgaristan Müslü-

manları Baş Müftü-
lüğü, ülkede lise dü-
zeyine kadar zorunlu 
olması istenilen Or-
todoks din dersinin 
yanı sıra İslam din 
dersinin de okullarda 
okutulması talebinde 
bulundu.
Baş Müftülüğün ya-

yımladığı bildiride, 
okullarda din dersle-
rinin zorunlu olarak 
okutulmasına ilişkin 
kampanya başla-
tan Bulgar Ortodoks 
Kilisesi’nin, bu amaç-
la 24 Eylül Cuma 
günü başkent Sofya 
merkezinde düzenle-

diği yürüyüşe destek 
verildi. 
Ülkede 1989 yılın-

da yıkılan komünizm 
rejiminin miras bırak-
tığı dini ve manevi 
boşluğunun doldu-
rulması gerektiğinin 
belirtildiği bildiride şu 
görüşlere yer verildi: 
"Okullarda din dersi 
konusunu görüşen 
çeşitli komisyon top-
lantılarına birçok kez 
Baş Müftülüğümüzün 
yetkilileri de katılmış-
tır. Baş Müftülüğümüz 
Bulgaristan Ortodoks 
Kilisesinin bu konuda-
ki girişimlerini destek-
lemektedir. Ortodoks 

din dersinin yanı sıra 
eşit konumlu olarak 
İslam din derslerinin 
de okutulması talebi-

mizin kabul göreceği 
inancını taşıyoruz" 
Ülkenin daha önceki 

hükümetlerinin zorun-
lu din dersleri konu-
sunda gerekli anlayı-
şı göstermediklerinin 
ifade edildiği bildiride, 
şimdiki hükümetin de 

halen konu ile ilgili net 
bir vizyon oluşturma-
dığı vurgulandı.
 

Sağlık Bakanı Borisova istifa etti

 Zorunlu din dersi için yürüyüş
Bulgaristan Ortodoks Kilisesi, Başkent Sofya’da 

bir yürüyüş düzenleyerek, lise düzeyine kadar 
okullarda mecburi Ortodoks din dersi okutulması 
talebinde bulundu.

Ortodoks Kilisesi yönetim organı olan Yüksek Se-
nod tarafından ülkenin dört bir yanından yüzlerce 
otobüsle getirilen yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı 
yürüyüş, kent merkezindeki Aleksandır Nevski ka-
tedrali önünde sona erdi.

Filibe Metropoliti Nikolay, katedral önünde, Orto-
doks Kilisesi’nin hazırladığı mecburi din dersi ta-
lebini içeren ve Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov, 
Parlamento Başkanı Tsetska Tsaçeva ile Başbakan 
Boyko Borisov’a sunulan bildiriyi açıkladı.

Bulgaristan’ın 1989 yılında sona eren Komünizm 
yönetimi sırasında adeta dinsizliğe sürüklendiğini 
ileri süren Nikolay, bırakılan boşluğun anlamlı bir 
maneviyatla doldurulması için din dersi verilmesi-
nin şart olduğunu söyledi.

Yürüyüş ve mitinge katılanlar üzerinde “66 yıllık 
ateizme son verilsin!” ve “İnançsız halk yok olma-
ya mahkûmdur!” yazılı pankartlar taşıdı. Bulgaris-
tan Eğitim Bakanı Sergey İgnatov, Focus haber 
ajansına yaptığı açıklamada, halkın Ortodoks din 
kurumunun genel pasifliğini ima ederek, kiliseye 
dönüş yolunun “uzun” olduğunu belirtti ve “Ülke-
mizde ancak ibadet yerleri kalabalık olduğunda 
başka konular görüşülebilinir” dedi.

Bakan İgnatov’un verdiği rakamlara göre nüfusu 
7.5 milyon olan ülkede 2009 yılında, büyük bir bö-
lümü Müslüman olan sadece 20 bin çocuk gönül-
lü olarak din dersi gördü. Ortodoks din kurslarına 
giden çocukların sayısı ise 3 bini geçmedi. Geniş 
güvenlik önlemleri alınarak düzenlenen yürüyüş ve 
miting olaysız sona erdi.

Bu arada Bulgaristan Müslümanları Baş Müftü-
lüğü de Ortodoks Kilisesi’nin yürüyüşünden önce 
bir bildiri yayımlayarak gösteriye destek verdiğini, 
okullarda Ortodoks din derslerinin yanı sıra mec-
buri İslam dini derslerinin verilmesinin gerektiğini 
bildirdi.
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29. Uluslararası barış günü kutlandı
Belediye Başkanı Hasan Azis kutlamaya hediye ile katıldı. 

Kırcaali İline bağlı Şi-
roko pole (Sürmenler) 
köyü havzası içerisinde 
bulunan Ulusal Öğrenci 
Askeri Eğitim ve Araştır-
ma Kurtarma Merkezin-
de 21 Eylül Dünya Ba-
rış Günü kutlandı. Saat 
11.00’da başlayan töre-
ne Başkan Azis’in yanı 
sıra Belediye Sekreteri 
Sezgin Bekir, Bölge Ta-
rih Müzesi Müdürü Pet-
ko Petkov, Yedek Askeri 
Subaylar ve Çavuşlar İl 
Teşkilatı Başkanı Emekli 
Albay Naço Kovaçev ve 
üyeleri, emekli asker-
ler (veteran), 2. Dünya 
Savaşına katılan as-
kerlerin yakınları ve 
misafirler katıldılar. 2. 
Dünya Savaşında Doğu 
Rodoplar’dan hayatla-
rını kaybedenler adına 
yapılan anıt çeşmesine 
çiçek sunulup saygı du-
ruşuna geçilmeden önce 
Kırcaali Başkanı Hasan 
Azis’in Merkeze hediye 
ettiği askeri top tanıtıldı. 

BS – 3 100 mm tanksa-
var toptan Bulgaristan 
genelinde 8 adet var. 
Güney Bulgaristan’da 
eşi olmayan ve eski-
den kara kuvvetlerine 
ait olan bu top Veliko 
Tırnovo (Tırnova) ken-
tindeki “İvaylo” askeri 
fabrikadan getirildi.
Müze Müdürü Petkov 

Uluslararası Barış Günü 

hakkında kısa bir bildiri 
okudu. Emekli Albay 
Kovaçev ise askeri top 
hakkında taktik ve tek-
nik bilgiler verdi. Başkan 
Azis konuşmasında: “Bu 
etkinlikle Uluslararası 
Barış Günü kutlamala-
rını başlatıyoruz. Bildi-
ğiniz gibi 29 yıldan beri 
dünya genelinde yapılan 
kutlamalar Birleşmiş 

Milletler binasında 1 da-
kikalık saygı duruşu ile 
başlayacak. Ardından 
yine aynı binada bulu-
nan çan çalacak. Japon 
çocukları tarafından 
toplanan maden para-
lar ile yapılan çan, vu-
rularak dünya genelin-
deki insanların barıştan 
yana oldukları isteğini 
dünyaya duyuracaklar. 

Belediye’nin bu girişi-
miyle, herkese dünya 
genelindeki silahların 
asıl yeri sonsuza dek 
birer eser olarak müze-
de olduğunu göstermek 
istedik. Küreselleşen 
bir dünyada, artan so-
runlara ve teröre karşı 
çözüm yolunun silahla 
değil, hoşgörü, anlayış 
ve diplomasiden geçti-
ğine inanıyoruz. Dünya 
barışına bir katkı, bir 
simge olarak da gördü-
ğünüz bu topu bir müze 
eseri olarak bu merkeze 
hediye ediyoruz. Bunun 
yanı sıra savaşlarda 
hayatlarını kaybeden 
kişileri saygıyla anmak, 
savaşın bir insan kıyı-
mı olduğunu ve barışın 
barışçıl yollardan sağ-
lanması gerektiğini ha-
tırlamak için böyle bir 
simgesel girişimde bu-
lunduk” dedi.
Konuşmalar ardından 

belediye adına Başkan 
Azis, Merkezin sorum-
lusu Emekli Yüzbaşı 
Minço Gumarov’a aske-

ri top teslim protokolünü 
sundu. Ardından topun 
namlusuna çiçek takıldı.  
P. R. Slaveykov  Ortao-
kulu öğrencileri barışa 
yönelik şiirler okudular 
ve hep bir ağızdan, “Biz 
barış istiyoruz!” diye 
dünyaya mesaj gönder-
diler. Öğrencilerin oku-
dukları barış şiirleri ala-
nında, yere granit taş-
larından “MİR” (Barış) 
yazılıydı. Aynı alanda 
üzerine çiçekler konul-
muş eski askeri miğfer 
de vardı. 
2. Dünya Savaşında 

Doğu Rodoplar’dan ha-
yatlarını kaybedenler 
adına yapılan anıt çeş-
mesine çiçek sunuldu 
ve saygı duruşunda bu-
lunuldu. Çeşmede ad-
ları bulunan 96 kişiden 
yarısı Türk.
Merkezden ayrılma-

dan önce ev sahipleri 
misafirlere, askerin en 
çok sevdiği kuru fasulye 
çorbası, turşu ve hoşaf 
ikram ettiler.

Üç Kadın Büyüledi
Üç kadın korosu ve 
zengin müzik ezgile-
ri yaratan müzisyen-
ler Plovdiv (Filibe) 
Filarmoni salonunu 
dolduran izleyicileri 
büyülediler. İstanbul 
2010 Avrupa Kültür 
Başkenti programının 
yurtdışı tanıtım pro-
jesi olan “Altın Yollar” 
kültürlerarası dolaşımı 
vurgularken sanatsal 
üretimlerle çalışma-
yı ölümsüzleştiriyor. 
21 Eylül Salı günü 
Bulgaristan’dan baş-
layan Projenin üçün-
cü ayağı olan Orta ve 
Güneydoğu Avrupa’yı 
kapsayan “Ev l iya 
Çelebi’nin İzinde” et-
kinliğinin ilk uğrak 
noktası Plovdiv oldu. 
Proje Avrupa kentle-
rinde Türk kültürünü 
tanıtmayı hedefliyor. 
Üç kadın korosu (so-
listler) ve müzisyenler 
Türk kültürünün için-
deki zenginliği güzel 
dizilmiş bir çiçek de-
meti biçiminde din-
leyicilere sundu. Üç 

solist de farklı bölge, 
dil, halk oyunu, sahne 
duruşu ve söylediği 
türkü ve şarkı biçimi-
ne bürünebiliyordu. 
Yasemin Göksu Ana-
dolu, Kafkas ve Çer-
kez türküleri sunarken, 
İmran Salkan Trakya, 
Rumeli ve Balkan ül-
keleri türkülerinin yanı 
sıra Yahudi İspanyol-
cası da okudu. Özlem 
Taner Türkmen, Arap-
ça, Kürtçe ve Zazaca 
türküler söyledi. Koro 
halinde okumuş olduk-
ları Türküler ise hem 
büyüledi ve coşturdu. 
Saz takımının zen-
gin ezgileri türkülere 
apayrı bir hava estirdi. 
Okunan 24 türkü de 
eşsizdi. 
Konseri izlemeye ge-
len misafirler arasında 
T.C. Filibe Başkonso-
losu Cüneyt Yavuzcan 
ve Plovdiv Valisi İvan 
Totev de yer aldı. On-
ların yanı sıra büyük 
bir Kırcaali grubu da 
oradaydı. Otantik Ru-
meli Türküleri Kadın 
Korosu, Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) 

Kırcaali Gençlik Kolla-
rı üyeleri, Momçilgrad 
(Mestanlı) “Evridika” 
Folklor Grubu yönet-

meni Zekie Habib, ga-
zetemiz ve Ömer Lütfi 
Kültür Derneği de on-
ların arasındaydı. Kır-
caali Belediye Başkanı 
Hasan Azis ise tebrik 
mesajı ve çiçek dolu 
bir sepet göndermişti.
Koro ilk Bulgaristan 
konserini 2008 yılında 
Varna’da vermişti. “Al-
tın Yollar” Projesinin ilk 
ayağı olan ve Karade-
niz bölgesini kapsayan 
“Jül Vern’in (Jules Ver-
ne) İzinde” etkinlikler 
Bulgaristan’dan sonra 
Romanya, Ukrayna ve 

Gürcistan’da da yapıl-
dı. Akdeniz bölgesini 
kapsayan ikinci ayak 
“Piri Reis’in İzinde” 

adı altındaki etkinlik 
İspanya, Fransa, İtalya 
ve Yunanistan’ı kapsa-
mıştı. Üçüncü ayağın 
ikinci durağı 23 Eylül 
başkent Sofya’daki 
“Lübomir Pipkov” Ulu-
sal Müzik Okulu oldu. 
Daha sonra sırasıyla 
Bitola, Üsküp, Priz-
ren, Priştina, Belgrat, 
Saraybosna, Mostar, 
Travnik, Zagreb, Zi-
getvar, Peç, Mohaç, 
Budapeşte, Viyana, 
Manhaym, Dortmunt, 
Essen ve Oberhausen 
olacak. 

İsmail KÖSEÖMER
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mini, bir fikri sunmak-
tadır”. Bunun yanında 
Hasan Azis ressam 
Kamber’in son dönem-
de sessiz sedasız yap-
mış olduğu çalışmalar 
sayesinde Kırcaali’de 
yapmış olduğu bu ser-
ginin şölene dönüşüp, 
bölge halkı tarafından 
uzun yıllar hatırlanaca-
ğına inandığını söyle-
di. Aynı şekilde kesin 
bir biçimde resimlerde 
yarattığı o eşsiz Ro-
dop dünyası sayesinde 
birçok kişiye hareketli 
yaşamdan kurtarıp, 
başka diyarlara alıp 
götürdüğünü belirtti. 
Devamında, “Eğer gü-
zellikleri sanatta ya-
şatılmazsa, Rodoplar 
ve onun güzellikleri 
kendi başına ne ki, 
eğer kendisine ve biz-
lere esin kaynağı olan 
Rodop kadını yoksa 
yaşam nasıl olurdu? 
İnsan hayat boyunca 
farklı şeyler arar. Siz-
ler için de bu durumun 
geçerli olduğunu görü-
yoruz. İnşallah Rodop 

kadınından aldığınız 
o esinti sizleri hiçbir 
zaman terk etmez. 
Rodop kadınını araş-
tırmaya devam eder-
siniz. İnşallah daha 
uzun yıllar çizeceğiniz 
yeni resimlerde Ro-
doplar, Rodop kadını 
ve doğa birleşip sizleri 
yeni ufuklara götürür 
ve bizler de daha nice 
Rodop manzaralarına 
ve boya ile canlandırıl-
mış güzelliklere tanık 
oluruz. Dünyamıza, 
yaşamımıza renk kattı-
ğınız için sizlere sağlık 
ve uzun ömürler dile-
rim. Fırçanız hiç kuru-
masın!” diye konuştu.
Konuşmalar tamam-

lanınca birçok kişi 
ressama çeşitli anlam 
taşıyan hediyeler ve 
çiçekler hediye ettiler. 
Sergideki birçok re-
sim daha açılışının on 
beşinci dakikasında 
alıcı buldu. En düşük 
fiyata sahip tablo 350 
leva iken en yükseği 
de 1400 levalık değeri 
ile “Somut manzara” 
adındaki tabloydu. 

60 YIL 60 TABLO SERGİSİNE 
İLGİ BÜYÜK

3.sayfadan devam
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Akciğer hastalıkları ve tüberküloz hastanesi 
kapatılmayabilir
Ekim ayı sonunda kapa-

tılması öngörülen Kırcaali - 
“Dr. Vasil Vlaskaev” Akciğer 
Hastalıkları ve Tüberküloz İl 
Hastanesi’nin kapatılmayıp 
hizmet vermeye devam ede-
bilmesi için Sağlık Bakanlığı-
na iki ayrı öneri sunulacak. 
Eski Sağlık Bakanı Prof. Ana 
- Mariya Borisova 13 Temmuz 
tarihinde Kırcaali’de yapmış 
olduğu kişisel sağlık kartı 
(karnesi) görüşmelerinden 
sonra, gazetecilerin önünde 
Hastanenin kapatılıp hastalık 
sonrası tedavi hastanesine 
dönüştürüleceğini açıklamış-
tı. Gerek hastane çalışanları, 
gerekse il genelindeki vatan-
daşlar bakanın bu kararına 
çeşitli yollardan tepkilerini 
gösterdiler. 
Bugünlerde belli oldu ki, 

Hastane’nin kur tarılması 
için yürütülen çalışmalar so-
nucunda iki kurtarma planı 
belirdi. Birincisi Kırcaali be-
lediyesinin diğeri de valiliğin 
hazırlamış olduğu hastane 
kurtarma planı. Belediye, 
hastanenin 30+10 yatak ka-
pasitesine sahip Özel Akci-
ğer (Pnömo-Ftizyoloji) Has-

talıkları Teşhis ve Tedavi 
Hastanesine dönüştürülmesi 
seçeneğini sunuyor. Bunun 
yapılması için de hastanenin 
Sağlık Kanundaki çeşitli has-
tanelerin hizmet verebilmesi 
için gerekli yatak kapasitesi, 
teknik donanım, faaliyet hac-
mi, klinik laboratuar, uzman 
doktorlar, ihtisas sahibi perso-
nelin bulunması ve daha bir-
çok ölçütün yerine getirilmesi 
gerekli ve de 1 Kasım’a kadar 
hastanenin yeni kaydının ya-
pılması ve ruhsatının alınması 
gerekiyor. Aksi halde Akciğer 
Hastalıkları ve Tüberküloz 
Hastanesi kapatılacak. 
Salı (21 Eylül) günü başkanlı-

ğını Vali İvanka Tauşanova’nın 
yaptığı İl Sağlık Komisyonun 
gerçekleştirdiği oturumda, 
Akciğer Hastalıkları ve Tüber-
küloz Hastanesi’nin İl hasta-
nesine ya da diğer adıyla Çok 
Yönlü Etkin Sağlık Hizmeti 
veren “Dr. Atanas Dafovs-
ki” Hastanesine aktarılması 
tartışıldı. Aktarılma sonrası 
eski hastane 20 yatak kapa-
siteli pnevmonoloji ve 7 yatak 
kapasiteli ftizyoloji (ftizitri) 
hastalıklarını tedavi eden bir 
bölüm (Pnömo-Ftizyoloji Kli-
niği) olarak hizmet vermeyi 

devam etmesi seçeneği gö-
rüşüldü. Valiye göre mevcut 
bina, donanım ve uzman ki-
şiler korunmuş olup, Akciğer 
Hastalıkları ve Tüberküloz 
Hastanesi farklı bir yapıyla İl 
hastanesinin “şapkası” altına 
geçmiş olacak. Tauşanova’nın 
da savunduğu bu yeni yapı-
lanmanın sadece idari per-

soneli ve hizmet birimlerini 
etkileyeceği anlaşıldı. Ancak 
bu “yutmanın” gerçekleşmesi 
için belediye meclisi kararıyla 
sözü geçen hastanenin mal-
varlığı İl hastanesine aktarıl-
ması gerekiyor. Ona göre bu 
yapılanma gerçekleştiği halde 
Sağlık Bakanlığı’nın istemiş 
olduğu hastanenin kapatılıp, 

hastalık sonrası tedavi hasta-
nesine dönüştürülmesi kararı 
önlenmiş oluyor. 
Akciğer Hastalıkları ve Tü-

berküloz Hastanesinin farklı 
bir yapıya dönüştürülmesi için 
mevcut olan iki seçenek de 
görüşülmek üzere Sağlık Ba-
kanlığına sunulup, son kararı 
bakanlık verecek.

 Dallanmış Bir Ağacı Canlı Tutmak
Yaz günlerinin gergin geç-

mesi ardından, kış mevsimi-
nin kapıyı çalması köylüler 
için bir istirahatın başlaması 
demekti zamanında. Kış ge-
çimini ambarlara saklamış, 
hayvan zahiresini samanlı-
ğa yerleştirmişlere, gelecek 
yılın ilkyazı gelmiş demekti. 
Dar gelirliler de olmasına 
rağmen, herkes kendine 
göre bir kış geçimi sağlıyor-
du.
   İlk karın düşmesiyle, köy-

lüler arasında yakın akraba 
ziyaretleri de başlıyordu. 
Hem de, kendileri arasın-
da düzenlenmiş bir sırayla. 
Bu toplanmalarda yaşlılar 
yanı sıra gençler, çocuklar 
bir araya geliyor, kimin kim 
olduğunu öğreniyordu. Hal 
böyle olunca, gelecekte 
gençler arasında cinsel iliş-
ki ve yakın akraba evlilikleri 
önlenmiş oluyor. 
 Bu tür sülale karşı-

laşmaları, Çernooçene 
Belediyesi'nin Kadınka /Ha-
sanköy/ köyünden Alioğul-
ları için bir gelenek olmuş. 
Onlar her yıl, imkanları çer-
çevesinde bir araya gelip, 
dünyaya yeni göz açanlara 

seviniyor, aralarından vakitli 
vakitsiz ayrılanları rahmetle 
anıyorlar.
    Yüz elli kişinin katıldığı 

bu yılki törenli karşılaşma, 
Alioğulları sülalesinden Ah-
met Balta'nın sahibi olduğu 
"Çevermeto" restoranında 
gerçekleşti. Ülkenin dört bir 
yanına dağılmış sülale birey-
leri yılların hasretliğini sevinç 
gözyaşlarıyla giderdiler.
  Akrabalık bağlarının daha 

da kuvvetlenmesi için azimli 
çalışan Recep Arifoğlu:
  - Sülalemizin temeli 

1770'li yıllarına dayanmakta-
dır. O yıllarda, Karaman'dan 
buralara gelen büyük de-
delerimizden Osman So-
kolite /Şahinler/  köyüne 
yerleşmiş. Daha sonra da 
Hasanköyü'ne taşınmış. 
Onun oğlu Ali'den türeyen 
sülalemiz, günümüze kadar 
doludizgin gelmiştir.
   - Salonda gördüğüm 

kadar, sülaleniz hayli ileri 
gitmiş. Onlardan kısaca da 
olsa bahseder misiniz?
 - Evet. Soyumuzdan 

O s m a n l ı  o r du l a r ın d a 
Çanakkale'de savaşarak 
şehit düşenlerimiz var. Biz 

her yılki toplanmalarımıza 
ilk önce onların ruhları için 
dualar okuyarak başlıyoruz. 
Aramızdan hayatın her ala-
nında çalışan insanlarımız 

çıktı. Reklam yapmadan 
belirtmek istiyorum ki, Eski 
Çevre Bakanı, Cerrah Dok-
tor Cevdet Çakırov ile sü-
lalemiz gurur duymaktadır. 
Onun sihirli neşterisi /skal-
pel/ altında gözlerini açan 

/şimdilik açmayan da yok/ 
her hasta, onun hünerli el-
lerinin marifetini övünerek 
anlatmaktadır. 
  Biz yaşlıların bugünü var-

sa, yarını yok. Düzenlediği-
miz karşılaşmalarda amacı-
mız, yetişen genç neslimi-

zin aralarındaki akrabalık 
mesafesini daha da kısa 
tutmaktır. Böylelikle, sülale 
ağacımız filizlerini pekiştirip 
dallanacak, yeni yeni filizlere 
sevineceğine inanıyorum.
  Recep ağabey, restora-

nın duvarına asılmış sülale 
ağacının haritasını gençlere 
gösterip izah ederken, göz-
lerinde bir sevinç, bir sorum-
luluk okunuyordu.
  Bilindiği gibi, akrabalık 

bağlarının kopması çoğu kez 

yürekler acısı, bir ömür boyu 
onmayan bir yara. "Gören 
göz kılavuz istemez" demiş 
atalarımız!

             Durhan ALİ

İsmail KÖSEÖMER
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Yağışlar’da geleneksel sonbahar şöleni
Kırcaali belediyesine bağlı 

Perperek (Yağışlar) köyünde 
bir gelenek gelişerek yaşa-
tılmaya devam ediyor. Uzun 
yıllardan beri sonbaharın gel-
mesiyle, yorucu geçen yaz 
aylarının sonunu belirleyen 
Geleneksel Sonbahar Şöleni 
bu yıl da birçok kişiyi bir araya 
getirdi. Çeşitli etkinlikler dü-
zenlenen şölene uluslararası 
katılım da vardı. Kırcaali’nin 
bir hoşgörü başkenti olduğunu 
gösteren  Perperek farklı etnik 
gruplara sahip vatandaşlara 
ev sahipliği yapmaktadır. Ço-
ğunluğunu Müslüman Türkle-
rin oluşturduğu köyde, Hıristi-
yan Bulgarlar ile Romanlar da 
yaşamaktadır. Cami ile kilise 
de hoşgörünün, barışın ve öz-
gürlüğün birer simgesi olarak 
köydeki yerlerini almışlardır. 

Şölene bölge halkının yanı 
sıra birçok köy ve diğer bele-
diyelerden geniş çaplı katılım 
vardı. Misafirler arasında Kır-
caali Belediye Başkanı ve Hak 
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
Teşkilatı Başkanı Hasan Azis, 
Belediye Meclis Başkanı Seyfi 
Necip, Belediye Başkan Yar-
dımcısı Nurcan Hüseyin, Be-
lediye Genel Sekreteri Sezgin 
Bekir, Belediye Meclis Üyeleri, 
köy muhtarları, HÖH teşkilatı 
ve HÖH Gençlik Kolları İl ve 
Belediye Teşkilatları üyeleri, 
eski Kırcaali belediye başka-
nı ve milletvekili Rasim Musa, 
eski İçişleri Bakan yardımcısı 
Raif Mustafa vardı. Açılış ko-
nuşmasını yapan köy muhtarı 
Halil Bekir birçok farklı duygu-
larla dolu ve yorucu geçen yaz 
mevsimi sonunda Geleneksel 

Sonbahar Şölenine katılan 
herkesi selamlayıp, muhtarlık 
ve kendi adına eğlenceli ve 
dolu dolu vakit geçirmelerini 
diledi. 

Başkan Azis şölene katılan-
ları tebrik edip bu kutlamanın 
nasıl zaman içerisinde gelişip 
korunduğunu örnek olarak 
gösterdi. “Yirmi yıldan fazla 
biz zamandır gerçekleşen ge-
lensel şölen bölge halkını bir 
araya getirmektedir. Bu kut-
lama esnasında çeşitli konu-
lar görüşülür, hasret giderilir, 
eğlenceler ve spor etkinlikleri 
düzenlenmektedir. Bunun yanı 
sıra belediye yönetiminin tem-
silcileri bölge halkının dertleri-
ni, isteklerini, sorunlarını bizzat 
yerinde görüşür ve neşelerini 
paylaşır ”. Aynı şekilde başkan 
son yıllarda Perperek köyüne 
ve bölgeye sosyal açıdan ya-
pılan hizmetlere değindi, bun-
ların yeterli olmadığını belirtti. 
Son dönemde belediye tarafın-
dan yapılan projelerin hükümet 
tarafından durdurulduğunu ve 
bu da gerek bölge halkına, ge-
rekse belediye merkezinde ve 
belediyeye bağlı diğer bölge-
lerdeki halka hizmet vermeyi 
yokuşa sürüklediğinin altını 
çizdi. “Hükümetin Kırcaali’ye 
karşı sergilemiş olduğu tutu-
mu anlamak mümkün değil. 
Bu davranışlarından dolayı bir-
çok sosyal ve temel hakların 
korunmasında meydana gelen 
olaylar bizi kuşkulandırmıştır. 
Eğer bizler Avrupa Birliğine 
(AB) üye Bulgaristan’da hoş-
görü, vatandaşlar arası ilişki-
lerin gelişimi ve vatandaşların 
haklarının korunmasından 
bahsediyorsak, hükümetin 
farklı etnik gruplara sergilemiş 

olduğu tutum, davranış ve bu 
yöndeki icatları AB’nin ruhuna 
aykırıdır, birer kötü örnektir. 
Türk tiyatrolarının başına ge-
len durum herkes tarafından 
bilinen bir gerçek, ancak son 
dönemde Bölge Eğitim Müdür-
lüğü Müfettişliğinde yaşanan 
olaylar ve yürütülen bilinçli si-
yaset daha da vahimdir. Önce 
Anadili müfettişliği kadrosu 
kapatıldı ve yerine Yabancı 
dil müfettişliği getirildi. Son-
ra da bu alanda öğrencilerin 
azaldığı gerekçesiyle Bulga-
ristan genelinde tüm Anadili 
uzmanları işten çıkartıldı. Ar-
tık bizim (Türkler)için hayati 
öneme sahip Ana dili eğitimi 
uzmanı kişiler, bakanlığın ka-
sıtlı siyaseti sonunda görevini 
yapamayacak, sorunlara çö-
züm bulunamayacaktır. Bunun 
yanında birçok uzmanımız se-
bep belirtilmeden çeşitli bölge 

müdürlüklerinden işten çıkarıl-
makta“. 

Aynı şekilde Hasan Azis 
birçok alanda hükümetin 
Kırcaali’ye yönelik yürütmüş 
olduğu kasıtlı siyaset sonucun-
da, yapılan ve mali kaynağı bu-
lunan 20 milyon leva değerin-
de sosyal, altyapı, yol yapımı 
ve benzeri projelerin durdur-
duğunu ilave etti. Belediye’nin, 
önümüzdeki yıl yapılacak yerel 
seçimlere kadar belirli bir bas-
kı altında tutulup, vatandaşla-
ra verilecek hizmetin daha da 
zorlaşacağını söyledi. Ancak 
bu günün kutlama günü oldu-
ğunu, beraberce vakit geçirip, 
herkesin eğlenmesi gerektiğini 
vurguladı. Bu hususta Başkan 
Azis, “Uluslararası katılımlı bu 
şenliği beraberce kutlayalım 
ve gelecekte de devam etsin. 
Karşılaştığımız ve karşılaşaca-
ğımız zorluklar bizi daha güçlü 

kılsın. Beraberliğimizi ve birli-
ğimizi pekiştirsin, zorluklarla 
başa çıkacağımız inancını 
arttırsın” diye konuştu.

“Hristo Botev” Kültür Evi ço-
cuk folklor ekibi gerek Türk kül-
türüne, gerek Bulgar kültürüne 
gerekse Roman kültürüne ait 
danslar sergiledi. Amerika, 
Kanada, Avustralya ve Yeni 
Zelandalı üyelerden oluşan 
“Storiboks” (storybox) müzik 
grubu Türkçe türküler söyledi. 
Akrobatik bisiklet dünya şam-
piyonunun gösterisi nefes kes-
ti. Sekiz takımın katıldığı futbol 
turnuvasını Miladinovo (Dede-
ler) köyü takımı kazandı.

Perperek’teki Geleneksel 
Sonbahar Şöleninin yanı sıra 
Cebel’de (Şeyhcuma) Son-
bahar Panayırı, Momçilgard 
(Mestanlı) belediyesine bağlı 
Karamfil (Kulfalı) köyünde köy 
mevlidi vardı. 

Boyko Borisov’dan Abdullah Gül'e tavır iddiası
Bulgar medyası, New 

York’taki “Balkan Liderleri 
Zirvesi” sırasında Bulga-
ristan Başbakanı Boyko 
Borisov’un, T.C. Cumhur-
başkanı Abdullah Gül içeri 
girdiğinde ayağa kalkmadı-
ğını bildirdi. Bulgar gazetesi 
Trud’a göre, “fazla gösteriş-
li” davet ve Cumhurbaşka-
nı Gül’e gösterilen ilgiden 
rahatsız olan Borisov, top-
lantıdan “daha önemli işleri 
olduğunu” söyleyerek er-
kenden ayrıldı.
Amerika Balkan Dernek-

leri Federasyonu (FEBA) 
ve Türkiye İşadamları ve 
Sanayiciler Konfederasyo-
nu (TUSKON) tarafından 
geçen hafta Manhattan’da 
çok sayıda devlet adamının 
katıldığı “Balkan Liderleri 
Zirvesi” isimli bir gece dü-
zenledi. 
Waldorf Astoria Otel’deki 

yaklaşık 200 kişilik davete 
Cumhurbaşkanı Gül de ko-
nuşmacı olarak katıldı. 
Ancak Bulgar haber ajansı 

Novinite’nin Trud gazetesine 
dayandırdığı habere göre, 
Bulgar diplomatik kaynaklar, 
geceyi “aşırı renkli” buldu ve 
Almanya Başbakanı Ange-
la Merkel’in vermiş olduğu 
benzeri bir resepsiyondan 
üç kat daha fazla göste-
rişli olduğunu söyledi. Bul-

gar diplomatik kaynaklara 
göre, bu gösterişin nedeni 
de Türkiye’nin siyasi ve eko-
nomik gücünü göstermekti.
Bulgar gazetesi Trud, 

Gül’ün toplantı salonundan 
içeri girmesinin davete ka-
tılanlar arasında büyük bir 
coşkuya neden olduğunu 
ve Cumhurbaşkanı’nın çıl-
gınca alkışlandığını bildirdi. 
Hatta Makedonya Cumhur-
başkanı George İvanov ve 

Arnavutluk Başbakanı Sali 
Berişa, Gül’le kucaklaşmak 
için birbiriyle yarıştı.

“AYAĞA KALKMADI”

Ancak habere göre, sa-
londa Cumhurbaşkanı 
Gül’ü karşılamak için ayağa 
kalkmayan tek lider vardı: 
Bulgaristan’ın Türk karşıtı 
milliyetçi Başbakanı Boyko 
Borisov.
Borisov gazeteye yaptı-

ğı açıklamada, “Masaların 
arasında yürürken, benim 
oturduğumu gördü. Muhte-
melen Türkiye’nin yapmış 
olduğu bu gösterinin eşitler 
arasındaki bir toplantı için 
uygun olmadığını anladı ve 
özellikle elimi sıkmak için 
yanıma geldi” dedi.
Trud gazetesi bu olayın ar-

dından Borisov’un konuşma 
sırasının öne alındığını be-
lirtti. New York Valisi David 
Paterson’dan hemen sonra 

söz alan Borisov da konuş-
masına Bulgaristan’ın Os-
manlı İmparatorluğu’ndan 
bağımsızlığını ilan ettiği 22 
Eylül ulusal bayramını kut-
layarak başladı. 
Habere göre, Borisov, ko-

nuşmasının ardından doğ-
rudan yanına gittiği Gül’e 
“daha önemli işleri” olduğu-
nu söyleyerek, yemeğe ka-
tılmadan ve Cumhurbaşka-
nı Gül’le ikili görüşme ger-
çekleştirmeden toplantıdan 
ayrıldı.
Gazete, Cumhurbaşkanı 

Gül’ün Borisov’la vedalaşır-
ken, Bulgar lidere sarılarak 
davete katıldığı için teşek-
kür ettiğini belirtti.
Borisov ayrıldıktan sonra 

Bulgaristan Dışişleri Ba-
kanı Nikolay Mladenov’un 
Türk mevkidaşı Ahmet 
Davutoğlu’yla bir görüşme 
gerçekleştirdiği bildirildi.
                                 aa

İsmail KÖSEÖMER
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Avrupa Parlamentosu, Metin Kazak tarafından sunulan kanun tasarısını kabul etti
Avrupa Parlamen-

tosu, AB ve Türkiye 
arasındaki Gümrük 
Birliği anlaşmasının 
daha etkili çalıştırıl-
masını istedi.
A v r u p a 

P a r l a m e n t o s u ' n a 
Bulgaristan'dan se-
çilen Türk asıllı Libe-
ral Grup üyesi Metin 
Kazak'ın, ''AB ve Tür-
kiye arasındaki ticari 
ve ekonomik ilişkiler'' 
konulu hazırladığı ra-
por ve buna bağlı ka-
rar tasarısı oy çoğun-
luğuyla kabul edildi. 
Kararda, ''AB ve Tür-
kiye arasındaki ticari 
ve ekonomik ilişkilerin 
geliştirilmesi'' istenir-
ken Türkiye'nin, Rum 
bandıralı gemilere li-
manlarını açmaması 
eleştirildi ve bunun, 

Türkiye'nin üyelik sü-
recine zarar vereceği 
öne sürüldü. Avrupa 
Parlamentosu Genel 
Kurulu'ndaki oylamada 

kabul edilen bir deği-
şiklik önergesiyle de, 
''Türkiye'de anayasa 
değişikliğiyle ilgili re-
ferandum sonucunun 

memnuniyetle karşı-
landığı'' ifade edildi.

Gümrük Birliği ile 
ilgili sorunlar

Kararda, Türkiye ve 
AB arasındaki güm-
rük birliğinin önündeki 
engellerin kaldırılma-
sı, prosedürlerden ve 
bürokrasiden kay-
naklanan sorunların 
çözülmesi, tarife dışı 

engellerini kaldırılma-
sı istendi. Türkiye'nin, 
kendi topraklarında 
yatırım yapan yaban-
cı firmalara ayırımcılık 
yapmaktan çekinme-
si istenen kararda, 
Türk firmalara kamu 
ihalelerinde yüzde 15 
oranında fiyat avantajı 
sağlanmasına son ve-
rilmesi çağrısı yapıldı. 
Yine kararda, başta 
kozmetik ürünler ol-
mak üzere taklit mal 
üretiminin önüne ge-
çilmesi için aktif çaba 
gösterilmesi istendi.
AB'nin üçüncü ülke-

lerle imzaladığı ser-
best ticaret anlaşma-
ları (STA) nedeniyle 
Türkiye'nin yaşadığı 
sıkıntıların farkında 
olunduğu belir tilen 
kararda, bu sıkıntıla-
rın ana nedeni olarak 
bağlayıcı mekaniz-
maların bulunmaması 
gösterildi. Raporda, 
AB'de iş yapmak iste-
yen Türk işadamlarının 
karşılaştığı vize sorunu 
eleştirildi. Türkiye'nin 

bölgede ve dünyada-
ki ekonomik rolüne ve 
aktif ticaret potansiye-
line geniş yer verilen 
raporda, Türkiye ve AB 
arasındaki yoğun tica-
ret hacmi konusunda 
da ayrıntılı bilgi verildi. 
Raporda, 2009 yılında 
Türkiye'nin AB'ne 33,6 
milyon avro ihracat 
yaptığı, AB'den 40,4 
milyar avro tutarında 
ithalat yaptığı belirtil-
di.
Türkiye'nin toplam 

ihracatının yüzde 
56'sını AB ülkelerine 
yaptığı, Türkiye'deki 
dış yatırımların yüzde 
75'inin AB ülkelerin-
den geldiği kaydedildi. 
Türkiye'nin, dünyanın 
15'inci, Avrupa'nın da 
6'ıncı en gelişmiş eko-
nomisine sahip oldu-
ğu belirtilen raporda, 
AB'nin, Türkiye'nin en 
büyük ticari ortağı ol-
duğu, Türkiye'nin de 
AB'nin en büyük 7'inci 
ticari ortağı olduğuna 
işaret edildi.

Bölgenin Sağlık Karnesi Netlik Kazanıyor
İl sağlık karnesinde 

dört adet sağlık mer-
kezi belirlendi. Bun-
lar sırasıyla Kırcaali, 
Momçilgrat (Mestanlı), 
Krumovgrat (Koşuka-
vak) ve Ardino’dur (Eğ-
ridere). Bu merkezlerde 
123 çeşit hastane ön-
cesi sağlık hizmeti, 145 
çeşit diş sağlık hizmeti 
ve 112 + 2 uzman bakım 
gerktiren sağlık hizmeti 
doktorlar tarafından ve-
rilecek.
Hastane sağlık hiz-

metinde önerilen yatak 
kapasitesi aşağıdaki 
gibidir. İl hastanesi 330 
yatak kapasiteli tedavi 
ve 20 yatak kapasiteli 
tedavi sonrası toplam 
350 yatak kapasitesine 
sahip. Momçilgrat Çok 
Yönlü Etkin Sağlık Hiz-
meti veren “Dr. Sergey 
Rostovtsev” Hastanesi 
25 yataklık iç hastalıklar 
bölümü, onar yataklık 
Çocuk Sağlığı ile Beyin 
ve sinir hastalıkları (nö-

roloji) bölümü, 8 yataklık 
Kadın doğum bölümü 
ve 20 yataklık hastalık 
sonrası tedavi bölümü 
ile toplam 73 yatak ka-
pasitesine sahip. Kru-
movgrat Çok Yönlü Et-
kin Sağlık Hizmeti veren 
“Jivot” (Hayat) hastanesi 
toplam 61 yatak kapa-
sitesine sahip oluyor. 
Bunlardan 18’i İç hasta-
lıklar, 18’i Çocuk Sağlı-
ğı, 8’i Kadın doğum ve 
yirmisi de tedavi sonrası 
bölmelere ayrılmış. Ar-
dino Çok Yönlü Etkin 

Sağlık Hizmeti veren 
“Ardino” Hastanesine 
20 yataklık İç hastalık-
lar bölümü, 15 yataklık 
Çocuk Sağlığı bölümü, 
5 yataklık Kadın doğum 
ile 20 yataklık tedavi 
sonrası toplam 60 yatak 
kapasitesine sahip. 
İl Sağlık Komisyonu 

oturumunda görüşülen 
önerilerle ilgili karar 
protokolü ilgili taraflarca 
imzalanacak. İl sağlık 
karnesi proje önerisi de 
Sağlık Bakanına sunu-
lacak.


