
 Kırcaali Haber
   YIL   IV    SAYI   23 (48)     28  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                        

Devamı 3’te

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.  

 
Bulgaristan’da Türk kültür faaliyetleri yürüten 

Kırcaali “Ömer Lütfi 1993” Derneği 16 Tem-
muz günü Türkiye’den değerli konukları ağır-
ladı. Merkezi Edirne’de bulunan Trakya Balkan 
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Baş-
kanı Basri Öztürk başta olmak üzere Edirne 
Belediyesi’nden Hikmet Çavuşoğlu, Derneğin 
Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Esma Gündoğdu,

Sayfa 7’de

Edirne ve Kırcaali Dernekleri’nin Batı Trakya ziyareti

Sayfa 2’de

İsmail KÖSEÖMER

T.C. Devlet Bakanı Faruk Çelik Kırcaali’yi ziyaret etti
Cebel'de 19 Mayıs Özgürlük Meydanı'nda görkemli açılış
Bulgaristan'da demok-

ratik hareketin başladığı 
yer olan Kırcaali'ye bağ-
lı Cebel ilçesinde, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan "19 
Mayıs Özgürlük Meyda-
nı" Devlet Bakanı Faruk 
Çelik'ın katıldığı törenle 
açıldı.

Ayrıca Bulgaristan'ın 
Kırcaali bölgesinde de-
ğişik yerleşimlerdeki 
500 Türk çocuğu sün-
net ettirildi. Bursa Bü-
yükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe ve 
bürokratlarla birlikte ilk 
olarak Yenipazar'a ge-
len Bakan Faruk Çelik 
burada Başkan Aydın 
Osman tarafından davul 
ve zurnalarla karşılandı. 
Bulgaristan'daki soy-
daşların yoğun ilgisiyle 
karşılaşan Türk heyeti 
Büyükşehir Belediyesi 

ve Yenipazar Belediyesi 
tarafından sünnet ettiri-
len 35 çocuğa hediyeler 
dağıttı. Erkekliğe ilk adı-
mı atan miniklere bakan 
Çelik tarafından verilen 
hediyeler ise hayli ilginç-
ti. Bulgaristan'da sünnet 
ettirilen çocuklara çakı 
gibi olmaları dileğiyle 
küçük çakılar hediye 
edildi. 

İlk defa Türkiye'den üst 
düzey ziyaret gerçek-
leştiğini söyleyen Baş-
kan Aydın Osman, Çelik 
ve heyete teşekkür etti. 
Başkan Osman, bundan 
sonra şampiyon Bursa'yı 
tutacaklarını da söyledi. 

Soydaşlar tarafından 
büyük bir coşkuyla karşı-
lanan Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe de, "Size şam-
piyon şehir Bursa'dan 

selam getirdim. Sizin 
mutluluğunuz bizim mut-
luluğumuz. Sıkıntılarınız 
çözmek ve yüzünüzü 
güldürmek için burada-
yız" dedi.

 TİKA, yurt dışı Türkleri 

ve akraba topluluklardan 
sorumlu Devlet Bakanı 
Çelik de Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan'ın 
selamlarını getirdiğini 
söyledi. Çelik, Türkiye 
ve Bulgaristan'ın iki dost 

ve kardeş ülke olduğuna 
dikkat çekti. 

Ardından Kırcaali Böl-
ge Müftülüğü'nü ziya-
ret eden Bakan Çelik, 
Bulgaristan'da Müslü-
manların seçimle iş ba-

şına gelmiş başmüftüsü 
Mustafa Hacı'dan bilgi 
aldı. Başmüftü Hacı, 
Bulgaristan hükümetinin 
kendisini tanımadığını 
hatırlatarak, "Haklarımı-
zı savunmak zorundayız. 
Tüm imamların ortak 
görüşü bunu gerektiri-
yor. Biz onların sözcü-
süyüz. Komünizm tarih 
oldu. Bulgaristan bir AB 
ülkesidir. Biz haklarımızı 
almak için sonuna kadar 
mücadele edeceğiz. Bul-
garistan aynı zamanda 
insan hakları sözleşme-
sine imza atmış bir ülke-
dir. Mücadeleye devam 
edeceğiz" dedi. 

Türkiye'nin bölgede 
önemli bir ülke olduğuna 
dikkat çeken Bakan Çe-
lik ise, "Türkiye komşu 
ülkelerin iç işlerine mü-

Mestanlılar buluşması binlerce kişiyi bir araya getirdi
‘Birinci Uluslararası 

Mestanlı’lar Buluşması’ 
neşe ve coşku içinde 
gerçekleşti. 24 Temmuz 
günün Mestanlı “Kent 
Açık Havuzu” tesisinde 
gerçekleşen buluşma-
ya 4 kıtadan katılımcı-
lar vardı. Yüzlerce kent 
sakininin yanı sıra Bir-
leşmiş Amerika Devlet-
leri (ABD), Güney Afrika 
Cumhuriyeti, Avustralya, 

Türkiye, Hollanda, Al-
manya, Belçika, Avus-
turya, İsveç, Çek Cum-
huriyeti, İngiltere, İrlan-
da, dünyanın dört bir 
yanına ve Bulgaristan’ın 
çeşitli yerlerinde yaşam 
sürdüren kişiler, belediye 
tarafından ilki gerçekleş-
tirilen bu anlamlı olaya 
davet edildiler ve nere-
deyse tamamı da katıl-
dı. Büyük buluşma Bul-
garistan Ulusal Marşının 
okunmasıyla başladı. 

4000 kişiden fazla 
hemşeri önünde Beledi-
ye Başkanı Erdinç Hay-
rullah, hoş geldiniz ko-
nuşmasında şunları söy-
ledi: “Bizler Mestanlı’nın 
sadece hatıralarda kal-
mış bir parça olmasını 
istemiyoruz. Hayatınızın 
değişmez bir parçası ol-
masını, doğup büyüdü-
ğünüz memleketinizle 
sürekli bağlantıda kal-
manızı istiyoruz. Burada 
yaşam sürdüren bizler 
iyi biliyoruz ki, dünyanın 
dört bir yanında yaşam 
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Nasreddin Hoca yılında Bulgar aydınları, şair ve yazarları 
Nasreddin Hoca’yı nasıl değerlendirdiler 

Dr. Sabri Alagöz  

Bulgarların en ünlü şair ve 
yazarlarından, büyük Türk 
dostu Radoy Ralin “Yedi 
Asırlık Nasreddin Hoca” 
veya “Farklı Düşüncenin 
İlk Habercisi” bildirisinde 
(UNESCO etkinliği - 1996) 
belir tiyor ki, Nasreddin 
Hoca’nın şöhreti sayısız 
ülke ve halkları sarmıştır, 
onun kısa kısa ibret verici 
fıkraları bütün dünyayı cel-
betmiştir. Nasreddin Hoca 
yalnız büyük hicivci, satirik 
ve hikmetli bir halk kahra-
manı olarak bilinmemekte, 
o aynı zamanda evrensel 
bir şahıstır. Onun yedi yüz 
yıl önce söylemiş oldukları 
hikmetli sözler bugün de 
değerinden asla kaybetme-
miştir. O, C. Bokaço (1313-
1375), Erazım Roterdamski 
(1469-1536), Fransoa Rab-
le (1483-1553), Servantes 
(1547-1616) daha nicelerin 
hocası sayılmaktadır, de-
mektedir. Nasreddin Hoca 
Dünya kültür tarihinde farklı 
düşünce tarzıyla sahneye 
çıkanların başında gelen-
lerden biridir. 
1996 UNESCO yılında 

Nasreddin Hoca kutlama-
larına bir bildiri ile katılan 
Bulgar Bilimler Akademisi 
Folklor Enstitüsü kıdemli 
bilim adamlarından Doro-
teya Dobreva da Nasred-
din Hoca’nın dünya komik 
simalarının ön saflarında 
gelenlerden biri olduğu-
nu belirtmektedir. Müellif 
yürüttüğü fikre göre, Nas-
reddin Hoca’nın fıkraları 
ne kadar diğer halkların 
kültürleriyle kaynaştıkça 

bir okadar daha çeşitlilik 
ve zenginlik kazanmışlardır. 
Onun Balkanlarda ve diğer 
ülkelerde şan ve şöhreti ya-
zılı edebiyatın gelişmesiyle 
gerçekleştirilmiştir.
Elena Ognanova “Bulgar 

Folklorunda Hitır Petır ile 
Nasreddin Hoca” bildirisin-
de her iki halkın tarihi tali-
hinin beş yüz yıl beraberlik 
içersinde gelişip varoluşu 
her iki halk kahramanının 
da karakterlerinin yaratıcı-
lık sahalarının birbirlerine 
kaynaşması için olanaklar 
sağlamıştır. Hatta müellif, 
Hitır Petır masal ve fıkrala-
rından büyük bir kısmının 
Nasreddin Hoca’nın anek-
dot ve fıkralarının etkisinde 
varlık kazanmışlardır, an-
lamında serbestçe fikir yü-
rütmekten sakınca duyma-
maktadır. Elena Ognanova 
Hitır Petır’ın (Kurnaz Petre) 
edebi kahraman olarak mü-
nevver kimseler tarafından 
hayali bir kahraman olarak 

yaratıldığını ortaya atarken 
Nasreddin Hoca’nın ise 
gerçek tarihi bir kişi, halk 
kahramanı, güldürücü, fey-
lesof olduğunu da kabullen-
mektedir. Şunu da eklemek 
herhalde yerli olacaktır. 
Nasreddin Hoca’nın nice 
fıkralarında Bulgar milleti-
nin karakterine özgü nice 
öğeler yansıtılmakta, çün-
kü bu fıkralar “bulgarlaş-
tırılmış” fıkralardır, Bulgar 
topraklarındaki koşullara 
göre yaratılmıştır.
Adelina Peneva adında 

bir başka araştırmacı ve 
kutlamalara katılımcı “Nas-
reddin Hoca Türkiye’de” 
bildirisinde bir zamanlar 
Osmanlı hakimiyeti altın-
da bulunan Bulgaristan, 
Sırbistan, Yunanistan, Ro-
manya, Kafkasya ülkelerin-
de, Anadolu’da sonderece 
şöhret kazanmış olduğunu 
dile getirmiştir.
Yine faal katılımcılardan ve 

seçkin Bulgar yazarı Geor-

gi Mişev “Nasreddin Hoca 
kadim bir çağdaşımızdır” 
demektedir. Georgi Mişev’e 
göre, Nasreddin Hoca in-
sanlık ruhunun parlak bir 
efsanesidir ki o efsane biz 
insanların yeryüzündeki 
varlığımızın zirvelere veya 
sonsuzluğa erişebilmesi 
için günümüze ve yaşa-
mımıza büyük bir anlam 
vermektedir. Nasreddin 
Hoca’nın felsefi yönlerin-
den biri de, insanlığı etraflı 
ve derin düşüncelere sev-
ketmeyi amaç bilmesidir. 
Nasreddin Hoca, günümüz-
de hayretlere düşürücü bir 
çağdaşlıkla kulaklarımızda 
çınlamaya devam eden ka-
dim bir felsefedir” demek-
tedir.
Ünlü mizahçılardan Yor-

dan Popov “Dokuz Eşekler” 
başlığı taşıyan anılarında 
bundan altmış yıl önceki 
Nasreddin Hoca ile ilgili 
anılarını Hoca’nın 700. yılı 
ve UNESCO kutlamaları 
münasebetiyle kaleme aldı-
ğı yazısında bizleri başkent 
Sofya’nın “Sofroniy” soka-
ğına götürmektedir. Yıllar-
dan 1948 veya 1949. Ailesi 
orada oturmaktadır. Fakat 
“Pirotska” ile “Tsar Samu-
il” sokaklarının kesiştikleri 
yerde birçok Ermeni, Yahu-
di ve Simsar yaşamaktadır. 
Burada Moşe ve Rebeka’ya 
dair Yahudi latifeleri, Kirkor 
ile Garabet hakkında Er-
meni fıkraları anlatılırdı. 
Yılların ağır olmasına rağ-
men insanlar aralarında 
gene de fıkralar, vecibeler, 
latifeler anlatırlar, gülerler, 
geçinip giderlerdi. Kahve-
lerini içerlerken kahvede 

aralarında birbirlerine ufak 
tefek ikramlarda bulunuyor 
ve aynı zamanda fıkra ya-
zılı gramofon plakları din-
lerlerdi. Havalar bozulup 
yağmurlar veya kar yağma-
ya başlayınca da “Dokuz 
Eşekler” lokantasına taşı-
nırlardı. Dedesi de anılmış 
bir fıkra ustası gibi sık sık 
o lokantaya uğrar ve müş-
terileri eğlendirirdi. Bu aşçı 
dükkanının üstünde büyük 
bir tablo vardı, diyor Yordan 
Popov. Tabloda sakallı, gü-
lünç bir adam, dolayında da 
dokuz eşek bulunuyormuş. 
Bir defasında dedeme:
- Dede, resimdeki adam 

kim? diye sorucu oldum.
- O, çok büyük bir şakacı, 

evladım. Adı da Nasreddin 
Hoca, diye söze başlaya-
rak bana uzun  uzun do-
kuz eşeğin hikayesini de 
anlattı. Böylece Nasreddin 
Hoca’nın kim olduğunu öğ-
renir bugünkü yazar. O da 
yaratıcılığı da çok defalar 
Nasreddin Hoca’dan ilham 
alarak insanımıza edebi mi-
ras edindirmektedir.
Bildirimize son verirken 

Bulgaristan’da Nasreddin 
Hoca’nın ikizleri ve nice 
torunları olduğunu hiçbir 
zaman unutmamak gerek. 
Türk ve Bulgar asıllı aydın, 
şair, araştırmacı, tarihçi, 
edebiyatçı Nasreddin Hoca 
hayranıdır, Nasreddin Hoca 
hastasıdırlar. Yıllar, asırlar 
geçiyor, yeryüzünde ha-
yat sürdükçe ne o bizi, ne 
biz insanlar onu unutabili-
yoruz. Bu bildiride bilinçli 
olarak Bulgaristan Türk-
lerinin çalışmalarına vakit 
ayırmıyoruz. Onu bir ayrı 

konu olarak sergilemek 
çok daha hayırlı olacaktır 
zannediyoruz.
Velhasıl, Hoca’nın iki fel-

sefi hikayesiyle bildirimize 
son verelim.
İnsanoğlunun sağlıklı ola-

bilmesi için önce kendisinin 
tedbirli olmasını gözönün-
de bulundurarak Hoca’ya 
sorar:
- Hekimlik nedir, Hocam?
Hocanın kısaca cevabı 

şöyledir:
- Ayağını sıcak tut, başını 

serin, gönlünü ferah tut, dü-
şünme derin!
İkinci hikaye de şöyledir:
-Hocam, adam olmanın 

yolu nedir?
- Kulaktır, cevabını verir 

Hoca hiç düşünmeden.
Cevabı anlayamayanlar 

birbirlerine bakışırlarken 
Hoca meseleye açıklık ge-
tirir.
- Birisi konuşurken onu 

can kulağıyla dinlemeli, bu 
arada kendisi de ağızdan 
çıkanı işitebilmelidir.” Der.
İşte görüldüğü gibi, hepi-

miz sekiz yüz yıldan beri 
kısa nüktelere, felsefi anlam 
gizleyen fıkralara, masalla-
ra hayranlığımızın kurbanı 
ve gururu olarak varlığımıza 
sevinebiliyorsak, Nasreddin 
Hocamızı sonsuzluğa ve 
ölümsüzlüğe taşıyabilmek 
gerçekliliğine olan yolculu-
ğumuzu sürdürüyoruz ve 
sağ oldukça sürdüreceğiz, 
arkadan gelen kuşaklara, 
genç nesillere tarihsel ve 
kültürel miras bırakacağız, 
demektir.
Hepinize candan teşek-

kürler sayın kardeşler, aziz 
Nasreddin Hocacılar!    
                                Son
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dahil olmayan bir ülkedir. 
Karşılıklı sağlıklı bir iş 
birliği devam ederse böl-
ge barışına katkı sağla-
nır. Türkiye hiçbir zaman 
emperyalist hedef ler 
taşıyan bir ülke olmadı, 
olmayacaktır. Böyle olsa 
dünyanın değişik coğraf-
yalarında konuşulan dil 
farklı olurdu. AB kapısın-
daki Türkiye ile AB ülke-
si Bulgaristan arasında 
insan hakları sorunu 
gibi bir sorun yaşan-
mamalıdır. Başmüftülük 
sorununun bakanlar ve 
başbakanlar düzeyinde 
yapılacak görüşmeler-
le çözmeliyiz.1900'lü 
yılların başında hatta 
Osmanlı dönemindeki 
anlaşmalarla elde edil-
miş haklarda geriye dö-
nüş olmamalı. İnşallah 
buradaki kardeşlerimizi 
manen üzecek bir tablo 

T.C. Devlet Bakanı Faruk Çelik Kırcaali’yi ziyaret etti

oluşmaz" dedi. 
Hak ve Özgürlükler Ha-

reketi Milletvekili Remzi 
Osman da, "Seçilmiş 
müftünün Bulgaristan 
hükümetince tanınmama 
sorununu İslam Konfe-
ransı Örgütü'ne taşıya-
cağız. 1,5 milyon Bulga-
ristan Müslüman’ı buna 

izin vermeyecektir" dedi. 
Bakan ve beraberindeki-
ler daha sonra müftülük 
bahçesindeki Kırcaali'nin 
mezarını ziyaret ederek 
dua ettiler. Heyet, ar-
dından TİKA tarafından 
restore edilen Mestanlı 
Merkez Camii'nin açı-
lışını da yaptı. Türk he-
yeti Mestanlı'da yapımı 
süren 12 derslik ve 200 
yatak kapasiteli öğrenci 
yurdu inşaatında da yet-
kililerden bilgi aldı. 

Cebel'de 19 Mayıs 
Meydanı'nda gör-
kemli açılış

Bulgaristan'da yaşa-
yan Türklerin 1980'lerin 
sonunda asimilasyo-
nunun doruğa çıktığı 
yerleşimlerden biri olan 
Cebel'deki 19 Mayıs 
Özgürlük Meydanı ve 
Anıtı'nın açılışı da dualar 
eşliğinde yapıldı. Açılışta 

konuşan Cebel Belediye 
Başkanı Bahri Ömer, 19 
Mayıs'ın hem Türkiye 
hem Bulgaristan için 
takvim yaprağından sı-
radan bir gün olmadığını 
hatırlattı ve şöyle konuş-
tu: "19 Mayısı 1919'da 
Atamız Samsun'a çı-
karak kurtuluş savaşını 

başlattığı gibi, 19 Ma-
yıs 1989'da da Cebel 
halkı Bulgaristan'ın ve 
tüm Doğu Avrupa'nın 
Stanlinizımdan kurtuluş 
hareketini başlatmıştır. 
Bununla Cebel halkı ola-
rak gurur duyuyoruz. 20 
yıldır hepimiz kendimizi 
savaşçılarımız önünde 
borçlu hissediyorduk. 
Onların anısına burada 
bir çeşme yapmamız 
gerekiyordu. Aynı za-
manda da meydanımıza 
ilçemize yakışacak pırıl 
pırlı bir park oldu. Kriz 
döneminde buna yardım 
yapan Türkiye'ye teşek-
kür ediyoruz." 

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe 
de Cebel'in demokrasi 
hareketinin başlatıldı-
ğı kahraman bir şehir 
olduğunu hatırlattı ve 
şöyle konuştu: "Bizler 
birbirimizden kopmayız. 
Biz yüzyıllarca bu top-

raklarda bir bütün olarak 
yaşadık. Dünyaya barı-
şı kardeşliği gösterdik. 
Dünyaya komşuluk na-
sıl yapılır onu gösterdik. 
İnşallah bu güzellikleri 
artırarak devam edece-
ğiz. Bu zamana kadar 
birbirimize uzak kaldık. 
İnşallah bundan sonra 

bu açığı kapatacağız. 
Bizim hedefimiz sizlerin 
mutluluğu, kalkınma-
sı refahınızın artması. 
Elimizden geleni yapa-
cağız. Nerede eksiğiniz 

varsa bizler tamamlaya-
cağız. Bundan sonra da 
Bursa ile Cebel'in kalbi 
birlikte atacak" dedi. 

Gördüğü ilgi karşısında 
duygulanan Bakan Çelik 
de, "Doğrusu böyle bir il-
giyi beklemiyordum. Bu 
güzel tabloyu oluşturdu-
nuz. Cebel'i bize anla-
tanlar vardı. Federasyon 
başkanları, Bahri Ömer-
ler, ondan önce de rah-
metli Mümün Gençoğlu 
abimiz anlatıyordu. Bu 
ağabeylerimizi ve şehit 
olan kardeşlerimizi rah-
metle anıyoruz. Allah on-
lardan razı olsun." Aynı 
tarihi paylaşıp ardından 
komşu olduklarını hatır-
lan Çelik, "Bulgaristan'da 
Bulgar asıllı olan Türk 
soylu siziler varsınız. 
Sizler Türkiye ile Bulga-
ristan arasında ciddi bir 
köprü oluşturuyorsunuz. 
Aynı şekilde Türkiye'de 
bulunup yine Bulgaristan 
vatandaşı kardeşlerimiz 
var. Onlar da çok güzel 
köprüler oluşturuyor-
lar. Buradaki hizmetler 

sevgi, kardeşlik, barış 
adına yapılıyor" diye 
konuştu. Türkiye'nin 73 
milyon nüfus ve 1 tril-
yon dolarlık GSMH sa-
hibi bir ülke olduğunu 

hatırlatan Bakan Çelik, 
"Dünyanın neresinde 
bir sorun sıkıntı varsa 
bilin ki oraya koşan ilk 
devlet Türkiye Cumhuri-
yeti devletidir. Çünkü biz 
dünyada barışı istiyoruz. 
Çünkü biz komşularda, 
bölgede barış istiyoruz. 
Hiçbir zaman emperya-
list hedeflerimiz olmadı. 
Bugün de yok yarın da 
olmayacak. Bu barış 
ortamı içersinde Haiti 
depreminde ilk yardım 
uçağını Türkiye indirdi. 
Tsunamiye ilk önce ko-
şan Türkiye oldu. Bize 
ecdadımız bunu öğretti. 
Nerede mağdur, mazlum 
varsa onun elini tutacak-
sın. Cebel'deki dedem 
de, Bursa'daki dedem 
de aynı şeyi söyledi. Biz 
Bunun için belediyele-
rin talebi doğrultusunda 
buraya koşa koşa gel-
dik. İnşallah geçmişte 
yaşanan acılar ne Bul-
garistan ne Türkiye'de 
ne de Balkanlar'da ya-
şanmayacak. Komşu 
ülkeler olarak hep daya-

nışma içerisinde olaca-
ğız" dedi. Bulgaristan’ın 
gelişen bir ülke olduğu-
nu da hatırlatan Bakan 
Çelik, Bulgaristan'ın 
2004'te NATO'ya giri-

şinde Türkiye'nin des-
tek verdiğini, onların 
da şimdi Türkiye'nin 
AB'ye girmesi için çaba 
gösterdiğini belirterek, 
"Bulgaristan'a teşekkür 
ederiz. Demokrasi sü-
reci Bulgaristan'da genç 
ve yeni bir süreç. Bu sü-
reç içerisinde AB içinde 
olmak ayrıcalık. Önü-
müzdeki dönem burada 
insan hakları ve temel 
haklar bakmından ben 
inanıyorum ki Türkiye'de 
ve Bulgaristan'da vatan-
daşlarımız özgürlüğe 
doyacaklar. Özgürlüğü-
nüz daim, parkınız hayır-
lı olsun" dedi. 

Ardından açılış kurde-
lası Bakan Çelik, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe 
, Cebel Belediye Baş-
kanı Bahri Ömer ve di-
ğer yetkililer tarafından 
kesildi. Heyete törende 
ballı ekmek ikram edildi. 
Meydan, bakır kap içer-
sindeki su protokol tara-
fından yere dökülerek 
hizmete açıldı. 
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sürdüren, hayat kuran 
sizlerin yüzünde oralar-
da birer dost ve elçiye 
sahibiz. Unutmayınız ki, 
sizlerin de burada dost-
larınız, hısım akrabanız 
var. Bunların yanı sıra da 
daha birçok yeni dostluk-
lar kurulabilir. Gönlümüz, 
kucağımız, imkanlarımız 
her zaman sizlere ve 
burada bulunamayan 
binlerce hemşerimize 
açıktır. Bölge halkı adı-
na hepinize hoş geldiniz 
diyor, saygı ve sevgiyle 
selamlıyoruz”. 

Misafirlere dar gelen 

koskocaman alana kuru-
lu sahneye sırasıyla Bal-
kan ve Rumeli Türküleri 
halk sanatçısı Fahriye 
Güney, Bulgaristan pop 
– folk müziğin divası 
Esil Düran, Momçilgrad 
– Birleşik Çocuk Komp-
leksi çocukları, ‘Zeybek-
ler’ folklor grubu, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
saz takımı ve daha bir-
çok yerel amatör gruplar 
çıktılar. 

Danslar oynandı, ha-
laylar çekildi, horonlar 
tepildi, havai fişek gös-
terisi gözleri doldurdu, 
pamuk şeker yenildi, tatlı 

konuşuldu, balonlar uçu-
ruldu, gecede bir bayram 
havası oluştu…

‘ B i r i nc i  U lus la ra -
r a s ı  M e s t a n l ı ’ l a r 
Buluşması’nı’ onurlan-

dırmak üzere Kırcaali 
milletvekilleri Lütfi Mes-
tan, Necmi Ali, BAl-GÖÇ 

Genel Başkanı Prof. Dr. 
Emin Balkan, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Recep Altepe’yi 
temsilen Ali Yoluç, İzmir 
Bornova Belediyesi Baş-
kanı Prof. Dr. Kamil Ok-
yay Sındır, Devlet Baka-
nı Faruk Çelik’i temsilen 
danışmanı Yüksel Yeni, 
Bursa Osmangazi Be-
lediye Başkanı Mustafa 
Dündar’ı temsilen İsmail 
Selimoğlu, Tülin Kara 
– Bursa Kadın Kolları İl 
Başkanı, Hasan Öztürk 
– Bursa Mestanlı’lar Der-
neği Başkanı, Gürçay 
Cem – Bursa Cebel’liler 
Derneği Başkanı, Bursa 
‘Bulfaş’ Müdürü Zeynel 
Turan misafirlerden sa-
dece bazılarıydı. 

Mestanlılar buluşması binlerce kişiyi bir araya getirdi
1. Sayfadan



 4

Balkanlar’da 
geçen hafta  

 28 Temmuz 2010 Kırcaali Haber Sayfa

SİPARİŞ İÇİN TELEFON
0361 / 66724

Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

 
Basescu AK raporunu “dürüst”, 

ancak “dengesiz” olarak değerlen-
dirdi 

Romanya Cumhurbaşkanı Traian Basescu, 
ülkenin içişleri ve adalet alanlarında kaydettiği 
ilerlemeye dair Avrupa Komisyonu tarafından 
hazırlanıp 20 Temmuz tarihinde yayınlanan ra-
poru “dürüst”, ancak bazı siyasi değerlendir-
meler açısından dengesiz olarak niteledi. Ro-
manya devlet başkanı, AK raporunda Şeffaflık 
Ulusal Ajansına ilişkin yeni yasa ile ilgili yer 
alan ifadelerin çok sert olduğunu öne sürdü. 
Komisyon, Şeffaflık Ajansı yasası değişiklikle-
rinin geri adılan ciddi bir adım olduğuna dikkat 
çekerken yasanın değiştirilmesi yönünde acil 
önlemlerin alınmasını tavsiye ediyor. AK’nun 
talebi üzerine 2007 yılında kurulan Ajansa, 
üst düzey devlet memurlarının mal varlığını 
araştırmak gçrevi verildi, ancak bu yılın Nisan 
ayında Anayasa Mahkemesi, yetkilerinin bir 
bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğunu açık-
ladı. Komisyonun raporunda Romanya’nın 
üst düzey devlet memurlarının sahip oldukları 
mülkleri nasıl edindiklerini kanıtlayamamaları 
durumunda zorunlu kararlar çıkarma imkanını 
temin ederek ajansın yolsuzluğun önlenmesi 
ve cezalandırılmasına önemli katkılarda bulun-
masını sağlaması gerektiği belirtilmektedir. 

Eski Romanya Cumhurbaşkanı Ni-
kolae Çauşesku ve karısı Yelena’nın 
cesetleri DNA testleri için mezardan 
çıkarıldı 

Bükreş’te, 1989 yılında kurşuna dizilen eski 
Romanya Cumhurbaşkanı Hikolae Çauşes-
ku ve karısı Yelena’nın cesetleri DNA testleri 
için mezardan çıkarıldı. Ailenin hala hayatta 
olan tek oğlu Valentin Causesku, bu şekilde 
naaşların gerçekten velilerine ait olduğunun 
kanıtlanmasını istiyor. Çauşesku 1965 yılından 
1989 yılında kadar Romanya cumhurbaşkanıy-
dı. 1989’da Şubat’ta devrilmişti. Çauşeskular 
Bükreş’ten ayrılmıştı ama ayaklanan askerler 
tarafından yakalanmışlardı. Kısa duruşmadan 
sonra Çauşeskular soykırımla suçlanarak kur-
şuna dizilmişti.

Saraybosna Film Festivali 23 
Temmuz’da başlıyor. 

Saraevo Uluslararası Fil Festivalinin 16.sı, 23 
ile 31 Temmuz günleri arasında sürecek. Ard 
arda üçüncü yıldır Avrupa Konseyi, festivalin 
“Saraybosna’nın kalbi” adlı büyük ödülünün 
sponsörlüğünü yapıyor. Saraybosna festiva-
li, Balkanlar’da en büyük, Avrupa’da ise en 
büyük sinema festivallerinden biridir. Festival 
kapsamında Avrupa Konseyi, özgür düşünce-
nin yayılması için bir araç olarak sinemanın 
öneminin anlatılması için bir hafta süren bir 
program düzenleyecek.  
                                                           BNR

Boyko Borisov Türk kelimesi yerine 
Müslüman kelimesi kullanmayı tercih etti
Kirkovo ziyaretini ta-

mamlayan Başbakan 
Borisov ve heyetindeki 
Başbakan Yardımcısı 
ve İçişleri Bakanı Tsve-
tan Tsvetanov, Kültür 
Bakanı Vejdi Raşidov, 
Tarım ve Gıda Bakanı 
Miroslav Naydenov 
Kırcaali ‘Dimitır Di-
mov’ tiyatrosunun sa-
lonunda ilin çeşitli böl-
gelerinden gelen halk 
ile görüştü. Borisov, 
ekonomik sıkıntılar ol-
masına rağmen sağlık 
ve kültür alanında re-
formların kaçınılmaz 
olduğunu söyledi. Bir 
yıl sonra gelerek hiç 
kimsenin ne zorunlu 
Hıristiyanlaştırıldığını, 
ne kimsenin sürgüne 
gönderildiğini, ne te-
rör uygulandığını ne 
de hiç kimseye Asimi-
lasyon yapılmadığını 
gösterdiklerini söyledi. 
Böylelikle bu konuya 
kendiliğinden açıklık 
getirildiğini ekledi. 

Türk asıllı bakan 
yerine müslüman 
bakan!

Kendilerine atfedilen 
kötü senaryoların hiç-
birinin gerçekleşmedi-
ğini, hiç kimsenin ko-
vulmadığını hatta 
(Vejdi Raşidov’u kas-

tederek) Bulgaristan 
Müslümanlarından bi-
rinin bakan olduğunu 
söyledi.
Aynı şekilde Borisov, 

kamunun değil sadece 
soru sormaya çözüm 
getirmek için de var 
olduğunu dile getirdi. 
Kirkovo’da dinlediği 
sorunların %70’inin ko-
laylıkla çözülebileceği-
ne vurgu yaptı ve Eylül 
ayında tekrar gelece-

ğinin haberini verdi. 
Başbakanın vurgu 

yaptığı diğer konu-
lardan biri de “Gorna 
Arda” projesi oldu. 
“Biliyorsunuz 20 yıl-
dan beri çeşitli hü-
kümetlerin ağzında 
gevelediği ve bölge 
halkını yakından ilgi-
lendiren “Gorna Arda” 
projesidir. Kirkovo’da 
söylediğimi burada da 

söylemek istiyorum. 
Bu proje 3000 kişiye 
sürekli iş sağlayacağı 
gibi inşaat esnasında 
6000 kişinin ekmek 
teknesi olacak. Bu-
nun yanında 130 000 
aileye yetecek elektrik 
üretecek”.

Prim değil, sosyal 
yardım!

Tütün primleri konu-
suna da değinen Baş-
bakan şöyle konuştu: 
“Primlerle ilgili bütçe-
nin güncellenmesini 
bekledik. Son dört yıl-
da tütün üreticileri için 
hiçbir şey yapılmamış. 
Bizler tüm Bulgaristan 
vatandaşlarının ver-
gilerinden alıp tütün 
üreticilerine 116 milyon 
leva veriyoruz. Bun-
dan dolayı da birçok 
saldırıya maruz kal-
dık. Tütüncülerin çoğu 

Müslümanlar ve başka 
geçim kaynağına da 
sahip değiller. Bu du-
rumu daha çok soysal 
bir hareket olarak ka-
bul ediyoruz. Primlerin 
ödenmesi kararı çok 
zor bir karar oldu ve 
bundan dolayı da çok 
saldırı aldık. Ama biz 
bu kararı bölge halkı 
adına aldık”.
GERB partisinin Hak 

ve Özgürlükler Hare-
keti (HÖH) ile çalışıp 
çalışmadıklarına açık-
lık getirilmesi istendi-
ğinde, var olmayan bir 
durumu tartışmaktan 
kaçındığını söyledi. 
Küçük yerleşim mer-
kezlerinin muhtarları-
nın azaltılması, birkaç 
köyü tek kişinin idare 
etmesini ve sözde 
“seçim turizminin” yok 
edilmesi isteğine, bu 
konuyla ilgili meclisin 
“Seçim Yasası” üze-
rinde geniş çaplı çalış-
malar yürüttüğünü dile 
getirdi. Hemen şimdi 
böyle yapmaya kalkış-
tıklarında ise HÖH ve 
BSP’nin muhtarlarını 
almak istemekle suç-
lanacaklarını söyledi. 
Hiç kimsenin kendisini 
“polisiye yöntemler” 
kullanmakla suçla-
masını istemedi. İlde 
yapılan kadro değişik-

likleri ilçelere ne za-
man ulaşacağı sorusu 
uzayıp gidince, partiye 
yeni üye olmak isteyen 
kişilerin buna iş bulma 
dilekçesi olarak bak-
mamalarını istedi. 
Başbakan Yardımcısı 

ve İçişleri Bakanı Tsve-
tan Tsvetanov kamu 
ihaleleri konusunda 
ciddi çalıştıklarını, 
son 20 yılda devletin 
çeşitli kurum ve kuru-
luşlarında kök salmış 
bozulmaların kararlık-
la üzerine gidildiğini ve 
son yıllarda imzalanan 
tüm kontratların birer 
birer kontrol edildiğini 
söyledi. Gelecekte ya-
pılacak kamu ihalelerin 
saydam, kanuna uy-
gun ve kurullara göre 
yapıldığı garantisini 
vermek istediklerine 
vurgu yaptı. Aynı şe-
kilde “Su Aynası’nı” da 
andı, karşı olmadıkları-
nı, maliyeti 8 milyon le-
vadan 70 milyon leva-
nın üzerine fırladığını 
ve proje  paraları tüm 
Bulgaristan vatandaş-
larının vergilerinden 
karşılandığını dile ge-
tirdi. İnşaattan alınan 
örneklerden tesisin 
Bulgar Standardına 
uygun yapılmadığını, 
bu yüzden de kullanı-
ma açılmadığı bilgisini, 
rapor niteliği şeklinde 
sundu. Devamında: 
“Fazladan harcanan 
60 milyon levayla bü-
tün bölgenin yol soru-
nun çözülüp, Kırcaali 
de çevre yoluna sahip 
olacaktı” dedi. 
Başbakan ile İçiş-

leri Bakanı başkent 
Sofya’daki işlerinden 
dolayı toplantıdan ay-
rılarak özel bir helikop-
ter ile başkente hare-
ket ettiler.

İsmail KÖSEÖMER
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Birleşmeden sonra Türk tiyatrosu var olmaya devam edecek mi?
Kültür Bakanı Vejdi Ra-

şidov kentteki iki tiyatro-
nun birleşmesinden son-
ra da Türk Tiyatrosunun 
faaliyet sürdürmeye de-
vam edeceği “müjdesini” 
verdi. Hangi adın ve ne 
tür koşullar altında bu fa-
aliyetin süreceği, müdü-
rün kim olacağı, oyuncu, 
teknik ve yardımcı kadro 
bozulup bozulmayacağı 
henüz netlik kazanma-
dı. Kültür Bakanı yapıla-
cak reform sonrası işçi 
çıkarmaları için maliye 
bakanından 1,8 milyon 
levalık ödenek istemişti. 
Başbakanın, toplantıdan 
ayrılmasından sonra sa-
londaki tüm gözler kültür 
bakanı üzerindeydi. Ba-
kan Raşidov’un sıkıntılı 
olduğu gözlerden kaç-
madı. 

Bakan: “Arda nehri 
kenti Kırcaali’de, benim 
büyüdüğüm şehirde, iki 
farklı tiyatronun olması 
benim kişisel olarak aldı-
ğım stratejik bir karardır. 
‘Kadriye Latifova’ Devlet 
Dram ve Müzik Tiyat-
rosu ile ‘Dimitır Dimov’ 
Dram ve Kukla Tiyatro-
su birleşmesi sonucun-
da aynı çatı altında üç 

farklı tiyatro türü faaliyet 
yürütecektir. Bulgar ve 
Türk Tiyatroları dram, 
müzik ve kukla tiyatro 
oyun türlerini sahnele-
meye devam edecektir. 

Dünyanın hiçbir yerinde 
bir işveren çalışanına 
95 verip 5 kazanamaz” 
dedi.

Nerede Kircaali, Ne-
rede Sofya…

Bakan reformun daha 
çok idari personele dö-
nük olacağının altını çiz-

di. İki tiyatroda toplam 
130 kişinin çalıştığını ve 
bütçelerinin yıllık toplam 
1 milyon leva olduğu-
nun bilgisini verdi. Aynı 
şekilde Sofya’daki ‘İvan 

Vazov’ Halk Tiyatrosu 
personelinin de 130 ki-
şiye yakın olduğunu, 
ama senede 3 milyon 
leva gelir sağladığını 
söyledi. Kırcaali gibi kü-
çük bir şehirde, üç farklı 
türde oyun sahneleyen 
iki tiyatronun bulunması 
gerekmediğini, ancak 
iki tiyatronun var olma 

kararı duygusal da olsa 
kendine ait olduğunu dile 
getirdi. Salondan çeşitli 
suçlamalar yükselince, 
biraz Başbakan’a benzer 
bir şekilde hala kararın-

dan vazgeçebileceğini 
söyledi! Devamında: 
“Kaliteli oyun ve yapım 
için mi konuşacağız yok-
sa kaç müdür ve müdür 
yardımcısı var diye mi 
konuşacağız? Bu sa-
lon siyasi faaliyetler için 
değildir, güzel oyunların 
sahnelenmesi içindir” 
diye konuştu. 

Eski yıllara nazaran 
son altı ayda tiyatronun 
kalitesi biraz artsa da 
devletin cebinden yeme-
ye devam ettiğini istatis-
tiki bilgilerle verdi: “Yılın 
son altı ayında 14 gös-
teri yapılmış ve onlardan 
sadece dördü Kırcaali’de 
sahnelenmiş. Toplam se-
yirci sayısı 6342 olurken, 
bilet gelirleri 14 000 leva, 
giderler ise 284 000 leva 
olmuş. Seyirci başına 
devletten 96 leva mali 
yardım alınmış. Böyle 
bir tiyatro kapatılmalı-
dır. Görevi, oyuncuları 
memnun etmek yerine, 
seyirciyi memnun etmek 
olmalı.” 

Raşidov, 50 ve 60’lı 
yıllarda, annesinin dö-
nemindeki çalışmaları 
örnek verdi. O  zaman-
larda annesinin de ça-
lıştığı Türk Tiyatrosu’nun 
nasıl köyden köye sığır 
arabalarıyla gittiklerini, 
açık havada temsil ver-
diklerini ve para yerine 
çeşitli ürünlerle ödenil-
diğini hatırlattı. 

Bakan son dönemde 
Türkiye’deki çeşitli der-
neklerden Tiyatro’nun 
kapatılmamasıyla ilgili 
mektuplar yağdığını, 
fakat bununla ilgili kara-

rı  Bulgaristan’da  vergi 
ödeyen bizler verebili-
riz. 

Yoksa Türk kelimesi 
yakında tabu mu ola-
cak? 

Bulgaristan’ın en büyük 
etnik grubu, ulusal etnik 
grubu olan Türklerin, 
Türk Tiyatrosu Bulgar 
Tiyatrosu tarafından 
yutulup kimliğini kaybet-
meyecek mi sorusuna, 
Bakan Raşidov kızgın 
bir şekilde: “Sizler Bul-
garistan vatandaşısınız. 
Tiyatroda Türkçe oyun 
sergilenmeye devam 
edecektir” dedi. Tekrar 
Bakan’a Bulgaristan’da 1 
milyondan fazla Türk’ün 
vergi ödediği hatırlatı-
lınca, Raşidov cevabı-
nı verene dek Kırcaali 
GERB Milletvekili Tsveta 
Karayançev’a Türk kim-
liğini yok sayarcasına: 
“Sizler artık Avrupa va-
tandaşısınız!” dedi. Sa-
londa ne Türk - Bulgar 
kimliği, ne de alt kimlik 
üst kimlik tartışması ya-
pılıyordu. Bakanın ce-
vabı Türkçe oynanma-
ya devam edileceğine, 
tiyatrodaki oyuncuların 
amatör oldukları oldu! 

2009 yılı tütün primleri bu hafta ödenmeye başlıyor 

2009 yılı üretimi tütün 
primleri Temmuz ayı so-
nuna kadar ödenmeye 
başlanacak. Kirkovo’ya 
gelen Başbakan Boy-
ko Borisov, heyetindeki 
Başbakan Yardımcısı ve 
İçişleri Bakanı Tsvetan 
Tsvetanov, Kültür Baka-
nı Vejdi Raşidov, Tarım 
ve Gıda Bakanı Miroslav 
Naydenov buradaki hal-
kın sıkıntılarını dinledi, 
sorularını yanıtladı. Ha-
yati öneme sahip olan 
tütün primlerin öden-
mesi de netlik kazandı. 
Bakan Naydenov, bütçe 
kanunundaki değişikliğin 
26 Temmuz günü Resmi 
Gazetede yayınlanaca-
ğını, ertesi gün ise Ba-
kanlar Kurulu’nun farklı 
gruplara ödenecek tütün 
primleriyle ilgili Karar-
nameyi kabul edeceğini 
söyledi. Primlere ödene-
cek paranın bakanlığın 
hesabında olduğunu ve 
ay sonuna kadar da tü-
tüncülerin elinde olacağı 
sözü bakan tarafından 
bizzat verildi. 

400 kişi önünde ko-
nuşan Başbakan, bu 
bölgeye gerçekleştirdiği 
ziyaretin neden bu kadar 

geç kaldığına açıklık ge-
tirdi. “Seçimlerden önce 
yine buradaydım ve o 
zaman   GERB idareye 
geldiğinde isim değişti-
recek, zülüm uygulaya-
cak denmişti. Bunların 
hiçbiri oldu mu?” soru-
sunu sordu. 

Aynı şekilde EVN ile 
imzalanan ‘Gorna Arda’ 
projesinin yeniden haya-
ta geçirilmesi anlaşma-
sını beklediğini de ilave 
etti. “Üş hidroelektrik 
santral ve baraj yapımı 
sırasında 6 000’den fazla 

kişi inşa sırasında, 3 000 
kişi de inşaat tamamla-
dıktan sonra sürekli iş 
sahibi olacaktır. Bu hid-
roelektrik yapının inşası 
diğer bir olumlu etkisi de 
komşu ülkeler Türkiye 
ve Yunanistan’daki su 
baskınlarına kısıtlama 

getireceğidir. ” 
Başbakan ve heyetin-

deki bakanlar Kırcaali’ye 
doğru yola çıkmadan 
önce Fotinovo köyünden 
Şeriye Hüseyin kendi-
ni Başbakanın makam 
arabası üzerine atmak 

istedi. Kucağında çocu-
ğunu tutan genç anne 
araba kortejini durdurup 
Başbakanla konuşmaya 
çalıştı. Ulusal Muhafız 
Teşkilatı’nın (NSO) ko-
rumaları genç anneyi 
kenara iterek Başbakan 
ile görüşmesini engelle-

di. Gazeteciler önünde 
konuşan Şeriye Hüse-
yin Başbakan Borisov’a, 
tarım üreticisi gibi kayıt 
olduktan sonra neden 
devletin çocuk yardımını 
kestiğini sormak istediği-
ni söyledi. 

İsmail KÖSEÖMER

Berat Kandili (Beraat Kandili) İslam dininde kut-
sal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 
ondördüncü gününü onbeşinci gününe bağlayan 
gecesi Berat gecesidir. Esasında Kandil Geceleri 
Muhammed'in buyruklarında yer almamaktadır. 
H.S. 3. asırdan itibaren mistik çevrelerde kutlan-
maya başlanmış, Osmanlı İmparatorluğu'nda II. 
Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıy-
la kandil adını almıştır.

Aslı "Berâettir." Beraat sözlükte, "bir zorluktan 
kurtarmak ve berî olmak" demektir. Bu geceye, 
bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mü-
barek gece; günahların affı ve kulların temize 
çıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kulların 
ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi 
gibi adlar da verilmiştir.

Müslümanlar bu geceyi ibadet ve taatle geçir-
menin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. 
Bu konuda Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, 
gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündü-
zünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çün-
kü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan 
fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen 
yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık is-
teyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) 
müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' bu-
yurur." (İbn Mâce)

Ayrıca, Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i 
Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği 
gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise 
Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye 
başlanmıştır. Buna da tenzil denir.

Berat Kandili
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Kırcaali’de internet üzerinden nikah katılımı 
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis ve bir grup gazeteci Bulgaristan tarihinde ilk internet üzeri canlı nikah katılımı gerçekleştirdiler

Bulgaristan’da ilk internet 
üzeri canlı nikah Kırcaali’de 
gerçekleştirildi. Beyhan 
Bekir ile Filiz Bekir çifti-
nin, ebeveynlerin izniyle 
Kırcaali Belediye Başkanı 
Hasan Azis ve gazeteciler, 
dünya evine yeni giren çif-
tin nikahına internet misafiri 
oldular. İl merkezinde bulu-
nan bir kahveden Başkan 
Azis’in dizüstü bilgisayarı 
vasıtasıyla Belediye Evlen-
dirme Nikah Sarayı salo-
nunda gerçekleşen töreni 
ve bina girişinde genç çiftin 
ve yakınlarının tebrik kabul-
leri izlendi. Belediye başka-

nı, dünya evine yeni giren 
çifti bizzat telefonla aradı 
ve neşe, mutluluk, sağlık 
ve aynı yastıkta kocama 
dileğinde bulundu.
Daha sonra belli oldu ki, 

bir aya kadar nikah törenle-

ri görüntülü internet telefo-
nuyla izlenebilecek. Başkan 
Azis: “Kırcaali bölgesinden 
birçok kişi yurtdışında ça-
lışmakta veya yaşamakta-
dır. Nikah törenlerine katı-
lamayacak bu vatandaşla-

rımızı internet üzerinden de 
olsa, “Belediye Evlendirme 
Dairesi ve Nikah Salonu-
nun” başlatacağı bu hizmet 
karşılığında Almanya’ya, 
Ho l landa’ya,  İsveç ’e, 
Türkiye’ye, Japonya’ya kı-
sacası tüm dünyaya dağıl-
mış kişileri, ister akraba, 
ister dost veya tanışıklar 
olsun bu önemli ana – ev-
lilik yapan çifti hem yalnız 
bırakmama hem de tanık 
olma imkanı verecektir” diye 
konuştu. Aynı şekilde baş-
kan, yeni hizmetin yatırım 
bedeli yaklaşık olarak üç 
bin leva olduğunu neredey-
se satın alınan iki kamera-
nın bedeline eşit olduğunu 
ve bu hizmetten altmış bin 

leva gelir sağlanabileceğini 
söyledi. İnternet üzerinden 
nikah töreni katılım bedeli 
30 leva olacak. Hizmetten 
yararlanmak isteyen kişile-
re Nikah Sarayı Salonun-
daki töreni ve saray binası 
önündeki tebrik kabullerini 
izleyebilmek için IP (inter-
net protokol) adresleri gön-
derilecektir. 
Belediye başkanı, inter-

netin verdiği imkanlardan 
yararlandığını, bu tür seçe-
neklere ilgi duyduğunu ve 
böyle bir fikrin kendisinde 
oluştuğunda daha çok ki-
şinin bu imkanları kullanıp 
yararlanmasını istediğini 
söyledi.

İzmir Avrasya Türkleri basın bildirisi
Değerli basın mensup-

ları, son günlerde komşu-
muz olan Bulgaristan hü-
kümetinde gelişen olaylar, 
Türkiye’de yaşayan ama 
oralarla bağlarını kopar-
mamış Bulgaristan Türkleri 
olarak bizleri tedirgin et-
mektedir.
Bulgaristan’da hepinizin 

bildiği gibi asırlardır Bulga-
ristan vatandaşı, ama özü, 
soyu, kökü, öz be öz Türkler 
yaşamaktadır. Bu bizim Türk 
kardeşlerimiz her zaman 
Bulgaristan’ın her alanında 
hizmet vermektedir. Ekono-
mi, askeri, siyasi ve kültürel 
alanlarda hiç bir zaman bu 
ülkenin birlik ve beraberliği-
ne engel olmamış, devletine 
ve o devletin bayrağına her 

zaman saygı göstermiştir. 
Asırlardır varlığını oralarda 
namusuyla, şerefiyle sürdü-
ren bu insanlarımız değişik 
dönemlerde yapılan yanlış 
siyaset sonucunda, üzerle-
rinde hep oyunlar oynandı 
ve hep rencide edildi. Geç-
mişe dönmek ve yaraları 
deşmek istemiyoruz. Çün-

kü her seferinde geçmiş 
günümüz ile bu günümüzü 
çekiştirirsek, yarınımızı da 
kaybederiz. Neden, ne za-
mana kadar, kimler tarafın-
dan, buna kim dur diyecek, 
kazanan oluyor mu bu tür 
yanlışlıklar sonucunda? 
Sebebi nedir? Bu sorular 
defalarca soruluyor, ama 
hiç bir cevap alınamıyor. Bu 
yapılanlara, bu haksızlıklara 
birileri artık dur demeli. 
Çünkü hatalar hatayla dü-

zeltilemez. Şimdi ise yeni 
bir senaryo, Bulgaristan 
Hükümeti’nin Kültür Bakan-
lığından hem de Türk asıllı 
Bakan Vejdi RAŞİDOV tara-
fından, Bulgaristan Türkleri-
nin tek varlığı olan kültürel 
zenginliğini, Türk Tiyatroları-

nı bu insanlarımızın elinden 
gasp etmeye, ekonomi krizi 
bahane ederek kapatmaya 
kalkmasıdır. Kendilerine 
sayın diyemiyoruz çünkü 
saygınlığını yitirmiştir. Bi-
lemiyoruz bu kapatmanın 
Bulgaristan ekonomisine ne 
kadar katkısı olacak, ama 
büyük kültür krizinin başlan-
gıcı olacağını düşünüyoruz. 
Bir ülkenin medeniyeti, o 
ülkede yaşayan etnik azın-
lıklarının kültürlerine saygı 
duymasıyla ölçülür. 
İzmir AVRASYA Türkle-

ri Adına Bulgaristan Hü-
kümeti Başbakanı Boyko 
BORİSOV’a sesleniyoruz. 
Bu alınan karardan vazge-
çin, bu bir yanlışlıktır. Alınan 
karar insan haklarına aykırı-

dır. Avrupa Birliğine üye olan 
bir ülkede, böyle bir yanlışlık 
sadece Bulgaristan’a değil, 
tüm Avrupa’ya mal olmakta-
dır. 2003 yılında Bulgaristan 
Bakanlar Kurulu’nun Bulgar 
asıllı bakanlarla onaylanan 
bir karar, bugün Bulgaristan 
hükümetinin sözde Türk ba-
kanın kararıyla feshediliyor. 
Gerekçesi ne olursa olsun 
utanç vericidir. Biz bu Ba-
kanın Türklüğünden utanı-
yoruz. Birincisi bu karardan 
vazgeçmesini istiyoruz, 
ikincisi de bu görevinden 
istifa etmesini istiyoruz. Bu 
göreve layık olmadığını dü-
şünüyor, bu kararı protesto 
ediyoruz
Derneğimizin yönetim ku-

rulu adına.

Mehmet SERBEST
BAŞKAN

“Tiyatro Reformu” adı altında Türk tiyatroları kapatılıyor
Sözde reform bahanesi ile 

Kırcaali “ Kadriye Latifova 
“ Devlet Dram ve Müzik Ti-
yatrosu ile Razgrad “ Nazım 
Hikmet “ Türk Tiyatroları’nın 
kapatılıyor olması, Edirne 
Trakya Balkan Türkleri Kül-
tür ve Dayanışma Derneği 
yönetimi ve üyeleri tarafın-
dan büyük üzüntü ve tepki 
ile karşılanmaktadır.
Bulgaristan Türk Tiyatrola-

rının birer profesyonel ekip 
oldukları ve faaliyet göster-
dikleri bölgelerde ve hatta 
yurt dışında sosyal kültürel 
açıdan ne kadar yararlı ve 

aktif oldukları herkes ta-
rafından iyi bilinmektedir. 
Buna karşın sözde reform 
kapsamında Bulgar ve 
Türk tiyatroları birleştirilerek 

ekonomik kaynakların etkin 
kullanılması sağlanacağı 
ileri sürülüyor. Yine reform 
önerisinin gerekçesinde 
‘’yaratıcı, dinamik, hareketli 
ve sosyal açıdan toplumsal 
yeterli kuruluşlara dönüşe-
cek’’ tiyatrolardan bahsedi-
liyor. Tüm bu klişe sözlerin 
arkasına baktığımızda ise 
gördüğümüz; Türk asıllı 
Bulgaristan Kültür Bakanı 
Vejdi Raşidov’un bir piyon 
olarak kullanıldığı ve yapı-
lan kültür kıyımının bir siyasi 
olay olduğu; verilen hakların 
sinsice geri alındığıdır. 

Hani bu tiyatrolar; Türk 
kültürünün yaşatılması ve 
geliştirilmesi amacıyla ku-
rulmuştu.
Hani kültür çeşitliliği bu ül-

kenin en büyük zenginliğiydi 
ve Bulgaristan Cumhuriyeti 
demokrasi yolunda Balkan 
ülkeleri arasında örnek ül-
keydi.
Edirne Trakya Balkan 

Türkleri Kültür ve Dayanış-
ma Derneği yönetimi olarak 
bu çirkin kültür kıyımından 
ve Bulgaristan’daki Türk 
Devlet Tiyatrolarının kaza-
nılmış haklarına karşı sal-

dırılardan vazgeçilmesini 
istiyoruz. Bizler bu anlam-
sız kültür kıyımı karşısında 
Türk asıllı Bulgaristan Kül-
tür Bakanı Vejdi Raşidov’un 
koltuğunda hala nasıl olup 
da oturduğunu anlamakta 
zorlanıyoruz. 

Basri ÖZTÜRK
Trakya Balkan Türkleri Kül-

tür ve Dayanışma Derneği 
Yönetim Kuruluğu adına 

Derneğimiz BALK AN 
TÜRKLERİ FEDERASYO-
NU Üyesidir

İsmail KÖSEÖMER

Basri ÖZTÜRK

Mehmet SERBEST
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Edirne ve Kırcaali Dernekleri’nin Batı Trakya ziyareti
Bulgaristan’da Türk kül-

tür faaliyetleri yürüten Kır-
caali “Ömer Lütfi 1993” 
Derneği 16 Temmuz günü 
Türkiye’den değerli ko-
nukları ağırladı. Merkezi 
Edirne’de bulunan Trak-
ya Balkan Türkleri Kültür 
ve Dayanışma Derne-
ği Başkanı Basri Öztürk 
başta olmak üzere Edirne 
Belediyesi’nden Hikmet 
Çavuşoğlu, Derneğin Yö-
netim Kurulu üyeleri Dr. 
Esma Gündoğdu, matema-
tik öğretmeni Vesile Yıldız, 
“Ömer Lütfi 1993” Derneği 
Müdürü Müzekki Ahmet 
ile görüştüler. Dostane bir 
hava içinde geçen karşı-
laşma sonrası hep beraber 
davetli oldukları Yunanis-
tan / İskeçe ve Gümülcine/ 

yolculuğuna çıktılar. Yolcu-
luk yeni açılan Zlatograd 
– İskeçe sınır kapısından 
gerçekleşti. Yolculuk esna-
sında doğanın ve insanla-
rın Rodoplarımıza verdiği 
güzelliklerle karşılaştılar. 
Sınırın Yunan tarafındaki 
dağ yamaçları ve eteklerin-
deki köylerin güzelliklerine 
hayran kaldılar. Bu gördük-
lerinden en çok da dikkat 
çeken yeşillikler arasında 

yükselen cami minareleri-
nin beyazlığıydı. 
Konuklar İskeçe girişin-

de Güney Meriç Derneği 
Başkanı Bekir Mustafaoğ-
lu, gazeteci –yazar, Rodop 
Rüzgarı dergisinin sahibi 
İbrahim Baltalı tarafından 
karşılandılar ve ziyaret sı-

rasında onlara eşlik ettiler.
Ziyarette bölgeye ilk defa 

gelen konukların bazıları 
çok duygusal anlar yaşa-
dı.  
Konuklar önce İskeçe 

Türk Birliği’ni ziyaret ettiler. 
Burada İskeçe Türk Birliği 
Başkanı Ahmet Kara ve 
Asbaşkan İsmet Tüccar 
tarafından karşılanan mi-
safirlere İ.T.B.’nin hukuki 
süreci ve yaşanan sıkıntı-

lar anlatıldı. Trakya Balkan 
Türkleri Derneği Başkanı 
Basri Öztürk de yaptığı 
kısa konuşmada karşılıklı 
olarak işbirliği yapılması 
gerektiğini vurguladı. 
Devamında heyet İskeçe 

S.Müftüsü Ahmet Mete’yi 
makamında ziyaret etti. 
Ahmet Mete konukları İs-
keçe Müftülüğü’nde ağırla-
maktan son derece mutlu 
olduğunu belirtti. Karşılıklı 
hediyelerin verilmesiyle zi-
yaret son buldu. Ziyarette 
Müftü Yardımcısı Ahmet 
Hraloğlu da hazır bulun-
du. 
Müftülük ziyaretinden 

sonra konuklar, İskeçe’nin 
yakınında bulunan Kireççi-
ler köyüne gittiler ve orada 
tarihi bir olaya şahit oldular.  
BAKEŞ – Batı Trakya Azın-
lığı Kültür Eğitim Şirketi’nin 
ilk resmi anaokulu olan “Ki-
reççiler Anaokulu”’nda dü-
zenlenen diploma verme 
törenine katıldılar.  
1928 yılında Batı Trakya 

Türkleri Türkçe harflerle 
eğitime Kireççiler Köyü'nde 
başlamıştı. Köyde bu ge-
lenek bozulmadı ve Batı 
Trakya Türklerinin ilk resmi 
anaokulu da burada açıldı. 
Kireççiler Köyü halkı anao-
kulun  açılması ile ikinci bir 
tarihi güne tanıklık etmiş 
oldular. Bu güzide kuruluş 
köyde bir yılını doldurdu ve 
ilk mezunlarını verdi.  
Aynı gün, akşamüstü 

Gümülcine’ye geçen ko-
nuklar, Güney Meriç Der-
neği Başkanı Bekir Mus-
tafaoğlu ve İbrahim Baltalı 
tarafından verilen akşam 
yemeğine katıldılar.
Ziyaretin ikinci gününde 

/ 17.07.2010/ Kırcaali ve 
Edirne'den gelen konuklar 
ilk önce şehir turu yaptılar. 
Devamında da Batı Trakya 
Azınlığı Yüksek Tahsilliler 

Derneği'ni ziyaret ettiler. 
Heyeti burada Dernek 
Başkanı Mustafa Katran-
cı ve yönetim kurulu üyesi 
Mustafa Süleyman karşı-
ladı. Katrancı derneğin fa-
aliyetleri hakkında bilgiler 
sundu. Konuklar ise azın-
lık derneklerini görmeye ve 
karşılıklı olarak işbirliği im-
kanlarını araştırmaya gel-
diklerini belirttiler. Karşılıklı 
hediyeler sunuldu.
Batı Trakya Türk Öğret-

menler Birliği'ne geçen 

misafirleri daimi sekreter 
Şerafettin Hurşit ile derne-
ğin sekreteri Necmi Kadir 
ve öğretmenler karşıladılar. 
Burada yapılan konuşma-
larda öğretmenlerin çektik-
leri sıkıntılar dile getirildi. 
Heyetin Gümülcine Türk 

Gençler Birliği ziyaretinde 
ise Başkan Koray Hasan 
hazır bulundu. Koray Ha-

san Gümülcine Türk Genç-
ler Birliği'nin tarihçesinden 
ve çalışmalardan örnekler 
sundu ve hazırladıkları bro-
şürleri konuklara dağıttı.
Gümülcine S.Müftüsü İb-

rahim Şerif ve Batı Trakya 
Camileri Din Görevlileri 
Derneği Başkanı Sadık 

Sadık konukların ziyaret 
ettiği bir başka noktayı 
oluşturdu. İbrahim Şerif'le 
görüşen konuklar duygulu 
anlar yaşadılar. Basri Öz-
türk yaptığı konuşmada 
kendilerinin Koşukavak 
kökenli olduğunu ve de-
delerinin anlattıkları top-
rakları görmeye geldikle-
rini belirtti. Öztürk İbrahim 
Şerif'in kendilerine pozitif 
enerji verdiğini ve çok et-
kilendiğini vurguladı. İbra-
him Şerif Basri Öztürk'e 

Gümülcine'nin simgesi 
olan Yeni Cami ve Saat 
Kulesi'nden oluşan bir fo-
toğraf hediye etti. 
Kırcaali ve Edirne heyeti-

nin son durağı ise BAKEŞ- 
Batı Trakya Azınlığı Kültür 
Eğitim Şirketi oldu. Burada 
genel müdür Pervin Hay-
rullah ve İbrahim Trakyalı 
tarafından karşılanan gru-

ba şirketin çalışmaları hak-
kında geniş bilgi sunuldu. 
BAKEŞ Gn. Md. Pervin 
Hayrullah konuklara kendi 
yayınları olan kitaplardan 
hediye etti.
Konuklar öğle saatle-

r inde Gümülc ine'den 
Bulgaristan'a döndüler.

Sebahat  AHMET
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Okulöncesi eğitime gönderilmeyen çocuk için 2500 lv. ceza  
5 yaşındaki çocukla-

rın ebeveynleri yemek 
için 1,50 leva öderken, 
devlet de 0,50 levasını 
karşılayacak. Milli Eğitim 
kanunundaki değişiklik-
ler Eylül ayından itibaren 
5 yaşını doldurmuş her 
çocuğa mecburi okulön-
cesi eğitim getiriyor. Bu 
bilgiler, kanun değişik-
liyle ilgili yuvarlak masa 
görüşmeleri esnasında 
Milli Eğitim Bakanı Ser-
gey İgnatov tarafından 
duyuruldu. Yeni kanun 
bir yandan okul ücreti 
ödettirmeyerek ebeveyn-
lerin işini kolaylaştırırken 
bir yandan da çocukları-
nı okulöncesi eğitime 
göndermeyenlerin duru-
munu ödenecek yüksek 
cezalar karşısında zora 
sokuyor.

Kanundaki öngörülen 
değişiklikler kabul edilir-
se, devlet her çocuk için 

standart olarak 1600 
levadan fazla eğitim ve 
bakım giderini karşılaya-
cak. Ebeveynler başka 
herhangi bir ücret öde-
meksizin sadece günlük 
1,50 leva yemek masra-
fını ödemesi gerekecek. 
Bakanın aktardığı bilgi-

ye göre ülke genelinde 
çocukların % 80 anao-
kuluna gitmektedir. Söz 
konusu değişiklik saye-
sinde geri kalan %20’lik 
kısmının da kapsamaya 
çalıştıklarını söyledi. 
İgnatov değişikliklerin 
Roman azınlığı çocukla-

rının sosyalleşmesi için 
yapıldığı iddiasını ret etti. 
Bakan kesin bir şekilde: 
“Bizler tüm Bulgaristan 
vatandaşları için sava-
şıyoruz. Bazıları Roman 
çocuklarıdır, ama büyük 
bir kısmı Bulgar çocukla-
rıdır” diye konuştu. 

Öngörülen değişiklik-
ler arasında, çocuklarını 
okulöncesi eğitime gön-
dermeyen velilere ke-
silecek para cezasının 
şimdikinin 13 katı artma-
sı da var. Kabul edildiği 
halde bugüne dek ceza 
olarak kesilen 200 leva 
yerine 2500 leva öde-
necektir. Yüksek cezayı 
ödeyemeyen ebeveyn-
lere kamu hizmeti ceza-
sı verilecek. Reformun 
uygulanmasıyla ilgili 
bakanlığın önündeki en 
büyük engel belediyele-
rin yeni gereksinimlerini 
yerine getirememesidir. 
Kanun taslağında bir yıl 
ek süre öngörülmüş ki, 
Sofya’da ve büyük kent-
lerde yer sorunu çözü-
lebilsin. Ancak bakana 
göre eğitim reformu iki 
yıl sonra gerçekleşebi-
lecek. “Kanun taslağının 
meclisteki birinci ve ikin-
ci oturum görüşmeleri 
sırasında milletvekilleri, 

kanundaki ek sürenin iki 
yıl olarak değiştirilmesi-
ni isteyecekler. Ki iki yıl 
sonra büyük kentlerin 
de gerçekten boşlukları 
doldurmaya çalıştıkları-
nı söyleyebilelim. Dolum 
olanı hiçbir zaman %100 
olmayacak, ama %92 – 
93 olacaktır” diye İgna-
tov ilave etti. 

Eğitim Bakanlığı, ço-
cuklara okulöncesi eğiti-
mi verecek öğretmenle-
rin maaşlarının ödenme-
si için Avrupa Fonların-
dan gelecek paralardan 
ayrılması görüşmelerine 
başlıyorlar. Aynı şekilde 
basında çıkan, hükü-
metin “okul” vergisi adı 
altında ebeveynlerin 
gelirinin %2’sini alacağı 
haberi de bakan tarafın-
dan yalanlandı. İgnatov, 
Maliye Bakanı Simeon 
Dyankov’dan yeni vergi-
lerin getirilmeyeceği sö-
zünü aldığını söyledi.

Başmüftülük savaşı sanal alemde
Bulgaristan’da Mayıs 

ayının ortalarında başla-
yan “Başmüftülük Krizi”, 
çeşitli boyutlarıyla sürü-
yor. Bulgaristan Müslü-
manlarının hür iradeleri 
sonucu görevine başla-
yan Başmüftü Dr. Musta-
fa Hacı Aliş’in ve Yüksek 
İslâm Şurası Başkanı 
Şabanali Ahmed’in se-
çildiği Kongre’yi tescil 
etmeyen Yüksek Temyiz 
Mahkemesi’nin kararının 
ardından, eski Başmüftü 
Nedim Gencev bu göre-
ve getirilmişti. 

Todor Jivkov dönemin-
de de bu görevde bulu-
nan Gencev, geçmişte 
görevi başındayken ko-
münist ajanlığı yapması 
ve bir takım yolsuzluk 
skandallarının içinde yer 
alması nedeniyle Bulga-
ristan Müslümanlarının 
yoğun tepkilerine rağ-
men, Başmüftü olarak 
görevine başladı. 

“Atanmış” Başmüftü 
olarak icraatlarına başla-

yan Gencev, Müslüman-
ların tepki ve direnişleri 
altında camileri ele ge-
çirmeye ve buralara 
kendi imamlarını yerleş-
tirmeye çalışırken; diğer 
taraftan sanal alemde 
de saldırılarına devam 
ediyor. 2 ay öncesine 
kadar seçilmiş Başmüftü 
Mustafa Hacı Aliş ve yö-
netiminin resmi internet 
sitesi, mahkeme kararı-
nın ardından Gencev’in 
eline geçerken; Gencev 

ve ekibi, Bulgaristan 
Müslümanlarının se-
çilmiş Başmüftüsü Dr. 
Mustafa Hacı Aliş’e tür-
lü suçlamalar yöneltiyor 
ve Hacı Aliş’in şahsında 
bütün Müslümanlara sal-
dırıyorlar. 

İnternet sitesini başka 
bir adrese taşımak zo-
runda kalan “seçilmiş” 
Başmüftülük yönetimi, 
haklı direnişi sürdürme-
ye devam ediyor. Bulga-
ristan Müslümanlarına 

sağduyu ve hoşgörü 
çağrısının yapıldığı si-
tede, protestoların de-
mokratik bir platformda 
şiddete başvurulmadan 
devam edeceği bildirili-
yor. Türkiye’deki Balkan-
Rumeli kökenli sivil top-
lum örgütlerinin desteği-
ni arkasına alan seçilmiş 
Başmüftü Dr. Mustafa 
Hacı Aliş ve yönetimi, 
bu derneklerle yakın bir 
ilişki içinde bulunuyor. 

Öte yandan, Gencev’in 
“yasal haklarını kullana-
rak gasp ettiği” internet 
sitesinin, Türk hackerle-
rin saldırısı altında oldu-
ğu gelen bilgiler arasın-
da… 

Kırcaali Haber

İsmail KÖSEÖMER

HÖH Genel Başkanı D-r Ahmet Doğan da 
Kırcaali Haber gazetesi okuyucularından. 

           Sergey İgnatov


