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Folklorumuzda göç

Bazı bilim adamlarının belirttikleri gibi GÖÇ
Türk’ün efsaneleşmiş kaderi olsa gerek. Biz
Türkler için GÖÇ öyle bir süreç ki, önce Orta
Asya’dan Batıya doğru Karadeniz’in kuzeyinden veya güneyinden yol açarak bazıları
Anadolu’ya, bazıları da Avrupa’nın ta ortalarına kadar uzanırlar.
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Hoşgörü Başkenti Kırcaali, Balkanlar’daki
kültür ve turizm geçitlerine el attı
tu. Günümüzde de varlığını sürdürmektedir.
Cumhurbaşkanı
Pırvanov’un yanı sıra
Bulgaristan adına ev
sahibi konumundaki Belediye Başkanı Hasan
Azis, “Doğu Rodoplar
Kültür ve Turizm” Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Martin Neşkov, Bulgaristan Turizm
Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Tsvetan
Tonç ev, Bulgar istan
Otelciler ve Restorancılar Birliği Yönetim Kuru-

İsmail KÖSEÖMER

Cumhurbaşkanı Georgi
Pırvanov, “Balkanlar’daki
Kültür Geçitleri – Trakya
Bölgesinde Kültür ve
Turizm” uluslararası bilgilendirme toplantısına
katıldı. “Girişimciler Kuluçka Merkezinde” gerçekleşen toplantı cumhurbaşkanının himayesi
altında, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis
ve belediye yönetimi ile
“Doğu Rodoplar Kültür
ve Turizm” Birliği ortak
girişimiyle düzenlendi.
20 Ekim 2010 Çarşamba günü ilk defa bu kadar

kapsamlı olarak üç ayrı
ülkede bulunan Trakya bölgesinin turizm ve

kültür geleceği tartışıldı.
Trakya bölgesi sınırları
içerisinde tarihin akı-

Pırvanov park projesine hayran kaldı

Kırcaali günü kutlamalarına katılan

Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov Beledi-

ye Başkanı Müh. Hasan Azis ile belediye

şından ve sahip olduğu
kendi iç dinamiğinden bir
de Rumeli bölgesi oluş-

binasında kısa bir
görüşme yaptı. Başkan Azis belediye girişindeki büyük park
projesinin maketini
Cumhurbaşkanı’na
gösterdi. Pırvanov
parkın mükemmel
olacağını ve Kırcaali ye böyle bir
parkın yakışacağını
söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı Kırcaali
Belediyesi’nin proje
üretme bakımından
Bulgaristan çapında
en başlarda yer aldığının altını çizdi.

lu Başkanı Blagoy Ragin ve arkeolog Prof. Dr.
Nikolay Ovçarov bildiri
okudular. Bildiri okunmasının yanında bu kişiler
çeşitli önerilerde bulunup, birçok ortak nokta
olduğunu ve ortaklaşa
projelerin yapılabileceğini belirttiler.
Misafirler arasında
T.C. Filibe Başkonsolosu
Cüneyt Yavuzcan'ın yanı
sıra Türkiye, Yunanistan,
Rusya ve Romanya’dan
çok sayıda misafir varDevamı sayfa 5’te

Kırcaali ve Mecidiye kardeş şehir oluyor

Kırcaali
günü münasebetiyle şehrimize gelen
Romanya’nın
Mecidiye Belediye Başkanı Marian
Iordache iki
şehrin kardeş
olma teklifini
sundu. Konu
ile ilgili Mecidiye Belediye
M e c l i s i ’n i n
kararını Kırcaali Belediye Başkanı müh.
Hasan Azis’e sunan
Iordache, en yakın zamanda Kırcaali Belediye Meclisi’nin de böyle
bir kararın almasını ve
kardeşlik protokolünün
imzalanmasını diledi.
İki şehir arasındaki

dostluk girişimleri bundan 10 yıl önce Ömer
Lütfi Kültür Derneği ve
Romanya Müslüman
Tatar Türkleri Demokrat Birliği’nin Mecidiye
Şubesi folklor ekipleri
arasında başlamış olduğu dostluğun sonucunda yapılmaktadır.
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Folklorumuzda göç
Dr.Sabri ALAGÖZ

Bazı bilim adamlarının
belirttikleri gibi GÖÇ
Türk’ün efsaneleşmiş
kaderi olsa gerek. Biz
Türkler için GÖÇ öyle
bir süreç ki, önce Orta
Asya’dan Batıya doğru
Karadeniz’in kuzeyinden veya güneyinden
yol aç arak ba zıları
Anadolu’ya, bazıları da
Avrupa’nın ta ortalarına
kadar uzanırlar. Fakat
aradan yüz yıllar geçer,
deniz ve okyanusların
med ve cezire misali
dalgalar tekrar geriye
çarpmaya başlar.
P r o f. D r. M e h m et
Kaplan’ın araştırmalarınca: “Balkanlar’da yaşayan Türklerin büyük bir
kısmı Osmanlı İmparatorluğu zamanında oraya gidenlerin (yani asker olarak gidip kalanlar
veya ordunun peşinden
gidip oralara yerleşenler
- S:A) torunlarıdır. Çoğu
İmparatorluk dağıldıktan

sonra Türkiye’ye göç
etmişlerdir…” Kalanlar
ise bugüne dek bazen
altında da olsa kendi
tarih ve kültürlerini, gelenek ve göreneklerini,
edebiyat ve sanatlarını,
ayin ve adetlerini yaşatma ve geleceğe miras
edindirme çabaları içindedirler.
GÖÇ konusuna ayrılıkları, ölümü kalımı
peşinc e sür üklediği
için “ateşten gömlek”
oluşturduğundan dolayı
nice şairler, yazarlar, bilim adamları önem vermeden olamamışlardır.
Ömürboyu, tarihin sayfalarında da silinmez, unutulmaz izler bırakan bu
süreç halk yaratıcımızın
da uykularını kaçırtan
bir konu olmuştur. Yani
Bulgaristan Türk’ünün
folkloru da konuya münasebetsiz kalmamıştır.
Bulgaristan Türklerinin halk biliminde önce
iç göçlerden söz olmaktadır. İç göçler tarihsel
kaynakçaların da kanıtladığınca, tarih boyunca Türklüğü ve Türk
Dünyasını kıskanan
Rusya adını taşıyan bir
başka imparatorlukla
sonsuz savaşların baş
göstermesiyle ortaya
çıkar. Özellikle sorunun
göçe yüz tutan yönü

1828-1829 savaşından
sonra belirginlik kazanır. Ufuk Gülsoy “18281829 Osmanlı-Rusya
Savaşında Rumeli’den
Rusya’ya Göçürülen
Reaya” başlıklı eserinde konunun diğer tarafına da değinmeden
geçmemiştir. Bu eserin
21. sayfasında Vecihi
Paşa’dan gönderilen bir
belgeye göre Ahyolu ile
gelen muhacirlerin Edirneye yerleştirilmesinden
söz olmaktadır (18 Eylül
1829). Ufuk Gülsoy “Tarih İncelemeleri Dergisi”
(Sayı 7, İzmir 1992, sayfa 243-270) 1828-1829
sava şında Ruslar ın
Bulgarlardan bazılarını
Rusya’ya göçetmeye
zorlarken Türklerden bazılarını, öncelikle Tuna
boylarında mekan tutumuş olanların Zağra-i
Atik, Çirpan, Gümülcine
ve Filibe gibi eyaletlere,
Dobruca dolaylarından
ise Şumnu taraflarına
yerleşmelerinden sözetmektedir. Tuna boylarındaki Tatar ailelerinden bazılarının Varna
limanından gemilere
bindirilerek İstanbul’a,
oradan da Eskişehir
sancağının Çifteler Çiftliğine yerleştirildiklerini
görüyoruz. Bu göçlerin
başlıca nedenleri ise
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93 Savaşı ve savaştan
sonraki katliamlardır.
Rumeli halkının yerinden oynamasına başlıca neden Türk-Rus savaşlarıdır. O yüzden de
Türk dünyasında sık sık
tekrarlayan şu ifadelere,
daha doğrusu deyimlere dikkatle yaklaşalım:
“Anadolu’nun salgını,
İstanbul’un yangını,
Rumeli’nin bozgunu”. Bu
deyimler hayatın insanımıza sunduğu bilançonun acı bir meyvesinden
başka bir şey değildir.
Hususen 1877-1878
veya tarihte 93 Savaşı
diye bilinen savaştan
sonra günümüze değin
çeşitli “sindirme” sistemleri bu veya şu yolla
hala yürürlüktedir. Onun
için de 1900 yılına kadar
Bulgaristan topraklarından Türkiye’ye göç eden
kardeşlerimizin sayısı
kesinlikle söylenemedi,
bazı kaynaklarıca 3 milyon dolayındadır. 93 savaşıyla Balkan Savaşları
döneminde de 440 bin
Türk göç etmiştir. Sonuç
1880 dahil, 35 yıl zarfında 1 milyon 700 binden
fazla göçmen Anavatanın kurtarıcı kanatları
altına sığınmıştır.
Göçler yeni Türkiye
Cumhuriyeti’nin oluşmasından sonra da süregitmiştir. 1923-1933 dönemi 100 bin (her yıl 10 bin
dolayında), 1933-1943
döneminde de keza
100 bin dolayında nüfus
Bulgaristan topraklarını
terk etme zorunluluğu
içindedir.
Bulgaristan Türkü’nün
tarihinde kitlevi göçler
XX. yüzyılın dikkate şa-

yan olayları arasındadır.
Birinci kitlevi göç Sovyet
Ordusunun yardımı sayesinde iktidara gelen
komünist rejimin başlamasıyla ortaya çıkar.
Bu konudan kolay kolay
kur tulamayacaklarını
anlayan komünistler de
öyle bir plan kurarlar ki,
1970’li yıllarda bunun
sonunu getirmek niyetindedirler. Fakat görüyoruz ki, neler de yapılsa
ne Bulgaristan’da, ne de
diğer Balkan ülkelerinde
Türk varlığı sona ermemiş ve ermeyecektir de.
Çünkü bu topraklar ne
kadar diğerlerinse, o
kadar da bizimdir. Bizlere ecdat mirasıdır. O
yüzden de sözkonusu
topraklardaki halklar,
etnik gruplar elele verip insanca yaşamaya,
varlıklarını uygarlık yasalarınca sürdürmeye
mecburdurlar. Kimse
kimsenin hesabına “Ben
varım, Ben yokum” yahut “Sen varsın veya
yoksun!” diyecek güce
sahip değildir.
1944 Eylülü ile gelen
yeni rejim önceleri biraz
nefes almamıza meydan
verir gibi göründü, lakin
adım adım kültürel varlığımıza, gelenek ve göreneklerimize, dilimize
ve dinimize kısıtlamalar,
daha sonra yasaklamalar getirilmeye başlandı.
1950-1951 yıllarındaki
kitlevi göç ancak geleceği uzaktan sezen ve
görenlerin göçüdür. Öteyandan en yeni belgelere göre Sovyetler Birliği
birinci yönetmeni
Yosif Visariyonoviç
Stalin’in emrinin uy-

gulanmasıdır. Çünkü
“Türkleri göçe zorlayın!”
emri onundur. Komünist
rejimin öngördüğü gibi
bu göçte en azından
250 bin Türk Türkiye’ye
göç etmeliydi. Ama olmadı. Ancak çeşitli serancamlı gelişmelerden
sonra 155 bine yakın
Türk göç etti. Daha sonraki yıllarda da Bulgaristan Türklerini Anavatana
“uğurlama” girişimleri
için zemin yoklamaların
sanki sonu gelmedi. Zaman zaman kışkırtmalar
düzenlendi. Bulgaristan
Türkü hiç bir defasında
“Ben Anavatandan vazgeçiyorum veya Anavatana göçetmek istemiyorum!” demedi. Hayatı
pahasına “Gideceğim!”
dedi. Formlar, dilekçeler
doldurup devlet makamlarına teslim etti. Kışkırtmalar sonucu açıktan
veya gizli yollardan her
defasında kurbanlar,
şehitler verdiğimizi de
belirtmiş olsak abartmış sayılmayız. Bütün
bu suni kışkırtmalar nihayet “Parçalanmış aileler” adlandırması altında
1968-1978 dönemi göç
antlaşmasına kapıları
açtırmış oldu. Bu göç
de 120 - 130 bin Türkün
Anavatana değişmesiyle sona erdi. Bu göç
totaliter komünist rejimin
sahnede kılıcını istediği
şekilde oynatabileceğini
gösterdi zannettiler bazı
çevreler. Yavaş yavaş
taktik değiştirdiler. Gizli
ve sinsi planlarını ortaya
sergilemeye başladılar.
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Rodoplardan Esintiler

Ünlü bir şairin üçüncü şiir kitabına giriş
sözleri yazıp fikir söylemek hiç kolay değil.
Yazdığı şiirlerin hak
etiği sözleri bulmak
gerekiyor.
Biliyoruz ki, Bulgaristan Türk Edebiyatı
yıllar boyu yediği darbelerle ağır bir hasara
uğramış, çökeltmek
istenilmiştir. İşte o hasara uğrayan edebiyatımızı uyandırmak,
canlandırmak isteyen
aydınlarımıza hakları-

nı vermek gerekiyor.
Bulgaristan için sade
edebiyat dalında değil,
genel olarak zor yıllar
içindeyiz. Ama kriz bahane edip de eli kalem
tutan şair ve yazarlarımız tabi ki susmayacaklar. Zorluklara rağmen örnek olacaklar.
Zaman olmuş, dili yasaklanmış bir azınlığın
temsilcileri olduklarını
unutmayacaklar.
Bütün bunlar unutmayan, kendi azınlığına
hizmet aşkıyla yanan

ORİJİNAL
Bir dostum
Fotoğraf makinesine
Resmimi mühürlemiş benden gizli.
Resimde renkler
Çılgın denizde alabora.
Becerisini göstermek istediğinde
Film “suçluymuş”.
Hadi ulan dostum sen de,
Boş ver!
Makinede yanlışlık yok,
Ben zaten
Gece yarısı doğmuşum.

***
Dostlar,
Çektim perdesini kör karanlıkların.
Gelecek ayların birinde
yaş günüm var.
Odamda boş vazo sabırla bekliyor
Bolu dağlarından,
Boğaziçi’nden toplanmış buketleri.
O gün, masa başında
Hasretliği gidermiş
Canlı çiçeklerim olacak;
Kimisi hala baharın tomurcuğu,
Her birinde
Bir başka mis koku...
Ertesi gün
Üç noktalı
Ve ardından soru işaretli
Şahsi bir baharım doğacak.

aydınlarımızdan biri
de elinizdeki kitabın
müellifi Durhan Ali’dir.
“Gebe Bulutlar” ve
“Samanyolu” kitaplarından sonra biraz ara
verip “Sonbahar Rüzgarı” ile çıkıyor şiir severlerin karşısına. Son
yıllarda kitap okunmamasına rağmen sayfa
sayfa, şiir kaçırmadan
okunmaya layık bir kitap. Hafif bir esinti değil, tam bir rüzgar.
Her Rodoplu kendini bu kitabın içinde
bulabilir - çocukluğunu, olgunluk çağını;
heyecanıyla, duygularıyla. Dağ köyleri , keçi
patikaları,kır çiçekleri,
kuşlar, güvercinler
,dağ insanı ;onun
umutları, aşkı sevdası, sevecanlığı unutulmaz bir iz bırakacak
okuyucunun zihninde.
Gözden kaçmayan
konular çok da, hele
bir tane var, hiç kimseye uzak olmayan
-dostluk,eski ve yeni
dostlar…ah o dostlar.
Tabi ki duyguların en
sıcağı, en kutsalı da
orada- unutulmayan
anne.
Herkesin okumaktan
zevk alacağı bir kitap.
Bir şairin olgunluk
çağının meyveleri.
Haşim SEMERCİ

ÖYKÜ
İlk adımlarımdan beri
Yürüdüğüm yolun ortasında
bir an durup
Bıraktığım izleri
Bir görmek istedim.
İzlerimde
Kurumuş yağmur gölcüğünün
çatlak dudakları.
Hafif bir rüzgar
Karışmış saçlarımı
okşayarak geçti.
Kulaklarımda
Kuvvetini yitirmiş
kasırga uğultusu
Ve ardında bıraktığı
Yaprak dökümü senfonisi...
Kimliğimi
Elimde tüten sigarama sordum;
Sigaramın boynu bükük,
Bakışları kül tabağında, suskun.
Semada aradım gençlik süsünü,
Akıntıların esiri olmuş
Bulutlara anlatmak istedim
Midye kabuğu içinde geçen
gençliğimin öyküsünü.
Yine yağsa o yaz yağmuru,
Yeşil peykede
Bizi ısladığı gibi
ince ince,
sicim sicim...
Sana,
beni
hatırlatsa.

Fehime Basri Deliormanlı doğumludur.
Ama daha sonra hayat onu Güney Bulgaristanlı, daha doğrusu Rodop dağlarının
bağrında bir gerdanlık
oluşturan güzelim Kırcaalili yapmıştır. Eğitimini alıp ebelik mesleğinde ilk adımlarını
burada atar. Hayatın
zevkini, acılarını ve
tadını yudum yudum
yudumlamaya burada
öğrenir. Biri erkek, diğeri kız olmak üzere
nar taneleri misali iki
çocuk anasıdır.
O,bir yandan ebe,
öte yandan gerçek ana
olarak analığın ne demek olduğunu iki kat
daha iyi bilenlerdendir.
Her evlat için anadan
daha kutsal bir varlık

yoktur. Bir şarkımız var
ya… ”Ana başta taç
imiş”, “Her derde ilaç
imiş”, “Bir evlat pir olsa
dahi”, “Anaya muhtaç
imiş”. Kalubeladan beri
söylenir gider bu şarkı.
İnsanoğlu babasız kalınca bir kat öksüzdür,
anasını kaybedince iki
kat öksüzdür. Kadın
her şeyden önce eşini
bulup dünyaya getirdiği çocuklarla hayata
hayat verendir.
Hayat düz bir yol
değildir. Engebelidir,
inişli çıkışlıdır. Öyle
ki, özellikle anaların
taştan sert, ipekten
pek olmaları gerekçesi tartışmaya tabi bir
konu değildir.
“Sensiz Dünya”ya
giren şiirler de bunu
kanıtlamaktadır. Ana

Sevgi Mektubu
Bekledim bu anı
Günlerce, aylarca
Yıllar geçti
Kadınlığımı kaybedeli
Çok boğuştum ölümle
Sana ve evlatlarıma dönmek için
Çok savaştım
Yine kadın olmak için
Bakışların gözlerimi yaktı
Kalbim ısındı ellerimi tutunca.
Ama kazandım yine sevgimi
Zor inandım kadınlığıma
Mücadelem boşuna değilmiş
Yine seviyorsun beni
On altı Eylülde verdiğin
Yemini tutuyorsun.
Seviyorsun, inanıyorsun.
Başkasını istemiyorsun
Mutlu ettin beni
Allah senden razı olsun
Unutma seviyorum seni!..

ölümden döner ve yoluna devam eder.
Sayın okurlar, sizlere
sunduğumuz “Sensiz
Dünya”ya giren şiir
güldestesi bir ananın
talihidir. Ana kızına
taht kurar ve kızı da
“bahtımı buldum” diye
sevinç denizinde yüzerek ana ve babasını da mutlu edeceğini
umduğu bir anda hayat yoldaşı diye seçtiği
kişi ile birlikte hayatlarından olurlar.
Ananın da dizelerinde yansıtıldığı gibi,
kaza mıdır, kader midir, kimse bilmez. Kadere boyun eğmekten
başka elden gelir yoktur. Alınlara yazılan
alın yazıları silinmez
gerçeği dört dörtlük
ortada. Onun bu dizeleri kaleme alıp dile
getirmesinin başlıca
motifi apacak hepimize hitap etmektedir.
Okuyalım. Değerlendirelim. Hayatın karamsarlığından arınarak
bedbinliklerden, kötümserliklerden uzaklaşarak günlük güneşlik günlere açılma
yollarını araştırmak
yaşamın esas kurallarından biri olduğunu
unutmamalıyız.
Fehime Hanım’a sanatın bu uzun ve ince
yolunda yeni adımlar
atması ve çalışmalarının devamı temennileriyle!
Dr. Sabri Alagöz
“XXI Yüzyıl”
Türk Kültür Merkezi
Başkanı

Benim Kızım
Benim kızım
Kır çiçeğim
Nazlı kelebeğim
Kırmızı gülüm
Mor menekşem
Gökyüzünde yıldızım
Yumak yumak bulutum
Erilmez gök kuşağım
Kamer ışığım
Gözlerin güneş parıltım
Saçların çılgın şelale
Benim kızım
Neşe kaynağım
Göz bebeğim
Can yoldaşım
Hayat suyum
Seni seviyorum ki
Yokluğuna dayanamıyorum.
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Kırcaali ilinde 16 568 kayıtlı şirket var Balkanlar’da
İsmail KÖSEÖMER

Adalet Bakanı Margarita Popov’anın hazırlamış
olduğu Ticaret Sicili Kanunundaki değişiklikler
Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi. Yapılan
yeni değişiklikler ile 31
Aralık 2010 yılına kadar
tüm şirketlerin yapması
gerektiği kayıt tazeleme
işlemi 30 Haziran 2011
yılına kadar uzatılmış
oldu. İş dünyasından
“ölü ruhlar” olarak bilinen
şirketlerin temizlenmesi
2016 yılını bulacak. 1
Temmuz 2011 yılına kadar şirket kayıt tazeleme
işlemi yaptırtmayan özel
şahıs şirketleri ve yabancı şirketlerin şubeleri ve
irtibat büroları otomatik
olarak kapatılacak.
1 Temmuz 2011 tarihine kadar kayıt yenileme
yapmayan tüzel kişilere
ait limitet şirketleri, anonim şirketler, kolektif
şirketler, komandit şirketlerin kapatılması ve
sicil kaydının silinmesi 1
Temmuz 2016 yılından
sonra mümkün olabilecek. Ancak gelecek yıl
1 Temmuz tarihinden itibaren bu şirketler ticaret

yapamayıp, mahkemeye
icra takibat açılması ve
de borçlarını toplayabilmek için başvuru yapamayacak.
Yapılan basın toplantısında, Yerel Mahkeme
başkanı Georgi Miluşev,
il genelinde toplam 16
568 kayıtlı şirket olduğunu, bunlardan 3597’sinin
kayıt yenilettirdiğini açıkladı. Aynı şekilde kayıt
yenileme işleminin ücretsiz olduğunu söyledi.
Devamında, “Bakanlar
Kurulunun Ticaret Sicili
ile ilgili almış olduğu karar mecliste onaylanmadığı halde, 12 971 şirketin 80 iş günü içerisinde
Ticaret Sicili Bürosunda
kayıt yenilemesi için özel
veya tüzel kişi ve kurulu-

şun yerel mahkemeden
tasdikname alması gerekiyor. Dilekçeler kişinin
kendisi veya noter tasdikli vekaletname sahibi
ikinci bir kişi tarafından
yapılabilmekte. Vekaletnamede, görevlendirilen
kişinin Ticari Sicil Bürosunda şirket kayıt yenilemede, mahkeme tarafından gerekli belgenin
verilmesi için başvuru
yapma ve belgeyi (tasdiknameyi) alabileceği
belirtilmelidir” dedi. Aynı
şekilde bu kadar kısa
sürede bunca şirkete
hizmet verebilmenin çok
zor olacağı, büyük yığılma olduğu zaman personel yetersizliği yüzünden
sıkıntılar yaşanabileceği
Miluşev tarafından dile

Borisov hükümetinde Türkiye çatlağı

Bulgaristan milliyetçi
partisi Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girişiyle ilgili
olarak en kısa sürede
referandum yapılmasını
talep etti. Merkez sağ
azınlık hükümetinin kilit
ortağı Ataka, Türkiye’nin
AB’ye girişine şiddetle
muhalefet gösteriyor.
Ekonomik sorunlarla
başa çıkmaya çalışan
ve Başbakan Tay yip
Erdoğan’ın geçtiğimiz
günlerde Sofya ziyareti
sırasında Türkiye’nin AB
üyeliğine destek sözü
veren Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un
başını ağrıtacak gibi görünüyor.
Öte yandan Borisov’un
kendi partisi GERB’in
meclisteki çoğunluğu
yetersiz olduğu için koalisyon ortağı Ataka’yı
üzmemesi gerekiyor.
Bulgaristan parlamentosunun gündeme alması

reddedilen referandum
teklifi şöyle: “Türkiye
Cumhuriyeti’nin bir üye
ülke olarak AB’ye katılması gerektiği fikrine katılıyor musunuz?”
Ataka’nın bu teklifi bir
başka milliyetçi grup,
VMRO’nun böyle bir referandum için 320 bin imza
topladığını açıklamasının
hemen ardından geldi.
Ataka’nın Türkiye’nin
AB’ye üyeliği konusunda
çok kesin ve net bir tavrı
var. Partinin lideri Volen
Siderov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda “Bu Avrupalı olmayan
bir ülke, İslamcılar tarafından yönetiliyor ve her
zaman Bulgaristan için
bir tehdit olacak” dedi.
Milliyetçilerin gündeme
getirmek istediği teklifin
önümüzdeki aylarda uygulamaya konup konmayacağı belli değil. Borisov, Sofya’da Erdoğan’la

bir araya geldiğinde,
Türkiye’nin AB’yle müzakere etmesi gereken
birçok konu olduğunu,
Bulgaristan’ın yardım etmeye hazır olduğunu ve
olası bir referandumun
gündemde olmadığını
söylemişti.
KOALİSYON ÇATIRDIYOR
B o r i s o v ’u n p a r t i s i
GERB, Bulgar parlamentosundaki 240 sandalyeden 117’sini elinde
tutuyor. GERB’in hükümette kalabilmek için
Ataka’dan gelen 21 ve
Mavi Koalisyon’dan gelen 14 sandalyelik desteğe ihtiyacı var. Mavi
Koalisyon milletvekillerinin büyük bir çoğunluğu
da Türkiye’nin üyeliğine
karşı çıkıyor. Öte yandan koalisyon ortakları
Borisov’un ekonomik ve
sosyal politikalarını da
eleştiriyor.

getirildi.
Yerel mahkemede 10
hakim görev yapmaktadır. Tüm sekreterler tasdikname çıkartılabilmesi
için gerekli eğitimi almış
bulunuyorlar. Başvuru
tarihinden sonra 3 gün
içerisinde gerekli belgenin hazır olduğu da Miluşev tarafından belirtildi.
Georgi Miluşev, bir şirket dosyasının bulunması ve gerekli işlemlerin
yapılması için ortalama
35 dakika gerektiğini ve
tasdiknamenin verilmesi
için de o dosyanın hakim
tarafından incelenmesi
gerektiğine vurgu yaptı.
Bunun yanı sıra yerel
mahkeme başkanı birçok
şirketin iflası önlemek
için yenileme kaydını bilinçli olarak yapmadığını
söyledi.
Şirket kayıt yenilemek
için başvurular yerel
mahkeme binasının 4.
kat 41 numaralı odada
yapılmakta. Dilekçeler
de aynı odada verilmekte. Tasdikname alınınca,
şirket kaydı yenileme
başvurusu yine dördüncü katın girişinde bulunana Ticaret Sicili Kayıt
bürosunda yapılıyor.
Hükümet bir süredir
ekonomik durgunluk ve
yüzde 10’luk işsizlikle
mücadele etmekte ve
desteğini kaybetmekteydi. Bütçe açığı AB’nin
yüzde 3’lük sınırının
0.8 puan üzerinde olan
Bulgaristan’da kamu harcamalarında ciddi oranda
kesintiye gidildi.
Gözlemciler Ataka’nın
profilini güçlendirmek
istediğini, zira parti oylarının meclise girebilmek
için gerekli olan yüzde
4’lük seçim barajına çok
yaklaştığını belirtti. Mavi
Koalisyon’un oyları ise
şimdiden bu seviyenin
altında.
Erken seçimler bu iki
partinin Borisov’u dışarıda bırakmaları durumunda bir felaket olabilir ancak partilerin taleplerine
karşı çıkan bir hükümete
verdikleri desteği sürdürmeleri halinde güvenilirliklerini kaybetmeleri de
söz konusu.
aa

geçen hafta

Batı Balkanlar gezisi yapan Avrupa Birliği Konsey Başkanı Herman van Rompuy,
Makedonya’da yapılan reformlardan ve ülkenin AB’ne yakınlaşması için yapılanlardan
övgü ile bahsetti. Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski ile birlikte verdiği ortak basın
toplantısında Van Rompuy, ülkenin AB’ye katılmasının çok önemli olduğunu kaydederken
üyeliğin Makedonya’nın multietnik toplumu
için garanti olacağını öne sürdü. Herman van
Rompuy, AB’nin Yunanistan’la ülkenin ismi
konusunda yürütülen tartışmaya çözüm getirme sürecine kesin destek verdiğini vurgulayarak “Avrupa kapısının yakında açılması
fırsatının” kaçırılmamasına çağırdı.

***

Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa’nın açıkladığı gibi yol atyapısının kurulması, hükümetin öncelikli hedefi olacağı için önümüzdeki
yıla ilişkin bütçede yol inşaatına 500 milyon
doların tahsis edilmesi planlanıyor. Berişa,
hiçbir belediyenin ulusal yollara bağlantısız
kalmayacağı sözünü verdi. “Önümüzdeki yıl,
özellikle yollara adanmış olacak ve bundan
dolayı kuruluşlardan anlayış istiyorum. Şimdiye kadar 7000 kilometre inşa ettik, ancak
ülkede 91 belediye asfalt yollara bağlı değil
ve bu yüzden daha 2000 km yol kurmamız
gerekiyor” diye konuştu Berişa.

***

BMT’nın Kosova temsilcileri, Kosova gençlerinin yoksulluktan dolayı mağdur olduklarını
ve genç vatandaşlar arasında işsizlik oranının yüzde 60 civarında olduğunu duyurdu.
Kosova nüfusunun yarısı kadarı 25 yaşın
altındadır. Gençler Kosova’nın gelişmesi açısından kilit kaynaktır. BM temsilcileri,
Yoksulluğun kaldırılması haftası münasebeti
ile gençlere sahip çıkılmasının ve yetkililerin
gençlerin görüşlerini dikkate almalarının hayati önem taşıdığını öne sürdüler.

***

Yunanistan’da 1 Eylül itibari ile getirilen
kamuya açık yerlerde sigara içilmesi yasağı öngörülen cezalara rağmen sık sık ihlal
edildiği için sağlık yetkilileri, daha esnek önlemler arayışı içinde. Sağlık Bakanlığı, daha
yumuşak önlemler getirmeyi planlıyor. Bunun
yanı sıra sigara içenler için “iş saati” uygulaması da düşünülüyor. Yani sigara içilmesi
saat 22’ye kadar yasak olacak, bu saatten
sonra ise yasak geçerli olmayacak. Ülkedeki
bar ve restoranlara, yasağa uyum sağlamak
için 1 Ekime kadar 1 ay süre tanınmıştı.
BNR

DUYURU

Kırcaali “Ömer Lütfi 1993” Kültür
Derneği Folklor Ekiplerine

eleman alınacak.

SİPARİŞ İÇİN TELEFON

0361 / 66724

Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

Türkü ve dans yeteneği olan 7
- 15 yaş arasında olan çocuklar
Derneğe baş vurabilirler.
İrtibat tel. 0361 / 6 21 51
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Cumhurbaşkanı Pırvanov’un Kırcaali’de verdiği mesajlar

İsmail KÖSEÖMER

Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov doğru
tespit içeren anlamlı
açıklamalar yaptı. Kırcaali günü kutlamaları
çerçevesinde şehri ziyaret eden cumhurbaşkanı, bölgeyi yakından
ilgilendiren konulara
dair gündem yaratacak
beyanlar verdi ve halkla
bütünleşti.

TURİZM VE KÜLTÜR GELİŞİMİNDE
DAHA FAZLASI YAPILABİLİR
“Balkanlar’daki Kültür Geçitleri – Trakya
Bölgesinde Kültür ve
Turizm” toplantısına konuşman olarak katılan
Pırvanov, “Kültür Geçitleri projesi Güneydoğu
Avrupa’nın en kapsamlı projelerinden biridir.
Son yıllarda bölge devlet başkanları arasında
başlayan diyalog, bu
zamana dek Balkanlar
bölgesinde hiç olmadığı
kadar iyi bir siyasi irade
örneğidir. Bu durumdan
yararlanmamak günah
olur. Kültür Geçitleri
fikriyle, bizler Balkanların yeni yüzünü gösterebiliriz, göstermeliyiz.
Dar bir alanda bulunan
zengin sosyokültürel
katmanları tanımakla,
ilk çağlardan günümüze
kadar farklı zamanlarda

yapılan tarihi kalıntıları
ziyaret ederek, bölge
halkı arası ve gençler
arası etkileşimi geliştirebiliriz. Böylelikle olaya
sadece kültür ve turizm
açısından yaklaşmak
değil de, manevi bir
boyut da katmış oluruz”
açıklamasını yaptı.

ama intikam alma!”, tarihin ne kadar mantıklı,
parlak ve bilge bir biçimde okunabileceğinin en güzel örneğidir.
Buradan başlayarak,
farklılık gözetmeksizin
ve herkes tarafından
kabul gören Kırcaali’nin
hoşgörü başkenti oluşu
fikrine kadar, bu ders iyi
okunmalıdır.”

BÖ LG EN İ N A N A
G EÇİ M K AY N AĞ I
TÜTÜNCÜLÜK
Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını
yanıtlayan cumhurbaşkanı, tütün üretimi
sanayisindeki sorunları
bildiğini ve de tütüncülüğün Rodoplarda yaşayan birçok vatandaşın
temel geçim kaynağı
olduğunu söyledi. Aynı
şekilde tütün üreticilerinin sorunlarının çok
katmanlı olduğunu bu
yüzden de devletin tütün üreticileriyle çok yakından alakadar olmaya
devam etmelidir dedi.
Pırvanov, Rodoplarda
birçok tarım arazisinin
işlenmesinin devam etmesi için bugüne kadar
tütüncülüğe gerçek bir
alternatif olmadığını,
bu alternatifin hükümetin AB ile yapılan görüşmelerde daha etkin
olabilmesini sağlayacağı düşüncesinde olduğunu belirtti. Bunun yanında ne kadar insanın
geçim kaynağını kay-

CUMHURBAŞKANI
HALKTAN BİRİ

bedeceğinin bilinmesini
dile getirdi. Devamında
cumhurbaşkanı, “Alternatif öyle birdenbire kolayca bulunamıyor. Bir
alternatifin olmayışını
düşünemiyorum bile,
bunca arazi ne olacak”
diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN AB
Ü Y ELİĞİ NE DES TEK
Yine bir gazetecinin,
Türkiye’nin AB üyeliği
konusundaki halk oylamasıyla ilgili sorusuna
cumhurbaşkanı, bazı
siyasi partilere yönelik güven oranın azaldığını ve bu çıkışlarla
çekirdek kısmını seferber etmeye çalıştığını
söyledi. Aynı şekilde
bu konunun gündemde

Hoşgörü Başkenti Kırcaali, Balkanlar’daki
kültür ve turizm geçitlerine el attı
1. Sayfadan devam
dı.
Tarihi konumu itibarıyla
birçok kültüre ev sahipliği yapan ve içinde eski
çağlardan tarihi yapıtlar
barındıran Trakya bölgesi, son dönemde gerek
yurtiçi gerekse yurtdışından birçok kişinin odak
ve ilgi noktası oldu. Oluşan bu dinamiği geliştirmek, pürüzleri ortadan
kaldırmak ve sınırları
temsili hale indirgemek
için yapılan toplantıda,
belediyelerin turizm ve
kültür alanındaki deneyimleri de ele alındı.
Örnek olarak son dönemde Bulgaristan ile
Yunanistan arasında
açılan iki yeni sınır kapısı İvaylovgrad (Ortaköy)
– Kiprinos (Sarmana)
ve Zlatograd (Darıdere)

– Termes (Ilıca) iki ülke
arasındaki turizmi olumlu etkilediği belirtildi. Bu
örnekler E85 Kırcaali
– Gümülcüne karayolu
(Makaz Geçidi) projesinin ne kadar önemli olduğunu göz önüne serdi.
Avrupa Ülkeleri Arası No
9 Geçidi, Baltık Bölgesini
Akdeniz ile bağlayacak.
Pırvanov, Trakya bölgesi kültür ve turizm geçidinin bir ağ haline gelmesini, bu yönde üç ülkenin
ortaklaşa katılımıyla bir
projenin yapılmasını
önerdi. Aynı şekilde bu
projenin yapıldığı halde
sadece sanal ortamda
kalmaması için kendisinin de bizzat yurtiçi ve
yurtdışında tanıtacağını
belirtti.
Hasan A zis, Cum hurbaşkanı Georgi
Pır van ov ’a altın dan

yapılma Kırcaali Şeref
Arması’nı sundu.
Teşekkür konuşması
yapan Pırvanov, “Her
şeyden önce bana gösterilen nezaket ve saygıdan dolayı Kırcaali
belediyesine teşekkür
ediyorum. Bu şeref rozeti bana çok şey ifade
ediyor. Çünkü cumhurbaşkanı olarak şehre ve
bölgeye yaptıklarımdan
dolayı her zaman buradaki halkın ve belediye
yönetiminin düşüncelerini takdirle karşılamışımdır” diye konuştu.
“Girişimciler Kuluçka
Merkezindeki” toplantı
başlamadan önce Pırvanov binanın içinde sergilenen kültürel mekanlar
ve arkeolojik keşifler sergisini gezdi.

olmadığını, tartışmaların ancak katılım için
Türkiye tarafından tüm
Avrupa Birliği ölçütlerinin yerine getirildiği
halde yapılabileceğini
belirtti. Devamında Pırvanov, “Şu anda daha
önemlisi Bulgaristan’ın
çıkarları doğrultusunda
neyin önemli olduğuna
açıklık getirmektir. O da
Türkiye’nin de dahil olduğu AB üyesi ülkelerle çevrilmiş olmaktır”
dedi.

KIRCAALİ HOŞGÖRÜ BAŞKENTİ
Kırcaali’nin 98 yıl önce

Bulgaristan topraklarına
katılması adına yapılan
törende konuşan Cumhurbaşkanı Pırvanov bir
dersin daha okunması gerektiğini söyledi.
“Bu günlerde Sofya’da
bazı siyasiler etnik ve
dini ayrımcılık yapma
gayretinde ve bazen
de bundan yararlanma
isteğiyle gerilim oluşturmaya çalışıyorlar. Düşünceme göre, burada,
Kırcaali’de farklı olana
karşı, o iyi davranış
örneği, o saygı örneği
herkes tarafından görülmesi gerekiyor. Trakyalı
göçmenlerin sözlerini
hatırlayalım – “Unutma,

Kırcaali Günü onuruna Kültür Evinde yapılan Belediye Meclisi
Törensel Oturumunda,
Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov, halktan
biri olduğu mesajını
verdi. Protokol kısmına oturmayarak, halka
bütünleşti, selamlaştı
ve sohbet etti. Bir yanda Romanyalı misafirler, arkasında Kırcaali
Müftüsü Beyhan Mehmet ve müftülük katibi
ve halk, önde belediye
meclis üyeleri. Güzel
bir görüntü. Ziyareti boyunca Pırvanov halktan
biriymiş gibi davrandı.
Sadece korumaların
varlığı bu kişinin önemli bir devlet adamı olduğunun tek göstergesiydi.

Ümit dergisi 15 yaşında
İsmail KÖSEÖMER

Aylık aile, çocuk ve kültür dergisi Ümit 15. yayın
dönemini kutladı. Kırcaali Kültür Evi salonunda
yapılan etkinliliğe yurdun
çeşitli bölgelerinden katılım vardı.
Kutlama kültür programı çerçevesinde video
sunumu yapıldı, palyaço çocukları eğlendirdi, şarkılar ve fasıllar
okundu, danslar edildi.
Organizatörlerin bir de
sürprizi vardı. Bulgaristan Türklerinin romantik
sesi Orhan Murat unutulmaz şarkılarından ve
ölümsüz Rumeli türkülerinden bazılarını okudu.
Ö m e r Lüt f i Kült ü r
Derneği’nin genç solistlerinden Mert Hüseyin
ve Ajda Sali iki dilde
şarkılar okurken, Mestanlı Zeybekler Grubu
hem folklor gösterileri
sundular hem de Türkçe ve Bulgarca şarkı ve

türküler okudular. “Dostlar” saz grubu da fasıllar
seslendirdi.
Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı Elisaveta
Kehayova Başkan Azis’in
adına tebrik ve kutlama

Misaf irler arasında
Kehayova dışında, vali
yardımcısı Esat Sadık,
Zaman gazetesi – Bulgaristan ve Ümit dergisi
yayıncısı Kamil Demirkaya, Kırcaali Müftüsü

mesajı okudu. Aynı şekilde Vali Tauşanova’dan
da kutlama mesajı vardı.
Bölge Eğitim Müfetişliği
Müdürü Vladeva dergiyi
okul çağındaki çocukların eğitimine, gelişimine
önem verdiği için ve ailevi değerlere yönelik güzel yazı ve bilgiler verildiğinden dolayı kutladı.

Beyhan Mehmet, Mestanlı belediye başkan
yardımcısı Birol Köseömer de vardı.
Etkinliğe katılan kişilerin çoğunun ailecek
gelmesi ve çocukların
doyasıya eğlenmesi,
derginin yıldönümü kutlamasına apayrı bir hava
verdi.
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GERB’ten yerel yönetimleri ele geçirme reform çılgınlığı
İsmail KÖSEÖMER
Gelecek yılki seçimlerden
önce 150 küçük belediye (ilçe)
kapatılabilir. Dobriç (Hacıoğlu
Pazarcık) iline bağlı Karadeniz
kıyısında bulunan Albena Tatil kentinde yapılan Bulgaristan
Belediyeleri Ulusal Derneği’nin
yıllık toplantısında, ülkedeki
küçük belediyelerin idaresi
kapatılıp diğer büyük belediyelere aktarılabileceği belli oldu.
Gelecek yıl yapılacak yerel
seçimden önce iktidar, bütçesi düşük ve nüfusu 6000’den
az olan 150 adet belediyeyi
kapatmaya düşündüğü belli
oldu.

Böyle bir kararın alınması halde Kırcaali ilindeki
belediyelerini idare yapısını nasıl etkileyeceğini
henüz netlik kazanmadı.
Belediye Başkanları, Meclis
Bütçe Komisyonu Başkanı
Menda Stoyanova’yı 2011 bütçesinin, belediyelere kendileri
topladıkları vergilerden nasıl
daha büyük gelir getirebilecekleri hakkından görüşmek istediler. Bu konuda açıklama yapması gerekirken, Stoyanov’a
Bulgaristan’daki belediyelerin
idari yapısı konusunda reform
olması gerektiğini söyledi.
“Sadece ilave gelirlerin kaynağının seçilmesi konu değil,
seçilse bile merkez bütçe ile
yerel idareler arasında ilişkiyi

belirlemek için birçok hesap
yapılmalı ve bu yöntem değiştirilmelidir. Bu konuyu tamamlamak, gelecek yıl yapılacak
öncelikler arasındadır”.
İktidar, idari reformun yapılması gerektiğine inanıyor.
Stoyanova’ya göre belediyelerin birleşmesi gerekiyor.
Kendi değişiyle, “küçük belediyelerin, büyük belediyelerin
idari çatısı altına gerekiyor”.
Stoyanova’nın söylediğine
göre Bulgaristan’daki 264 belediyeden 150’sinin merkez
bütçeden alacağı mali kaynağın 10 milyon leva altında
olduğunu, bu belediyelerin
varlığını sürdürmesinin “çok
düşük bir potansiyele” sahip
olduğunu belirtti.

Ülkenin idari yapısı sınırlarında bir değişiklik,
ancak cumhurbaşkanın

2011 bütçesi ve gerçekleşmeyen
reformlar ülkeyi erken seçime mi
götürüyor
Bulgar
Sosyalist
Partisi’nden (BSP) sonra
Demokratik Güçler Birliği
(SDS) de erken seçim kelimesini kullandı. BSP’nin 47.
Kongresinde eski başbakan
ve parti lideri Sergey Stanişev, “Ülkede devam eden
süreçler bizi sürpriz bir şekilde şaşırtıp, seçimler tarihinden önce gerçekleşebilir.
Biz buna hazırız” ifadesini
kullandı. SDS lideri ve Mavi
Koalisyon eşbaşkanı
Martin Dimitrov da Bulgaristan Ulusal Radyosuna

(BNR) verdiği röportajda,
“Erken seçim olasılığını göz
ardı etmiyoruz ve bizde bu

seçimlere hazırız” diye konuştu.
Tüm bu demeçler verilirken,
Başbakan Borisov, 2011 yılının Bulgaristan için çok daha
iyi geçeceğini söyledi.
Siyasi analiz yapan bazı
çevreler, ülkede gerçekleşmeyen sağlık reformu, iktidarın tutumu, 2011 yılı bütçesinde yer alan Ulusal Sağlık Kasası (NZOK) ve Ulusal
Sigorta Kurumu (NOİ) bütçelerinin Meclise hala sunulmamış olması ve de sigorta yükünün Ocak 2011’den

sonra artması beklenmedik
süreçlerin başlayabileceğine
işaret ettiğini açıkladılar.

kararnamesiyle yapılabilir.
Bu iktidarın ülkedeki idari yapının değiştirilmesi konusunda ilk girişimi değil. Birkaç ay
önce GERB milletvekili Lüben

Tatarski, ülke genelindeki belediyelerden yaklaşık %30’unun
“birleşme ve devralma” yoluyla azaltılabileceğini söylemişti.
O zaman Tatarski, bu şekilde
devletin bütçe tasarrufu sağlayacağını ve yerel yönetimlerin
AB fonlarından yararlanma
kapasitesini arttıracağını belirtmişti. Gerekçe olarak da,
bir belediyenin kurulması için
yasa ile belirtilmiş olan 6000
nüfusun olması, ülke genelinde birçok belediyenin nüfusunun bu rakamın altında olduğunu ifade etmişti.
Avrupa Fonlarından sorumlu
Devlet Bakanı Tomislav Donçev İl idarelerinin azaltılması
gerektiğini söyledi. Bu konuda
Yerelleşme Komisyonu’nun üç
seçenek üzerinde çalıştığını
belirtti. “Bu seçenekler arasında mevcut 28 ilin yarıya indi-

rilmesi, planlama bölgelerinde
olduğu gibi altıya indirilmesi ya
da mevcut yapının korunmasıdır”. Bakan, iktidarın hangi
seçenek üzerinde durduğunu
açıklamadı.

Belediyelerin hayali
Bulgaristan Belediyeleri Ulusal Derneğinin Başkanı Ginka
Çavdarova, ilk başlarda gelir vergisinin %2 ila %3 arası
belediyelere geri gelmesi gerektiğini söyledi. Bu yolla belediye gelirlerinin 500 – 600
milyon leva artacağını belirtti.
Bunun yanı sıra belediye başkanlarından, belediyelere gelir
vergisinden yüzdelik geri geleceği yere katma değer vergisi
yüzdesinde indirim yapılması
teklifi geldiğini açıkladı.

Başmüftü Mustafa Haci İslam
Konferansı Teşkilatı’nı ziyaret etti
Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş
Haci, Yüksek İslam Şurası
Başkanı Şabanali Ahmed,
Hak ve Özgürlükler Hareketi
Milletvekili Remzi Osman'ın
Suudi Arabistan'da temaslarda bulundular.
İslam
Konferansı
Teşkilatı'nın (İKT) ardından
İslam Kalkınma Bankası'nı
(İK B) ziyaret eden he yet, daha sonra Türkiye
Cumhuriyeti’nin Cidde Başkonsolosu Salih Mutlu Şen
ile öğle yemeğinde bir araya
geldi.
Alınan bilgilere göre, Suudi Arabistan'ın çeşitli gazetelerine sorunlarını anlatan
heyet, özellikle Bulgaristan
kanunlarında Hristiyanlar ile
Müslümanlar arasında ayrım
yapılmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.
Heyet yaptığı görüşmelerde
İslami vakıflara el konulması,
cami bulunmayan kentlerde

cami açılmasına izin verilmemesi gibi şikayetlerini aktardı.
Bulgaristan'daki Müslüman
toplumunun lideri olduğunu
iddia eden eski siyasi polis
ajanı Nedim Gencev'e İKB
bünyesinde yapılan yardımların durdurulmasını talep
eden heyet, bu yardımlar için
kendilerine öncelik verilmesi-

ni istedi. Heyet Bulgaristan'a
yönelik yardımlarda kendilerinin muhatap alınmasının
önemini dile getirdi.
İslam Konferansı Teşkilatı İslami Dayanışma Fonu
Başkanı ile de görüşen heyet, Burgas'daki bir caminin
inşaatına destek istedi, fon
yetkilileri de yardım sözü
verdi.

HÖH, Meclis Başkanı’nın görevinden ayrılmasını istiyor
Parti vekilleri Millet Meclisi
Başkanı’nın görevden uzaklaştırılması için açılan imza
kampanyasını destekleyecekler
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) de, Meclis
Başkanı’nın görevinden
uzaklaştırılmasını destekliyor. HÖH Parlamento grubu,
Bulgaristan için Koalisyon
grubunun Meclis Başkanı
Tsetska Tsaçeva hakkında
görevinden uzaklaştırma
inisiyatifini destekleyeceği
açıklandı. Bu bilgiyi HÖH
Milletvekili Petya Raeva
Vidin’de partinin İl teşkilatı

ile gerçekleştirdiği toplantı
sonrası duyurdu.
Devamında Raeva, “meclisteki mevcut yapı bu girişimin başarılı olmayacağını
gösteriyor. Ancak bizler,
Bulgaristan Milli Meclisi
başkanının nasıl çalıştığını
ve ülkenin en yüksek kür-

süsünden nelerin konuşulduğunu ve nasıl konuşulduğunu ülkemizdeki bütün
kamu tarafından bilinmesini
istiyoruz” dedi.
HÖH Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri, ülke genelinde mevcut olan partinin
İl teşkilatları yönetimleri,
parti destekçileri ve yandaşlarıyla görüşmeler gezisine
çıkıyorlar.
Bu görüşmelerden ülkenin
mevcut durumu hakkında
bilgiler ve fikirlerin toplanmasının öngörüldüğü de
Raeva tarafından belirtildi.
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Siderov’tan Meclis’te tek kişilik oyun, Filibe'de tiyatro!
İsmail KÖSEÖMER

Siderov mecliste başbakana
diş biledi ardından Filibe’de
bazı siyasilere ve Türkiye’ye
zehir kustu
Millet Meclisinde tek kişilik oyun. Aşırı ırkçı ve sağcı
Ataka partisi lideri Volen Siderov, meclisteki iktidar partisi GERB milletvekillerinin
Türkiye Cumhuriyeti Avrupa
Birliği üyeliyle ilgili halk oylaması tutumdan dolayı deliye
döndü.

dor Velikov Siderov’a yönelik, meclis giyim kurallarına
uymayarak kot pantolon ve
deri montla geldiğini, Meclis Başkan’ı Tsaçeva’dan da
Siderov’u uyarmasını istedi.
Bunun üzerine mecliste si-

pılı dazlaklar, “Başıbozuk domuzlar” diye bağırırken, yaşı
15’i bulamayan ve azında
süt kalıntıları taşıyan cılız bir
bebe de “burada Türkler var
mı, hepsini gebertelim” diye
birkaç kez tekrarladı. Açık

ni stani yunak balkanski!)”
marşları dışında, Hitler’in en
sevdiği besteci Vagner’den
“Valkiryalıların dansı” da çalıyordu.

nirler iyice gerildi. Arbedenin
yaşanması son anda önlendi. Daha sonra Velikov gazeteciler önünde, Ataka milletvekilleri Desislav Çukalov
ve Pavel Şopov’un kendisini
tehdit ettiklerini ve neredeyse
saldırmak üzere olduklarını
söyledi. Ataka grubu Meclis
oturumunu terk etti.

hava toplantısı başlamadan
evvel, Filibe merkez meydanında o bilindik düşman karşıtı “Savaş geldi çattı (Boyat
nastana!)” ve “Uyan, Uyan
dağların kahramanı (Sta-

Başbakana bir yıldır vermiş
olduğu koşulsuz desteğin
artık sona erdiğini söyleyen
Siderov, “Bizler annesinin
önünde yürüyen sıpa gibi gitmiyoruz. Ataka, GERB’e bir

E rd oa ğ a n'a
hakaret

Mecliste oyun
Son dönemde Bulgaristan
gündemini ve Millet Meclisini
meşgul eden Türkiye’nin AB
üyeliği, önce aşırı sağ tutumlu partiler arasında bölüşülemedi. İç Makedon Devrim Örgütü (VMRO) bu konuda halk
oylaması isteği ile imza kampanyası yapmıştı ve meclise
yaklaşık 320 000 imza sunmuştu. Ancak partililer meclis başkanıyla görüşünce, bu
halk oylamasının gelecek
zaman içinde, Türkiye’nin
AB’ne katılım belgesini oylaması söz konusu olduğu zaman ve sorulacak sorunun
da “Türkiye’nin AB adaylığına karşı mısınız?” olması
konusunda anlaşmışlardı.
Milliyetçi oylarını kaybetmek
istemeyen Siderov bu durumu siyasi rant olarak kullanmak için (kendisi dahil hiçbir
Ataka milletvekili imza atmadılar) atağa kalktı. Meclise
halk oylamasıyla ilgili taslak
sunan Siderov, halka danışılacak Türkiye’nin AB adaylığı
sorusunu, “Türkiye’nin Avrupa Birliğine üye ülke olarak
katılmasını onaylıyor musunuz?” olarak önermişti.
Bu konu hakkında mecliste tartışmalar yapılırken,
Bulgaristan’ın en deneyimli siyasetçilerini barındıran
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Milletvekili Çetin
Kazak, Meclis Grubu adına
Siderov’un önermiş olduğu
taslağın gündemden düşmesini önerdi. Oylama sonucu meclis Çetin Kazak’ın
önerisini onayladı. İlk defa
mecliste HÖH ve GERB
aynı yönde hareket edip
oy verdiler!
Bu karar üzerine bir konuşma yapan Volen, “Projenin
gündemden kaldırılması için
önerinin Türkiye’nin beşinci
sütunu(!) konumundaki Çetin
Kazak tarafından verilmiş olmasına şaşırmıyorum. Hayret ettiğim, GERB’in Çetin
Kazak’ın önerisini desteklemiş olmasıdır. Bu çok kötü bir
işarettir. Bu çok çok çok kötü
bir işarettir" dedi.
Bağımsız Milletvekili To-

Filibe’de tiyatro
Meclisi terk eden Ataka milletvekilleri soluğu
Plovdiv’de (Filibe) aldılar.
Bütün Bulgaristan’dan gelen
ve %70’i yaşlı olan birkaç yüz
parti yandaşı önünde konuşan Siderov, “Biz bu toplantıyı yapıyoruz, çünkü “Traktörün” partisi değiliz (her halde
Aleksey Petrov’u kastediyor!),
çünkü bizler “Çingene’nin”
partisi değiliz (her halde İvan
Kostov’u kastediyor!), çünkü
TÜRKÜN partisi değiliz (her
halde Ahmet Doğan’ı kastediyor!), çünkü “o gözlüklü
...” partisi değiliz (her halde
Sergey Stanişev’i kastediyor!), çünkü bizler Bulgar
ulusal çıkarların partisiyiz.
Ataka! Meclisten her hangi
biri gelsin de bunun Avrupalı
bir davranış olmadığını söylesin, gelsin biri de bunun
saldırgan bir davranış olduğunu söylesin. Evet, bu saldırgan bir davranıştır, ancak
ikiyüzlülüğe ve ihanetçiliğe
karşıdır. Biz halkın tuzuyuz,
çünkü bir amacımız var ve o
da Bulgaristan’dır”.
Siderov, halkı öyle bir galeyana getirdi ki, ellerinde
Bulgar bayrakları olan iri ya-

yıl hoşgörüyle davrandı. Dürüst ve sadık olmaya devam
ediyoruz, ancak Bulgaristan
ulusal çıkarları önünde. Ben
iktidara söyledim, eğer halka
ihanet ederlerse yönetimden
düşecekler ve o zaman Ataka gelecek”.
Hızını alamayan Siderov,
Borisov’u Türkiye’li meslektaşını Sofya’da kabul edip öptüğünden dolayı azarlarken,
Bulgaristan’da Türklere yönelik kullanılan en ağır hakareti
Türkiye Başbakanı hakkında
kullandı. Erdoğan’a “manaf”
deyip” devamında, “bu sefer
Erdoğan’ı bizden sakladılar,
Kadın elbiseleri giydirtseler
de bizler “Erdoğan, 10 milyar avro borçlusun diye bağırmaya devam edeceğiz”
diye konuştu.
Aynı şekilde hiçbir
Türkiye’li devlet yöneticisinin Bulgaristan’dan özür dilemeyince ve 10 milyar avro
tazminat ödemeyince ülkeye
gelmemeleri çağrısı yaptı.
Ve bunun bir bağnazlık (fanatizm) olmadığını, bunun
devlet politikası olduğunu
söyledi.
Kriz döneminde ülkenin
çeşitli köşelerinden getirilen
yaşlılar ücretsiz bir ekmek
arası yiyip kahve içtiğine sevindiler.

Anaokulda Sonbahar Şenliği
İsmail KÖSEÖMER

Momnçilgrad’ta (Mestanlı)
hizmet veren üç anaokulundan birinde, adına yakışır
bir biçimde son bahar şenliği kutlamaları yapıldı. “Birlikte mutlu - Mutlu Çocukluk
Anaokulunda” adı altında
yapılan şenliğe çok sayıda
çocuk, onların ebeveynleri,
yakınları, anaokul eğitimcileri ve öğretmenler katıldı.
Şarkıların söylendiği, dansların edildiği şenlikte yeni
bir projeye başlangıç verildi.
Anaokulu çatısı altında beş
adet atölye; “Masa tenisi”,
“Dans”, “Masal anlatan çocuklar”, “Güzel sanatlar” ve
“Veliler okulu” kurulacak.
“Birlikte mutlu – Mutlu
Çocukluk Anaokulunda”
projesi Milli Eğitim, Gençlik ve Bilim Bakanlığı’nın
“Etnik Azınlıklara Mensup
Çocuklar ve Öğrencilerin
Kaliteli Eğitime Eşit Erişim”
Programı çerçevesinde yapılmaktadır. Anaokulun Müdürü Violeta Carova, proje

dahilinde Etnik Azınlıklara
Mensup Çocuklara ve Öğrencilere Eğitimde Uyum
Merkezi tarafından 25 000
levanın sağlandığını açıklandı. Momçilgrad belediyesi de projenin ortak konumundadır.
Proje kapsamında 10 aylık

geliştirme, masa tenisi eğitimi verilerek sporu sevme,
sağlıklı gelişme ve resim
dersleriyle sanatı ve el becerilerini genişletme öngörülmüştür. Tüm bunlarla
kaliteli eğitim ve gelişimde
eşit fırsat verilmesi amaç-

bir süre zarfında gerçekleştirilecek etkinliklere 90 çocuk ve onların ebeveynleri
katılacak.
Çalışmalar içerisinde projeye katılacak çocuklara ve
öğrencilere, edebi metinleri
algılama, yenilerini üretme
ve özgün düşünce gücünü

lanmıştır.
Aynı şekilde spor, eğitim
ve güzel sanatlar dışında
kültürel etkinlikler ve aile
değerlerinin yeniden keşfi,
çocuk psikolojisi, veliler ve
çocuk arasında ilişkiler de
eğitim kapsamına alınmıştır.

Кърджали Хабер
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Bulgaristan Türk Edebiyatı Uyanış Devri temeline iki yeni taş konuldu
İsmail KÖSEÖMER
İki şair, iki güldestesi ve
yepyeni bir başlangıcın temeli atıldı. Kırcaali Ömer
Lütfi Kültür Derneği çatısı altında etkinlik yürüten “Recep
Küpçü” Edebiyat Kulübünde tarihi gece. Bulgaristan
Türk Dili ve Edebiyatını sevenler, son yirmi yılda belki
de ilk defa bu denli anlamlı
ve duygu dolu olaya katıldılar ve unutulmaz bu anın
bir parçası oldular. Fehime
Basri’nin “Sensiz Dünya” ve
Durhan Ali’nin “Sonbahar
Rüzgarı” şiir kitaplarının tanıtıldığı geceye ilgi büyüktü.
Derneğin kütüphanesi gelen
şiir severlerle doldu taştı.
İki şair iki güldestesi dedik
ya. Burada bir de öğretmen
öğrenci buluşması yaşandı.
Fehime Hanım’ın şiir kitabındaki düzeltme ve yazı
hazırlığını Dr. Sabri Alagöz
yaparken, Durhan Beyin kitabındakileri de Haşim Semerci yapmıştı. Bir de “Sonbahar Rüzgarı” şiir derlemesi
kitabı, Doğu Rodopların, Rumelinin fırça ustası Kamber
Kamber’in çizmiş olduğu resimlerle zenginleştirilmiş.
Aşk, dostluk, hasret, köy
insanı, dram, Rodoplar ve
resmedilmiş güzelliği, acımasız yaşam ve hangi şartta olursa olsun, onun devam
edişi, kaleme alınmış bu iki
kitapta. Ve daha neler neler
eşsiz Türkçemizin yüce gücüyle kağıt üzerinde hayat
bulmuş, canlandırılmış ve
resmedilmiş.
Anadilimiz Türkçe, güçlü ve
eşsiz dedik ya. Ama bazen
o da şiirleri açıklamakta yetersiz kalıyor, sahip olduğu
kelimeler gerçeği sunmakta suskun kalıyor. Bu şiirler
okunmalı, hissedilmeli ve
yaşanmalı. Çünkü onlar içerisinde herkesin bulacağı,
benzeteceği, betimleyeceği
durumlar, anılar ve yaşamın
ta kendisi var. Sadece bunlar
mı, asla, gözyaşları var, duygular hem de ne biçim duygular var. Bu şiirler sadece
kelimelerden kurulu değildir.
Bu şiirler gerçek yaşamın bir
aynasıdır.
Yaşam bazen bin bir yüzlü
bazen yavan, ama Anadilimiz Türkçe hani bize has o
Bulgaristan Türkçesi ve düşüncesi nasıl da insanı gönlünden yakalıyor, canevinden

vuruyor ve ben varım diye
haykırıyor. İşte bu Türkçe ve
biz ve de yaşamımız, bu iki
kitapta can bulmaktadır.
SONBAHAR RÜZGARI

“Gebe Bulutlar”, “Samanyolu” ve zaman geldi çattı
“Sonbahar Rüzgarına”. Kırcaalili şair Durhan Ali’nin
üçüncü şiir kitabı, içinde barındırdığı 67 şiir ile “hafif bir
esinti değil, tam bir rüzgar”.
Aynı zamanda da resimli bir
yaşam sergisi, köy hayatı ya
da kendi değişiyle; “olgunluk
çağının ilk meyvesi”.
Kitabın daha ilk şiirinde gözümüze, yarım asırdan fazlı
bir zaman içerisinde geçen
yaşama tanık oluyoruz. Hem
de ne yaşam! Ruhu genç ve
daim, arzusu sonsuz ve ona
eşlik eden yollar. Öykü, yalnızlık, zaman, türküler, isyan
ve istek, umut, hasretlik ve
hayatı kaplayan, şairin içindeki umudu canlı tutan daha
nice sahneler karşımıza çıkıyor. Anlatmakla bitmez,
okumak gerek.
Bundan sonrasını kitaptaki
düzeltmeleri, yazı ve yayın
hazırlığını yapan Haşim Semercinin kaleminden okuyalım; “Her Rodoplu kendini
bu kitap içerisinde bulabilir
– çocukluğunu, gençliğini,
olgunluk çağını; heyecanıyla, duygularıyla. Dağ köyleri,
keçi patikaları, kır çiçekleri,
kuşlar, güvercinler, dağ insanı; onun umutları, aşkı sevdası, sevecanlığı unutulmaz
bir iz bırakacak okuyucunun
zihninde. Gözden kaçmayan
konular çok da, hele bir tane
var, hiç kimseye uzak olmayan – dostluk, eski ve yeni
dostlar… ah o dostlar. Tabi ki
duyguların en sıcağı, en kutsalı da orada – unutulmayan
anne”.
Ana dedik ya. Ah o analar! Hani kendileri derler;
“Ana olacağına taş ol!”… Ah
o analar!
Gecede tanıtılan ikinci şiir
kitabı, beş yıldan beri yaşamı karanlık ve acı dolu, ama
asla nefes almayı bırakmayan, işte böyle bir ananın
kaleminden akan güldestesi.
Hani var ya o analar, cennetimiz ayaklarının altına olanlar…
SENSİZ DÜNYA
Bulgaristan Türkleri Ede-

biyat sahnesinde yeni bir
isimdir Fehime Basri. Ufacık
yapraklar arasına sığdırılan
bir hayat öyküsü. Hayatın
ta kendisi. Tutun evladını
ve damadını genç yaşlarda
kaybetme acısından, geçirdiği ağır hastalıktan, yaşadığı
aşktan, hasretten, paylaştığı geceyi gündüzü, yıldızları,
düşmana, sevgiye, beklemeye, üç aylara, dine, ölüme ve
ta yağmur zamanına kadar
bir ananın hikayesi. Bir kadının, eşin, ninenin yolculuğu
var bu kitapta.
“Sensiz Dünya” şiir kitabı,
ender görülen ve çok derin
anlamlar taşıyan iki kısımdan oluşan ve içerisinde
toplam 59 şiire yer verilen
bir derlemedir. 24 şiirden
oluşan ilk kısımda kaybettiği “kınalı kuzusu” kızına ve
doya doya oğlum diye sevemediği damadına atfen yazılmıştır. Buradaki şiirler belki
de tüm anaların evlatlarını
kaybetme acısından doğan
haykırış, yakarış, ruh dünyası, gözyaşlarının aktığı ve
bulundukları durumlar sihirli
bir biçimde hayat buluyor.
Bu şiirler insanı kalbinden
vuruyor! Hayatın birdenbire
ne kadar boş ve bir canavar
misali olabildiğine işaret ediyor Acı ve keder yaşamın bir
parçası olarak devam ederken, okur hüzünlenmişken,
gözyaşlarını silerken, birden
bire “Diğer şiirler” kısmında
önümüze bambaşka, ama
çok da bilindik bir dünya çıkıveriyor. Nasıl ki doğmak varoluşun başlangıcıysa, ölmenin de bunun kadar gerçek
olduğu ve bunların arasında
geçen yaşam.
Gerisini Dr. Sabri Alagöz’ün
kaleminden okuyalım. “Oku-
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yalım. Değer lendirelim.
Hayatın karmaşıklığından
arınarak bedbinliklerden, kötümserliklerden uzaklaşarak
günlük güneşlik günlere açılma yollarını araştırmak, yaşamın esas kurallarından biri
olduğunu unutmamalıyız. ”
Ömer Lütfi Kültür Derneğinin düzenlendiği anlamlı ve
belki de Kırcaali Türk Edebiyatı Tarihinde eşi benzeri
olmayan Anadilimiz Türkçe
ile yazılı şiir kitapları tanıtımına ilgi büyüktü. Şiir severler arasında Belediye
Başkanı Hasan Azis ve eşi,
başkan yardımcısı Kehayova, Dernek yönetimi, kültür
alanında etniklik yürüten diğer derneklerden temsilciler,

Türk Dili sevdalıları ve genci
büyüğü buradaydı. Gecenin
Onur konuğu Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu
Cüneyt Yavuzcan’ı temsilen
Başkonsolos Yardımcısı Füsun Beyazkılıç da misafirler
arasındaydı.
Şiirler okundu, konuşmalar yapıldı. Sözü alan gerek
Nurettin Mehmet, gerek Sadullah Emurllah gerekse de
Bayram Kuşku Türkçenin
önemine dikkat çekerek iki
şairi de yapmış oldukları
çalışmalardan dolayı kutladılar.
Başkan Azis konuşmasında, bu çalışmalar sayesinde
Bulgaristan Türk Edebiyatının biraz daha ileri yönde

yol aldığı düşüncesinde olduğunu, bu tür çalışmaları
her zaman desteklediğini ve
çok yakın zamanda Kırcaalili şair ve yazarlar içeren
birkaç ciltlik yeni bir kitabın
hazırlanmasına başlanacağı
müjdesini verdi.
T.C. Filibe Başkonsolos
Yardımcısı Füsun Beyazkılıç,
ondan önce söz alan değerli misafirlerin konuşmalarını
dikkatle dinlendiğini, çok güzel konulara değinildiğini ve
Başkonsolosluk olarak her
şekilde, her türlü desteğe
hazır olduklarını dile getirdi.
Sözü en son alan, Fehime
Hanımın dünürü oldu. Kader
arkadaşının, acıyı paylaştığı
arkadaşının yazmış olduğu
şiirlerde kendisini bulduğunu ve okuduğunu söyledi.
Ve ancak bir Türk anasının
söyleyebileceği sözlerle geceye damgasını vurdu. “Allah kimseye nasip etmesin,
düşmanımıza dahi evlat acısı yaşatmasın.”
Sadece iki yeni şiir kitabı
tanıtımı deyip geçilemeyecek kadar değerli gecede,
Rodoplar ve Deliorman da
buluştu. Bulgaristan Türkçesi
sevindi, güldü ve gülümsedi
hem de acı ve yaşam dersi
dolu şiirlerde. Türkçemiz yeniden göz kırptı Bulgaristan
Türk Edebiyatı Uyanış Devri
arifesinde.

