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Türkiye Büyükelçiliği Rezidansında 
Dünya Kadınlar Günü Kutlaması 

Türkiye'nin Sofya Büyükel-
çiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyla resepsiyon 
düzenledi.
B ü y ü k e l ç i  S ü l e y m a n 

Gökçe'nin ikametgahında yapı-
lan resepsiyona Bulgaristan'ın 
önde gelen kültür çevreleri 
temsilcileri ve yabancı diplo-
mat eşleri katıldı. Dernek üye-
leri ile Türkiye ve Bulgaristan 
vatandaşı kadınların bir araya 
geldiği kutlamada, Milletvekil-
leri Şabanali Ahmed, Aydoğan 
Ali ve Hüseyin Hafızov’un eş-

leri ile Cebel Belediye Başkanı 
Bahri Ömer’in eşi de davetliler 
arasında yer aldılar. 
Bulgar - Türk Kadınları Dost-

luk Derneği Başkanı Sevinç 
Karaoğlan, burada yaptığı 
konuşmada, "Sorunlarla baş 
edebilme konusunda kadınların 
görüş ve sağduyulu tavsiyele-
rine kulak veren erkekler daha 
çok olsaydı, çok daha mutlu bir 
dünyada yaşardık" dedi.
Türkiye'nin Sofya Büyükel-

çiliği İkinci Müsteşarı Bey-
za Peker, Bulgar - Türk Ka-

dınları Dostluk Derneği'nin 
Bulgaristan'da yıllardır sürdür-
düğü faaliyetlerine Türkiye'nin 
önemli katkılarda bulunduğunu 
söyledi.
Sofya'da yıllardır faaliyet 

gösteren Uluslararası Kadınlar 
Kulübü'nün (IWC) düzenlediği 
kermeste Türkiye'nin en büyük 
satış hasılatını elde ettiğini be-
lirten Peker, tüm gelirin ihtiyacı 
olan kişilere bağışlanacağını, 
Türk ve Bulgar kadınların buna 
katkı sağlamış olmasından bü-
yük memnuniyet duyduklarını 

ifade etti.
Derneğin Genel Sekreteri 

Mariya Doğan da Sofya'daki 
Türk ve Bulgar kadınlarının or-
tak çalışmalarını tanıttı.
Seçkin eserlerden oluşan 

klasik müzik konseriyle devam 
eden kutlamada konuklara 16 
Mart'ta başlayacak Sofya Film 
Festivali'ndeki 4 Türk filmi için 
bilet hediye edildi.
                    Kırcaali Haber

Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) par-
tisinin kurucusu Milletvekili Lütfi Mestan, Bulgaristan Meclisi’nde 
Seçim Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 
görüşülmesinde, “Ana dilinde seçim kampanyasının yasaklanması 
doğal bir hakkın çiğnenmesidir, bu yüzden er veya geç Seçim Ka-

nunu’ndaki buna ilişkin 
hükümler yürürlükten 
kaldırılacak” dedi. 

Mestan’ın ifadesine 
göre Bulgaristan, Av-
rupa Birliği üyesi ül-
keler arasında seçim 
kampanyasında ana 
dili kullanılmasının ya-
sak olduğu tek ülkedir. 
Mestan, bu yasağın 
yürürlükten kaldırılaca-
ğını, fakat muhtemelen 

bunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin(AİHM) Bulgaristan’ı 
mahkum etmesi sonucunda olacağını düşünüyor. 

Mestan, “Ben Bulgaristan’a karşı dava açtım. Çünkü o tek parti 
zihniyetinin totaliter artıklarının ortadan kaldırılması gerekir” diye 
konuştu. 

Mestan, tezine şöyle açıklık getirdi: ”Yalnızca iki ay sonra alfa-
be bayramı olarak da bilinen Slav alfabesini yaratan Aziz Kiril ve 
Metodiy kardeşlerin anıldığı 24 Mayıs- Bulgar Eğitim, Kültür ve 
Yazma Bayramı’nı kutlayacağız. 24 Mayıs, Alfabe Bayramı’ndan 
daha büyük bir anlam taşıyor. Bu bayramın asıl anlamı bundan 
yaklaşık 12 asır önce her bir halkın kendi dilinde ibadet etme öz-
gürlüğü hakkını korumak için Yunanca, Latince ve İbranice olarak 
yalnız üç dili ibadet dili kabul edenlerle mücadele eden Aziz Kiril 
ve Metodiy kardeşlerin anılmasıdır”. 

Mestan, geçen yıl seçim kampanyasının açılışında ana dilinde 
katılımcıların Kurban Bayramı’nı tebrik ettiği için 2000 leva ceza 
ödediğini hatırlattı. 

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Eski Başkanı, “Kiril Filozof 
nerede, biz neredeyiz. Aklımız varsa bu yasağın kaldırılması lazım” 
diye belirtti.                                                           Kırcaali Haber

Lütfi Mestan: ”Ana dilinde 
seçim propagandası 

yapılacak”
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Bulgaristan Türk Edebiyatında Dağ Konusu
Rumeli ve Balkanlarda 

Osmanlı hakimiyeti 13 
yüzyılın ortalarında bal 
ile başlamış ve 550 yıl 
devam ettikten sonra yir-
minci asrın başlarında, 
ne yazık ki, kan ile sona 
ermiştir. Daha sonra bu 
topraklarda kalıp yaşam-
larını sürdüren evlât-ı fa-
tihan ve onların torunları 
benliklerini, adet ve gele-
neklerini, İslamiyet’i koru-
ma mücadelesi vermişler, 
sözlü ve yazılı edebiyatını 
geliştirmişlerdir.

Çağdaş Bulgar istan 
Türk Edebiyatında Dağ 
konusu ve kavramı esas 
yer almaktadır. Zaten 
Bulgaristanlı Türklerin ço-
ğunluğu dağlık bölgelere 
yerleşmiş, geçimini taşın 
suyunu sıkarak sağlamış 
ve sağlamaktadır. Bu ne-
denle de yaratıcılar Dağı 
ve Dağlıyı yapıtlarında 
aksettirmeyi boyun bor-
cu olarak bilmişler ve bil-
mektedir.

Tarihte 93 Harbi olarak 
bilinen Rus – Osmanlı sa-
vaşından hemen sonra eli 
kalem tutan yaşlı kuşak, 
dağların güzellikleriyle 
kendilerini avutmuş ve 
savaş yaralarını sarmış-
lar. Bunlardan en kal-
burüstü olan dört şairin 
şiirlerine bir göz atalım. 
Bulgaristanlı Türklerin 
edebiyatının temelleri za-
ten bundan sonra atılıyor. 
İlk yetenekler duygularını 
şiire dökmüşler, yaratıcı-
lıklarına şiirle başlamış-
lardır.

Bakın,1885 yılı Razgrad 
( Erazgrad ) ilinin Ballıpı-
nar ( Kubrat ) belediyesi-
ne bağlı Caferler ( Sevar 
) köyünde gözlerini dün-
yaya açan MUHARREM 
YUMUK, “ KOCABAL-
KAN” şiirinde 

“Nice yüksek dağların 
var,

Ne derin alçakların var,
Geçilmez ırmakların var,
Yol ver bana Kocabal-

kan!“
diyerek ifade ediyor bu 

dağ silsilesinin büyüklü-
ğünü.

Nevrekop kasabasına 
bağlı Satofça köyü do-
ğumlu MEHMET BEH-
ÇET PERİM “ GEÇİT 
VER KAMÇI “ şiirinde 
dağları aşarak Kamçı ır-
mağına ulaşıyor ve ondan 

geçit arzediyor.
“Yola çıktım erken.....sa-

bah olmadan,
Bin dağ aştım hâlâ yo-

rulmadan,
Ulaşsın efkârım, akşam 

olmadan,
Koşayım yolumda GE-

ÇİT VER KAMÇI .“
Evet şair, bin dağ aşıyor, 

yorulmadan, çünkü dağ 
havası temizdir, yolları 
serin , ortamı şirindir, kuş 
cıvıltısı, dalların hışıltısıy-
la, yormaz yolcuyu.

1890 yılı, Kırcaali ili Eğ-
ridere belediyesinin El-
malı ( Yabılkovest) köyü 
doğumlu, Gümülc ine 
Nüvvab mezunu İZZET 
DİNÇ, 1950 yılı Türkiye 
‘ ye göç eder, ille gözü, 
gönlü doğduğu toprak-
larda, Rodoplarda kalır. 

Oraların yad ellerde kal-
masına üzülür de üzülür 
ve “ Rodoplar “ şiirine şu 
dizeleri döktürür.

“Ah Rodoplar ne yaman,
Yurdumuzdu bir zaman.
Şimdi yad ellerde O,

Çağırırken el’ aman“.
Gene Bulgaristanlı Türk-

lerin kalbur üstü şairlerin-
den 1908 Osmanpazarı 
( Omurtag ) doğumlu 
MEHMET FİKRİ, Pirin 
dağının güzelliğini şöyle 
dile getiriyor :

“Güzel Pirin, Güzel Pirin

Yaz günleri pek şirin
Hoş hoş kokar çiçeklerin
Eserken yel serin serin “
Daha sonraki yıllarda 

ve özellikle 1912 Balkan 
Savaşı’ndan sonra Bul-
garistanlı Türklerden, 
orta kuşak yaratıcıları 
ön alıyor. Bu dönem-
de şiir edebiyat türünün 
yanı sıra öykü ve roman 
türleri üzerinde kalem 
oynatanlar da beliriyor. 
Bu yaratıcılara ben, orta 
dönem yetenekleri olarak 
belirtiyorum ki, bu dönem 
Bulgaristan’ da totaliter 
rejimin yıkılmasına, yani 
1989 yılına kadar uzanır.

Bu kuşaktan çok de-
ğerli bir yaratıcımız 1926 
Erazgrat doğumlu AH-
MET ŞERİF ŞEREFLİ, “ 

ADIM ADIM MEMLEKET 
“ kitabında “ Papatyalar 
açmış, gelincikler açmış. 
Ne gönül alıcı, ne hoş bu 
manzara ! Mavi dağlar 
başına tül atmış ....“, diye 
heyecanlanmış, memle-

keti karşısında , arkasını 
getirip, duygularını kalıba 
koyamamış.

Bulgaristanlı Türkle-
r in özde şair ler inden 
Ardino’lu (Eğridere’li) RA-
SİM BİLAZEROĞLU şiir-
lerinin çoğunu doğduğu 
dağ köyü Ahryansko (Er-

cek) ve diyarı Rodoplar’a 
adamış.

“Rodopların koynunda 
güzleyerek akarsın

Yeşillikler içinde mavi 
göğe bakarsın

Dalgalanarak koştun 
hep tarih boyu böyle

Neler gördün geçirdin?
Ulusuna sen söyle...”
dizileriye sesleniyor Ro-

dop’ları ikiye bölüp geçen 
Arda nehrine.

Orta direk edebiyatımı-
zın ilk romancılarından 
biri olan HALİT ALİOS-
MAN DAĞLI, “ SAÇI-
LAN KIVILCIMLAR “ 
adlı romanının konusu 
Rodop yöresindeki Türk-
lerin yaşamıdır. Olaylar 
Kırcaali’nin bir dağ kö-
yünde gelişir. Yollarla ör-
tülü “ Vardar “ dağlarında 
yaşam kavgası veren, 
Türk insanının, dağlının 
iç dünyasını aksettirir. 
Yazar kaleme aldığı ilk 
öykülerini “ Dağlının Oğlu 
“ kitabında yayımlar ve 
bundan dolayı da DAĞLI 
soy ismini alır. O, daha 
sonraki yapıtlarında da 
adı üstüne bu dağlardan 
ayrılmamış, hep oralara, 
o doğdu topraklara bağlı-
lığını ifade etmiştir.

Yazar “AYDINLIĞIN 
ÖKSÜZLERİ “ romanın-
da dağ başındaki sabahı 
bakın nasıl ifade ediyor:

“Tepeler in ardından 
kükreyen bir beyazlık 
şimdi de dağ sivrilerini 
aydınlatıyordu. Hep öyle 
oluyordu zaten yavaş ya-
vaş alçaklara iniyor, çayır 
çimen üzerine yayılınca 
çığ damlacıkları boncuk 
boncuk ışıyordu.

Hava ısınmaya başlayın-
ca yamaçlara serpilmiş 
inci taneleri birer birer 

sönüyor, aydın gündüz-
lere kavuşan toprakları 
boydan boya yeşil ağaç, 
çiçek çimen kokuları do-
kuyordu .” Ayni yapıtının 
başka bir yerinde yazar 
akşamın yaklaştığını “ 
Güneş dağların sivrilerine 
doğru devilmiş neredeyse 
battı batacaktı “, diyerek 
belirtiyor.

H A LİT  A LİOSM A N 
DAĞLI ,  “DOKSANLI 
YILLARDA ADIMLARIN 
YALNIZLIĞI“ derlemesin-
deki “ÖZLENEN YURT 
UFUKLAR“ adlı dene-
mesinde dağ patikalarının 
tepeleri birbirine örmesini 
hayalide canlandırarak : “ 
Yüksekten bakılınca ince 
ince yolları göze çarpar 
tepelerden aşağılara 
doğru salınan. Bu ince 
dağ yolları, tepeleri gö-
rünmeyen bir yerlere ka-
lın urganlarla bağlamışlar 
gibi yansır insanın hayal 
gücüne.” Olarak belirtiyor.

Orta kuşağın en yete-
nekli ve üretken yaratı-
larından Kırcaali ili Kru-
movgrad (Koşukavak) 
doğumlu ÖMER OSMAN 
EREDORUK sağlığında 
15 den fazla kitap yazdı. 
Kitaplarında ele aldığı ko-
nular Bulgaristanlı Türk-
lerin yaşamı ve asimilas-
yona karşı mücadeleleri. 
Olaylar Ürpek ve Damlalı 
dağlarında ve bu dağların 
eteklerinde gelişip Stara 
Zagora (Eski Zağra ) 
mahpushanesine, Belene 
ölüm adasına kadar uza-
nıyor. 1944 yılı komünist 
iktidarından sonra baş-
layan değişim yönünün 
farkına varmasını o “ Ben 
de, batıya ağnayan güne-
şin, dağlara, ormanlara 
serpelediği ışık yağmu-
runu seyrederek, değişim 
kavramına kendi anlayış 
ve görüşüm açısından 
açıklık getirmeye çalışı-
yorum. “ Bu gelişimin, 
gün gelip de Türklerin 
başına felaket getirece-
ğini, yazar daha komünist 
devriminin ilk yıllarında 
fark ediyor ve “ Ağlatırsa 
Mevlâm yine Güldürür 
“ romanında, ilk yıllarda 
dağlara yağan bu ışık 
yağmuru daha sonraki 
yıllarda gide gide fırtına-
ya, doluya ve en sonunda 
da kara kışa döndüğünü 
büyük bir ustalıkla akset-
tiriyor. “ HÂLÂ SERVİLER 
DE AĞLIYORLAR MI ?“ 
öyküsünde dağ başında 
Ay Dede’nin doğuşunu 
şöyle aksettiriyor : “ Do-
lunay göründü Damlalı 
Dağ başında bir gümüş 
tepsi gibi “.

Yakında yaşama veda 
eden ozan Ardino ( Eğ-
ridere ) doğumlu NACİ 
FERHADOV’ a kulak ve-
rin sevgilisini nasıl çağı-
rıyor :

“Gel, hadi gel, dumanlı 
dağ başından

Güneş gibi çık da gel,
Işıl ışıl saçlarını, omuzu-

na yık ta gel “
Zaten ozanın ilk şiir ki-

tabı “ DAĞLI VE DENİZ “ 
başlıklıdır.

Başka bir ozanımız RE-
CEP KÜPÇÜ “ RODOP-
LAR ” şiirinde yüreğinde-
ki dağla hasbihal ediyor 
ve soruyor:

“Sen, baba kaygısından 
yoksul çocuklar

Büyüten,
Canımın içi Rodoplar
Babaları gurbetten top-

ladın mı?
Bağrına artık. “
Gene edebiyatımızda 

ad yapmış ozanlardan 
biri FAİK ARDA “Benim“ 
şiirinde:

“Bu dağlar benim dağ-
larım

Yollarıyla beraber...
Bu bahçe benim bah-

çem
Gülleriyle beraber “.
diye ifade ediyor, dağla-

ra vurgunluğunu. 
“ANDIZLIK DAĞLARIN-

DAN KÖYÜME KADAR“ 
başlıklı şirinde bu dağ-
larca uzayıp giden keçi 
patikalarından hayalen 
köyüne yöneliyor, şimdi-
ki döşeli asfaltın altında 
çocuk izlerini arıyor. Na-
çar geçen çocukluğunu 
anımsıyor : 

“Bu gece köyüme giden 
bir yolcuyum 

Andızlık dağlarında
Yürürüm yavaş yavaş
Kıvram dolam yolların-

da “
İfadesiyle hayallere 

dalıp, ince patikalarınca 
ilerliyor.

Dağ sevgisi şairin kalbi-
ni kapsamış, başka sev-
giye yer bırakmamış ve 
“GELİRORUM“ şiirinde 
o kendi kendine şaşıyor:

“Şu koskoca dağlar
Küçücük kalbime
Nasıl sığmışlar
Bilemiyorum.
Bırak oralarını 
Gel artık, diyorsunuz
Buralarıma tutkum
Dağlardan yücedir
Gelemiyorum,
Bilemiyorum“
Gene o başka bir yapıtı 

“RUMELİ GIZANI“ şiirin-
de:

“Ben Rumeli’li
Gazallık gızanı Faik 

Arda
Şu koskoca dağlar
Küçük kalbime nasıl sığ-

mışlar
Bilemiyorum.
Gel buralara, diyorsu-

nuz
Gelemiyorum
Gazal içinde büyüyen
Boğaziçi’nde yaşaya-

maz! “
Sözleriyle haykırıyor 

Devamı sayfa 3’te
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Rododlar’dan neden ay-
rılamadığını.

Bulgaristanlı Türklerin 
yetiştirdiği genç kuşak 
yaratıcıları kendi yapıtla-
rını 1989 yılından sonra, 
demokrasi döneminde 
beyaz kağıda döktü. 
Sayıları hayli. Ben on-
lardan birkaçının yapıt-
larındaki dağ konusunu 
ele aldım. Bu kuşağın en 
önde gelen şairlerinden 
biri MEHMET TÜRKER. 
Yazar şimdiye kadar üç 
hatıra, bir eleştiri kitabı, 
üç roman ve bir de öykü 
derlemesi yayımladı. Ya-
zar Dağlıdır. Bütün yapıt-
larındaki olaylar, kahra-
manlar, oturup kalkmalar 
hep dağlarda geçer. O, 
“KÖYÜN ÇALIKUŞU“ öy-
küsünde memleket içerle-
rinden kendi yöresine öğ-
retmen atanan genç kızın 
köye gelişini şöyle akset-
tiriyor : “ Genç öğretmen 
kız bir hayli yürüdükten 
sonra ilk köye ulaştı. Bir 
çeyrek saat daha yürü-
düğünde ta aşağılarda 
büyük bir derenin iki ya-
macına serpilmiş, üç dört 
mahallelik bir köy görün-
dü. Etrafı çerpeçevre ço-
rak tepeler, yamaçlarda 
birer yama misali tarlalar, 
birçok meyve ağaçları ve 
kırlarda otlayan küçük ve 
büyük baş hayvanlar var-
dı.”

Gene o kuşak şairlerin-
den DURAH ALİ “ Cilveli 
Seda “ şiirinde dağ başı 
köyündeki kış manzarası-
nı şöyle çiziyor:

“Bizim Rodoplar’a
Kar yağdı lapa lapa

Sabahları pencere cam-
larında

Buz çiçekleri“
Başka b i r  şa i r imiz 

Eğr idere’ l i  SAFFET 
EREN “DAĞLAR, RÜZ-
ĞARLAR VE YALNIZLI-
ĞIM“ şirinde, 1984-1989 
yılları asimilasyon neti-
cesi dağların boşalması-
nı, tepeleri birbirine bağ-
layan patikalarda insan 
selinin yok olmasını şu 
biçim ifade ediyor :

“Bu bizim dağların uya-
nışı

Hani zıngır zıngır, çan 
sesleriyle başlardı

Ak güller açardı gülen 
yüzlerde,

Toprak beklerdi tohumu-
nu “

İki dilde, Türkçe ve Bul-
garca yazan EMEL BA-
LIKÇI Orta Rodoplar’ın 
şirin bir köyünde açar 
dünyaya gözlerini. O, 
kendini dağlardan ayıra-
maz zaten. Yapıtları boy-
dan boya dağlarla, doğa 
ile iç içedir. “YÖRÜK LA-
NETİ“ kitabına giren öy-
külerinin her tümcesinde 
dağı ve dağlıyı görmek 
mümkün. “ HABİBE VE 
IRSIZ ( hırsız ) TEPE “ 
öyküsünde “ Irsız tepe! Ir-
sızların payitaht yeri! Boş 
bir alan. Değişik bitkiler, 
funda çalılar yıllar önce 
dolaylamış etrafı “ olarak 
belirtiyor hırsızların baş 
toplanma yeri olan tepe-
yi. Eşi MEHMET ALEV’İN 
öykülerinde, denemele-
rinde ve diğer yazılarında 
işlediği konular genellik-
le dağlar ve dağ insanı-
nın yaşam serüvenidir. “ 
GÖZ HAKKI ELMALARI 
“ kitabına giren öyküleri 
ve “ DUT SOFRASI’ da 

Bulgaristan Türk Edebiyatında 
Dağ Konusu topladığı denemeler hep 

bu cümledendir.
Çok yetenekli şairlerden 

biri HABİBE AHMEDOVA 
heyecana gelerek dağla-
rın güzelliğini “ RODOP 
DAĞIM “ şiirinde şöyle 
haykırıyor:

“NEREYE GİTSEM
DÜŞÜNCELERİMDE 

SEN VARSIN
SANKİ BİRŞEYSİN
HER YERDESİN
UYKUMU KAÇIRAN 

BİR SEVDASIN “.
Evet, şaire hanımın ken-

di dağlarına, Rodoplara 
vurgunluğu bir sevda. 
Düşüncelerinde hep o 
dağ var, ona vurgunluğu, 
özlemi, uykusunu bile ka-
çırıyor. Hayalen o, nere-
ye baksa hep Rodop’ları 
görüyor, onunla yatıp, 
onunla kalkıyor. Güzel-
liğini, şirinliğini içinde, 
kalbinde taşıyor. Habibe 
Hanım’ın dağ aşkı bede-
ninde, onun ayrılmaz bir 
parçası.

Sayın MERCAN CİVAN 
Hanım “ SENİ ANLAT-
MAK “ kitabında bakın 
kendi yöre insanının 
hoşgörüsünü, can ciğer 
oluşunu ne ile bağlıyor 
: “ O narin ak ağaçların 
( huş ağacı) öyle selam 
verircesine eğilmeleri yok 
mu, sanki onlardan öğ-
rendik rastladığımıza se-
lam vermeyi. Kimse bize 
sormuyordu “ Sen neden 
tanımadığın insana selam 
veriyorsun ?, diye. Korku, 
endişe tanımıyorduk. “

İtiraf etmek gerekirse, 
araştırmamla ilgili, söz-
lükler de, ansiklopediler 
de dağa ait bilgilere rast-
ladım. İlle dağlı deyimine 
dair bilgiler kesat. Bakın 
Mercan Hanım “ Eğri-
dereli kızın notları “ de-
nemesinde dağlıyı nasıl 

tarif etmiş: Kurnaz, uya-
nık, yırtıcı insanlar, dağda 
- tepede köylüler, tutum-
lu, tuttuğunu koparan, 
yaratıcı insanlar”. Zaten 
dağlı yürürken yüksekten 
basar, tepeden seyreder 
alçakları, etrafı. Bu tutu-
muyla belli eder, adım 
başına, kendinin dağlı 
olduğunu.

Ben, bu araştırmama 
başlarken “ Ne olacak 
canım, edebiyatta dağ 
konusundan!? “ dedim. 
“ Yazmaya, araştırma-
ya bile değmez “ diye 
düşündüm. Heveslenip 
konu üzerinde araştır-
maya başlayınca, dağ 
denizinin topuklara ka-
dar olmadığının farkına 
vardım. O deniz öyle bir 
deniz ki, dalgaları, yüksek 
dağlar misali, yüzmesini 
bilmeyeni alıp götürecek, 
aklını alacak, motorunu 
yakacak. Ben bu konuy-
la ilgili Bulgaristan Türk 
Edebiyatına yalnız bir kuş 
bakışı yaptım. Yukarıda 
zikrettiğim yaratıcıların 
yapıtlarından birer ikişer 
cümle, dörtlük aldım. Bir 
bilseniz daha ne kadar 
şahane dağ tasvirleri var. 
Onlar, yaratıcı gücü ve 
hayalleriyle dağlarımı-
zın güzelliğini, şirinliğini, 
kuşunu, kurdunu, ağacı-
nı, dalını, ırmağını, kar-
puz çatlatan pınarlarını, 
vadilerini akıl almaz bir 
biçimde tasvir edip eser-
lerinde yer vermişler. Ne 
mutlu onlara. Bizim bura 
dağların alçak, yüksek 
doruklarından ilham ala-
rak, güzelliklerini edebi, 
akıcı bir dille anlatmayı 
başaran yaratıcılarımıza.

Mustafa BAYRAMALİ

2. sayfadan devam

   Soykırım
Ben çocuktum 
Ama hatırlıyorum
Unutamam o acı günleri
Bin dokuz yüz seksen dört yılının sonbaha-
rında 
Soykırım süreci başladı Bulgaristan’da
Kara bulutlar çöktü üzerimize
Jivkov göz dikti Türklüğümüze
Önce dilimize, dinimize saldırdı
Sonra örf ve adetleri yasakladı 
Geceleri gizlice basıldı köylerimiz 
Silah zoruyla değiştirildi isimlerimiz
Soydaş dağlara kaçtı, kulübelerde yaşadı
Akla gelmeyecek işkencelere maruz kaldı 
Mücadele kararı aldı yiğitlerimiz 
Meydanlara yürüdü on binlerimiz
Tankla, tüfekle dağıttılar kalabalıkları
Ama susturamadılar arşı inleten çığlıkları
Tosçalı, Hallar, Sütkesiği’nde yakılan özgürlük 
meşalesi
Killi, Mestanlı, Cebel , Kırcaali’de gözyüzüne 
yükseldi 
On binler, yüz binler, milyonlar oldu
En büyük kahramanlar şehit oldu
Belene zindanına kapatıldı önderlerimiz
Sürgüne gönderildi en güçlü kalemlerimiz
Türk direnişinin simgesi Türkan bebek
Kayalıoba köyünde mezarı hala tek 
Ey Jivkov, zalim Jivkov!
Şimdi rahat mı uyuyorsun kabrinde?!
Ne suçu vardı dürüst, çalışkan Türk halkımın 
Ne suçu vardı toprak olmuş atalarımın 
Ne suçu vardı el kadar masum bir bebeğin
Ne suçu vardı Müslüman kardeşlerimin 
Bunca zülüm, bunca kan niye
Sen neyin bedelini ödettin bize?!
Otogarda babama Türkçe konuşma cezası 
kesildi 
O zamandan beri Bulgarca bir türlü içime 
sinmedi
Şarkıcı Rositsa Kirilova’nın hayranıydım ben 
Ama hala nefret ediyorum Rositsa ismimden
Bütün diktatörler gibi senin de sonun feci oldu 
Bulgaristan tarihinde soykırım kara leke oldu 
Ey Jivkov, zalim Jivkov!
Tarih affetmeyecek seni!

                         Resmiye Mümün
                         28 Aralık 2014, Kırcaali

Ardino Belediye Çocuk Kompleksi, heyecan 
verici bir konser sundu

Ardino (Eğridere) Be-
lediye Çocuk Komp-
leksi, kasabanın sa-
kinleri ve misafirleri 
için heyecan verici bir 
konser programı hazır-
ladı. Kompleksin çatısı 
altındaki çocuk dans 
grupları, “Dans Grup-
ları Oluşturup, Ardino 
İlçesinde Çocuk ve 
Öğrencilerin Kültürel 
Kimliklerinin Oluşturul-
ması ve Geliştirilmesi” 
projesi kapsamında 
büyük bir neşe ve 
coşkuyla, “Dansın Bü-
yüsüyle Birlikte Olalım” 

başlığı altında bir prog-
ram sundu. 
Neylan Sarali’nin ko-

reograflığını yaptığı 

dans gruplarında yer 
alan yetenekli öğren-
cilerin sunduğu Bulgar 
horası olan Payduşko, 

Tuna horaları ve Türk 
halay gösterileri salon-
daki izleyicilerden bol 
bol alkış aldı. 
Necla Hayrulova’nın 

yönetiminde faaliyet 
sürdüren Türkçe Ku-
lübü çocukları da Bul-
garca ve Türkçe şiir-
lerden oluşan bir şiir 
dinletisiyle programa 
renk kattı. 
Konserde konuklar 

arasında Ardino Be-
lediye Başkanı Resmi 
Murat, Meclis Başkanı 
Sezgin Bayram ve Be-
lediye Başkan Yardım-
cısı İzzet Şaban hazır 
bulundu.
Projeyi gerçekleş-

t i rmesinden dola -
yı Belediye Çocuk 
Kompleksi’ni tebrik 
eden Resmi Murat, 
“Bizim kimliğimizi, kül-
türümüzü korumamız 
gerekir. Böylece büyük 
Avrupa ailesinin bir 
parçası olacağız” dedi. 
Ardino Belediye Ço-

cuk Kompleksi Müdü-
rü ve proje yöneticisi 
Semiha Gülestanova, 
dans gruplarındaki 
küçük katılımcılara ve 
projeye destekleri için 
anne-babalarına te-
şekkür etti. 

Be led i ye  Ç o c uk 
Kompleksi’nin pro -
jesi Eğitim ve Bilim 
Bakanlığı’na bağlı Et-
nik Azınlıklardan Ço-
cuk ve Öğrencilerin 
Eğitim Entegrasyon 
Merkezi tarafından fi-
nanse ediliyor. Etnik 
azınlıklardan çocuk ve 
öğrencilere yönelik bu 
girişimle geleneksel 
halk müziği ve dans-
larının öğretilmesiyle 
kültürel kimliklerinin 
korunması ve gelişti-
rilmesi amaçlanıyor.
        Güner ŞÜKRÜ
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DOST Partisi Bulgaristan Vatandaşlarından Destek Bekliyor
HÖH’den ayrılan eski 

Genel  Başkan Lütv i 
Mestan’ın temelini attığı 
DOST partisinin kurucu-
ları, Türkiye ve Avrupa’da 
yaşayan Bulgaristan va-
tandaşlarından büyük ilgi 
bekliyor.

Bulgaristan’da üyelerinin 
çoğunluğunu Türklerin 
oluşturduğu muhalefet-
teki Hak ve Özgürlükler 
Hareket i ’nden (HÖH) 
ihraç edilen milletvekili 
Lütvi Mestan’ın kuruluş 
temelini attığı DOST par-
tisinin kurucularına göre, 
yeni oluşum, Türkiye ve 
Avrupa ülkelerinden bü-
yük destek görecek.

' 'Sorumluluk, Özgür-
lük ve Hoşgörü İçin De-
mokratlar Partisi'' olarak 
adlandırılan projenin ilk 
kuruluş toplantısına katı-
lanlar, ülkede son 26 yıldır 
azınlıkların hak ve özgür-
lüklerini savunmaya çalı-
şan HÖH’nin misyonunu 
tamamladığını öne sürü-
yor.

Bulgar siyasetinin taze 
kana ihtiyaç duyduğunu 
savunan kurucular, insan-
ların daha demokratik ya-
pıya sahip, yüzü insanlara 
dönük ve onların gerçek 
sorunları ile ilgilenecek 
bir siyasi temsil aradıkla-
rını ifade ediyor.

Bulgaristan’ın 1989 yı-
lına dek ülkedeki Türk 
ve Müslümanlara karşı 
sürdürdüğü asimilasyon 
kampanyası sırasında 
yurt dışına sürülen birçok 
vatandaş, DOST partisi-
nin ilk toplantısına gele-
rek “daha demokratik bir 
Bulgaristan istediklerini” 
belirtti.

Balkan Rumeli Türkleri 

Konfederasyonu Genel 
Başkanı Zürfettin Hacıoğ-
lu, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, toplantıya 
onurlu bir Bulgaristan va-
tandaşı, ülkesinden za-
manında zorla kovulmuş 
olan bir kişinin bilinci ile 
geldiğini söyledi.

Hem Bulgaristan’da hem 
de gurbette yaşayanların 
çıkarlarını savunacağına 
umut ettiği DOST’tan bek-
lentilerini anlatan Hacıoğ-
lu, “Sıradan bir vatandaş 
olarak bu partiye destek 
verirken üç şey istiyorum, 
demokrasi, demokrasi ve 
demokrasi” dedi.

Lütvi Mestan’ın, HÖH 
Onursal Başkanı Ahmet 
Doğan’ın isteği üzerine 
“söz hakkı almadan, tek 
celsede kovulduğunu” 
vurgulayan Hacıoğlu, 
“Aldatılmışım, hatta öte-
sinde kendimi kullanılmış 
olarak hissediyorum” diye 
konuştu.

Türk iye’de ve Bat ı 

Avrupa’da yaşayan çok 
sayıda Türk ve başka 
kökenli Bulgaristan va-
tandaşının kendisi gibi 
düşündüğünü öne süren 
Zürfettin Hacıoğlu, halkın 
gerçek isteklerine yanıt 
verebilecek yeni bir parti-
nin yurt dışından 380 bine 
yakın oy alabileceğini sa-
vundu.

HÖH’nin 26 yıl öncesi 
kurucu üyelerinden biri 
olan ancak Lütvi Mestan’a 
gösterilen tavırdan dolayı 
partiden hem de partinin 
Kırcaali Bölge Teşkila-
tı Başkanlığından istifa 
eden Cebel Belediye 
Başkanı Bahri Ömer de 
DOST’un kurucu üyeleri 
arasında bulunuyor.

Ömer, şöyle devam etti:
''Kardeşlerimiz sürgün 

edildi. Yüzlercesi katle-
dildi. Biz dedik, böyle ol-
maz. Kırcaali’deki HÖH 
kurucuların yarısından 
fazlası DOST partisinin 
kuruluşuna geldi. Hak 

ve Özgürlükler Hareketi 
artık bizi temsil etmiyor. 
Bizi temsil edecek parti 
istiyoruz.”

HÖH liderleri bölünme 
beklemiyor

DOST partisinin kurucu 
üyelerinin beyan ettiği 
görüşlere tamamen karşı 
fikirlerini dile getiren HÖH 
geçici eş başkanlarından 
Ruşen Rıza ise Lütvi 
Mestan’ın partiden ihraç 
edilmesinin zor bir karar 
olduğunu ancak partide 
bir bölünme beklenmedi-
ğini öne sürdü.

Rıza'ya göre Mestan'ın 
ihraç edilmesi tamamen iç 
bir mesele. Rıza gerek dış 
ülkelerle, gerekse başka 
jeopolitik faktörler ile ilişki-
si olmayan bu meselenin 
sonucunda getirilen çözü-
mün aslında HÖH'nin ola-
sı bölünmesini önlediğini 
savundu. "Biz partimizde 
bölünme beklemiyoruz" 
diyen Rıza, sözlerini şöy-
le sürdürdü: "Yaşanılan 

olayların sonucunda parti 
içinde veya Müslümanlar 
arasında bir bölünme, bir 
sorunun yaşanacağını dü-
şünmüyorum. Kendimiz 
bile birliğimizi bozmak 
istersek, her halde halk 
buna izin vermeyecek." 
Bulgaristan'da özellikle 
Türk ve Müslümanların 
oyları için DOST ile HÖH 
arasındaki yarış ise ya-
vaş yavaş ivme alırken, 
her iki partinin nisanda 
yapacakları kurultayların-
dan sonra siyasi tablonun 
daha netleşmesi bekleni-
yor. HÖH'nin gerçek lideri 
olarak gösterilen Onursal 
Başkan Ahmet Doğan, 17 
Aralık 2015'te evinde par-
tinin önde gelenleri için 
düzenlediği davette, son 
üç yıldır HÖH'nin genel 
başkanlığını yapan Lütvi 
Mestan'ı eleştirmişti. 

Doğan, Türk hava sa-
hasını ihlal eden Rus 
uçağının düşürülmesinin 
ardından parlamentodaki 
misafir tribününde bir ko-
nuşma yaparak, olayda 
NATO'nun ve müttefiği 
olan Türkiye'nin duruşu-
nu savunan Mestan'ın 
"büyük bir gaf yaptığını" 
söylemişti. Olaydan kısa 
bir sure sonra HÖH'nin 
Merkez İdare Bürosu'nu 
t o p l a n t ı y a  ç a ğ ı r a n 
Doğan'ın teklifi üzerine 
bu toplantıya davet edil-
meyen Mestan partiden 
ve parlamento grubundan 
ihraç edilmişti. Mestan ile 
hareket eden 5 milletvekili 
de HÖH grubundan istifa 
etmişti. HÖH'nin parla-
mentodaki milletvekili sa-
yısı ise 30'a düşmüştü.

          Anadolu Ajansi

Sözde Bulgar soykırım 
tanınması teklifi ertelendi

Bulgaristan Meclisi, aşırı ırkçı ve Türk düşmanı 
Ataka partisinin 1396-1913 yılları arasında Osmanlı 
İmparatorluğu tarafından sözde Bulgarlara soykırım 
uygulanmasının tanınması ve kınanması teklifini erte-
ledi. Teklifin görüşülmesinin ertelenmesini öneren Bul-
garistan Demokratik Merkezi Milletvekili Kınço Filipov, 
teklifin ilk önce Bulgaristan Bilimler Akademisi’nden 
uzmanların da davet edilmesiyle Dışişleri Komisyonu 
tarafından görüşülmesi gerektiğini söyledi. 

Ataka partisi, ülkenin Osmanlı egemenliğinde bu-
lunduğu sırada sözde Batak köyünde katliam ya-
şandığı iddia edilen 17 Mayıs gününün “Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Öldürülen Bulgarlara Saygı Günü” 
olarak ilan edilmesini istiyor. 

Türklere karşı ırkçı tavırlarıyla bilinen Vatansever 
Cephesi Koalisyonu Eşbaşkanı Krasimir Karakaçanov, 
“Artık altıncı kez bu teklifi yapıyoruz. Ertelemeye gerek 
yok, artık 25 yıldır erteliyoruz. 25 yıldır meselenin üstü 
kapatılıyor” dedi. 

Yapılan oylamada teklifin görüşülmesinin ertelen-
mesi önerisini 110 milletvekili desteklerken, 46’sı karşı 
çıktılar, 3’ü ise çekimser kaldı.

Çiftçilere doğrudan 
gelir desteği başladı
Tarım ve Gıda Bakanlığı’ndan çiftçilere doğrudan 

gelir desteği kampanyasının başladığı bildirildi. Destek 
tedbirleri aynı, fakat çiftçilerin dikkat etmesi gerektiği 
tedbirlerin uygulanmasına ilişkin yönetmelikte deği-
şiklikler var. 

Yönetmelikte değişikler, çiftçilerin hangi tedbire ne 
şekilde başvuruda bulunabilecekleri izah edilmesi için 
yapıldı. Değişiklerle finanse edilmesi talep edilen tarım 
alanlarından elde edilen asgari verimin ispat edilme-
sine ilişkin süreler somutlaştırılıyor. Uzmanların çift-
çilerin beyan ettikleri kültür bitkilerin ve hayvanların 
denetimini ne şekilde yapacakları da belirtiliyor. 

Doğrudan gelir desteğine başvuruda bulunan çift-
çilerin beyan formunu geri çekmeleri veya bir kısmını 
geri çekmelerine ilişkin süre de değiştiriliyor.

Bu yıl Devlet Tarım Fonu, çiftliklerin yapay olarak 
bölünüp bölünmediğini kapsamlı bir şekilde kontrol 
edecek. Bununla çiftlik sahiplerinin doğrudan gelir 
desteği kampanyası kapsamında haksız yere hibe 
almaları için yapay bir şekilde koşulların yaratılması 
fırsatlarının engellenmesi amaçlanıyor. 

Bakanlığın web sitesinde çiftçilere başvuru konusun-
da yardımcı olacak bir başvuru rehberi yayınlanacak.

Borisov’dan Yunan çiftçilerine teşekkür
Başbakan Boyko Bo-

risov, Yunan çiftçilerine 
sınırdaki kuşatmayı kal-
dırdıkları için teşekkür 
etti.
Borisov, “Beni doğru 

anladıkları için Yunan 
çiftçilerine ve polislere 
teşekkür ederim” dedi. 
Yunan çiftçileri, emek-

lilik reformu ve vergilen-
dirme sistemindeki de-
ğişikliğe karşı gerçek-
leştirdikleri greve son 
verdi. Bir aydan fazla 
süren protesto eylem-
leri sınır kapılarından 
geçişleri engellemişti. 
Başbakan, “Traktörler 

hemen sınırdan geri 
çekilmezse, Brüksel’de 
gerçekleşecek Türkiye 
ile Avrupa Birliği ara-
sındaki görüşmeyi bo-
zacağımıza dair Dışiş-
leri Bakanı ile birlikte 

Avrupa Birliği’ne mesaj 
gönderdik. Çiftçiler, ne 
demek istediğimi iyi an-

ladılar ve geri çekildiler. 
Umarım bir daha böyle 
bir şey yapmayı düşün-
mezler, çünkü ancak bu 
şekilde hareket etmenin 

etkili olduğu belli” diye 
belirtti. 
Borisov’un ifadelerine 

göre uluslararası mev-
zuata göre AB üyesi bir 
ülke görüşmeye katıl-
mazsa veya başka bir 
ülkeyi vekil kılmazsa, 

Avrupa Konseyi toplan-
tısı gerçekleştirilemiyor 
ve ülkemiz baskı aracı 

olarak tam da 
bu  du r umu 
kullanmıştır. 
B a ş b a k a n , 

“Komşularımız 
şunu bilsinler 
ki, bu onların 
sınırı sonuncu 
kuşatmasıy -
dı. Sınırımızı 
kapa t t ı k l a r ı 
anda Avrupa 
Konseyi top-
lantısına katıl-
mayacağımıza 
dair mektup 
göndereceğiz. 
Meslektaşla-

rım sınırda olup biteni 
gelip görsünler. Doğru 
anlaşıldığım için teşek-
kürler” diye konuştu.
           Kırcaali Haber
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Bulgaristan’da beş şehirde Zika virüsü bulaşma riski 
Aynı zamanda Ulusal 

Enfeksiyon ve Paraziter 
Hastalıklar Merkezi Mü-
dürü olan Ulusal Mikro-
biyoloji Danışmanı Prof. 
Dr. Todor Kantarciev, 
“Bulgaristan’da beş şe-
hirde Zika virüsü bulaş-
ma riski var. Bu şehirlerde 
2010 yılından beri Aedes 
türü sinekler çıkmaya 
başladı. Virüs Güney 
Amerika kıtasından bu tür 
sineklerin aracılığıyla geli-
yor. Riskli şehirler Burgaz, 
Varna, Plovdiv (Filibe), 
Pazarcık ve Blagoevgrad 
(Yukarıcuma)” diye uyarı-
da bulundu. Ülkede Zika 
virüs enfeksiyonları orta-
ya çıktığında nasıl hareket 
edilmesi gerektiği ve ne 
tür testlerin salgını tespit 
ettiğine dair ekibine tali-
matlar veren Prof. Kantar-
ciev, “Bu tür sinekler daha 
ilkbaharda Tuna bölgesin-
de bulunan illerde belire-
bilir. Buna sebep oralarda 
birçok bataklık yerler ve 
durgun su birikintilerinin 
bulunmasıdır” dedi. Şim-
diye kadar Aedes türü si-
neklerin ülkede Zika virü-
sünü bulaştırmadıklarının 

altını çizen Prof. Kantarci-
ev, Zika virüsünün Aedes 
türü sinek popülasyonuna 
nüfuz etmesinin mümkün 
olduğunu belirtti. 

Uzmanlar Zika virüsü 
salgını oluşursa, hastane-
lerin ek hasta yataklarını 
kullanmaya hazır olduğu-
nu kaydettiler. Prof. Kan-
tarciev, anne karnında 
enfekte olan bebeklerde 
mikrosefali ve zeka geri-

liğine yol açan Zika virü-
sünün enfekte olan biriyle 
veya daha önceden Zika 
virüsü enfeksiyonunu ge-
çiren biriyle cinsel ilişki 
yoluyla da bulaşabilece-
ğine dair uyardı. Fakat 
Zika virüsü enfeksiyonu 
vakalarının yüzde 95’inde 
virüsün Aedes türü sinek-
lerin ısırmasıyla bulaştığı 
vurguladı. 

Bilim adamı, başka bir 

şekilde insandan insa-
na virüsün bulaşmasının 
mümkün olmadığına dair 
kanaat getirerek, cinsel 
ilişki yoluyla erkekten ka-
dına veya homoseksüel 
ilişkide erkekten erkeğe 
bulaştırılabileceğini, fakat 
kadından erkeğe bulaştırı-
lamayacağını belirtti. 

Prof. Dr. Todor Kantar-
ciev, “Zika virüsünü ya-
yan sineklerin ısırması ile 

bulaşmalara kıyasla bu 
şekilde virüsün bulaşma-
sı daha az olasıdır” diye 
izah etti.

Zika virüsü enfeksiyonu, 
Aedes türü sineklerin ısır-
dığı kişilerin ancak yüzde 
20’sinde ortaya çıkıyor. 
Ateş, ciltte kızarıklık, kon-
jonktivit (gözde kızarıklık-
la belirgin göz enfeksiyo-
nu), kas-eklem ağrıları ve 
halsizlik gibi belirtilerle 
ortaya çıkıyor. Bu nedenle 
alerjik reaksiyon belirtileri 

olduğu da sanılabilir. 
Ulusal Mikrobiyoloji Da-

nışmanı, sivrisineklerden 
farklı olarak Aedes türü 
sineklerin sadece gündüz 
ayakları ısırdığını veya 
orta boylu kişileri en çok 
bacakların dizden aşağı-
sı kısmını ısırdığına dair 
uyardı. Bunun sebebinin 
bu tür sineklerin çok kü-
çük olup, alçakta uçma-
larından kaynaklandığını 
paylaştı. 

            Kırcaali Haber

Ulusal Bayramda Provokasyon!
Bulgaristan'da milliyet-

çiler tarafından ülkenin 
güneybatısındaki Gotse 
Delçev şehrindeki tarihi 
Karaca Paşa Cami'nin 
minaresine Bulgaristan 
bayrağının asıldığı bil-
dirildi.
O sman l ı 'dan  ba -

ğ ı m s ı z l ı ğ ı n ı  a l a n 
Bulgar istan'da kut-
lanan 3 Mart Ulusal 
Bayramı'nda, kültür anı-
tı olduğu gerekçesiyle 
ibadete kapalı tutulan 
ve onarımı bile yapı-
lamayan Karaca Paşa 
Camisi'nin yarım kalan 
minaresine tırmanan 
"Aktif Vicdan" adlı yerel 
derneğin lideri Andon 
Baltaciev, minareye 
Bulgaristan bayrağını 
astı.
Baltaciev'in önceden 

duyurması ve merkezi 
Gotse Delçev'de bulu-
nan Blagoevgrad Böl-
ge Müftülüğünün polisi 
uyarmasına rağmen ey-
lemin engellenemediği 
öğrenildi.
Baltaciev, yerel med-

yaya yaptığı açıkla-
mada, "Bu eylemle, 3 
Mart'ın dini inançları ne 
olursa olsun tüm Bul-
garların ulusal bayramı 
olduğunu göstermek 

istedim" ifadesini kul-
landı.
Blagoevgrad Bölge 

Müftüsü Aydın Muham-
med, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, 
farklı bir boyutu oldu-
ğunu belir ttiği olayı, 
"kışkırtma" olarak nite-
lendirdi.
Ülkede hiçbir kilisenin 

tepesinde ulusal bayra-
ğın asıldığını görmedi-
ğini söyleyen Moham-
med, "Gotse Delçev'de 
aslında etnik ve dini 
temelli provokasyon 
girişimleri yeni bir şey 
değil. Bu gerçekler 

toplumumuzun, dolaylı 
olarak toplumun elitinin 
düzeyini gösterir. As-
kerlik yaparken öpüp 
yemin ettiğimiz bayrak 
benim de bayrağımdır. 
Ancak onu toplumda 
bunalım çıkartılarak 
kışkırtmak için kullanıl-
ması cezasız kalma-
malı. Türlü sembolleri 
ile vatanseverlik dini 
bunalımlar da yarata-
biliyor" diye konuştu.
Karaca Paşa Cami'nin 

Müslümanların tapulu 
malı olduğunu belirten 
Mohammed, "Başka-

sının mülküne girmek 
yasa dışı eylem değil-
se, özel malın dokunul-
mazlığı ne durumda?" 
dedi.
Gotse Delçev'de geç-

mişte, Karaca Paşa 
Camisi'nin kırık mina-
resine haç dikilmiş, 
duvarlarına gamalı haç 
ve Nazi sloganları ya-
zılmış, bölge müftülü-
ğünün girişine benzer 
yazılar karalanmış ve 
domuz kafaları asılmış 
ancak resmi makamlar 
bu eylemlere göz yum-
muştu.

Kirkovo’da Amatör 
Sanatçılar Günü kutlandı

Amatör Sanatçılar Günü münasebetiyle Kirkovo (Kı-
zılağaç) İlçesinden 129 amatör sanatçının katılımıyla 
bir konser gerçekleşti. Türkü, müzik ve danslarla dolu 
gösterileriyle Kirkovo İlçesinden yaratıcılar seyircilere 
gerçek bir bayram coşkusu yaşattı ve bol bol alkış aldı. 

Konserde resmi konuklar arasında Kirkovo Belediye 
Başkanı Şinasi Süleyman ve Belediye Başkan Yardım-
cısı Valentina Dimitrova hazır bulundu.

Konsere katılan amatör sanatçıların gününü tebrik 
eden Şinasi Süleyman, sağlık dileklerinden başka 

bölgede insanların gündelik hayatını güzelleştiren ve 
canlılık veren coşkularının sönmemesini ve enerjileri-
nin tükenmemesini diledi. 

Konserin sonunda Belediye Başkanı, tüm amatör 
sanatçıları ödüllendirdi.

Sınırdan geçmeye çalışan 
103 göçmen yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafın-
dan, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı 
kapsamında icra edilen devriye faaliyetleri sonucu, 
yasa dışı yollardan Bulgaristan’a geçmeye çalışan 
toplam 103 Suriye ve Afganistan uyruklu göçmen ya-
kalandı.

Kofçaz ve Demirköy İlçe Jandarma Komutanlıkları 
sorumlu luk 
b ö l g e s i n -
de bulunan 
Karaabalar, 
Tatlıpınar ve 
İncesırt köy-
leri, Türkiye-
Bulgar istan 
sınır hattında 
meydana ge-
len (6) olay-
da, yasadışı 

yollarla Bulgaristan’a geçmeye çalışan (36) Afganis-
tan ve (67) Suriye uyruklu olmak üzere toplam (103) 
göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, tamamla-
nan idari işlemlerin ardından Kırklareli İl Göç İdaresi 
Müdürlüğü’ne teslim edildi.

                                                         Kırcaali Haber
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İlhan AHMET, “Turist otobüslerinin Yanıkköy - 
Makas sınır kapısından geçişine izin verilsin”

Yunanistan Rodop 
Milletvekili İlhan AH-
MET, Yunanistan ile 
Bulgaristan’ı birbir i-
ne bağlayan Yanıkköy 
(Nimfea) - Makas (Ma-
kaza) Sınır Kapısı turist 
otobüslerinin geçişine 
açılmasını talep etti.
Yunanistan Dışişle-

ri Bakanlığı ve Altya-
pı, Ulaşım ve Ağları 
Bakanlığı’na hitaben 
yatırdığı soru önerge-
sinde milletvekili, Eylül 
2013’te açılışı yapılan 
bahse konu sınır kapı-
sından turist otobüsleri-
nin geçişine izin veren 
düzenlemenin ne za-
man hayata geçirilece-
ğini sordu.
Her iki ülkenin bölge 

halkının yıllardır ortak 
beklentisi olan Yanık-
köy - Makas sınır ka-
pısının önemine vurgu 
yapan İlhan AHMET, 
Kuzey Yunanistan’ı Bal-
kan ülkelerine bağlayan 
önemli bir geçiş noktası 

olarak bu sınır kapısının 
açılmasıyla her iki ülke-
nin turizm, ekonomi ve 
sosyal ilişkilerine katkı 
sağlanmasının hedef-
lendiğini hatırlattı.
Milletvekili sınır kapısı-

nın potansiyeline dikkati 
çekerek, bugüne kadar 
4,5 milyon kişinin giriş 
- çıkış yaptığı ve hare-

ketliliğin daha da artma-
sının beklendiği Yanık-
köy - Makas’da, iki ülke 
dışişleri bakanlıklarının 
mevcut düzenlemesine 
göre şuanda sadece 
özel araç, 9 yolcu taşı-
ma kapasiteli minibüs 
ve 3.5 ton yük taşıma 
kapasiteli araçların ge-
çişine izin verildiğini 

belirtti.
Turist otobüslerinin 

geçişi için bahara kadar 
gerekli düzenlemenin 
yapılması doğrultusun-
da Doğu Makedonya - 
Trakya Eyalet Başkanı 
Yorgos Pavlidis’in iki 
ülkedeki siyasi iradeye 
yaptığı çağrıyı da ha-
tırlatan İlhan AHMET, 

zaten Bulgar yetkililer 
tarafından 2016 yılında, 
gerekli trafik elektronik 
denetim sistemlerinin 
ve yol şerit düzenleme-
lerinin yapılacağının ta-
ahhüt edildiğini söyledi.
Milletvekili ilgili ba-

kanlıklardan, bugün 
hala Yanıkköy - Makas 

sınır kapısından hangi 
gerekçelerle turist oto-
büslerinin geçişine izin 
verilmediğinin ve söz 
konusu sınır kapısın-
dan turist otobüslerinin 
geçiş yasağının kaldırıl-
dığı takdirde olabilecek 
nelerin öngörüldüğünün 
cevabını istedi. 

Merkez Park’ta yeni fitness alanı hizmete açıldı
Geçen hafta açılışı 

yapılan fitness alanı 
Kırcaali şehri için yeni 
bir kazanım oldu. Kır-
caali Lions Kulübü’nün 
gir iş imiyle kurulan 
fitness alanı Merkez 
Park’ta tiyatro binası-
na yakın bir yerde bu-
lunuyor. Fitness alanın 
resmi açılışı, 3 Mart-
Ulusal Bayramı’nı kut-
lama töreninin hemen 
ardından yapıldı. Açılış 
kurdelesini Bulgaristan 
Lions Kulüpleri Birli-
ği Yönetmeni Plamen 
Çingarov, Kırcaali Li-
ons Kulübü 2015-2016 
Başkanı Nikola Çanev, 
Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis, 
Kırcaali Valisi İliya İliev 
ve Kırcaali Milletvekili 
Tsveta Karayançeva 
kestiler.
Kırcaali Lions Kulübü 

Başkanı Nikola Çanev, 
sembolik olarak yeni 
spor alanını Belediye 
Başkanı Hasan Azis’e 
teslim etti. Elde edilen 
kazanım için teşekkür 
eden Belediye Başka-
nı, “Bu girişimle Lions 

Kulübü bize doğup 
büyüdüğümüz yere 
tutumumuzun nasıl ol-
ması gerektiğine dair 
muhteşem bir örnek 
veriyor. Bu tutum sa-
dece çocuklara karşı 
değil, 7-107 yaş arası 
tüm Kırcaalilere karşı 
sergilenen bir tutumdur. 
Spor alanının kurulma-
sı her bir Kırcaalilinin, 
belediye başkanın, mil-
letvekilin taşıdığı so-
rumluluğun muhteşem 
bir örneğini veriyor. 

Girişim, kurumlar, sivil 
toplum kuruluşları, özel 
sektör, vatandaşlar ara-
sındaki ortaklığın iyi bir 
örneğidir. Kırcaali’de 
or tak çabalarımızın 
sayesinde istediğimiz 
şeyleri elde ediyoruz” 
dedi. Belediye Başka-
nı, alanın günün daha 
geç saatlerine kadar 
kullanılabilmesi için ay-
dınlatma sağlanmasını 
üstlendi. 
Kırcaali Lions Kulübü 

Başkanı Nikola Çanev 

konuşmasında alanın 
kurulmasına kulüp üye-
lerinden başka, Kırca-
ali Belediyesi, GERB 
partisi ve Kırcaali’deki 
birçok firma ve vatan-
daşın da mali destek 
verdiklerini belirtti. 
Açılış töreninden son-

ra Müh. Azis ve Çanev, 
alanda bulunan aletler-
den birini kullanarak, 
f itness egzersizler i 
yaptılar.
          Kırcaali Haber

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Geçici Kırcaali İl 
Başkanı Müh. Hasan Azis, Milletvekilleri Saliha Emin 
ve Erdinç Hayrullah, Çernooçene (Yenipazar), Ardino 
(Eğridere), Kirkovo (Kızılağaç), Krumovgrad (Koşuka-
vak), Momçilgrad (Mestanlı), HÖH İlçe ve Kadın Kol-
ları başkanları bizzat Kırcaali ilinden 4 binden fazla 

bayanın 8 Mart-Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ettiler. 
Onlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle 

düzenlenen kutlamalara katılıp, parti üyesi ve taraftar-
ları olan bayanlara çiçek hediye ederek sağlık, mutlu-
luk ve bol bol tebessüm dilediler. 

Sabiha Mestan’ın başkanlığındaki HÖH Kırcaali Ka-
dın Kolları Teşkilatı, Makaz Otel Kompleksi’nde Kırca-
ali, Momçilgrad ve Kirkovo’dan bayanların katıldığı bir 
kutlama eğlencesi düzenledi. 

Milletvekilleri Erdinç Hayrullah ve Saliha Emin, HÖH 
Geçici İl Başkanı Müh. Hasan Azis, HÖH Kırcaali İlçe 
ve Kadın Kolları Başkanları Mümün Ali ve Sabiha 
Mestan, HÖH Gençlik Kolları Kırcaali İl Başkanı Ah-

met Mollahasan bayanların gününü kutladı. Kutlama 
programı kapsamında ünlü pop-folk sanatçısı Orhan 
Murat sahne aldı. 

HÖH Gençlik Kolları Kırcaali İl Teşkilatı Kırcaali Otel 
restoranında 8 Mart-Dünya Kadınlar Günü arifesinde 
bir kutlama eğlencesi düzenledi. Kutlamaya tüm ilçe-
den 300’den fazla genç bayan katıldı. Bol bol dans ve 
müzikle geçen eğlencede tombola çekildi. 

Bölgede Belediye Başkanları, Kadınlar Günü’nde 
Belediye’de çalışan bayanlardan başka vatandaşlar 
arasından çok sayıda bayanı da çiçeklerle sevindirdi.

Kırcaali İlinde Coşkulu 
8 Mart Kutlamaları
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Kamu İhaleleri Kanununda Değişikler
16 Şubat 2016 tarihin-

de yeni Kamu İhaleleri 
Kanunu yayımlanmıştır. 
Yeni kanun, AB’nin kamu 
ihaleleri alanındaki yeni 
direktiflerini Bulgaristan 
mevzuatına tamamen 
yansıtmaktadır.

KOBİ’lerin daha fazla 
kamu ihalesi kazanabil-
mesi, kamu ihalesi süre-
cinde tüm tarafların idari 
ve teknik yüklerinin hafif-
letilmesi, AB mahkemele-
rinin son uygulamalarının 
ve yerel mahkemelerin en 
başarılı uygulamalarının 
yürürlüğe geçirilmesi AB 
direktiflerinin ana hedefle-
ridir. Böylelikle yeni kural-
lar eski kanunun geliştiril-
mesi ve iyileştirilmesi ola-
rak değerlendirilmelidir.

Yeni kanun 15 Nisan 
2016 tarihi itibarıyla yü-
rürlüğe girecektir. Eski 
kanundan farklı yanları 
genel hatlarıyla şöyledir:

İki ayrı direktif ile kamu 
ve sektörel idareler tara-
fından açıklanan ihalele-
re uygulanan kurallar ve 
prosedürler ayrıştırılmış-
tır. Bunun yanı sıra kanun, 
diğer AB üyelerinde muh-
kim idarelerle ortaklaşa 
ihale açılmasına yeni im-
kan sağlamaktadır.

İdarelere, kurum içi iha-
lelerde Kamu İhaleleri 
Kanunu’nun yükümlülük-
leri dışına çıkmalarına izin 

verilmektedir;
İhaleyi açan kuruma, uy-

gun addettği durumlarda, 
ihalenin % 20’sini öngörü-
len toplam ihale değerin-
den çıkartmasına imkan 
tanımaktadır;

Kamu ihalesinin objektif 
olarak bölümlere ayrıl-
masının mümkün olduğu 
durumlarda, idare, kamu 
ihalesindeki pozisyonları 
ayrı olarak ihaleye çıkart-
makla yükümlüdür;

Kamu ihalesini aça-
cak olan idareye, piyasa 
araştırması yapması ve 
kamu ihalesini açma niye-
tini paylaşması amacıyla, 
bağımsız uzmanlardan ve 

piyasa aktörlerinden da-
nışmanlık hizmeti almaya 
imkan tanımaktadır;

Çeşitli kamu ihalelerine 
başvuruda, içerdiği bil-
gilerin başka evraklar ile 
tasdik edilmesine gerek 
duyulmaksızın adayla-
rın sadece kamu ihalesi 
kriterlerinin karşılandığı 
beyan edilen bir ‘Ortak 
Avrupa Kamu İhaleleri 
Belgesi’ kullanmalarına 
izin verilmektedir. Beyan 
edilen bilgilerin asli tasdik 
işlemleri, ihalenin aday ta-
rafından kazanılmasından 
sonra gerçekleşmektedir. 
Aday tarafından ibraz edi-
len Ortak Avrupa Kamu 

İhaleleri Belgesi, ihtiva 
ettiği bilgilerin güncelliğini 
kaybetmediği müddetçe 
başka ihalelerde de kul-
lanılabilmektedir;

Kamu İhaleleri Ajansı ta-
rafından sağlanan merke-
zi elektronik platform sa-
yesinde, kamu ihaleleri ile 
ilgili tüm süreçlerin elekt-
ronik ortamda yönetilmesi 
mümkün kılınmıştır. Kamu 
ihaleleri ile ilgili süreçle-
rin tamamıyla elektronik 
ortamda yönetilmesinin 
yeni kanunun yürürlüğe 
girmesinden yaklaşık bir 
yıl sonra mümkün olması 
beklenmektedir;

Kamu ihalelerinin eko-

nomik olarak en avantajlı 
teklifleri sunan adaylar 
tarafından kazanılması 
hedeflenmektedir. İdare-
ler, en düşük fiyatı veren 
teklifi seçme opsiyonunu 
artık serbest olarak kulla-
namayacaklardır;

Kamu ihalesi kapsamın-
daki taahhütlerin yerine 
getirilmesinin sağlanma-
sı çerçevesinde sigorta 
poliçeleri de teminat orak 
kabul edilmiştir;

İhale sürecindeki hukuka 
aykırı işlem veya eylemler 
ile ilgili yapılan şikayet ve 
itiraz sürelerinde optimi-
zasyona gidilmiştir;

Teknik nedenlerden do-
layı ihale sözleşmesinin 
piyasadaki sadece bir 
veya birkaç aday tarafın-
dan icra edilebildiği du-
rumlarda, idareye yarış-
ma prosedürüne başvur-
madan doğrudan pazarlık 
usulünu kullanma imkanı 
verilmektedir;

15.04.2016 tarihi itiba-
rıyla, özel hastanelerin 
ihtiyaçlarını karşılamaları 
için kamu ihalesi açma 
zorunluluğu ortadan kalk-
maktadır;

İdareler, kamu ihalesi 
yüklenicisi personelinin 
mesleki yeterlilik seviyesi-
nin değerlendirilmesinde 
gösterge olarak kullanıla-
bilecektir.

Yeni Kamu İhaleleri Ka-
nunu, ana prensipler ve 
kurallar içeren bir çerçeve 
yasadır. Bahse konu pren-
sip ve kuralların aydınlatıl-
ması ve somutlaştırılması 
Bakanlar Kurulu tarafın-
dan çıkartılacak Kamu 
İhaleleri Yönetmelik ara-
cılığı ile sağlanacaktır. 
Yönetmeliğin ne zaman 
çıkartılacağı henüz net-
lik kazanmış değildir. Bu 
konudaki belirsizlikler iş 
dünyasında endişeye se-
bep olmaktadır.

             Kırcaali Haber

Polis Sendikası: “Köylerde görev yapacak 
yeterli sayıda jandarma yok”

İçişleri Bakanlığı, Sav-
cılık ve Devlet Milli Gü-
venlik Ajansı (DANS) 
arasında yapılan çalışma 
toplantısında Başbakan 
Boyko Borisov tarafından 
belirlenen suça karşı sıfır 
tolerans ilkesi doğrultu-
sunda ortak eylem planı 
benimsendi. Başsavcı 
Sotir Tsatsarov, şehir 
merkezlerinde daha fazla 
polis, köylerde ise daha 
fazla jandarma ekibi bu-
lundurulmasıyla toplumsal 
düzenin korunması mode-
linin tamamen değiştiril-
mesi gerektiğini kaydetti. 

Polis sendikası temsilci-
leri, “Hem şehirleri, hem 
köyleri etkili bir biçimde 
koruyacak yeterli sayıda 
polis ve jandarma mevcut 
değil. Yeni 3-4 bin polis 
ve jandarmanın görev-
lendirilmesi gerekir” dedi. 

Bu lgar i s tan  U lusa l 
Radyo’ya verdiği demeç-
te “Güvenlik” Ulusal Sen-
dika İttifakı’ndan Galentin 
Grozev, “Bulgaristan’da 
kamu güvenliği alanında 
boş olan birkaç bin iş po-
zisyonu var. Köylerde ça-

lışacak polis olmayınca 
küçük yerleşim yerlerin-
de güvenliği sağlamamız 
mümkün değil” dedi. 

Grozev, küçük yerleşim 
yerlerinde jandarma ekip-
lerinin bulundurulması fik-
rinin de gerçekleşmeye-
ceğini belirtti. Grozev’in 
ifadelerine göre köylerin 
ve jandarma görevlile-
rin sayılarına bakılınca 
bir köye bir jandarmanın 
görevlendirilmesine bile 
yetmeyeceği görülecek. 
İçişleri Bakanlığı’nda şu 
anda kadro yetersizliği ya-
şanıyor ve bakanlığın en 
düşük seviyede görevleri-

ni yerine getirebilmesi için 
acil olarak 3-4 bin polis ve 
jandarma atamaları yapıl-
ması gerekir. Devletin kü-

çük yerleşim yerlerinde 
güvenliği sağlama göre-
vini yerine getirmediğine 
dair yıllarca alarm verdik-
lerini vurguladı.

Yöneticilerin köylerde 
polis bulundurulması fik-
ri Bulgar Köyleri Derneği 
tarafından alkışlandı. Der-
nek Başkanı Borislav Bo-
risov, tedbir alınmasının 
ve aşamalı olarak köyler-
de video gözetimin dev-
reye sokulmasının önemli 
olduğunu kaydetti. 

Bor isov, “Jandarma 
güçlerinin etkili bir şe-
kilde yoğunlaştırılması 
için tespit edilen suçları 
yansıtan köyler haritası 
hazırlanması gerekir. Bi-
zim için bu konuda kimin 
temel rolü ve sorumluluğu 
üstlendiği net bir şekilde 
tanımlanması önemli. Be-
lediyeler, ilçedeki polisin 
aracılığıyla bunu yapma-
ya çalışıyor, fakat onlar 
yıllarca etkili olmadığını 
ispatladılar” diye yorum 
yaptı. 

Borisov, köylerde daha 
güçlü bir elin olması ve 
AB hibe fonları dahil vi-
deo gözetime ilişkin ulu-
sal entegre sisteminin 
oluşturulması için tüm 
yeni önlem fırsatlarının 
kullanılması gerektiği gö-
rüşünü savundu. 

2014 yılının şubat ayında 
İçişleri Bakanlığı evlerde 
işlenen suçlara karşı bir 
önlem olarak “Köylerde 
Jandarma Ekipleri” giri-
şimini başlattı. Girişimin 
sonucunda altı ay sonra 
suçların yüzde 9,1 oranın-
da azaldığı rapor edildi. 
Fakat hükümetin değişti-
rilmesiyle bu güvenlik uy-
gulaması durduruldu.

M u s e v o  k ö y ü n d e 
gasilhanenin yıkımıyla 

ilgili açık mektup
Ardino’nun (Eğridere) Stoyanovo köyü Muhtar Vekili 

Mühendis Vasil Pavlov, Musevo köyünde inşa edilen 
gasilhanenin yıkımıyla ilgili ülkedeki temel devlet ku-
rumlarına gönderdiği mektupta şu ifadelere yer veri-
yor: “Musevo köyünde yerli sakinlerin yaptıkları bağış 
ve kendilerinin inşa ettikleri gasilhane ve mezarlık hiz-

metlerinin 
yürütüldü-
ğü bina yı-
kıldı. Buna 
sebep ola-
rak küçük 
b i n a n ı n 
p r o j e s i z 
inşa edil-
diğ i  öne 
s ü r ü l d ü . 
Yıkım ka-

rarının gerekçesi bizde daha da büyük şaşkınlık, hayal 
kırıklığı ve üzüntü yarattı. Hangi dine ait olursa olsun, 
Bulgaristan’daki tüm dini ve ibadet binaları usulüne 
uygun olarak mı inşa edildi”?  
Başbakan Boyko Borisov, Halk Meclis Başkanı Tsets-

ka Tsaçeva, Bulgaristan Kamu Denetçisi Maya Ma-
nolova ve Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Meclis 
Grubu Başkanı’na gönderdiği açık mektupta köy muh-
tarı, “ Nüfusun manevi gereksinimlerini karşılamak için 
inşa edilen bir binanın en kaba şekilde yıkımına ne 
gerek vardı? Bu özel şirkete ait bir bina mı? Bir proje 
tasarımının ne kadar paraya mal olduğunu göze alarak 
bu insanlar bina tasarımı için de para nasıl ayırabi-
lirler? Ebedi yolculuğuna uğurlanırken her birimizin 
geçeceği bu küçük bina kime zarar veriyordu? Bu bi-
nanın kişisel çıkara değil, toplumun çıkarlarına hizmet 
ettiği göz önünde bulundurulursa, o zaman onun yı-
kılmasından kimin çıkarı var?” diye sorular yöneltiyor.
Mektubun sonunda, “Bizler bu soruların cevaplarını 

bulamıyoruz ve bu olaya Sizin hızlı bir şekilde mü-
dahale etmenizi bekliyoruz. Öyle ki, meseleye halkın 
yararına bir çözüm bulunsun. Stoyanovo muhtarlığının 
hizmet ettiği nüfusa karşı olumlu bir tavır sergileye-
ceğinizi umuyoruz” deniliyor.             Kırcaali Haber
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КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
Balkan Kardeşliği Gümülcine’de Devam Etti

Batı Trakya (Yunanistan), 
Doğu Trakya (Türkiye) ve Ku-
zey Trakya (Bulgaristan) ka-
dınları geleneği bozmadı ve 

yine Kadınlar Günü’nü birlikte 
kutladılar.

Beş yıldan bu yana dönü-
şümlü olarak kutlanan Kadın-
lar Günü bu yıl 5 Mart akşamı 

Gümülcine’de kutlandı. Kutla-
mayı Batı Trakya Türk Öğret-
menler Birliği düzenledi. Kutla-
maya Gümülcine, Edirne, Eğri-

dere ve Cebel’den (Bulgaristan) 
bayanlar katıldı.

Kutlamaya Batı Trakya Türk 
Öğretmenler Derneği Başka-
nı Sami Toraman, Edirne’den 

Trakya Balkan Türkleri Kültür 
ve Dayanışma Derneği Başka-
nı Dr. Esma Gündoğdu, Edirne 
Sınır Ötesi Kültürleri Araştır-

ma Derneği 
Başkanı Ersin 
Demir, Bulga-
ristan Eğridere 
ve Cebel’den 
b a y a n l a r ı n 
yanı sıra Batı 
Tr a k y a ’ d a n 
seçkin bir da-
vetli topluluğu 
katıldı.

Batı Trakya 
Türk Öğret -
menler  B i r-
l iğ i  Başkanı 
Sami  To ra -
man yaptığı 
kısa selamla-
ma konuşma-

sında, Türklerde ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nde, medeni diye 
sayılan Avrupa’da kadının seç-
me ve seçilme hakkı yokken, 
Türkiye Mustafa Kemal ile 1934 

yılında kadına seçme ve seçil-
me hakkını verdiğini söyledi. 
Toraman, “İlk kadın hakim 9 

Nisan 1932 yılında Adana’da 
gö reve  baş lamış t ı r.  Bu 
Avrupa’nın düşünemeyeceği 
bir şeydi. Bu ancak Mustafa 
Kemal’le oldu. Biz de Mustafa 
Kemal’in hemşerisi ve Balkanlı 
olmaktan onur ve gurur duyu-
yoruz. Biz, Balkan insanında 
çocuk gelinler yoktur. Bizde 
akraba evliliği yoktur. Bizim için 
kadın olmazsa olmazımız; yarı-
nımız, geleceğimiz, bizim dün-
yamızı güzelleştiren en nadide 
varlıklardır. İyi ki varsınız, iyi ki 
birlikteyiz. 
Her zaman kadın için söyledi-

ğim bir cümle var: Kadın üzüm 
gibidir; ona vereceğimiz sevgi-
ye göre sirke de olur şarapta.” 
Görüşlerine yer verdi.
Trakya Balkan Türkleri Kültür 

ve Dayanışma Derneği Başka-
nı Dr. Esma Gündoğdu, beş yıl 
önce Edirne’de başlayan Ka-
dınlar Günü kutlamalarının bu 

akşam Gümülcine’de devam 
ettiğini söyledi; Balkan kardeş-
liğinin devam etmesi gerek-
tiğini vurgulayarak kadınların 
Günü’nü kutladı ve herkese 
teşekkür etti.
Bulgaristan Türklerinden Eğri-

dere adına Lütfiye İbrahimova, 
Cebel adına ise Hayriye Meh-
met söz aldılar; davet için te-
şekkür ettiler ve tüm kadınların 
gününü kutladılar.
Yapılan konuşmalardan sonra 

Sami Toraman konuk bayanla-
ra çiçek takdim etti. Kutlama, 
Galip Galip’in yönettiği Batı 
Trakya Türk Öğretmenler Birliği 
TSM Korosu’nun seslendirdiği 
şarkılar ve Edirne’den gelen 
şairlerin şiirleri ile geç saatlere 
kadar devam etti.
Kadınlar Günü kutlaması 

önümüzdeki yıl Bulgaristan, 
Türkiye ve Yunanistan’dan ba-
yanların katılımıyla Kırcaali’de 
düzenlenecek.
                 İbrahim BALTALI

T.C. Filibe Başkonsolosu’ndan kanser hastası bayanlara destek
Türkiye Cumhuriyeti’nin Filibe 

Başkonsolosluğu Rezidansında 
düzenlenen 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü kutlama etkinliğine 
katılan kanser hastası bayan-
lara saç modeli veya kozmetik 
prosedürüne ilişkin kuponlar 
hediye edildi.Türkiye'nin Sofya 
Buyukelciligi Müsteşarı ve Filibe 
Baskonsoloslugunu gecici ted-
vir eden Onur Ekren, rezidan-
sın girişinde aralarında şehirde 
önde gelen isimlerin eşleri de 
bulunan 50’den fazla bayanı 
kırmızı karanfillerle karşıladı. 

Bu jestle diplomat ve eşi, 
eski Filibe Başkonsolosu Alper 
Aktaş’ın eşinin başlattığı girişimi 
devam ettiriyorlar. 

Filibe’de kaldığı sırada Filiz 
Aktaş, “Umut Güzel” başlığı al-
tında ilk ortak girişimini gerçek-
leştiren Türk ve Bulgar Kadınları 

Dostluk Derneği’nin başına geç-
ti. O zaman bu girişim kemote-
rapi tedavisi sırasında saçları 
dökülen kadınlara ücretsiz pe-
ruk sağlanılmasına yönelikti. 

Kanserle mücadele eden 
d a h a  15  b ay a n  F i l i b e 
Başkonsolosluğu’nda düzenle-
nen geleneksel 8 Mart Kadınlar 
Günü Resepsiyonu’na konuk ol-
dular. Christian of Roma sahibi 
Elena Kristiyano, “Her birine 
verilen kupon 80 levalık, nisan 
ayında ise Filibe’de düzenlenen 
Güzellik Festivali kapsamında 
bir psikoterapist, kanser hastası 
bayanlara hastalığın ve tedavi-
nin getirdiği zorlukları nasıl at-
latacakları konusunda psikolojik 
danışmanlık hizmeti verecek” 
diye açıklamada bulundu.

Bayanlar adına teşekkür eden 
Vanya Paçeva, “Kanser tanısı 

konulan biz gibi insanlara bu 
jest muhteşem bir tebessüm gi-
bidir” dedi.

Onur Ekren, kadınların top-
lumun en etkili, yönlendirici, 
birleştirici ve koruyucu unsuru 

olduğunu, demokratik toplumun 
kadına her alanda eşit imkanlar 
sunması gerektiğini, tüm dün-
yada, kadına karşı şiddetin tü-
müyle ortadan kalkmasının, ka-
dın cinayetlerinin önlenmesinin 

ve sorumluların en ağır şekilde 
cezalandırılmasının, hukukun 
ve toplumsal vicdanın gereği 
olduğunu; dünyanın dört bir ya-
nında, çocuklarıyla savaşın or-
tasında kalan, yurtlarından ve 
topraklarından edilerek yollara 
sürülen veya çeşitle nedenlerle 
hak hukuk adalet ve demokrasi 
mücadelesi veren tüm kadınla-
rı hatırlamayı borç bildiğini ve 
verdikleri mücadelede zafer 
dilediğini söyleyerek, “Onları 
destekliyoruz ve başarılar dili-
yoruz” dedi. 
Davetliler arasında resepsi-

yonda Filibe Meclis Başkanı 
Savina Petkova, Fransa Fahri 
Konsolosu Teofana Bradinska, 
Televizyon Merkezi Başkanı 
Desislava Şişmanova yer aldı-
lar. Başkonsolosluk tarafından 
konuklara geleneksel salatalar, 
Türk börekleri ve kısır yemeği 
ikram edildi. 
                     Kırcaali Haber


