
 Kırcaali Haber
   YIL   IV    SAYI   20 (45)     07  TEMMUZ  2010   FİYATI   0,50  LV.    www.kircaalihaber.com    İSSN 1313-6925

ОЩЕ ЕДНА ПЕРЛА В КОРОНАТА 
      НА ЯЗОВИР “КЪРДЖАЛИ”

Бутиков хотел “Язовир Кърджали” ви очаква
          - промоционални цени
              - изискана и уютна обстановка
         0893524930, 0885645230, 0878780330
www.yazovir-kardjali.com; e-mail: hotelyazovirkardjali@abv.bg

M

A

R

S

55
Гр. Кърджали, кв. “Възрожденци”, 

бул. ”Христо Ботев” № 68   
e-mail: mars55@mbox.contact.bg

                       Бул.”Беломорски” 68 ; Тел. 8 23 54; 8 23 55
www.hotel-kardjali.com

Хотелът който Ви подхожда                        

BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİ

NASREDDİN HOCA’NIN HAYAT FELSEFESİ  
İnsanoğlu, yeryüzünde ebedi kalabilmek için Hazre-
ti Hızır ve Zülkarneyn misali, lakin sözün gerçek an-
lamında ab-ı hayatı bulamamış, ancak felsefi veya 
mecazi anlamda ona ulaşabilmiştir. Sonsuzluk veya 
ölümsüzlük ancak insanın yeryüzünde insan kar-
deşlerine, geriden gelen nesillere, genç kuşaklara 
bırakmış oldukları kültürel, edebi mirasla hayatta 
kalabilmişlerdir.  

Gerçek ilaç gibidir – acı ve yararlı, demiş A. Ba-
kihanov. Ne kadar doğru söylemiş. Çoğu zaman 
gerçeklerden kaçmaya uğraşıyoruz. Herhalde 
acılarından dolayı. Ama yararlı olduğunu unut-
mayıp üstüne üstüne gitmek gerekiyor.

Haber Sayfa 5’te

ANA DİLİMİZ ELDEN GİDİYOR MU?

Haber Sayfa 2’de

Kırcaali Balkan Türk Folkloru’nun Merkezi
7. Balkan Türk Folklor Festivali bu yıl da yine coşkuluydu

Bu yıl yedincisi dü-
zenlenen Balkan Türk 
Folkloru Festivali katı-
lımcıların eşsiz dansla-
rıyla görkemli bir şekilde 
Kırcaali’de açıldı.

Açılış öncesi, Bele-
diye Başkanı Hasan 
Azis grup yöneticilerini 
makamında kabul etti. 
Karşılaşmada belediye 
başkan yardımcısı Elisa-
veta Kehayova, Türkiye 
Cumhuriyeti İzmir Yeni 
Şakran Belediye Mec-
lis Üyesi Murat Şengül, 
Romanya Mecidiye “Ka-
rasu” Müslüman Tatar 
Türkleri Folklor Grubu 
Yöneticisi Ekrem Gafar, 
Makedonya Valandovo 
“Gotse Delçev” Derneği 
Başkanı Yovan Ugarçev, 
Makedonya Debar “Ra-
dika” Türk Folklor Ekibi 
Başkanı Fadriya Musta-
fovska, Bursa Kırcaaliler 
Derneği Başkanı Rafet 
Adalı, Kırcaali “Ömer 
Lütfi 1993” Kültür Derne-
ği Başkanı Seyhan Meh-
met ve Müdürü Müzekki 
Ahmet hazır bulundular. 
Bunların yanı sıra “Ömer 
Lütfi” Kültür Derneği’nin 
ilk kurucu üyelerinden 
Halittin Altınarda (1969 
Bulgaristan göçmeni) 
Türkiyeli konuklar ara-
sındaydı.

Görüşme esnasın-
da Başkan Azis önce 
herkesi teker teker hoş 
geldiniz ile selamladı. 
Festivalin kısa tarih-
çesini anlattı ve folklor 

festivallerin öneminden 
bahsetti. Ve devamında 
şunları ekledi: “İnşallah 
Yedinci Balkan Türk 
Folkloru Festivali yaşa-
maya devam eder ve 
bir gün yetmiş yedincisi 
de düzenlenir. Böyle bir 
anlamlı organizasyonda 
sizleri burada karşıla-
maktan kıvanç duyuyo-
rum. Bu şölen bölgedeki 
tüm belediyelerin katkıla-
rıyla yapılmaktadır. Tüm 
meslektaşlarım adına 
burada bulunduğunuz 
için sizlere teşekkür edi-
yor, festival boyunca da 
başarılar diliyorum”.

Konuklar birer birer söz 
aldılar ve memleketle-
rinden getirdikleri çeşitli 
hediyeleri Hasan Azis’e 
sundular. Belediyeden 
ayrılırken, bina girişinde 
sergilenmiş park make-
tini gördüler ve başkana 
projeyle ilgili sorular yö-
nelttiler. Başkan yönelti-
len soruları yanıtladı ve 
sonra da hep beraber 
belediye binası önünde 
hatıra fotoğrafı çekildi 
ve festival açılış alanına 
doğru yüründü. 

Kırcaali merkez parkta   
kurulan platformdan, 
festivalin açılışını yapan 
Başkan Azis konuşma-
sında: “Değerli sanat-
severler, saygıdeğer 
misafirler ve sevgili Kır-
caaliler, bir milletin varlı-
ğı o milletin kültüründen 
geçmektedir. Bir ülkenin 

büyüklüğüne ve nüfusu-
na bağlı olmayan, ama 
o ülkeyi özetleyen en 
önemli değer, o ülkenin 
sahip olduğu kültürdür. 
O da, insanların kültürel 
zenginliği ve değerleriyle 
ölçülür. Bir ulusun kültür 
zenginliği, folklor çeşitli-
liği, o ülkenin yüksek de-
ğerlere sahip olduğunun 
en belirgin göstergesidir. 
Farklı kültürlerin, dillerin 
ve dinlerin beraberce ya-
şamı, karşılıklı hoşgörü 
ve anlayıştan geçer. 
Yaşam sürdürdüğümüz 
Balkanlar da bu çeşitli-
liğin en güzel örneğidir. 
İnanıyorum ki, bu festival 

insanlar arası hoşgörü-
nün pekişmesine katkı 
sağlayacaktır. Sizlere bir 
kez daha Bulgaristan’ın 
h o ş g ö r ü  b a ş ke n t i 
Kırcaali’ye hoş geldiniz 
diyor ve festival boyun-
ca başarılı ve neşe dolu 
günler diliyorum”.

Yapılan açılış sonrası 
katılımcı gruplar, ülke-
lerinin folklor zenginliği-
ni gösteren çeşitli halk 
dansları sergilediler. 
Meydanı dolduran Kırca-
aliler ve misafirler zengin 
folklor gösterileri çeşitli-
liğinden nasibini aldılar. 
Gazetemizin sorularını 
yanıtlayan ve farklı yaş 

gruplarına mensup kişi-
ler Türk folklor festivali 
için tek cevap üzerinde 
hemfikir oldular. O da 
bu tür organizasyonların 
daha sık yapılmasıyla 
ilgiliydi. 

Festival’in ilk günün-
de gösteriler  Cebel ve 
Krumovgrad'taki temsil-
lerle devam etti. İkinci 
gün de saat 10.30’da 
Momçilgrad ve saat 
19.00’da Ardino’da gös-
teriler devam etti. Festi-
valin son gününde saat 
10.30’da Kirkovo İlçesi 
Çorbaciysko küyü ve 
Çernooçene ilçe merke-
zinde gösteriler yapıldı. 

Böylelikle 7. Balkan Türk 
Folklor Festivali yedi 
farklı belediyede gerçek-
leşmiş oldu.

7 Temmuz (Çarşam-
ba) saat 19.00’da tüm 
katılımcı Balkan Amatör 
Türk Folklor Ekipleri, Kır-
caali merkez parkında   
büyük kapanış konseri 
gerçekleşti. Organizas-
yonda maddi ve mane-
vi destek sağlayan tüm 
ilçe belediye başkanları 
ve Union İvkonı, Mars 
55 sponsor şirketleri, 
katılımcılara teşekkür 
plaketi sundular. 

İsmail KÖSEÖMER
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NASREDDİN HOCA BULGARİSTAN VE BULGARLAR
Dr. Sabri Alagöz  

Nasreddin Hoca fıkraları-
nın en yaygın olduğu ülke-
lerden biri Bulgaristan’dır. 
Bulgarlar arasında bazı 
araştırmacıların iddiaları-
na göre, 2000 dolayında 
fıkra hayat bulmuştur. Po-
pülerize edilişi Hoca’nın 
XVI-XVII yüzyıllarda baş-
lar, XVIII ve XIX yüzyıllar-
da yoğunluk kazanır, ora-
dan da günümüze kadar 
uzanır. Konu ile ilgili birçok 
kitap yayımlanır. Bu yön-
de şimdilik en dolgun bilgi 
kaynağı oluşturan akade-
mik araştırma ve derle-
me Veliçko Vılçev’e aittir. 
Onun uzun yıllar üzerinde 
çalıştığı eser Hitır Petır i 
Nasreddin Hoca (Kurnaz 
Petre ile Nasreddin Hoca) 
adı altındadır ve Bulga-
ristan Bilimler Akademi-
si tarafından basılmıştır. 
Hoca’nın nükte, gülmece 
ve fıkralarına gösterilen 
ilgi Büyük İskender’in ki-
şiliğine gösterilen Avru-
pa ve Asya’daki ilgiden 
farksızdır diyebiliriz. Bü-
yük İskender daha sağ-
lığında öyle ün yapmıştır 
ki, bugüne bugün tarih 
sayfalarında şahlanmaya 
devam etmektedir. Nas-
reddin Hoca ise dünyaca 
üne, evrenselliğe silahı 
ile, askeriyle değil, kültü-
rel yapımızın temellerini 
oluşturan milli ruhuyla, 
estetik zevkiyle, neşe ve 
hoşgörüsüyle, güldürü-
süyle, keskin zekasıyla, 

gerçek kimliği ve kişiliğiy-
le erişmiştir. Nasreddin 
Hoca fıkralarıyla Türk dü-
şüncesine ve mizah an-
layışına evrensel boyut 
kazandıran bir milli kah-
ramandır. XIII yüzyıldan 
günümüze dek Anadolu 
ve Rumeli Türklerini gül-
dürüp düşündürmektedir, 
XIX yüzyıldan itibarense 
Türklere komşu ülkelerin 
halkları arasında varlığını 
göstermiştir. Başka dille-
re de tercüme edilerek in-
sanlar arasındaki saflığı, 
kurnazlığı, tembelliği, hırs 
ve ihtirasları gündemine 
alarak insanlığa tarihi ve 
edebi bir miras olarak 
edindirmiştir. Nasreddin 
Hoca dini, sosyal, ekono-
mik, politik, idari yapıda 
karşılanan aykırı durum, 
gelişme ve davranışları 
hazır cevaplılığı ile mizahi 
veya hicvi bir biçimde ye-
ren ve eleştiren dünyanın 
en meşhur fıkracıların-
dan biri olmuştur. Fakat 
bazı milletler, Bulgarlar 
Hitır Petır, Makedonlar 
İtır Peyo gibi v.b. halklar 
hayali tipler yaratarak 
sahnede Nasreddin Hoca 
ile boy ölçme olanakları 
araştırmışlardır.
UNESCO 1996 yılını 

Nasreddin Hoca yılı ilan 
ettikten sonra Bulgaris-
tan ahalisi Bulgar'ı ve 
Türk’ü büyük törenler, 
bilimsel konferanslar, 
sempozyumlar düzenle-
diler. Başkent Sofya’nın 
Kültür Sarayı’nda Bulgar 

yazar ve bilim adamları 
ve Bulgaristan aydınla-
rından bazılarının girişimi 
sayesinde düzenlenen et-
kinliğin 15 kişilik Kutlama 
Komitesi sıralarında dün-
yaca ad yapmış ve eser-
leri birçok dillere çevrilmiş 
araştırmacı-yazar, şair, ti-
yatrocu ve çevirmen Ra-
doy Ralin, Georgi Mişev 
(öykü ve roman yazarı), 
Yordan Popov (mizah ya-
zarı), Krıstü Krıstev (ya-
zar), Antonina Jelazkova 
(toplumcu ve araştırmacı-
yazar), Mihail İvanov (top-
lumcu ve araştırmacı-
yazar) ve Hristo Georgiev 
gibi seçkin kişiler bilimsel 
tebliğ ve araştırmalarıyla 
Nasreddin Hoca’nın fel-
sefesinde herşeyler var 
da, sadece boyuneğme, 
kötülüklere, yolsuzluklara, 
namussuzluklara teslimi-
yet yoktur düşüncesinde 
birleşmişlerdir. “Nasred-
din Hoca bizim çağdaşı-
mızdır!” şiarını kaldırmayı 
da unutmamışlardır.
Nasreddin Hoca çalış-

malarında başlangıcı bu 
topraklarda Türkçe ola-
rak yayımlanmış olan Ve-
led İzbudak’ın “Meşhur ve 
Mütelarif Hoca Nasreddin 
Letaifi” derlemesi olmuş-
tur. Bu eser 39 sayfa olup 
100 fıkrayı içermektedir. 
Daha sonra Türkçe ola-
rak sunulan eserler “Hi-
kayeyi Nasreddin Hoca” 
ve “Letaif i Nasreddin 
Hoca”dır. Sözkonusu der-
lemeler 1875 ve 1882 yıl-

larında yayımlanmışlardır. 
Bulgaristan’da Rönesans 
veya Bulgarların Uyanış 
Devri diye adlandırdık-
ları dönemde Bulgarca 
basında Hoca’nın fıkra-
larına daha sıkça rastlan-
maya başlanır. Yukarıda 
sözü geçen Hacı Nay-
den Yovanoviç’ten sonra, 
Maksim Maksimoviç’in 
der lemesi Nasreddin 
Hoca’nın yaygınlaşma-
sında önemli bir rol oyna-
mıştır. Velhasıl, sözünü 
ettiğimiz dönemin Bulgar 
aydınları Nasreddin Hoca 
konusuna canı gönülden 
sarılmışlar ve Nasreddin 
Hocanın eserlerini yaşam 
felsefesi anlamında sık 
sık sahneye çıkarmaya 
başlamışlar,özen göster-
mişlerdir.
Böylece Şarkın ünlü fık-

racısı hikmetli ve ibret alıcı 
latifeleriyle insanlara doğ-
ru yolu göstermek maksa-
dıyla el uzatır, yabancı ül-
kelerde yaşayanların bile 
yaşamlarına herhangi bir 
katkıda bulunabilmek için 
elden geleni yapmaya ça-
lışmışlardır. Bu girişimin 
Bulgaristan’da yayımlanan 
kitapların doğrudan doğ-
ruya Türkçe’den çevrilme-
si olumlu bir adımdır. Bul-
garlar Türklerin bu toprak-
larda 600 yıldan beri, eski 
Türk boylarını gözönünde 
bulunduracak olursak 14 
yüzyıldan beri beraber 
yaşadıklarını kanıtlayan 
ve onların kültüründe bazı 
müşterek veya umum ni-

telikler olduğunu Hoca’nın 
fıkraları da kanıtlamak-
tadır. Hacı Nayden’den 
on yıl önce Bulgar kla-
sik yazarlarından Petko 
Raçov Slaveykov Bulgar 
Atasözlerini topladığı ki-
tapta Nasreddin Hoca’nın 
birkaç fıkrasına da yer 
vermiştir. “Benden uzak 
olsun da”, “Evi kiremitle-
riyle tersine çevirmek”, 
“Eşekleri sayarken, binip 
de sayınca dokuz, inip de 
sayınca on çıkması”, Ka-
dıdan ağlandığın davaya 
kadı bakarsa vay haline” 
gibi fıkralar Slaveykov’un 
dikkatini çekmiştir. Pet-
ko Slaveykov seçiminde 
Hoca’nın fakir fukarayı 
savunan fıkralarına ön-
celik tanımaktadır. Hoca 
eşeğine binip, Konya’dan 
İstanbul’un Üsküdar sem-
tine gelir, gemiyle şehrin 
Avrupa kesimine geçmek 
ister. Fakat sahile inmez-
den önce, insanlar için 
kaç para istenirse, eşek 
için de aynı paranın is-
tenmesine hayret eder. 
Nasreddin Hoca’ya göre, 
insanın değeri bir eşeğin 
değerinden farksızdır. Bu 
fıkra Bulgarlar arasında 
1852 yılında yaygınlık ka-
zanır.
1860-1886 döneminde 

Arseniy Kostentsev de bu 
yönde çalışmış, insanlar 
arasında doğruluğu sa-
vunup, kötülükleri yoket-
mek isteyen Nasreddin 
Hoca fıkralarına büyük 
önem vermektedir. Onun 

yayımladığı fıkralardan 
birkaçı Cengiz Han’ın ve 
Timurlenk’in insanlıkdışı 
tutumlarını kamçılamak-
tadır. Onun ele aldığı fık-
ralardan biri, sultan ve çar 
davacın ise işin haraptır 
diyen fıkradır. Çünkü da-
vanın neticesi önceden 
bilinmektedir. Kuşkusuz 
sultanın veya çarın lehine 
sonuçlanacaktır.
“Bılgarski Knijçitsi” (Bul-

gar el veya cep kitapçık-
ları anlamında dergisinin 
yardımcılarından bir i) 
Nasreddin Hoca’yı okur-
lara, hayranlarına şöyle 
tanıtmaktadır: “Hepimizin 
kahvelerde, meclislerde, 
insanların laf muhabbete 
toplandıkları yerlerde sık 
sık işittiğimiz Nasreddin 
Hoca Şark ulusları ara-
sında geniş çapta saygı 
ve sevgi kazanmış bir 
kahramandır. Dinleyiciyi 
güldürür, hayretlere düşü-
rür. Fakat Nasreddin Hoca 
bununla içinde bulunduğu 
toplumun, çevrenin ek-
sikliklerini iğnelemekten 
hiciv ateşine tutmaktan 
sakınmamaktadır.”
Daha sonra İliya R. Blıs-

kov da Nasreddin Hoca 
latifelerini yayma girişi-
minde bulunanlardan biri 
olmuştur. Onun toplamış 
olduğu fıkralar “Hitır Petır” 
kitabında yer almıştır, yani 
Kurnaz Petre kitabında.
Bulgaristan devletinin 

yeniden kurulmasından, 

Devamı sayfa 3’te
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yani Osmanlı hakimiye-
tinden çıkmasından sonra 
H. M. Grebenarov adında 
bir başkası da cep kitabı 
benzeri dualar kitabı ya-
yımlar. Derleyici bu kitapta 
Nasreddin Hoca’nın bazı 
latifelerine de yer vermeyi 
yeğler. Bu defa Hoca ale-
lade kişileri bir yana bıra-
karak yüksek kademede 
oturan bazı devlet sorum-
lularını gülünç durumlarda 
göstermektedir.
1905 yılında Şarkın da-

hisini birkaç defa sahne-
ye çıkaran yazar İvan K. 
Bojinov olmuştur. Onun 
amacı Türkler arasında 
olduğu gibi, Nasreddin 
Hoca’yı Bulgarlar ara-
sında da hikmet ve ibret 
dolu, hatta darb-ı me-
selden farksız fıkralarını 
yaymaktır. Hoca’nın fırın 
yapması, ipe un sermesi, 
kazanın ölmesi gibi daha 
birkaç fıkra tuzuyla bibe-
riyle Bulgarca'ya çevrile-
rek kitlelere sunulmuştur. 
Nasreddin Hoca fıkraları 
Türk ulusunun zeka ince-
liğini, zeka zarifliğini, nük-
te gücünü bütün dünyaya 
göstermektir. On üçüncü 
yüzyıldan bu yana (do-
ğumu 1208, ölümü 1283) 
unutulmamış, bi lakis 
dünya kamuoyu tarafın-
dan aranmaya devam 
etmektedir. Doğu’nun bir 
evliyası, bir halk feylezofu 
olan Nasreddin Hoca bu 
yüzden de UNESCO onu 
sonsuzluk abidesi oluştu-
ran dahiler ve unutulmaz-
lar listesine almıştır.
Nasreddin Hoca’nın bü-

yüklüğünü bundan yıllar 
önce Sava Popov adında 
başka bir Bulgar yazar ve 
aydını da sezmiştir. 1940 
yılında görevini ifa etmiş 
olan yazar orijinaldir. Sayı 
bakımından da, içerik 
bakımından da okurlara 
daha fazla sayıda fıkra 
takdim etmiş, ama şurası 
var ki, derleyici fıkraları 
anlatırken bazı hatalara 
isteyerek veya isteme-
yerek meydan vermiştir. 
Fıkralar tazeliğinden, gü-
zelliğinden, ahenkliliğin-
den, anlamından kayba 
uğratılmışlardır.
Bulgar edebiyatı tarih-

çilerinden Prof. Simeon 
Rusakiev de Nasreddin 
Hoca fıkraları üzerinde 
bazı çalışmalar yapmış-
tır. Onun dikkatini çeken 
fıkralar arasında eşeğin 
altın çıkarması, Hoca’nın 
üç kardeşe pahalı pahalı 
tavşan satması, çobanı 
aldatıp çuvala koyması 
gibi fıkralar bulunmakta-
dır. Simeon Rusakiyev’in 
yayımladığı fıkralar Bulga-
ristan Bilimler  Akademisi-
nin çıkarmış olduğu “Halk 
Yaratıcılığı” derlemesinde 

yer almışlardır.
Georgi Popivanov adın-

da bir başka Bulgar aydını 
Şumen bölgesini ziyareti 
esnasında Hoca’nın kür-
küyle ilgili fıkrasını yerli 
insanlardan dinleyip ori-
jinal diye kitaba almıştır. 
Bunlar keza Bulgar Bilim-
ler Akademisi derlemele-
rinde bulunmaktadır.
Nasreddin Hoca kişiyi 

olduğu gibi, tüm toplu-
mu da ayrıntılarıyla, tüm 
yönleriyle çok iyi tanıyan 
bir halk zekasıdır, bir halk 
feylesofudur. İnsanların 
toplum, aile, komşuluk, 
dostluk, ticari ilişkileri hep 
onun başlıca konuları ara-
sındadır. Böylece imamlık 
yaptığını, kadı yardımcısı 
olduğunu, medrese ho-
calığı yaptığını, tasavvuf 
bilimini iyi benimsemiş 
olduğunu dünyaya göste-
rebilmiştir.
1940 yılında Sava Po-

pov adında bir Bulgar 
yazarı "Sevilen Masallar" 
başlığı altında Nasred-
din Hoca'nın fıkraların-
dan seçmeler yayımlar. 
Bu altın Kitaplık serisidir. 
Burada fıkralar yanısıra 
sonderece dikkat çekici 
bir önsöz vardır. Önsözün 
müellifi zamanın en seç-
kin bilim adamlarından 
olan Prof. Dr. Aleksandır 
Balabanov'dur. Profesör 
Almanca olarak kaleme 
aldığı "Nasreddin Hoca" 
romanından bahseder. 
Ezcümle şöyle demekte-
dir: "Bundan 25 yıl önce 
(1915 yıllarında) Almanca 
bir roman yazdım. Roman 
ancak Alman dilinde dün-
ya yüzü gördü. Çünkü ben 
bu eserimi Batı dünyasına 
bahşediyordum. Eminimdi 
ki, onlar beni en iyi anla-
yacaklardı. Aldanmadım 
da. Öyle de oldu. Roman 
hakkında büyük bir Alman 
yazarı Kurt Aram gönül 
okşayıcı iltifatlarda bu-
lundu. İlginç içeriğini de, 
eserin yazılış uslübünü 
de öve öve göklere çıkar-
dı. Bu roman benim hem 
mutlu, hem de mutsuz bir 
anımdı. Mutluydum, çünkü 
Almanca yazdım, Alman-
ca da basıldı. Mutsuzdum, 
çünkü kendi anadilim Bul-
garca olarak dünya yüzü 
görmedi. Roman Nas-
reddin Hoca'ya hasredil-
mişti, ama gerçek başlığı 
"Balkanların Şeytanı"ydı. 
Almanca adı ise "Der 
Şalk auf dem Balkan"dı. 
Romanda her iki Balkan-
lıyı bir araya getirerek 
gayet samimi dost haline 
getirdim. İki Balkanlı, yani 
Hitır Petır (Kurnaz Petre) 
ile Nasreddin Hoca adeta 
bedenen olduğu gibi, ru-
hen de birbirlerinin aynı-
sıydı. Olaylar Balkanlarda 
vuku buluyordu. Araların-
da birbirlerini aldatma ya-

rışı, yarışma nekadar da 
ateşli olsa dostane, sa-
mimiyet havası içersinde 
sonuçlanıyordu. O yüzden 
de böyle bir güzel eserin, 
yani Nasreddin Hoca'dan 
seçme fıkraların en iyi bir 
biçimde yayımlanması 
beni çok sevindirdi. Genç 
yazar Sava Popov fıkrala-
rı güzel, nazik, cazibeli bir 
dille anlatmış, ölçüyü ka-
çırmadan büyük bir duy-
gu ve sorumlulukla Nas-
reddin Hoca'yı sahneye 
çıkararak Bulgar okuruna 
takdim etmiştir.
Aleksandır Balabanov 

Nasreddin Hoca'nın ve 
Hitır Petır'ın fıkralarından 
oluşan her iki kitaba da 
sevinmektedir. O, her iki 
halk kahramanın da aynı 
beşikte doğup sallandı-
ğına, aynı memeden süt 
emdiklerine, yani aynı ba-
sımevinden yayımlandık-
larına sevinmektedir. Bu 

topraklardaki yaşa yanla-
rın hayatında önemli yer 
tutacaklarına eminlikle 
yazısını tamamlamakta-
dır.
Bulgaristan'da ilk defa 

olarak üç ayrı kitabın 
(Nasreddin Hoca Ma-
salları, Hitır Petır Serü-
venleri ve Hitır Petır ile 
Nasreddin Hoca Halk 
Gülmeceleri) bir bütün 
oluşturarak büyük bir itina 
ile yayımlanması hayrete-
dici bir olaydır. Kitaplarda 
fıkralarla ilgili bol bol da 
ilüstrasyonlar sunulmak-
tadır. Üç eser her iki halk 
güldürücüsünün akıllılığı, 
keskin zekasını, hazırce-
vaplılığını ve nüktedan-
lığını yansıtan fıkraları 
içermektedir. Buradan 
da şu sonuca varıyoruz 
ki, Nasreddin Hoca ve 
onun dostu Kurnaz Pet-
re Bulgaristan'da gayet 
yaygındırlar. Kahraman-
lar sık sık karşılaşırlar, 
karakterce de birbirlerine 

gayet yakındırlar. Araş-
tırmacılara göre, değer 
bakımından her ikisinin 
arasında fark asla yapıla-
mamaktadır. Bu eserlerle 
ilgili olarak derleyici ve 
sunucu: "Bundan önce de 
Bulgaristan'da Nasreddin 
Hoca fıkraları yayımlan-
mış, fakat bunlar tesadüfi 
kimseler tarafından yapıl-
mıştır. Ve devamla diyor 
ki:
"Şimdiye kadar Bulgar-

ca olarak (1940'larda) 
400 dolayında Nasreddin 
Hoca masalı, 400 dolayın-
da da onların varyantları 
basılmıştır. Biz onlardan 
60 kadarına meydan ve-
riyoruz. En iyi bir biçimde 
sunulmaları için elden 
gelen gayreti gösterdik, 
dilin temizlik ve zariflili-
ğine önem verdik, sabit 
mizaha ve ahlaka ve on-
lardan alınması gereken 
ibret derslerine meydan 

vererek çalıştık."
Nasreddin Hoca fıkrala-

rı üzerinde çalışmaların 
sayısı hiç de az değildir. 
Lakin onların tümünü bir 
bildiri veya makalede bir 
araya getirip değerlen-
dirmek, fıkralara, güldürü 
malzemesine dünya yüzü 
göstermek hiç de olası 
değil.
Bu halk dehası üstüne ve 

onun eserlerinden derle-
me, onları değerlendir-
me açısından günümüze 
kadar en ciddi çalışmayı 
Veliçko Vılçev "Hitır Petır 
i Nasreddin Hoca" (Kur-
naz Petre ile Nasreddin 
Hoca) akademik eseriyle 
yapmış olmuştur. İnsanı-
mızın toplum, aile, komşu-
luk, dostluk, ticari ilişkileri 
hep onun başlıca konuları 
arasındadır. Sözkonusu 
eser Bulgaristan Bilimler 
Akademisine bağlı Ede-
biyat Enstitüsü tarafından 
yayımlanmıştır. Veliçko 
Vılçev'in bu seçkin eseri 

1975 yılında yayımlan-
mıştır. Hacimce, büyük 
formattır ve 350 sayfadır, 
lüks bir kitap oluşturmak-
tadır. Araştırmacı belki de, 
Türkiye dışı, Nasreddin 
Hoca üzerindeki çalışma-
ların en değerli, en içerik-
li, en ayrıntılı eserlerinden 
birisi olsa gerek. Bu aka-
demik yayının girişinde 
"Küçümsenen Edebi Bir 
Tür" yazısı yer almaktadır. 
İkinci yerde yetmiş sayfa-
lık "Nasreddin Hoca Prob-
lemi" araştırması gelmek-
tedir. Araştırmacı bu yazı-
sında Nasreddin Hoca'nın 
insanın gönlünü okşayıcı, 
dikkatini çekici nitelikleri-
ne, yönlerine, bu hususta 
yeni araştırmalara duyu-
lan ihtiyaçlara, Hoca'nın 
simasını arzu edilen bir 
surette sahnelendirme 
ayrıntılarına, onun gül-
dürülerindeki özelliklere, 
Nasreddin Hoca'nın di-

ğer benzerlerine, ikizleri-
ne, aralarındaki sima ve 
yaratıcılık yakınlıklarına 
dikkati çekmektedir. Mü-
ellif kısa da olsa, eserinde 
Hoca'ya ilgi gösteren dün-
ya çapındaki araştırma-
ların yaptıklarını burada 
toplamaya, sahnelemeye 
çaba göstermiştir. Devam-
la, Veliçko Vılçev "Balkan-
larda Folklor Geleneği" 
yazısıyla da Nasreddin 
Hoca'nın komşu ülkeler-
deki yerinden, onları eğit-
me eylemlerinde oynadığı 
rolden bol bol sözetmek-
tedir. Müellif Bulgaristan 
basınında Nasreddin'e 
verilen önemi de dile ge-
tirmeden kalmaz. Veliçko 
Vılçev eserinde Nasred-
din Hoca konusunu dile 
getiren anekdotlara yer 
vermiştir, üstelik Nasred-
din Hoca hikayelerinde 
yerel koşullara göre, bir 
hayli değişiklikler yapıl-
mıştır, hatta bazı fıkra 
veya anekdotlar yeniden 

işlenerek orijinal folklor 
ürünü olarak okurlara ve 
hayranlara sunulmaktadır. 
Fıkraların veya anekdotla-
rın edebi açıdan işlenme-
sine de büyük önem ve-
rilmiştir. Fıkraların yapısı 
korunmuş, söz dizimi bo-
zulmamış, Bulgar dilinde 
varolan en iyi kelimelere 
ve deyimlere meydan 
verilmiştir. Bazı anekdot-
ların başlıkları şöyledir: 
Hitır Petır ile Nasreddin 
Hoca Nasıl Karşılaşmış-
lar, Nasreddin Hoca Hi-
tır Petır'ın Köyünü Ziya-
ret Ediyor, Hitır Petır ile 
Nasreddin Hoca Papaza 
Çırak Oluyorlar, Öğrenci 
Öğretmenini Geride Bı-
rakıyor, Nasreddin Hoca 
ile Hitır Petır Hancıyı Na-
sıl Aldatıyorlar, Nasred-
din Hoca ile Hitır Petır'ın 
Kurnazlıkları, Hitır Petır 
Yalan Yapıyor Nasreddin 
Hoca Onun Yalanını Ka-
patıyor, Nasreddin Hoca 
Yalan Söylüyor Hitır Petır 
Bu Defa Yalanı Kapatı-
yor v.s. Her iki kahraman 
biri Anadolu'dan, diğeri 
Bulgaristan'dan yola çıka-
rak Çorlu ovasında karşı-
laşıyorlar ve birçok yeri de 
birlikte ziyaret ediyorlar. 
"Hitır Petır ile Nasreddin 
Hoca" eserinde "Edebi-
yatta ve Sanatta Nasred-
din Hoca ile Hitır Petır" 
bölümünde Nasreddin 
Hoca'nın 83 fıkrasına yer 
verilmiştir. Burada dikkat-
çekici bir başka taraf da, 
Nasreddin Hoca'ya kırk 
sayfa, Hitır Petır'a ise 30 
sayfa yer verilmiştir. Her 
iki gülmece kahramanı 
bir araya geldikten sonra 
anlattıkları fıkralar alın-
mıştır. Birbirlerini aldatma 
girişimlerinde kah biri, kah 
diğeri üstün gelmektedir. 
Ama hiçbir zaman birbir-
lerini gücendirmemişler-
dir. Altı yüzyıldan fazla 
birlikte hayat süren iki hal-
kın temizliği, dürüstlüğü, 
namusluluğu, çalışkanlığı, 
adalet severliği, insana in-
sanca davranışları ancak 
bu iki kahraman sayesin-
de açıklık bulmaktadır. 
Eserin sonderece olum-
lu yönlerinden biri de, 
araştırmacı Blagoevgrad, 
Burgas, Varna, Gabrovo, 
Vratsa, Vidin, Montana, 
Pazarcik, Plovdiv, Razg-
rad, Smolyan, Sofya, Tır-
govişte, Haskovo, Şumen 
sancakların köy ve kent-
lerini dolaşarak ahaliyle 
direk karşılaşıp onların 
zengin zekasından, ren-
garenk folklor mirasından, 
hayat felsefe ve anlayışın-
dan, bilincinden bol bol 
yararlanmış olmasıdır.

Devamı gelecek sa-
yıda

NASREDDİN HOCA BULGARİSTAN VE BULGARLAR
2. sayfadan devamı
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Rodoplu Refik Ahmet tütünün alternatifini buldu 
Balkanlarda en kaliteli 

tütün Rodop bölgesinde 
yetişmektedir. Onun için 
de, dünya pazarlarında 
rağbet gören bir üründür. 
Ezelden beri tütüncülük 
Rodop köylüsünün elinin 
kınası olup, onun gelir 
ve geçim kaynağıydı. 
Yakın geçmişte tütüncü-
lük devlet politikası iken, 
şimdi ondan yüz çevrildi. 
20 yıldır da sözde ona 
alternatif aranmaktadır. 
Aranırken de, yıldan yıla 
ürün alım fiyatları oyna-
tılmakta. Ama üreticinin 
lehine değil pek tabi. 
Güvensizlik nedeniyle 
köylü tütün tarlasından 
elini çekti. Tarlalar mera-
ya dönüşüp otlak oldular. 
Halk geçimini sağlamak 
için başka yöntemlere 
başvurmak zorunda kal-
dı. Tütünün alternatifini 
kendi çabalarıyla arayıp 
bulmaktalar. 

Bu zor yıllarda ayakta 
kalma direnişinde bir de 
Ardino /Eğridere/ bele-
diyesi Dolno Prahovo /
Aşağı Tozçalı/ köylüle-
ri var. Burada hayli bir 
zamandır tütün işlenmi-
yor. Çalıştıkları birkaç 
dönümlük tarlalarında 
kendi ihtiyaçlarını kar-

şılayacak kadar sebze 
yetiştirmektedirler.  Ot-
lak arazilerin bol olması 
köylülerin çoğunluğunu 
hayvancılığa yönlendirdi. 
Mevsimlerin yağışlı git-
mesiyle buralarda yeti-
şen mantar türlerini yerli 
halk toplayıp satıyor ve 
aileye ek gelir sağlanmış 
oluyor. Her sabah satılan 
süt köylüler için başka 
bir gelir kaynağı. 

Aynı köyden Refik Ah-

met ise tütüne bir başka 
alternatif bulmuş- arıcılık. 
Bundan 10 yıl önce beş 
arı kovanıyla başlamış 
bu işe Refik. Yıldan yıla 
kovan sayısını arttırmış 
ve şimdi 35 adet olmuş-
lar. Refik’in anlattığına 
göre,  Tozçalı bölgesinde 
yüzden fazla çiçek türü-
ne rastlanmakta.” Kırca-
ali “  barajının da yakın 
olması buraları arıcılığa 
elverişli. Bu yörede elde 

edilen bal, diğer yerlerde 
üretilen bal ile kıyasla ka-
lite bakımından onlardan 
çok üstünde. Çok sayıda 
hastalıklara şifalıdır. Arı-
yı bal yapma esnasında 
şeker ve ya başka katkı 
ile beslemediği için yılda 
ortalama 700 kilogram 
doğal ve gerçek bal al-
dığını söylüyor. Bundan 
dolayı memleket içi ve 
Türkiye’den çok sayıda 
müşterisine seviniyor. 

Durhan ALİ  

Mineralni Bani ziyaretçileri yeni parklarda stres atacak

Haskovo iline bağlı 7 
bin nüfuslu Mineralni 
bani bölgesinde global 
çaptaki sıkıntıya rağmen 
3 park yapılarak, 3 anao-
kul da restore edildi. Fi-
nansman geçmiş yıllar-
daki bütçe fazlalığından 
temin edildi. Prosedüre 
göre Ekonomi Bakanı 
projeleri uygun görürse 
finanse ediyor. Yapılan 
parklar Mineralni Bani 
merkezinde, Karamantsi, 
Vinevo olmak üzere top-
lam 3 yerde bulunuyor. 
Park yapılmasının uygun 
görülmediği köylerde ise 
anaokullar restore edildi. 
Bunun yanında Mineral-
ni Bani’deki okul PHARE 
(FAR) programından 
‘Bölgesel Gelişim Pro-

jesi’ çerçevesinde mo-
dernize edildi. Parklara 
çok ciddi bir yatırım söz 
konusu olduğundan bah-
seden Belediye Başkan 
Yardımcısı Yücel Yüksel 
Lütfi ‘Halkımızın daha 
modern ve daha refah 
yaşaması için elimiz-
den geleni yapıyoruz. 
Bu parkların yapılma-
sıyla hem köylüler yeni 

bir mekâna kavuşacak-
lar hem de çocuklar bu 
parklar sayesinde daha 
neşeli olacaklar. Her 
yapılan güzel bir yenilik 
insanlar için ferahlıktır. 
Yeter ki halkımız da bu 
parklarımızın ve ana 
okullarımızın kıymetini 
bilsin. Yapması bizden 
koruması ise onlardan’ 
diye ekledi. 

Boyan Botevo’daki ana-
okulu 50 kapasiteli, bu 
yıl 22 çocuk eğitim gör-
mekte. Karamantsi kö-
yündeki “Rayna Knagin-
ya” anaokulu 60 kapasi-
teli olup bu yıl 40 çocuk 
eğitim görüyor. Sırnitsa 
köyündeki anaokulu 40 
kişilik olup 27 çocuk 
eğitim görüyor. Mineral-
ni Bani yazın kaplıcaları 
sebebiyle Türkiye’den ve 
Yunanistan’dan turistle-
rin ziyaret akınına uğ-
ruyor. Karamantsi’deki 
park ise hem dinlenme 
hem de spor yapmak 
için bire bir mükemmel 
bir park. Aileler tertemiz 
ve insanın tüm stresini 
alan açık havada otu-
rurken çocuklarda park-
larda ve futbol alanında 
oynayabiliyor.

İlhan ŞENOL 

AB’ne üye devletlerin liderleri “Avrupa 2020” 
başlıklı yeni büyüme ve istihdam stratejisini 
onayladıktan sonra ortak Avrupa hedeflerine 
ulaşılmasına yönelik ulusal programlar hazır-
lanmalıdır. Yenileşim ve bilimsel araştırmalara 
daha fazla yatırımların yapılması, iklim ve ener-
ji alanındaki zorlukların karşılanması, daha iyi 
eğitime erişimin sağlanması ve yoksulluğun 
azaltılması yolu ile kısa vadede Avrupa’nın 
ekonomik krizden çıkması, uzun vadede ise 
istikrarlı ekonomik büyümenin sağlanması ön-
görülüyor. Bulgaristan’da da önümüzdeki 10 
yıllık dönemde ülkenin gelişme istikametlerini 
belirleyen ulusal bir belgenin hazırlanması ile 
ilgili tartışmalar başladı. Bu bağlamda Avrupa 
Kaynakları Bakanı Tomislav Donçev, AB’nin 
stratejisine uygun olup aynı zamanda ülkenin 
spesifik sorunları ve imkanlarını yansıtan “Bul-
garistan 2020” stratejisinin hazırlanması gerek-
tiğini öne sürdü. 
“Her şeyden önce öncelikli hedeflerimizi belir-

lemek gerekiyor, diyor Bakan Donçev. Kriz ve 
kaynak yetersizliği ortamında israfa izin verme-
mek gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki on yıl-
da ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişmesinin 
motorunun kim olacağını, yatırımların yapılması 
ve destek verilmesi durumunda ekonomiye ve 
sosyal ortama en büyük katma değer getirecek 
olan alanların hangileri olduğunu belirlemek ge-
rekir. Milli stratejinin hazırlanmasında ulusal uz-
laşmanın sağlanması önemlidir. Böyle bir belge, 
sadece Bakanlar Kurulu uzmanları tarafından 
hazırlanamaz. “Bulgaristan 2020” stratejisinin 
planlanması artık başladı. ” 
Dışişleri Bakanı Nikolay Mladenov’un sözle-

rine göre Avrupa ekonomisi, esnek politika ve 
sıkı bütçe disiplinine muhtaçtır. Bakan Mlade-
nov, Bulgaristan’da 1996 yılında yaşanan büyük 
krizin tekrarlanmaması korkusundan dolayı son 
yıllarda ülkemizde bu disiplinin büyük ölçüde 
sağlanmış olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı 
şöyle konuştu: “Yeni iş yerlerini, yeni gelişme 
yolunu AB’ne uygunluk sağlamadan arayacak 
olursak hiçbir sonuç elde edemeyiz, çünkü ülke 
ekonomisi Avrupa ekonomisi ile artık entegre 
edilmiş olup dünyanın en geniş ve ödeme gücü 
en büyük olan piyasasının bir parçası olarak 
gelişmelidir” diyen Bakan Mladenov, “Avrupa 
2020” stratejisinde belirlenen hedeflerden han-
gisinin Bulgaristan için en önemli olduğu sorusu 
üzerine şu cevabı verdi: 
“Yenileşimler ve eğitimle ilgili hedef en önem-

lidir, çünkü yeşil ekonomi de, iklim değişiklikleri 
de, sera gazlarının sınırlandırılması da, sosyal 
entegrasyon ve istihdam da ne kadar önemli 
olursa olsun sonuçta vatandaşların eğitim dü-
zeyine, insanların yenilikler üretme kabiliyetine, 
yeni şeyler icat edip bunları hayata geçirme ye-
teneğine bağlıdır. 
Eğitim sisteminde girişimci ruhun edindirilme-

si önemlidir. Bir toplumda yenileşimler yaratma 
sistemi çok mühimdir. Sadece bütçenin yenile-
şimler için harcadığı kaynaklar değil, bu yönde 
yatırım yapan güçlü şirketlerin var olması da 
önemlidir. Yatırımcıların gelmesi için bizim ge-
reken şartları oluşturmamız gerekiyor. Şartları 
oluşturmak için ise eğitimli çalışma piyasası gibi 
bir dayanağa muhtacız”.                         BNR
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ANA DİLİMİZ ELDEN 
GİDİYOR MU?

Gerçek ilaç gibidir – acı 
ve yararlı, demiş A. Ba-
kihanov. Ne kadar doğru 
söylemiş. Çoğu zaman 
gerçeklerden kaçmaya 
uğraşıyoruz. Herhalde 
acılarından dolayı. Ama 
yararlı olduğunu unut-
mayıp üstüne üstüne 
gitmek gerekiyor.

 Bana bir harf öğretenin 
kölesi olurum, diyen de 
var, o da Hz. Ali. Galiba 
bu sözler günümüzde 
pek geçerli değil. Neden 
mi? Bulgaristan’da ana 
dili Türkçenin okunma-
sını düşündüğümüzde 
anlaşılır nedeni. Dilimizi 
tam olarak ele geçirdik 
miydi, bilmem ama gö-
rünen bu ki, ana dilimiz 
elden gidiyor. Ona sım-
sıkı sarılmadık, onu elde 
tutmak için direniş gös-
termedik, ona tam anla-
mıyla sahip çıkmadık.

Tabi, bu zayıflığımız 
karşı taraftan iyi görü-
nüyor ve devletin de si-
yaseti ona göre yürütü-
lüyor. Madem istemiyor-
sunuz, biz de geri alırız, 
anlamında. Bu alanda 
Eğitim Sisteminde neler 
oluyor? Bir izleyelim.

1991’de Anayasa ka-
rarıyla Türkçe okunma-
ya başlanıyor, ama ona 
ana dili deniyor. 1992’de 
alınan kararla isteyen, 
serbest seçmeli olarak 
haftada dört saate ka-
dar okuyabilir. Bir kere 
dilekçe verilir ve seki-
zinci sınıfı bitirinceye 
kadar okunur. 2001’de 
alınan karara göre oku-
mak isteyen, her yıl di-
lekçe vermek zorunda. 
Saat sayısı belirli değil, 
dilekçelere ve okul mü-
dürlerine bağlı.

18 seneden beri yeni 
ders kitabı çıkartılmıyor. 
Sözde, Meclis’ten engel-
lik yok, Eğitim Bakanlı-
ğında prosedürler var, 
sonu bucağı olmayan 
prosedürler. Bu yıllar 
içinde Türkçe okuyan-
ların sayısı azalmakta. 
Azalma en çok şehirler-
de, büyük okullarda. İlk 
akıla gelen örnek Mes-
tanlı.

Yeni hükümet idareye 

geldiğinde Eğitim Ba-
kanlığındaki Türkler işten 
çıkarılıyor. Ama bunu da 
belirtmek gerekiyor ki, 
bu çıkarmalar ya da gö-
rev değiştirmeler iki sene 
önce başlıyor, üçlü koa-
lisyon döneminde. Bölge 
Eğitim Müfettişliklerinde 
ilginç şeyler oluyor. Türk-
lerin yaşadığı bölgelerde 
ana dili müfettişleri vardı. 
Bir de ne görelim? Artık 
yok olmuşlar. Nasıl mı?

Plovdiv’deki iki sene 
önce Türkiye’ye gidiyor, 
yerine başka tayin edil-
miyor. Dobriç’teki kendi 
isteğiyle görevini değiş-
tiriyor, yerine başka tayin 
yok. Ruse’deki emekliye 
ayrılıyor, yerine başkası 
getirilmiyor. Burgas’taki 
annelik iznindeyken 
çağırılıp başka görev 
teklif ediliyor, yeri ka-
panıyor. Şumen’deki 
başka göreve gidiyor, 
yerine başkası getiril-
miyor. Razgrad’dakine 
başka görev teklif edi-
liyor, yeri kapanıyor. 
Sıra geliyor Kırcaali’ye. 
Kırcaali’dekine ana dili-
nin yanı sıra yabancı dil-
ler de veriliyor. Şu anda 
ise yabancı dillerin yanı 
sıra ana diline de bakı-
yor. Birden anlaşılıyor ki, 
yabancı diller müfettişle-
ri ana diline de bakıyor. 
Ve de anlaşılıyor ki, ana 
dili müfettişi diye bir şey 
kalmamış.

Umutla ana dili prob-
lemleri çözülsün diye 
beklerken görüyoruz ki, 
o çoktan akıntıya bıra-
kılmış. Şu anda Türkçe 
okunmasında bir şey 
yapanlar varsa, bunlar 
belediye başkanları. 
Türkçe, serbest seçmeli 
olduğu için ödemeler be-
lediyelerden geliyor. Be-
lediye bütçelerini zorla-
ma riskiyle de olsa, baş-
kanlar Türkçe okumaya 
olumlu bakmaktadır. Bu 
inkar edilemez. İyi söz-
ler hak eden başkaları 
da var – Türkçe okuyan 
öğrenciler. İyi söz değil, 
ödüle layıktırlar. Neden 
mi? Sadece Türkçe 
okudukları için değil. On 
sekiz yıllık kitapları kul-
lanılacak halde tuttukları 
için. O kitaplara sevgiyle 
dokundukları için. İçle-
rinde Türkçe sevgisi ka-
lacağı için. Bir gün bizim 
yapamadıklarımızı başa-
racakları için. Türkçenin 
elden gitmemesinde tek 
umut onlarda olduğu 
için.

    Son ölen umut değil 
midir? 

Haşim SEMERCİ

Memnuniyetsizlik Müslümanları Sokağa Döktü
02.07.2010 Kırcaa-

li Müslümanları Cuma 
namazını camide değil 
de açık bir ortamda kıl-
dılar. Bunu gerektiren 
sebep de, Sofya Temyiz 
Mahkemesi’nin totaliter 
Jivkov rejiminden tayin 
edilen Nedim Gencev’i 
Bulgaristan Müslüman-
larının Yüksek Şura 
Başkanı olarak yeniden 
göreve getirilmesiydi. 
Esasen Müslümanlar, 
bugüne kadar kendi 
seçmiş oldukları dini 
yöneticilerinin büyük bir 
teslimiyetle arkalarında 
duruyorlar. 

Bugüne kadar Bulgaris-
tan Müslümanları “Gen-
cev ve yandaşlarını” 
protesto mahiyetinde şu 
faaliyetlerde bulundular:

1. Yüksek Temyiz Mah-
kemesinin kararı açık-
landıktan sonra hemen 
Sofya merkezinde 1000 
civarında Müslüman 
(Başmüftü ve yardımcı-
ları, Yüksek Şura Baş-
kanı, 18 Bölge Müftüsü, 
bölge vaizleri, imamlar, 
cami encümenleri baş-
kanları ve şuurlu mü-
minler) “Adalet istiyoruz, 
Gencev’i Yüksek Şura 

Başkanı olarak seçme-
dik – istemiyoruz” diye-
rek memnuniyetsizlikle-
rini dile getirdiler. 

2. 18.06.2010 Cuma 
günü Bulgaristan’daki 
tüm bölge müftülüklerin-
de protesto yürüyüşleri 
düzenlendi. Bu gösteri-
lere yaklaşık 50 000 kişi 
katılarak Gencev’e hayır 
dediler. 

3.Ülke genelinde imza 
kampanyası düzenlen-
di ve 200 000 üzerinde 
imza toplandı.

4. Yurt içi ve yurt dışı 
bütün hukuki müessese-

ler bilgilendirildi. 
5. İslam konferansı teş-

kilatıyla randevu alındı 
ve önümüzdeki günlerde 
Başmüftülük temsilcileri 
orayı ziyaret edecek. 

6 .  A v r u p a 
Parlamentosu’na durum 
aktarıldı. 

Bugünkü protesto ile 
ilgili Kırcaali Bölge Müf-
tüsü Beyhan Mehmed 
Kırcaali Haber gazetesi-
ne şunları paylaştı: “Tüm 
Bulgaristan Müslümanla-
rı arasındaki birlik ve be-
raberliği devam ettirerek 
bu sorunun üstesinden 

geleceğimize inanıyo-
ruz. Bizler Kadere inanır, 
elimizden geleni yaparız 
ve Allah’a durumu hava-
le ederiz. Bundan dolayı 
hizmetimize motive ile 
devam ediyoruz. En ya-
kın bir zamanda Kur’an 
kursları başlayacak. Pro-
testolarımızı destekleyen 
herkese teşekkürlerimizi 
sunarız. “ 

Bu nevi protesto eylem-
leri Bulgaristan çapında 
18 bölge müftülüğünün 
bulunduğu merkezlerde 
gerçekleşti.

       Kırcaali Haber

7. Balkan Türk Folklor Festivali’ne Katılan Gruplar

“Kırcaali” Türk Folklor Ekibi   “Kara su “Folklor Ekibi - Romanya

Yeni Şakran Belediyesi Folklor Ekibi Türkiye “Gotse Delçev” Folklor Ekibi - Makedonya

 “Radika” Türk Folklor Ekibi - Makedonya            Kırcaali’den hatıra fotografı
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Bulgaristan'da Müslüman olan 
Deliorman müslüman-
ları Genceve karşı yü-

rüdüler

Nedim Gencev’in Yüksek İslam 
Şurası Başkanlığı’na tekrar ta-
yin edilmesine karşı Razgrad 
Belediyesi Kültür Merkezi’nin 
önünde Cuma günü barışçıl 
protesto gösterisi yapıldı. 
“Gencev’e hayır, sindirilme-

ye hayır, müslüman cemaatin 
manipüle edilmesine hayır” 
sloganıyla Bölge Müftülüğü 
tarafından organize edilen mi-
tinge Razgrad ilinin tüm imam 
ve cemaat-i islamiye encümen-
lerinin de dahil olduğu yüzlerce 
müslüman katıldı. 
DPS-HÖH Razgrad milletvekil-

leri Dr. Hasan Ademov, Rama-
dan Atalay ve Dr. Nigar Sahlim 
ile HÖH Razgrad İl Başkanı 
Ahmed Ahmedov ve belediye 
başkanları da protestoya des-
tek vermek için halkın arasında 
hazır bulundular. 
Bölge müftüsü Mehmed Alâ, 

yönettiği mitingin açılış ko-
nuşmasında, son zamanlarda 
Bulgaristan Müslümanlarının 
haklarını kısıtlamaya, onları 
bölmeye ve sindirmeye yönelik 
bir opersyonun yürürlükte oldu-
ğunu söyledi. 
“Yüksek Temyiz Mahkemesi’nin 

son kararı bir kez daha göster-
miştir ki, Bulgaristan Müslüman-
larının yasal temsilcilerini seç-
me konusundaki özgür iradesi, 
ortada bir mahkeme kararı oldu-
ğu bahanesine sığınılarak siyasi 
faktörler tarafından itibarsızlaş-
tırılmış ve manipüle edilmiştir.” 
Mehmed Alâ, Nedim Gencev 
başkanlığındaki 30 üyeli Yüksek 
İslam Şurası’nın 16’sının vefat 
ettiğini ve 10’unun da üyelikten 

noter huzurunda vazgeçtikleri-
ne dair imzalarını kastederek, 
“Sofya Şehir Mahkemesi yar-
gıcı tescil kararını verirken, ölü 
canların ticaretinin yapıldığı ve 
ölülerin dirilerin kaderine karar 
verdiği rus romanını okuyordu 
herhalde” dedi. 
Bölge müftüsünün asimilasyon 

sürecine katılımından tutun da 
vakıf mallarını kötüye kullanma 
iddialarına kadar neredeyse 
bütün konuşması Gencev’e yö-

nelikti. 
Mehmed Alâ sözlerine şöyle 

devam etti: “Bugün Bulgaristan, 
komunizm rejiminin geçmişe ait 
olumsuz izlerini silmeye çalışır-
ken, toplumun onu hiç bir şekil-
de onaylamaması ve reddetme-
sine rağmen Nedim Gencev’in 
ısrarla Müslüman topluma lider 
olarak kabul ettirilmeye çalışıl-
ması bir çağdışılıktır. Allah’tan 
dileğimiz odur ki, bu biraraya 
gelmemiz bizim birlik ve bera-
berliğimizi pekiştirsin, hepimi-
zin iyilik ve mutluluğuna vesile 
olsun.” 
Müftü efendinin konuşmasın-

dan sonra Razgrad bölgesi 
imamları adına bir bildiri okun-
du. Bildiride 31 Ekim 2009 tari-
hinde yapılan son ulusal kong-
rede seçilen Müslüman Cemaa-
ti idaresine tam destek verildiği 
belirtildi. Protesto gösterisi ya-
pılan dua ile sona erdi. 

Dolni Tsibır köyünde 
protesto gösterisi 

18 Haziran 2010 tarihinde Mon-
tana ilinin Dolni Tsibır köyünde 
seçilmiş Başmüftülük yönetimi 
lehinde ve Nedim Gencev’in 
idareye getirilmesi aleyhinde 
protesto gösterisi yapıldı. 
Protestoya, Oryahovo ve Byala 

Slatina Cemaat-i İslamiye Baş-
kan ve üyeleri ile Vratsa köyle-
rinin imamları, ayrıca yerli Müs-
lüman halkın da dahil olduğu 
yaklaşık yüz kişi katıldı. Bölge 
müftüsü Necati Ali, Başmüftü-
lükten misafirler ve bölge vaizi 
İbrahim Demirli eylemde hazır 
bulunanlar arasındaydı. 
Protesto bildirisi okundu, Bölge 

müftüsü Necati Ali ve köy imamı 
Davud Hoca konuşmalarında 

köylerinde var olan vakıf mal-
larının Gencev tarafından nasıl 
yağmalandığını halka anlattılar. 
Yerli Müslümanlar ülke genelin-
de yapılan protesto gösterilerine 
destek verdiklerini de bu şekilde 
göstermiş oldular. 

Velingrad şehrinde yü-
rüyüş – miting 

Yüksek Temyiz Mahkemesi’nin 
12.05.2010 tarihinde verdiği Ne-

dim Gencev’i Müslüman toplu-
ma önder olarak yasallaştıran 
kararı, yağan yağmura rağmen 
18 Haziran 2010 tarihinde Ve-
lingrad şehrinde başta Bölge 
müftüsü Abdullah Salih olmak 
üzere imamlarla beraber Pazar-
cik ilinden toplam 500 Müslü-
man tarafından protesto edildi. 
Velingrad merkez camiinden 

“Gencev’e hayır!”, “Gencev aşa-
ğı!”, “Gencev hırsızdır, Gencev 
yalancıdır!”, “Allahü Ekber!” 
nidaları ile başlayan yürüyüş 

çarşıda bulunan meydana ka-
dar devam etti. 
Burada Bölge müftüsü, Müslü-

man Cemaatin bir çok sorunu-
na değinen ateşli bir konuşma 
yaptı. Konuşmasında ülkemiz 
yöneticilerine çağrıda bulunarak 
Müslümanların huzurunu bozan 
bu saçma hukuk durumuyla ilgili 
tavır almalarını istedi. Bu adalet-
sizlikten sonra Müslümanların 
kendilerini Bulgaristan’ın ikinci 
sınıf vatandaşı hissettiğini ve 
Bulgaristan idarecilerinin ülke-
de yaşayan Müslümanlara üvey 
annelik yapmaya son vermesi-
nin zamanının gelip geçtiğini de 
sözlerine ekledi. 
DPS-HÖH Avrupa Parlamen-

tosu milletvekili Metin Kazak, 
HÖH Genel Başkan Yardımcısı 
Ruşen Rıza, HÖH Merkez Yö-
netim Bürosu Gen. Sekreteri 
Mustafa Karadayı, HÖH İl Baş-
kanı ve Merkez Meclis üyesi 
Ömer Hamza ve muhtarlar, “bu 
defa bir adım dahi geri atmaya-
cağız, sonuna kadar mücade-
le edeceğiz ve eğer gerekirse 
yıllar once gösterdiğimiz gibi 
tekrar birliğimizi göstereceğiz” 
diyen protestocu müslümanlar 
arasına katılarak onlara destek 
verdiler. 

Sliven’de de protesto 
edildi 

Protesto gösterisi saat 18.30’da 
başladı. Bildiri okundu, bunu 
müteakiben cemaat-i islamiye 
başkanları ve imamların konuş-
malarıyla devam etti. 
Milletvekili Sn. Yanko Yankov 

ile HÖH İl Başkanı Mustafa 
Mustafov toplantının misafiri 
idiler. Sliven ve Yanbol illerin-

den gelen yaklaşık 400 Müslü-
manın katıldığı miting 19.45’te 
Aytos Bölge Müftü yardımcısı 
Akif Akifov’un yaptığı dua ile 
sona erdi. 
18 Haziran 2010 tarihinde 

Varna’da Nedim Gencev’e karşı 
miting – yürüyüş düzenlendi 
Protesto gösterisinde imamlar 

ve cemaat-i islamiye temsilcile-
rinin de dahil olduğu yaklaşık 
250 insan yeraldı. 
Miting Varna ili Bölge Müftü 

yardımcısı Rasim Rasim tarafın-
dan yürütüldü. Nedim Gencev’in 

sattığı bütün vakıf mallarını bir 
bir açıkladı. Protestoda Dobriç 
Bölge Müftüsü Bilal Darcan ve 
Varna HÖH İl temsilcileri hazır 
bulundu. Protestocular, “Hır-
sıza hayır!” , “Devlet Güvenlik 
İstihbaratına hayır!”, “Şeytan 
Gencev’e hayır” sloganları at-
tılar. 

N e d i m  G e nvev ’e 
karşı kitlesel protesto 

gösterisi 

18 Haziran Cuma günü saat 
18.00’de Plovdiv Cuma Camii 
önünde Nedim Gencev şahsına 
karşı kitlesel protesto gösterisi 
düzenlendi. 
Biraraya gelen müslüman-

lar sabık Başmüftü Selim 
Mehmed’in okuduğu protesto 
bildirisini dinledi. Plovdiv’deki 
protestoya Avrupa Parlamento-
su milletvekili Sn. Metin Kazak, 
DPS-HÖH Genel Başkan Yar-
dımcısı Sn. Ruşen Rıza, Yöne-
tim Bürosu Genel Sekreteri Sn. 
Karadayı ve Plovdiv Milletvekili 
Tuncay Naimov iştirak ederek 
Müslümanlarla aynı duygu ve 
düşünceleri paylaştıklarını gös-
terdiler. Protesto gösterisinde 
Plovdiv merkez ve il genelinden 
tüm imam ve cemaat-i islamiye 
başkanları da hazır bulundu. 
Yürüyüş Cuma Camii’nden 

başladı, trafiğe kapalı ana cad-
deden geçilerek Plovdiv mer-
kez meydanına varıldı. Burada 
başta Müslüman cemaat olmak 
üzere tüm Bulgaristan halkı için 
yapılan dua ile son buldu. 300 
kişinin katıldığı yürüyüş Plovdiv 
Bölge Müftüsü Osman Hilmi ve 
yardımcısı Kemal Raşid’in hi-
mayesinde gerçekleşti. 

Beş yüzün üzerinde 
müslüman Smolyan’da 
protesto gösterisi 

yaptı 

Smolyan’da beş yüzün üze-
rinde müslüman Gencev’in ip-
lerini elinde tutan perde arkası 
güçlere karşı protesto gösterisi 
yaptı. 
Smolyan şehri Svoboda (Hürri-

yet) Meydanında biraraya gelen 
beş yüzün üzerinde Müslüman, 
bir daha dinlerini özgürce ya-
şama ve önderlerini serbestçe 
seçebilme haklarını aradılar. 
Smolyan şehrinin birleşmesinin 
kutlandığı günde, il genelinden 
bütün Müslümanlar da devletin 
vatandaşların dini haklarına 
müdahalesine, Müslümanlara 
sözde lider olarak ateizme ve 
totalitarizme hizmet etmiş kişi-
lerin zorla kabul ettirilmesine 
karşı birleştiler. 
Protetso gösterisinde Bulga-

ristan Müslümanlarının hak ve 
özgürlüklerini zarara uğratan ve 
kısıtlayan Gencev’in kirli geçmi-
şine ve işlediği suçlara dair bil-
giler verildi. Sözde “soya dönüş” 
hareketine destek veren ve dün-
yaya Bulgaristan Müslümanla-
rının tam bir özgürlüğe sahip 
ve bu münasebetle sevinçli 
oldukları yalanını yutturmaya 
çalışan komunizm döneminin 
gizli istihbarat servisi DS ajan-
larının idareye dönmesi yeni bir 
asimilasyon sürecinin emarele-
ri olduğuna dair endişeler dile 
getirildi. İlin 10 belediyesinden 
imamların görüşüne göre koşul-
lar yerine getirilmiş durumda. 
Smolyan’ın Raykovo mahallesi 

imamı Hüseyin Bekir, “Ülkedeki 
bazı çevreler Müslümanları çok 
gerilere, “Rodina” Cemiyeti’nin 
kurulduğu zamana döndürme 
emelini taşımaktadırlar. Rodop 
Müslümanlarını “aydınlatmak” 
ve “aslına döndürmek” için şim-
di bu faşist organizasyon tekrar 
canlandırılmak istenmektedir” 
dedi. 
Smolyan Bölge müftüsü Necmi 

Dıbov konuşmasında Bulgaris-
tan Müslümanlarının bugün 
karşı karşıya olduğu sorunları 
dört boyutta incelemek gerek-
tiği üzerinde durdu: 
1. Hukuki – Yüksek Ruhani İs-

lam Şurası adıyla yönetim kuru-
lu üyelerinin % 50’sinin ölü oldu-
ğu bir organizasyon mahkeme-
ce tescil edilmiştir. Bu en azın-
dan ölülerle alay etmektir; aynı 
şekilde, bazı kurumların yaptığı 
küstahlığı anlayamayacak dere-
cede sandıkları Bulgaristan’da 
yaşayan 1,5 milyon Müslümanla 
da alay etmektir. 
2. Ahlaki – Müslümanlar, baba 

ve dedelerinin Belene kampla-
rında çürümelerine sebep olan-
ları idareci olarak seçecek ka-
dar mazoşist değildir. Onlarca 
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her yer "Gencev'e hayır!" dedi 
Müslümanın acılarına sebep ol-
duktan sonra aynı muhbir ve sa-
tılmışlar şimdi “mesih-kurtarıcı” 
rölüne soyunma küstahlığını 
göstermektedirler. 
3. Öğrenimle ilgili – bugün 

Bulgaristan’da 300 yüksek İs-
lam ilahiyatı mezunu gerçeği 
varken, Suriye’de 3 ayda dok-
tora öğrenimini bitirmiş “Dr.” 
Gencev, Müslümanlar arasında 
idari makamlar için bir iddiada 
bulunamaz. 
4. Toplumsal – arkasında top-

lum desteği olmayan kişiler ken-
dilerini lider olarak ilan ediyorlar, 
halbuki hiç bir müftü, imam ve 
Müslüman onları istememekte-
dir. Bu şekilde onlar Bulgaristan 
Müslümanlarının şerefini ayak-
lar altına almakta, Avrupa ve 
İslam dünyası önünde saygın-
lıklarının sıfırlanmasına sebep 
olmaktadırlar. 
Müftü efendi, Gencev kukla-

sının arkasında duran ve iple-
ri elinde tutanlara seslenerek, 
“Bulgaristan Müslümanlarını 
etnik unsura göre ayrıştırma de-
nemelerinin hepsi temelsizdir, 
şimdiye kadar da uygulanmış 
bütün teşebbüsler başarısızlı-
ğa mahkum olmuştur. Bugün 
Müslümanlar kendileri aleyhine 
yapılan kirli planları, planya-
yıcıların tahmin etmediği ileri 
görüşlülükte görmektedir. Aynı 
zamanda Müslümanlar hafıza-
sı kısa ve geçmişte tam da dini 
bağlamda sebep olunan kötü-
lükleri hiç bir şekilde unutmuş 
değillerdir.” dedi. 
Protesto gösterisinde DPS-

HÖH Milletvekili Arif Aguş ve 
Elin Andreev hazır bulundular. 
Sayın Aguş, Bulgaristan Müs-
lümanlarıyla ilgili olup bitenlerin 
Avrupa kurumlarına iletildiğine 
ve gerekli önlemlerin alınaca-
ğına dair toplananlara güvence 
verdi. 
Protesto gösterisine katılan 

bütün Müslümanlar, bundan 
sonra imamlarla birlikte Bulga-
ristan Müslümanlarının adalet 
mücadelesini, hak, irade ve is-
teklerini daha etkili bir şekilde 
seslendirmeye hazır olduklarını 
beyan ettiler. 
Gotse Delçev’te pro-

testo gösterisi 
18 Haziran 2010 Cuma günü 

saat 18:00 de saatlerce ya-
ğan sağanak yağmura rağmen 
beşyüzün üzerinde Müslüman 
Gotse Delçev’te protesto gös-
terisinden vazgeçmedi. Ancak 
yağmur civar yerleşim birimle-
rinden gelecek bine yakın kişiye 
ne yazık ki engel oldu. 
Protesto gösterisi “İslam ve 

geleceğimiz için, kendimiz ve 
çocuklarımız için” sloganı al-
tında gerçekleştirildi. Miting 
yürüyüşünde başta Bölge müf-
tüsü Aydın Muhammed olmak 
üzere Koçan köyü imamı İz-
zet Calev, Lıjnitsa köyü imamı 

Mahmud Kamber, Kraişte köyü 
imamı İsmail İsmailçev, Konars-
ko köyü imamı Recep Bikov, 
Dolno Dryanovo köyü imamı 
Davud Macır, Ablanitsa köyü 
Cemaat-i İslamiye Encümenliği 
Başkanı Arben Terzi gibi imam 
ve cemaat-i islamiye başkanları 
konuşma yaptılar. 
DPS-HÖH milletvekilleri Musa 

Palev, Aliosman İmamov ve Ay-
ruş Haci de protesto gösterisin-
de hazır bulunarak desteklerini 
belirttiler. 
Yapılan konuşmalarda üzerin-

de durulan noktalar şunlardı: 
1. Genç imamların geleneksel 

olmayan İslam öğrettiklerine 
dair iddialar 
2. Cami encümenliklerinin kay-

dının silinmesi 
3. Müslümanların iç işlerine 

devlet ve mahkemenin müda-
halesi 
4. Müslüman olmayanların 

Müslümanların iç dini işleri ile 
ilgili görüş beyan etmesi 
Konuşmacıların hatırlattıkları 

bir şey de seçimleri kazandığı 
günün akşamında sayın Baş-
bakanın Müslümanların rahat 
olmaları gerektiğine dair ver-
diği sözdü. Ancak bugün biz 
psikolojik ve ekonomik saldırı-
ya maruz kaldığımız gibi sözde 
başbakana bağlı gücü elinde 
bulunduran bakanlıkların da 
devamlı baskılarına muhatap 
oluyoruz. Bunu sayın Başba-
kan biliyor mu yoksa bilmiyor 
mu? Eğer biliyorsa bunu neden 
yapıyor, bilmiyorsa neden buna 
izin veriyor. 
Bölge müftüsü Başbakana 

seslenerek şöyle dedi : “Sayın 
Başbakan, Gencev sizin eski 
meslekdaşınız onu yanınıza işe 
alın, Müslümanlara zorla kabul 

ettirmeye çalışmayın!” 

Ruse’de de protesto 
gösterisi yapıldı 

13 Mayıs 2010 tarihli Yüksek 
Temyiz Mahkemesi’nin Baş-
müftü Dr. Mustafa Hacı başkan-
lığındaki Bulgaristan Müslüman 
Cemati’nin tescilini silmesi ve 
Nedim Gencev’i iade etmesine 
karşı, 18 Haziran 2010 Cuma 
günü Ruse Bölge Müftülüğü’ne 

bağlı tüm Cemaat-i İslamiye 
Encümenliklerinden gelen 600 
civarında Müslümanın katıldığı 
protesto gösterisi yapıldı. 
Protesto yürüyüşü polis eşli-

ğinde Ruse Bölge Müftülüğü 
ile Ruse Cemaat-i İslamiye 
Encümenliği’nin bulunduğu 
19 Fevruari, 25 nolu adresten 
başladı. “Gencev aşağı”, “Vakıf 
mallarını çalanlara hayır”, “Ada-
let istiyoruz” , “Yaşasın Bulga-
ristan” sloganları atan protesto-

cular Nikolaevska ve Aleksand-
rovska sokaklarından geçtiler. 
Svoboda (Hürriyet) meydanına 
gelindiğinde Gencev taraf-
tarı olan ve herkesçe bilinen 
Danço-politikata protestocula-
ra hakaret ve küfürler yağdırdı. 
Ruse Belediyesi önünde kısa 
bir duraklama yapıldı. Burada 
protestocular Belediye Başkanı 
B. Yotov’un talimatıyla belediye 
sınırları içnde tüm cemaat-i isla-
miye encümenliklerinin silinmesi 
protesto edildi. Yürüyüşün baş-
langıç noktasından son noktası 
olan Opera meydanına kadar 
protestocular Nedim Gencev 
klikinden olan Turgut Muradov 
ve diğerleri tarafından büyük bir 

dikkatle izlendi. 
Ruse Bölge Müftüsü Bulgaris-

tan Müslüman Cemaatinin tüm 
bölge müftülerinin altına imzası-
nı koydukları bildiriyi okudu. Ka-
tılımcılara, etraftan dinleyenle-
re ve medyaya direk olarak 1,5 
milyon Bulgaristan Müslümanın 
duygularını ve özgürlüğünü ren-
cide eden durum hakkında bilgi 
verdi. 
Slivo pole kasabası, M. Vrano-

vo ve Smirnenski köyü imam-

ları da birer konuşma yaptılar. 
Konuşmalarında Başmüftü 
Dr. Mustafa Hacı başkanlığın-
daki Bulgaristan Müslüman 
Cemaati’ni desteklediklerini 
belirterek durdukları pozisyonu 
beyan ettiler. Protesto gösterisi 
bütün katılımcılarla beraber Bı-
zın köyü imamının yaptığı dua 
ile saat 17:00’de sona erdi. 

Dobruca da “Gencev’e 

hayır” dedi

18 Haziran 2010 tarihinde 

Dobriç’te saat 14:00 itibarıyla 
Tekke Camii önünden başla-
yan yürüyüş vilayet ve belediye 
binalarının önünden geçerek 
Svoboda (Hürriyet) meydanına 
ulaştı. 
Protesto yürüyüşüne 500’ün 

üzerinde müslüman iştirak etti. 
“Gencev’i istemiyoruz”, “2009 
yılında yapılan ulusal Müslüman 
kongresinin kaydedilmesini is-
tiyoruz” pankartları dikkat çek-
ti. Protesto bildirisi okundu ve 
Müslümanlar rahat bırakılmaları 
ve Başmüftülerini kendilerinden 
başkalarının seçmemesi ümid 
ve temennisiyle Yüce Mevla’ya 
el açıp dua ettiler. Müslümanlar 
seslerini duyurana kadar pro-
testolara devam edeceklerine 
dair and içtiler. 

Veliko Tırnovo’da da 
protesto edildi 

Aynı gün, saat 16:00’da Veliko 
Tırnovo Bölge Müftülüğü pro-
testo gösterisi düzenledi. 
Bölge Müslümanlarından 500 

kişinin katıldığı miting cami 
önünde yapıldı. Müslümanlar 
oybirliği ile Dr. Mustafa Hacı’ya 
desteklerini ifade ettiler. 

Stanişev: “’Belene’ projesine 
karşı çalışan Türkiye çıkarlarına 

hizmet etmektedir”
Varna kentinde Bulgar Sos-

yalist Partisi (BSP) lideri Ser-
gey Stanişev 2015 yılından 
sonra büyük bir olasılıkla 
Bulgaristan’ın Türkiye’den 
elektrik ithal edeceğini söy-
ledi. Stanişev: “‘Belene Nük-
leer Santrali’ne’ karşı çalı-
şanların yabancılara, Türkiye 
çıkarlarına hizmet etmektedir. 
Türkiye’nin Nükleer Santral 
Projesinin maliyeti, bizim 
projeden iki kat pahalı olma-
sına rağmen Rusya, güney 
komşumuzda atom Santrali 
kurmak için somut girişimler 
gösterdi” diye konuştu.

Ona göre mevcut devlet yö-
netimi döneminde ekonomik 
kriz daha da derinleşmiş: 
“Hükümetin en büyük hata-
larından biri hala iş yapanla-
rın hizmetlerinin ödenmemiş 
olmasıdır. Bu şekilde birçok 
şirketin iflasına neden olmak-
tadır.”

Stanişev ülkenin yeni bütçe 
güncelleştirmesi hükümet ta-
rafından mali rezervin harca-
nabilmesini kanunlaştırmak 
için yapılmakta olduğunu 
savunuyor. “Bu güne kadar 
iki milyar leva harcandı, yıl-
sonuna kadar iki milyar daha 
harcanacaktır.” Bunun da ‘yo-
lunmuş devlete’ benzediğini 
söyledi ve devem etti “ Bece-

riksizlikleri sayesinde, sözde 
bir önceki hükümetten miras 
aldıkları durumu göstererek bir 
buçuk yıl bütçedeki tüm açık-
ları kapatmaya çalışacaklar”.

Sosyalistlerin liderinin tah-
minine göre yılsonuna kadar 
mali rezerv 4,5 milyar levaya 
gerileyecek : “Bundan aşağı 
yok nereye azalsın ve bu ar-
tık da para kurulunu (ülkenin 
döviz kurunu korumak için ge-
reken para otoritesi) tehlikeye 
sokmaktadır. Burada asıl konu 
beceriksizlikleri sayesinde ge-
lecek yılın bütçesinde oluşa-
cak açıkları nasıl kapatacak-
larıdır. Hükümet olabilecek 
yolları gösterip benimsemek-
tedir. Birinci adım – vergileri 
yükseltmek, ikinci adım – ma-
aşları azaltmak, üçüncü adım 
– ağır yaptırımlı ve koşullu dış 
borçlanma ve dördüncü adım 
da aynı Romanya’da olduğu 
gibi yine ağır koşulara sahip 
Uluslararası Para Fonuyla 
(IMF) anlaşma imzalamak 
olacaktır.”

Stanişev, Varna Belediye-
si Meclisi Başkanı Borislav 
Gutsanov’un tutuklamasının 
bir siyasi sipariş olduğunu ve 
bu sözlerini kanıtlamak için de 
Gutsanov’un iki ay tutuklu kal-
dığı süre zarfından bir kez bile 
sorgulanmadığını söyledi.
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ОбС на ДПС на работно кафе с Доган
На 30 юни 2010 г., 

в София се проведе 
първа работна среща 
на новоизбрания Об-
щински съвет на ДПС 
– Кърджали, оглавя-
ван от инж.Хасан Азис 
с лидера на партията 
д-р Ахмед Доган. На 
продължилата бли-
зо 4 часа среща бяха 
дискутирани различни 
въпроси, свързани с 
обстановката в общи-
на Кърджали.

Г-н Доган беше запоз-
нат с политическия, 
административен и по-
лицейски натиск, оказ-
ван върху местната 
власт, които водят до 
зацикляне и спиране 
на работата на мест-
ната власт.

Друг акцент по време 
на разговорите беше 
ефективността на уп-
равлението и взаи-

модействията между 
местна, регионална и 
централна изпълни-
телна власт.Посочено 
бе, че липсва диалог 
меж ду местната и 
регионална власт в 
Кърджали, което е в 
ущърб единствено на 
хората.

По време на среща-
та бяха анализирани 
резултатите от прове-
дената подписка в об-
ластта в подкрепа на 
местната власт. Беше 
подчертано, че това е 
ясен обществен знак 
за подкрепа усилията 
на кметовете и общи-
ните за осигуряване 
на нормални условия 
за работа.Общо беше 
мнението,че злепос-
тавянето на кметовете 
ще продължи и че на-
тиска върху тях ще се 
засили в навечерието 

на местните избори.
Коментиран бе про-

блема със закъснени-
ето на плащанията на 
тютюневите премии 
и за алтернативна 
заетост на хората от 
селските райони в об-
щината в условията на 
криза.

Ср е д  з ас е г н ат и -
те теми бе и тази за 
спрените инфраструк-
турни проекти за водо-
снабдяване и пътища 
в община Кърджали. 
Прекратяването на 
финансирането от цен-
тралната изпълнител-
на власт остави много 

от започнатите обекти 
незавършени. Липсва 
управленска визия за 
развитие на региона, 
беше становището на 
участниците в среща-
та.

Обсъден беше и 
друг „горещ” въпрос 
на деня - закриването 

на експертните длъж-
ности по майчин език в 
Регионалните инспек-
торати по образование 
и трансформирането 
им в експерти по чужд 
език. Тази стъпка на 
изпълнителната власт 
беше окачествена като 
нова форма на дис-
криминация, тъй като 
касае основни права и 
свободи. Засегната бе 
и темата за съдбата на 
двата театъра в града, 
чието бъдещо същест-
вуване остава неясно.

Направен бе подро-
бен анализ на полити-
ческата обстановка в 
общината, отношени-
ята с другите партии 
и нагласите на хората, 
съобщи председате-
лят на ДПС-Кърджали 
инж.Хасан Азис.

Кърджали Хабер

Türkiye’den izciler Kırcaali’yi ziyaret ettiler
T ü r k i y e  İ z c i l i k 

Federasyonu’ndan bir 
grup izci 24.06.2010 
tarihinde Kırcaali’yi zi-
yaret ettiler. Federas-
yon Başkanı Hasan 
Subaşı’nın da arala-
rında bulunduğu izci-
ler Kırcaali’yi kısa da 
olsa gezme imkânları 
buldular.
Ziyaretle ilgili Türkiye 

İzcilik Federasyonu 
Başkanı Hasan Su-
başı Kırcaali Haber 
gazetesine şu bilgileri 
verdi:
“ Türkiye İzcileri ulus-

lararası faaliyetleri 
içerisinde Kırcaali’de 
bulunmaktayız. 66 
izci ve liderleri şu an 
Kırcaali’de bulunmak-
tadır. Bu kısa bir zi-
yaret olacak, ancak 
buraya gelmemizin 
amacı Kırcaali’de iz-
ciliğin yayılmasına 
destek vermektir. O 
yüzden Kırcaali Bele-

diyesi Genel Sekreteri 
Sezgin Bekir ile görüş-
tük ve bu konuyu dile 
getirdik. Biliyorsunuz 
ki, Kırcaali’den birçok 
çocuk İstanbul’daki 
izci kamplarımıza ge-
liyorlar. 
Bu çocukların izciliğe 

devam edebilmeleri 
için çeşitli çalışmalar 
yapıyoruz. Kırcaali’de 
izci liderleri yetiştire-
bilmek ve bu izci li-
derlerinin Kırcaali’deki 
çocuklara izcilik yaptı-

rabilmelerini sağlamak 
için çalışmalar yapıyo-
ruz. Buradan Bosna 
Hersek’e gidiyoruz. 
Oradan Sırbistan, Ko-
sova, Makedonya ve 
Yunanistan gibi ülke-
leri dolaşıp Türkiye’ye 
döneceğiz. Bu arada 
çocuklarımız ziyaret 
ettikleri ülkeleri ortak 
tarihi kültür değerlei-
mizi de görüp paylaş-
mış olacaklar.”

   Kırcaali Haber

02.07.2010 Cuma nama-
zı öncesi Kırcaali Mağ-
durlar Derneği Başkanı 
Küçük Halil ve Güney 
Bulgaristan Alevi – Bek-
taşi Derneği Başkanı 
Sadullah Hayrulla Kırca-
ali Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmed’i makamında zi-
yaret ettiler. Bu ziyaretin 
nedeni son günlerde Bul-
garistan Müslümanlarına 
devlet tarafından oynanan 
oyundu. Bilindiği gibi Yük-
sek Temyiz Mahkemesi 
12 Mayıs’ta totaliter Jiv-
kov rejiminin Başmüftüsü 
Nedim Gencev’i yeniden 
göreve getirdi. Tüm ülke 
çapında bu karar karşıtlı 
mitingler düzenlendi. Bu 
mitinglerin amacı halk 
tarafından seçilmiş Baş-
müftü Mustafa Hacı’ya 
destek ve ikinci de Nedim 

Gencev’in halk tarafından 
istenilmediğini hükümete 
ve mahkeme makamları-
na duyurmaktı. 

Sözü geçen Dernek 
Başkanları totaliter rejim-
den nasibini almış kişiler. 

İki Dernek Başkanı ga-
zetemize beraber yaptık-
ları açıklamada, totaliter 
rejim döneminde Bulga-
ristan Türklerine yapılan 
zulümlere karşı direnişle-

rinden dolayı yıllarca ha-
piste kaldıklarını ve bugün 
de benzeri olaylara karşı 
olduklarını beyan etmek, 
halkın seçtiği din yönetici-
lerine destek için burada 
olduklarını belirttiler.

Kırcaali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmed iki Der-
nek Başkanına verdikleri 
manevi destek için teşek-
kür etti. 

           Kırcaali Haber

Sivil Toplum Örgütlerinden Müslümanlara Destek


