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Kırcaalili Öğretmenlerin 
Edirne Gezisi

Kırcaali Belediye Çocuk Merkezi’nden 
öğretmen arkadaşlarımızla uzun zaman-
dır görmek istediğimiz Türkiye’ye gitmek 
için bir Perşembe  sabahı, günün erken 
saatinde Kırcaali’den   yola çıktık. 

    Bursa’da “Balkan Ülkeleri Med-
ya Forumu” düzenlenecek

  Sayfa 4
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 Şabanali Ahmed: “İstinaf 
Mahkemesi’nin kararı bize hayırlı 
bir haftada geldi”  
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  Yaklaşık 2 milyon Bulgaristan 
vatandaşının sağlık sigortası 
yok       Sayfa 6 

      Sayfa 5 

    Kırcaali’de Hz. Muhammed’in 
doğumunun 1440. yıldönümü kut-
landı 

a              

a        

Hasan Azis: “Kırcaali’ye çamur atmayın, kirlenirsiniz!”
Kırcaali Belediye Baş-

kanı olarak Kırcaali’nin 
adını korumak zorun-
dayım. Pazar Ekonomi-
si Enstitüsü’nün /PEE/ 
“araştırma” sonuçlarını 
kesinlikle kabul etmiyo-
rum. Her düşünebilen 
Kırcaalili bu sonuçların 
taraflı olduğunu ve bazı 
siyasi partilerin çıkarları 
üzere yapıldığını anlaya-
caktır. 

Gerekçelerim şunlardır. 
PEE, yolsuzluğu belirle-
mek için hangi şirketlerin 
anket verilerine daya-
narak bu sonuçları elde 
etmiştir, çünkü Ticari ve 
Sanayi Odası, Ticaret 
Odası, İnşaat Odası, Ti-
cari İnisiyatifler Birliği gibi 
Kırcaali işverenler organi-
zasyonların hiçbiri böyle 
bir araştırma yapıldığını 
bilmiyor ve hiçbir üyesi 
böyle bir anket doldurma-
mıştır. Ayrıca neden so-
nuçlar çıkarılan bu durum 
verilerinin bazıları çok es-
kidir: öğreneğin 2010 yılı 
çalışanlar, 2008 eğitim, 
2009 maaş ve 2009 yurt 
dışından yatırımlar. Yani 
üç yıl öncelere dayanan 
verilere başvurularak 
2011 yılı için sonuçlar çı-
kartılıyor.

PEE’nün temsilciler i 
Kırcaali’ye gelip Fran-
sa, Almanya, Avusturya, 
Yunanistan, Türkiye gibi 
ülkelerden yatırımcıların 
Kırcaali’ye yatırım yap-
tıklarını ve kazanç elde 
ettiklerini de görmeleri 
gerekiyor. Şehrimizdeki 

yatırımlar devam ediyor 
ve gelecek yılın ortaları-
na kadar yaklaşık 350-
400 kişilik iş yeri daha 
açılacak. Operasyonel 
programlardan veya ulu-
sal bütçeden milyonlarca 
Leva değerinde projeler 
gerçekleştirilmiştir. Kır-
caali, AB tarafından fi-
nanse edilen operasyonel 
programlardan kazandığı 
projeler ile ülkede üçüncü 
yerdedir. 

Bölge yönetimi ve bele-
diyedeki şirketler olarak 
şehrimizde şirketlerin 
hiçbiri ankete katılmadı-
ğına veya bu anketlerin 
siyasi parti merkezin-
de doldurulduğuna dair 
şüphelerimiz var. GERB 
milletvekillerinden, araş-
tırmanın yayınlanmasıyla 
birlikte şehrimizde yol-
suzluk olduğu iddialarını 
ortaya atmaları bunun bir 
kanıtıdır. 

İşveren kurumlar adına, 
sözü geçen enstitünün 

temsilcilerini araştırmala-
rını ayrıntılarıyla sunmala-
rı için, şirket ve vatandaş-
larımızın önünde şehrimi-
zin en kötü çalışma orta-
mı ve Bulgaristan’daki en 
fazla yolsuzluğun olduğu 
iddialarını kanıtlamak 
üzere Kırcaali’ye davet 
ediyorum. Aksi takdirde 
Pazar Ekonomisi Ensti-
tüsünü bir siyasi partinin 
konuşmacısı olarak kabul 
ediyoruz ve kuralsız erken 
seçim kampanyası başla-
tıldığını hissediyoruz. 

Çünkü seçim öncesi is-
patlanmayan bir yolsuz-
luktan söz etmek bazı 

partilerin çıkarlarını ko-
rumak demektir. Ölçüle-
bilir verilere karşı değiliz. 
Yolsuzluğu ölçmek için 
bir hacim ölçüsü yoktur, 
ancak mahkeme tara-
fından kanıtlanabilir ve 
ancak bunun sonrasında 
bu veriler araştırmalarda 

kullanılabilir. 
İspatlanmayan bir yol-

suzluktan söz etmek 
karalama kampanyasın-
dan başka bir şey değil-
dir. Böyle yersiz iddialar, 
Kırcaali’de seçimlerin 
başladığının kanıtıdır. 

Bu araştırmayı sipariş 

edenler tarafından bu 
onurlu bir tutum değil. 
Bölge yönetimi üzerine 
yapılan bu karalamalar 
tüm vatandaş, devlet ku-
rum ve kuruluşları, şirket-
lerin, yani tüm şehrin üze-
rine de sıçramaktadır.                

          Kırcaali Haber

Sofya’da Türk kültürü, bilgi 
şöleniyle tartışıldı

Sofya’da 22-23 Nisan’da 
“Avrupa Kültürlerin Enteg-
rasyonu ve Bulgaristan 
Türk Edebiyatının Gele-
ceği” adında iki günlük 
konferans düzenlendi. 
Program, ülkeden ve 
Türkiye’den konuşmacı 
ve kültür dernek başkan-
ların iştirakiyle göz dol-
durdu. Kültürel Etkileşim 
Derneği’nin organize ettiği 
bilgi şöleninin ilk gününde 
konuşan milletvekili Ünal 
Lütfi, Türk kökenli vatan-
daşların Bulgaristan dev-
let ve yerel yönetiminde 
tüm kademelerinde ba-
şarı ile görev yaptıklarını 
vurguladı.

Uzun tarih ve kökenle-
ri olan Bulgaristan’daki 
Türk azınlığının, Bulga-
ristan ulusal kültürüne 
renk kattığını ifade eden 
Lütfi, ”Kültür ve ruhunu 
tanımadan, farklı olanı da 

tanıyamazsınız” dedi.
Hak ve Özgürlükler Ha-

reketi ( DPS) adına geçi-
ci Eğitim ve Bilim Bakan 
Yardımcılığını yapan Mu-
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Kırcaalili Öğretmenlerin Edirne Gezisi
Kırcaali Belediye Ço-

cuk Merkezi’nden öğ-
retmen arkadaşlarımızla 
uzun zamandır görmek 
istediğimiz Türkiye’ye 
gitmek için bir Perşem-
be  sabahı, günün erken 
saatinde Kırcaali Bele-
diye Başkan Yardımcısı 
Elisaveta Kehayova ve 
Ömer Lütfi Kültür Der-
neği Müdürü Müzekki 
Ahmet ile birlikte yola 
çıktık. 
Öğretmenlerden ba-

zıları Türkiye’ye ilk kez 
gidecekti ve çok he-
yecanlıydılar. Yolumuz 
Edirne’den geçtiği için, 
arkadaşlarımıza orasını 
da tanıtmak ve tarihi yer-
lerini göstermek istiyor-
duk. Bir buçuk saatten 
sonar sınırdaydık. Kapı-
kule sınır kapısını geç-
tikten sonar Edirne’ye 
varılmış sayılır.
Edirne  girişinde bizle-

ri Balkan Türkleri Kültür 
ve Dayanışma Derneği 
Başkanı Esma Gündoğ-
du ile Başkan Yardım-
cısı Hikmet Çavuşoğlu 
karşıladılar. Kendileri 
Edirne’yi gezdirecek, 
şehrin tarihi yerlerini 
tanıtacaklardı. Şehre 
girdiğimizde, Selimiye 
camisi bütün ihtişamı 
ile bizi karşıladı. Her 
noktadan görülebilen 

o etkileyici mimarisi ile 
Edirne’de kaybolmak 
Selimiye var oldukça 
mümkün değil.
Odrisia, Adrianapolis, 

Edrinus ve Edirne… 
Dilden dile, kavimden 
kavime değişen ismiyle 
suların ve kültürlerin bir-
leştiği bir masal şehri.
Hikmet Bey, bizlere bir 

tıp müzesinden bahset-
ti ve ilk yaptığımız şey 
orayı ziyaret etmek oldu. 
Yolda, Divan-ı Hümayun 
toplantılarının yapıldığı 
Adalet Kasrı’nın arkala-
rına doğru ilerlediğimiz-
de II. Murat tarafından 
yapımına başlanılan, 
Fatih tarafından ta-
mamlanan Yeni Saray’ın 
kalıntılarını gördük. Yo-
lumuza devam ettik ve 
kısa bir süre sonra tıp 
müzesinin yamacına 
kadar gelmiştik. Orada 
bizzat müzenin müdü-
rü Enver Şengül bizleri 
karşıladı.
II. Bayezid tarafından 

yaptırılan külliye ilk gün-
lerinden itibaren halka 
sağlık dağıtmak üzere 
şifahane içeriyormuş. 
Bina aynı zamanda Da-
rüşşifa Medresesi, yani 
tıp okuludur. 2004’te 
Avrupa’da yılın müzesi 
seçilen ve ücretli olan 
kısmına beş dakikada 

gezer yola çıkarız dü-
şüncesiyle girdik. Bir 
saat sonra çıktığımız-
da bu yeri yaptıranlara 
olan saygımız daha da 
artmıştı.
Su ve müzik ile psiki-

yatrik tedavilerin yapıldı-
ğı, hastalığa göre diyet 
yemeklerin hazırlandığı 
bölümleri görmek inanıl-
mazdı. Balmumundan 
heykellerle eski zaman-
lar gözlerimizin önünde 
canlandı. Bağışlarla top-
lanılan eski tıp malze-
meleri sağlığımızın kıy-
metini bildirecek, iyi ki 
bu zamanda yaşıyoruz 
dedirtecek cinstendi.
Gezimizi devam ettik 

ve nihayet gezdiğimiz 
her yerden gördüğümüz, 
Selimiye’yi görmek için 
önce caminin avlusuna 
sonra da içine girdik.
Kentin tacı olarak bi-

linen ve dünyadaki tek 
kubbeli yapıların zirvesi 
olarak kabul edilen Mi-
mar Sinan eseri, Seli-
miye  sizleri uzaktan 
büyüler ama, içine gir-
diğinizde adeta çarpılır, 
sonsuzluğun kubbesi 
içinde kaybolursunuz.
Mimar Sinan 80 ya-

şında inşa ettiği, ustalık 
eserim dediği 32 metre 
çapındaki kubbesi ile 
Selimiye bize huzur-

lu bir atmosfer sundu. 
Camiden çıkar çıkmaz, 
Selimiye’nin masrafları-
nı çıkartmak için kuru-
lan Arasta Çarşısı’nın 
içinden geçip minareleri 
seyretmek için ön taraf-

taki meydana çıktık. O 
minarelerin içinde labi-
rentler olduğunu duy-
mak iyice etkileyiciydi. 
Labirent dediğime bak-
mayın, sadece şerefe-
lere çıkan merdivenler-
den bahsediyorum. Her 
bir şerefeye ayrı mer-
divenlerden çıkıldığını, 
üç farklı kişinin birbirini 
hiç görmeden üçüncü 
şerefeye üç ayrı yoldan 
çıkabileceklerinden bah-
sediyorum.
 Mimar Sinan’ın eseri-

ne hayran olmuş şekilde 
Selimiye’den ayrılırken, 
Arasta Çarşısı’ndan 
Edirne’ye has mey-
ve sabunlarından ve 
Keçecizade’nin meşhur 
badem ezmelerinden al-
mayı unutmadık.
Gezimizin iyi ki gel-

mişiz dedirten kısmını 
bitirdiğimizde öğlen ol-
muştu. Bu nedenle bir 
kaç fotoğraf çektirdikten 
sonra Edirne’nın meşhur 
köftelerinden ve ciğer-
lerinden yemeğe karar 

verdik. Selimiye’nin 
karşısında yer alan lo-
kantalarda köftelerimizi 
yerken, gezimizin geri 
kalan kısmını nasıl ta-
mamlayacağımızı ko-
nuştuk. 
Yunanistan ve Bulga-

ristan ile Türkiye ara-
sındaki sınırı belirleyen 
Meriç ve Tunca nehirle-
rini görmeden yolumuza 
devam etmek olmazdı. 
Kısacık bir yolculukla 
nehirlerin olduğu bölge-
ye vardık. Nehir boyun-
ca biraz gidelim bakalım 
neler göreceğiz der-
ken, eskiden gar olan, 
şimdilerde ise Trakya 
Üniversitesi rektörlüğü 
olarak kullanılan binayı 
ve bahçesindeki Lozan 
anıtını görebileceğimizi 
öğrendik. 

Kısacık bir turdan son-
ra, Meriç kıyısındaki çay 
bahçelerine döndük. 
Sular şehri Edirne’nin 
taş köprüleri çok etki-
leyiciydi. Bu köprülerin 
korkuluklarına tutunarak 

Osmanlı’nın görkemli 
günlerine doğru bir za-
man yolculuğuna çıkılır 
adeta. 
Evet, Edirne, sultan-

ların şehri… Bir başka 
deyişle “Şehirlerin Sul-
tanı”.
Geçmişe dair kökleri 

olan, tarihin görkemini 
günümüze taşıyan, her 
taşında, her sokağında 
tarih kokan bir şehir.
Edirne’yi bizlere en iyi 

şekilde tanıtan Esma 
Hanım ile Hikmet Bey’e 
teşekkür eden öğretmen 
arkadaşlarımız hayran-
lıklarını bir kez daha 
belirtiler ve seyahatimizi 
Tekirdağ’a devam etmek 
üzere yola koyulduk.

     Harun BEKİR
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Mehmet A. Kocamustafa’nın Dut Sofrası adlı kitabı Ardino’da tanıtıldı
Mehmet A. Kocamus-

tafa, Ardino’da yeni Dut 
Sofrası adlı kitabını tanıttı. 
Etkinlik, sıcak dostane or-
tamda geçen Cuma günü 
Belite brezi turistik merke-
zinde gerçekleşti. Yazar 
derlemesinde 39 deneme 
ve öykü toplamış. Onlarda 
ailevi, günlük, toplumsal, 
güncel problemlerin yanı 
sıra, insanın, estetik kav-
ramları olan iyilik, kötülü-
ğe karşı çabasını ve doğa 
ile bağlantısını tasvir edi-
yor.

Mehmet Kocamustafa 
1943 yılında, Krumovgrad 
kasabasına bağlı Samo-
vila köyünde doğmuştur. 
Sofya Üniversitesinde 
Türk f ilolojisi bitiriyor. 
Daha önceki kitapları: 
Dalga Dalga Göç, Göz 
Hakkı Elmaları ve Bir Di-
renişin Öyküsü. Mehmet 
Kocamustafa,  yoğun 
olarak gazetecilikle uğ-
raşıyor. O, Balkanlar’da 
Türk kültürünü Türkçe ve 
Bulgarca tanıtan “Alev” 
dergisinin genel yayın yö-
netmenidir. 

Kitap tanıtımına yaratıcı 
dostları ve onun eserle-
rinin hayranları katıldılar. 

Ayrıca etkinlikte Ardino 
Belediye Başkan Yardım-
cıları Necmi Hocov ve İz-
zet Şaban, Eğitim, Kültür 
ve Spor Şubesi Başkanı 
Bahar Recebov hazır bu-
lundular. Kitabın tanıtımı 
Mehmet Alev ve kendi-
sine eşlik eden eşi şair 
ve yazar Emel Balıkçı ile 
sohbet şeklinde geçti.

Etkinliği, “Rodopska isk-
ra” Halk Toplum Merkezi 
düzenledi. Bununla kül-
tür ocağı, kuruluşunun 
90.yılı dolayısıyla planla-
dığı önde gelen yaratıcı-
larla bir sıra görüşmeler 
düzenlemelerinin startını 
vermiş oldu. 

Ardino Belediye Başkanı 
Resmi Murad’ın gönderdi-
ği tebrik mektubunda, “Be-
lite brezi” Turistik Dağ evi-
nin sessizliğinde ve temiz 
havasında bugüne kadar 
birçok edebiyat görüşme-
leri Bulgaristan ve komşu 
ülkelerden çağdaş şair ve 
yazarlar ile ilgili kutlamalar 
gerçekleştirildiğini ifade 
ediyor. Başkan, “Bu sakin 
ortamda hepimizin çok 
sevdiği Anadilinde yazıp 
okura sunduğunuz yeni 
kitabınız “Dut Sofrası” ile 
sizi tebrik etmekten şeref 
duyuyorum. Bölgemizin 

kültür camiası sizi kader-
lerinde neslinin karmaşık 
ve çelişkili yolundan yürü-
yen evlatlarından biri ola-
rak görüyor” diyor. 

Uzun süre öğretmenlik 
yapan, yerli şair ve yazar 
Ali Durmuş-Kumalı insan 
ve yaratıcı Mehmet Alev’i 
tanıttı. O, 120 sayfalık kü-
çük bir kitaba sığındırılmış 
39 eseri değerlendirmenin 

kolay olmadığını söyledi. 
Kumalı, bunun konu, kom-
pozisyon ve dil açısından 
daha da zor olduğunu be-
lirtti. 

Öğretmen Selahit t in 
Karabaşev,  Mehmed 
Kocamustafa’yı sadece 
yaratıcı, gazeteci ve der-
gi yayınlayan biri olarak 
değil, iyi bir araştırmacı 
olarak da nitelendirdi. Ka-

rabaşev, Dut Sofrası bir 
edebi hikâye özelliklerinin 
hepsini taşıyor” dedi. O, 
müellifin araştırmacılığıyla 
bölgede en iyi öğretmen-
lerden biri olan Şevked 
Gedikoğlu’nun aile köken-
lerinin Mleçino köyünde 
olduğunu öğrendiğini dile 
getirdi. Bulunanları bilgi-
lendirmek amacıyla, 1910 
yılında Mleçino’da doğan 
Gedikoğlu’nun 1928’de 
Türkiye’ye göç ediyor ve 
orada uzun yıllar Eğitim 
Bakanlığında görev alıyor. 
Gedikoğlu, büyük Britani-
ka Ansiklopedisinde yer 
alıyor. 

Kobilyaneli şair Habibe 
Hasanova, müellifi 40 yıl-
dan fazla tanıdığını, dü-
şünce ve olayları kavrama 
tarzıyla her zaman ondan 
örnek aldığını paylaştı. 
Mehmed Kocamustafa 
“Yeni Hayat” gazetesinin 
Türkçe sayfalarında ba-
sılan ilk şiirlerinin editörü 
olduğunu söyledi. 

“Rodopska iskra” Halk 
Toplum Merkezi Yöne-
tim Kurulu adına Yor-
danka Ayanova, müellifi 
selamladı ve bir hediye 
sundu. Ressam Kam-
ber Kamber ise Mehmet 
Kocamustafa’ya Rodop 

kızının simasını gösteren 
bir eserini hediye etti. 

Mehmet Gülestanov, 
20 yıldan fazla edebiyat 
görüşmeleri düzenleyen 
Ardinoluların, kimin To-
kaçka, kimin Fotinovo, 
kiminse Çorbaciysko’dan 
olup olmadığına göre ayı-
rım yapmayarak, yeni bir 
şey yaratan herkese kalp-
lerinin açık olduğunun al-
tını çizdi.

Mehmet A. Kocamusta-
fa, Ardino Belediyesine 
desteğinden ve Halk Top-
lum Merkezine muhteşem 
akşamdan dolayı teşekkür 
etti. Yazar, Ardino’da bü-
yüdüğü için kendini yakın 
insanlar arasında hisset-
tiğini paylaştı. Mehmet 
Kocamustafa, “10 yıldan 
fazla bu hikâyelerle uğraş-
tım, fakat en büyük ilhamı 
eşim Emel Balıkçı’dan al-
dım” dedi. 

Edebiyat akşamı misafir-
lere bir kadeh içki ikramı 
ve imzalı kitap dağıtımıyla 
devam etti. Doğumu yakın 
Yabılkovets (Elmalik) kö-
yünden olan şair Ali Emin 
müellifi saz eşliğinde halk 
türküleriyle selamladı. 
Emel Balıkçı da eşi ve mi-
safirler için sevdiği Rodop 
türkülerini okudu. 

Güner ŞÜKRÜ

Momçilgrad Belediyesi, 
hastane için mali yardım 

arıyor 
Momçilgrad Belediyesi oturumunda “Dr. Sergey 

Rostovtsev” Çokyönlü Aktif Tedavi Hastanesinin 
yıllık mali balansını kabul etti. Hastane Müdürü 
Dr. Mladen Kırov, 2009 yılında gelirin 1,7 milyon, 
2010’da 817 bin Leva, 2011’de ise 598 104 Leva ol-
ması beklendiğini belirtti. Bu yılın başında Cerrahi 
Bölüm kapandı, çünkü bölümde üç cerrah ve bir staj-
yer çalışması zorunluluğu getirildi. Geçen yıl objektif 
nedenlerden dolayı nörolojik bölüm hasta kabul et-
miyordu, bunun olması için yeni skener ve röntgen 
cihazları kurulması istemine uyması gerekliydi. 
Momçilgrad Belediye Başkanı Müh. Erdinç Hayrul-

la, “Tedavi merkezinin yeterince hastası var, şu anki 
durum suni olarak yaratılmıştır, çünkü Ulusal Sağ-
lık Sigorta Kasası hastanelere sınırlamalar getirdi” 
diye yorumladı. Meclis üyeleri, hemen bir iş grubu 
oluşturulmasını önerdiler. Amaç, hastanede durumu 
değerlendirip, destek vermek için imkanlar aramak. 
Bu iş grubunda Belediye ve hastane yönetiminin ve 
de uzmanların yer alacak.
Momçilgrad Belediye Meclis Başkanı Müh. Sunay 

Hasan, “Eğer sınırlama getirilmeseydi, 2011 yılında 
hastanenin faaliyetinden elde edilen gelirler yaklaşık 
1,2 milyon Leva olacaktı” dedi. O, tedavi merkezinin 
giderlerini azaltma imkanları olduğunu düşünüyor. 
2011 yılında hastanenin gelirlerinin yüzde sekseni 

personelin maaşları için kullanıldığı açıklandı. İlaç, 
tıbbi araç ve malzemeler, yiyecek, akaryakıt ve diğer 
ihtiyaçlar için para yetmiyor. 
Ön verilere göre, hastanede olumsuz mali sonuçlar 

olmaması için ek olarak yaklaşık 300 bin Leva ge-
rekli. Geçen yıl Momçilgrad Belediyesi, hastaneye 
skener ve röntgen ihtiyacını karşılamak amacıyla 
yaklaşık 200 bin Leva sağlamıştır.
                                                    Kırcaali Haber

Affet beni
(Rahmetli anneme)

Canım annem,
Ayrılalı 15 yıl oldu. İnan, 

hasretine dayanılır gibi 
değil. Ama sen rahat uyu 
kabristandaki ebedi me-
kanında, çamlar altında. 
Sol tarafında emekliliğe 
ulaşamadan bizi bıra-
kan ağabeyim Mehmet, 
sağında - babam. Her 
Cuma günleri oradayım, 
başucunuzda. Okuyorum, 
yüce Rabbime dua ediyo-
rum. Ağabeyim ve babam 
inşallah, gücenmezler, 
çünkü senin için daha çok 
okuyorum, dua ediyorum. 
Çünkü sana borçluyum 
anne…

 3 yaşında babadan ol-
muşsun (dedem Balkan 
harbinde öldürülmüş). 
Acıya dayanamayan anan  
(ninem ) de 5 yıldan son-
ra seni bırakmış, öbür 
dünyaya göç etmiş. El 
kapılarında büyümüşsün. 
Babamla dünya evine gir-
diğin zaman, çok geçme-
miş (babam) geçimsizlik 
yüzünden komşular la 
gurbet yollarına düşmüş. 
Uzun yıllar İskeçe (Yu-
nanistan) ovalarında bir 
parça ekmek için tütün 
tarlarında çalışmış. Bu 
yıllar boyu devam etmiş. 
Doğurduğun 3 evladını 
zor kar da olsa büyütmüş-
sünüz. Cahilliğine rağmen 
bizlere dinimizi ve dilimizi 
gerektiği gibi aşılamayı 
becerebilmişsin. 

 Anneciğim, hiç unu-
tamam. Asker ocağına 
giderken saçlarımı kestir-
miştim. Sen bir tutam saç 
alıp mendiline sarmıştın. 

Köy kenarına kadar beni 
uğurladın. Ağlamamaya 
çalışsan da, dayanama-
dın. Ağaç köprüye kadar 
çığlıkların hep kulağımda 
uğuldadı. Kışladan dön-
dükten sonra saçlarımı 
sardığın o mendili sor-
dum. Yastığın altından 
hemen çıkardın. “Evladım, 
sen aklıma geldikçe, hep 
onları kokladım “ dedin…

  Bir parça ekmeğe muh-
taç olduğumuz yıllardı. 
Ağır işe dayanamadın. 
Sık sık hastalanıyordun. 
Son rahatsızlığını hiç unu-
tamıyorum anne. Mestanlı 
hastanesinde eşim Fatma 

devamlı yanındaydı. Ben 
ise Cumartesi ve Pazar 
günlerinde ve okul son-
rası sana koşuyordum. 
Son günlerinde benden 

dedemin pınarından su 
istemiştin. Ders saatlerin-
den sonra köye gitmeye 
vaktim olmadığından yol 
boyunda bir çeşmeden 
aldığım suyu sana uzat-
mıştım. Daha birinci yu-
dumdan sonra “evladım 
bu su dedenin pınarından 
değil” deyince ne yapaca-
ğımı şaşırdım.

Köye döndüğümde ilk 
işim istediğin sudan al-
maktı. Hastane avlusun-
da eşim Fatma ve Doktor 
Şabanov’un gözyaşlarını 
görünce elimden su şişesi 
düşüverdi. “Ben ne yap-
tım” diye çırpınır durdum. 

Ama geç kalmıştım…
  Anneciğim, vicdan aza-

bı çekmemi istemezsin 
ya, beni affet. Salığında 
sen, o kınalı ellerinle hep 
benim için dua ediyordun. 
Tespih elinden düşmezdi. 
Bir vakit namazını bırak-
mazdın. Hatta bir yaz 
günü 3 ay orucuna daya-
namayıp hastanelik oldu-
ğunu da  unutmuyorum. 
Buna rağmen orucunu 
bozmadın. İnşallah cen-
nette sevgili Habibimize 
komşu olmuşsundur. Ne 
olur, beni affet ana. Bak, 
saçlarımı sakladığın men-
dil elimde. Senin kokunu 
alayım diye hep kokluyo-
rum. 

  İşte yine mezarının 
başındayım. Çamlar yem 
yeşil hep ayakta. Çiçekle-
ri çok severdin ya. Sana 
çeşitlerinden bir buket 
getirdim. Geçen yıl ektiği-
miz başucundaki çiçekler 
de bu baharda artık sana 
selam veriyorlar. Ayaku-
cundaki dut fidanı ise to-
murcuklanmaya başladı. 
Senin huzurunda ben gibi 
onlar da eğiliyor. Benimle 
dua ediyorlar. Bu yeterli mi 
acaba? Sütünü helal ettin 
ama dedemin pınarın-
dan sana su içiremedim. 
Vicdan azabı çekiyorum 
anne. Beni affettin mi? 
Rahat olamıyorum anne. 
Affet!
         Mestan ADALI
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Şabanali Ahmed: “İstinaf Mahkemesi’nin kararı bize hayırlı bir haftada geldi” 
Sofya İstinaf Mahkemesi 

kararıyla aylardır gündemi 
meşgul eden Başmüftülük 
sorununa son verildi. Nihai 
ve temyiz edilemez karara 
göre, 12 Şubatta Sofya’da 
düzenlenen Olağanüstü 
Ulusal Müslüman Konfe-
ransında yeniden seçilen 
Bulgaristan Müslüman 
Dini yönetimi sicile geçiril-
miştir. Böylece Başmüftü 
olarak Mustafa Aliş Haci 
ve Bulgaristan Müslüman-
ları Yüksek İslam Şura 
Başkanı Şabanali Ahmed 
kanunen tanınmışlardır. 
Konuyla ilgili soruları Sa-
yın Ahmed cevapladı. 

-Sayın Ahmet, Sofya 
İstinaf Mahkemesi’nin 
aldığı kararını nasıl de-
ğerlendireceksiniz?

-Öncelikle Bulgaristan 
Müslümanlarına bu ka-
rarın hayırlı olmasını te-
menni ediyorum. Bildiğiniz 
gibi, 20 Nisan’da Bulgaris-
tan İstinaf Mahkemesi 12 
Şubat 2011 tarihli konfe-
ransla ilgili kararını açık-
ladı.  Konferansın yasal 
hukuki zemini olduğunu 
ve tescil edilmesi gerek-
tiğini açıklayarak, Sofya 
Şehir Mahkemesi’nin bir 
an önce kayıtlarına geçi-
rilmesini istedi. Şimdi bu 
kararı değerlendirirken 

tam bir seneyi değerlen-
dirmek lazım aslında. 12 
Mayıs 2010 tarihinden beri 
Bulgaristan  MüslümanlarI 
ciddi sıkıntılara maruz kal-
dılar, hat safhada sorunlar 
yaşadılar. O günden beri 
var olan bir düzen altüst 
oldu. Bulgaristan Müslü-
manlarını kimin temsil etti-
ği neredeyse şüphe altına 
girdi. Ve bu sıkıntılardan 
çıkmak için son olarak 
da 29 Kasım 2010 Bulga-
ristan Başmüftülüğünün 
merkez binasının mühür-
lenmesi, Müslümanları 
yeniden konferansa git-
melerini sevk etti. Bu çer-
çevede de 8 Aralık 2010 
tarihli Şura oturumunda 
alınan kararla 12 Şubat’ta 
konferans yapılması ka-
rarlaştırıldı. Bununla be-
raber Bulgaristan’da bu-
lunan encümenliklerden 
toplanılan 4 000 imzay-
la bu konferansın biran 
önce yapılması destek-
lendi. Bundan önce de 
215 000 imza toplanarak 
bu problemin çözülmesi 
istenilmişti. Bütün bunlar 
göz önünde bulunduru-
larak, 12 Şubat’ta biz bir 
konferans gerçekleştirdik 
ve orada oy birliğiyle Baş-
müftü, Yüksek İslam Şura 
Başkanı ve Şura üyeleri 
seçildi ve aynı zamanda 
tüzük değişikliği yapıldı. 

Konferansta alınan karar-
lardan sonra, biz Sofya 
Şehir Mahkemesine rutin 
prosedür olarak kayıt için 
başvurduk. Ama bir hafta, 
on gün içerisinde, Sofya 
Şehir Mahkemesi bize 
konferansının yasal olma-
dığı gerekçesiyle kararın 
bizzat Gencev tarafından, 
yani 1996 Şurası tarafın-
dan alınması gerektiğini 
söyleyerek reddetti. Ancak 
biz hep şunu söyledik, “96 
Şurası şu ana karar ala-
bilecek pozisyonda değil. 
96 Şurasından var olan 
mevcut üyelerin birçoğu 
vefat etmiş. Haliyle tüzük-
lerine göre Şura oturumu 
gerçekleştirememekteler. 
Onun için de biz, 96 yö-
netimini de 12 Şubat’ta 
yapılacak olan konferansa 

davet edelim ve adaylıkla-
rını koysunlar, oylamada 
kim kazanırsa karşı taraf 
veya bütün Müslümanlar 
saygı duysunlar, devlet de 
bu kararları tanısın dedik. 
Maalesef onlardan dört 
üyeden başka gelen olma-
dı. Bu gibi konferanslara 
Nedim Gencev zaten hiç-
bir zaman katılmamıştır. 
Onun için biz, yaptığımız 
konferansı Sofya Şehir 
Mahkemesi reddedince 
İstinaf Mahkemesine tem-
yize götürdük. Ve Mahke-
me de, bu gerekçeleri göz 
önünde bulundurarak, var 
olan imzaları ve 8 Aralık 
2010 tarihinde alınan Şura 
kararını ve buna ilaveten 
96 Şurasının hem 5 sene-
lik olan dönemlerinin sona 
erdiğini ve karar alma du-
rumlarının olmadığını göz 
önünde bulundurarak, son 
konferansı tescil etti, yü-
rürlüğe soktu. Bu karar bi-
zim için hakikaten önemli 
bir tarih ve gelişme. Bütün 
Müslümanlar muhtemelen 
rahat bir nefes alacaklar. 
Çünkü sonunda hak yerini 
buldu. Temenni ediyoruz 
ki, bu karar bütün Bulga-
ristan Müslümanlarına ve 
dünyadaki İslam alemine 
hayırlı olur. 

-İstinaf Mahkemesi’nin 
kararı temyiz edilemez 
değil mi?

-Evet, bu karar temyize 
açık değil, kesin bir ka-
rar ve temyiz edilemez. 
En azından şu aşamada 
tescille ilgili uğraşacak sı-
kıntımız kalmadı. En kısa 
zamanda da kararla ilgili 
resmi yazışmaları tamam-
layarak, görevimize başla-
mayı düşünüyoruz.

-Bulgaristan Müslü-
manlarının tarihinde 
belki de ilk kez Başmüf-
tülük binası mühürlen-
di. Binanın kapıları ne 
zaman açılacak?

-Dediğim gibi, zaten 
bizi konferansa götüren 

mesele Başmüftülüğü-
nün merkez binasının 
29 Kasım 2010 tarihinde 
mühürlenmesi olmuştu. 
Bundan sonra acilen bir 
konferans yapmamız ge-
rekti. Çünkü bu bina böy-
le mahzun kalamazdı. Yıl-
lardır bu bina Bulgaristan 
Müslümanlarının merkez 
kalesi olarak değerlen-
dirilen, önem taşıyan, 
oradan Bulgaristan Müs-
lümanlarının dini hakla-
rı savunulan veya dini 
ibadetlerine yön verilen, 
idare edilen pozisyonda-
dır. Belki de Bulgaristan 
tarihinde Başmüftülük 
faaliyete geçeli böyle bir 
olay ilk defa olmuştur. Bu 
akıla sığmayan olay her-
kesi çok üzdü. Başmüftü-
lük binasına girmemizin 
en kısa zamanda olma-
sını düşünüyoruz. Sofya 
Şehir Mahkemesinden 
kaydımızı alır alamaz, ilk 
işimiz Bulgaristan’daki 
Başmüftülüğün merkez 
binasının  kapılarını aç-
mak olacak. . Bütün kış 
kapalı olduğundan içerde 
muhtemelen biraz hasar 
olmuş olacak. Kısa bir 
tamirattan sonra yeniden 
işlerimize devam etmek 
niyetindeyiz. 

-Bu arada, son aylar-
da bazı Bölge Müftü-
lüklerini Albay Nedim 
Gencev’in adamları 
zorla ele geçirmişti. 
Bununla ilgili ne yönde 
işlemleriniz olacak?

-Ele geçirilen sadece 
Filibe’deki Müftülük bi-
nasıdır. Maalesef bizim, 
elden kaçırdığımız, bir 
şekilde destek bulamadı-
ğımız, oradaki çevresiyle 
de biraz da siyasi güçle 
diyelim, Encümenlik ve 
Müftülük olarak da kay-
betmiştik. Diğer birkaç 
yerde de kaybettiğimiz 
encümenlikler oldu. Vi-
din ve Rusçuk’ta da hafif 
problem yaşandı. Ama 
hepsi bilinen durumdalar. 
İlk olarak biz, yeni encü-
menliklerimizi, 2011 kon-
feransındaki kabul edilen 
tüzüğe göre tescil edip, 
resmi olarak, kargaşaya 
sebep vermeden devlet 
organlarının yardımıy-
la makamlarımıza girip 
çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. 

-Artık yasal bir yöne-
tim olarak, gelecekte 
hedefleriniz nedir?

-Rutin olarak, bildiği-
niz üzere, biz bir sene-
dir boğuşsak da, birçok 

işimizi bırakmadık. Hatta 
İstinaf Mahkemesi’nin 
kararı, bize hayırlı bir haf-
tada geldi. Geçen hafta, 
Bulgaristan’da Kutlu Do-
ğum Haftası olarak ilan 
edildi ve kutlandı. Biz et-
kinliklerdeyken bu hayırlı 
haberi öğrendik. Bize bu 
hayırlı haftanın ikramı 
oldu diyebiliriz. Ama ya-
sal olarak, dediğiniz gibi, 
bizim şimdi ilk yapacağı-
mız iş, normal resmiyeti-
mizi kazandıktan sonra 
Bölge Müftülerini tayin 
etmemiz olacak. Tüzüğe 
göre bu yetki Şuranın ve 
Şuraya verilen adaylıklar 
çerçevesinde Bölge Müf-
tüleri atanacak. O Bölge 
Müftülerinin de malum 
yerleşim yerlerinde gö-
revlerine başlayabilme-
leri için gereken zemin 
sağlanacak. Bununla be-
raber artık o Bölge Müf-
tülükleri ve Başmüftülük, 
rutin olarak yaptığı Kuran 
kursları, seminerler, diğer 
bütün çalışmalar, vakıf 
mallarının hepsi baştan 
sona gözden geçirilecek, 
çünkü elimizde ne var, ne 
yok, bir senedir satılan var 
mı, onların hiçbirisini net 
olarak bilmiyoruz. O tab-
lo bir kere çıkarılacak ve 
sonra eldeki, avuçtakiyle 
bütün çalışmalara hızla 
devam edilecek. 

- Biliyorsunuz Kırca-
ali Haber gazetesi ola-
rak, Başmüftülüğün 
tüm problemlerini, tüm 
gelişmeleri biz anında 
dünyada yaşayan soy-
daşlarımıza, kardeşle-
rimize duyurmaya ça-
lıştık. Son olarak okuyu-
cularımıza ne söylemek 
istiyorsunuz?

-Kırcaali Haber bizim 
için önemli bir site ve bu-
nunla beraber bir gazete, 
çünkü hem internet sitesi 
olarak, hem gazete ola-
rak Bulgaristan’da hizmet 
veren değerli bir haber 
ajansı. Demek istediğim 
şu ki, belki de birçok in-
san ilk olarak, özellikle 
yurt dışındakilerin veya 
yurt içindekilerin birço-
ğu, Kırcaali Haber’den bu 
haberi duymuş oldular. 
Başmüftülüğün davasının 
kazanmasını öğrenmiş ol-
dular. Bizim temennimiz, 
bu doğrultuda Kırcaali 
Haber gazetesi hızla ve 
doğru haber yaparak de-
vam etmesi, okuyucuları-
na ulaşması ve kendileri-
ne başarılar diliyoruz.

Söyleşi:
 Resmiye MÜMÜN

Bursa’da “Balkan Ülkeleri Medya 
Forumu” düzenlenecek

Balkanlar, ortak ve çok 
uzun bir tarihi geçmişi 
paylaşan halkların bir ara-
da yaşayışlarını simgele-
yen fiziki, siyasal, sosyal 
ve kültürel bir coğrafyayı 
ifade etmektedir. Bölge 
günümüzdeki barış ve 
istikrar ortamına 20’nci 
yüzyılın sonunda yaşadı-
ğı büyük acıların ardından 
kavuşmuştur. Bu huzurlu 
ortamın devamlılığı nokta-
sında, bölgedeki ülkelerin 
bölgesel ve uluslararası 
örgütlenmeler yoluyla ti-
cari ve ekonomik ilişkiler 
başta olmak üzere siya-
sal ve kültürel paylaşıma 
öncelik verdiğine de tanık 
oluyoruz.

Geleceğin bugünden 
çok daha güzel olacağına 
dair bir inançla, barış dolu 
bir dünyada yaşamak ve 
ortak gelecek çabalarının 
devamlılığında basının 
gücünden yararlanmak da 
zorunlu hale gelmektedir. 
Kuruluşundan günümüze 
90 yıllık süreçte bu ilkeleri 
kendine düstur edinmiş bir 
kurum olarak Basın-Yayın 
ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğü, bölge ülkele-

rinden medya mensupları 
ile medya ve iletişim konu-
sunda bilimsel çalışmalar 
yürüten bilim insanlarının 
bir araya gelerek, bilgi 
ve deneyim paylaşımın-
da bulunacağı ortak bir 
platform oluşturmalarının 
barış ve huzur ortamına 
ciddi katkı sağlayacağı 
inancını taşımaktadır.

Bu düşünceden hare-
ketle, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Sa-
yın Bülent ARINÇ’ın hi-
mayelerinde, Başbakanlık 
Basın-Yayın ve Enformas-
yon Genel Müdürlüğü ile 
Dışişleri Bakanlığı Stra-
tejik Araştırmalar Merkezi 
Başkanlığı organizasyo-
nunda, Bursa Valiliği’nin 
de desteğini alarak “Bal-
kan Ülkeleri Medya Foru-
mu” düzenlenmesi karar-
laştırılmıştır.

Çalışma merkezi olarak 
Bursa’nın seçilmesinde, 
kentin Balkan coğrafya-
sının adeta mikro bir mo-
deli olması, bölge ülkeleri 
ve halkları ile kurduğu 
güçlü bağlar etkili olmuş-
tur. Forum çerçevesinde 
ortak platform ve iletişim 
kanalları oluşturularak, 
bölge ülkelerindeki basın 
kuruluşları ve mensupları 
arasında kapsamlı bilgi 
paylaşımı, görüş alışverişi 
ve mesleki dayanışmanın 
sağlanması amaçlanmak-
tadır.

Bursa’da 02-03 Mayıs 
2011 tarihlerinde gerçek-
leştirilecek söz konusu ça-
lışmaya, Türkiye’nin yanı 
sıra, bölge ülkelerinden 
10’ar basın mensubu da-
vet edilerek geniş katılımlı 
bir platform oluşturulması 
sağlanacaktır. Forumun 
her yıl organize edilerek 
geleneksel hale getirilme-
si ve ileride bölgeye kom-
şu diğer Avrupa ülkelerin-
den basın mensuplarının 
da sürece dâhil edilmesi 
planlanmaktadır.

           
           Kırcaali Haber
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İnek sütünün % 47’si Avrupa Birliği standartlarına uygun
Ta r ı m  v e  G ı d a 

Bakanlığı’nın “Besiciler” 
Müdürlüğünde uzman Po-
lina Marina, Bulgaristan’da 
üretilen inek sütünün % 
47’sinin Avrupa Birliği’nin 
(AB) kalite ve tüketicile-
rin güvenliği açısından 
standartlarına uyduğunu 
söyledi. 

Marina, “İnek sütü, yak-
laşık 4 000 çiftlikten elde 
ediliyor. Onların sayısı bü-
yük üretim oranına göre 
fazla değil” diye yorum-
ladı. 

Ülke genelinde inek sütü 
üretilen toplam 76 000 
çiftlik mevcut. En çok çift-
lik Plovdiv, Sliven, Yambol 
ve Dobruca bölgelerinde 
bulunmakta. Uzmanlara 
göre, sığır bakımı için en 
güzel koşullar oralarda 
bulunuyor. Çiftliklerde sa-

ğılan ineklerinin ortalama 
sayısı artıyor ve bu durum 
uzmanlara göre sektörün 
yeniden yapılanmasına 
garanti veriyor. 

Tarım Bakanlığının veri-
lerine göre, yedi yıl önce 
çiftliklerin çoğu 60 yaşla-
rında olup az bir sayıda 
ineğe bakılıyormuş. 

Marina, “İnek sütü Av-
rupa Birliğinde en çok 
tüketilen ham maddedir. 
Hemen hemen tüm taze 
süt ürünleri inek sütünden 
elde ediliyor” diyor. 

Onun ifadesine göre, 
koyun, keçi ve manda 
sütlerinin çoğu uzun süre 
olgunlaşan özel peynirler 
için kullanılıyor. Bu ürünler 
için standartlar çok daha 
düşük. Bulgaristan onları 
2007 yılında savundu. 

Marina, “Kaliteli süt üre-

timi payının yükselmesi 
için ülkede sayısı 23 127 
olan üçüncü sınıf çiftlikle-
re Kırsal Bölgeleri Geliş-
tirme Programının 121 ön-
lem üzere aday olmalarını 
öneriyoruz” dedi. 

Uzmanın ifadesine göre, 
“Süt” sektörü için üretici-
lerin mali yardımını artıran 

ulusal ödeme sağlanmış-
tır. Şu ana kadar mali yar-
dım % 40 -  60 arasınday-
dı, şimdi ulusal ödemeyle 
birlikte % 75’e yükseliyor. 
Devlet uzmanları, inek 
sütünün standarda erme 
süresi ertelenmiş ola-
rak, bu yılsonunda sona 
ereceğini hatırlatıyorlar. 

Fakat yatırım yapan tüm 
çiftçilere rahatça işlerini 
bitirip, birinci sınıf çiftliğe 
geçmelerine imkan ve-
rilecek. Uzmanlar, bunu 
hala yapmayanların şimdi 
yatırım yapmalarını öneri-
yorlar. 

Haziranda bu yönde ye-
niden belge ve projeler 
kabul edilecek. Tarım Ba-
kanlığından daha büyük 
yatırım aktivitesi olmasını 
bekleniliyor. Üçüncü sınıf 
çiftlikler, eğer modernleş-
tirme niyetine girmemiş-
lerse, kapatılacaklar. Uz-
manlar, gereken yatırımın 
3 500 Euro civarında olup, 
süt üreticilerine yük olma-
dığını belirtiyorlar. 

“Genç Çiftlikçi” Progra-
mına yoğun ilgi var. Ta-
rım ve Gıda Bakanlığı’nın 
“Kırsal Bölgeleri Geliştir-

me” Müdürlüğünde uz-
man Diyana Trifonova, 
bu önleme ayrılan bütçe-
nin harcandığını ve tüm 
onaylanan projelerin ilk 
ödemesinin yapıldığını 
bildirdi. 

Onun ifadesine göre, her 
genç çiftlikçi ilk ödemede 
12 500 Euro’nun Leva kar-
şılığını alıyor. Trifonova, 
“Eğer üretimde minimum 
üç ekonomik birimde artış 
olursa, genç çiftlikçi ikinci 
ödemede her birim için 
2 500 Euro para alacak” 
dedi. 

Tarım ve Gıda Bakanlığı 
tarım üreticilerini teşvik 
etmek amacıyla Kırsal 
Bölgeleri Geliştirme Prog-
ramının önlemleri üzere 
ülke genelinde güçlü bil-
gilendirme kampanyası 
yürütüyor.                KH

K ı rcaal i ’de  Hz .  Muhammed’in 
doğumunun 1440. yıldönümü kutlandı

23 Nisan günü Kırcaali 
Kültür Evi’nde yüzlerce 
Kırcaalili dünyada son 
Peygamber Hazreti Mu-
hammed Mustafa’nın 
(SAV) doğumunun 1440. 
yıldönümünü kutladılar. 
Hz. Muhammed’i anma 
ve anlama platformu ola-
rak adlandırılan Kutlu Do-
ğum programı Bulgaristan 
Müslümanları Başmüftü-
lüğü ve Kırcaali Bölge 
Müftülüğü tarafından dü-
zenledi. Organizatörler 
Kırcaali ili Belediyelerine 
ve iş adamlarına maddi ve 
manevi destekten dolayı 
teşekkür ettiler. Kainatın 
Efendisi Hz. Muhammed’e 
bol bol Selatü Selamlar 
getirildi, hayatı ve öne-
mi örneklerle anlatıldı.
Momçilgrad İlahiyat Lise-
si ve Kuranı Kerim kursu 
öğrencileri içli ilahiler ve 
şiirler okudular, programı 
renklendirdiler. Resmi mi-
safirler olarak Bulgaristan 
Müslümanları Yüksek İs-
lam Şura Başkanı Şaba-
nali Ahmed, Bölge Müf-
tüsü Beyhan Mehmed, 
Kırcaali Belediye Başkanı 
Hasan Azis, Türkiye Cum-
huriyeti Filibe Başkonso-
losu Ramis Şen, Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
Kırcaali İl Teşkilatı Baş-
kanı Bahri Ömer, Kırca-
ali Kamu Denetçisi Hakif 
Emin hazır bulundular. 
Kutlu Doğum programını 
izleyenler arasında ilden 
Belediye Başkan Yardım-

cıları, yerel Meclis üyeleri, 
din adamları, imam hatip 
öğrencileri ve başka Hz. 
Muhammed’e gönül veren 
Müslümanlar vardı. 

Program Kırcaali Mer-
kez Camii imamı Er-
dinç Hayrulla Hoca’nın 
Kur’an-ı Kerim’den ayet-
ler okumasıyla başladı. 
Beyhan Mehmed Hoca, 
Hz. Muhammed’i Müs-
lümanların Peygamberi 
olarak değerlendirirken, 
onu hakkıyla anlatabil-
menin mümkün olmadı-
ğına dikkat çekti. Müftü, 
Hz. Muhammed’in sıfat-
larından birinin Habibul-
lah veya Allah’ın Sevgilisi 
olmasının her şeyi anlattı-
ğını belirtti. Bu bağlamda, 
Yüce Allah’ın Resülüne di-
ğer önceki Peygamberlere 
olduğu gibi sadece ismiyle 
değil, “Ya Nebi” şeklinde, 
yani överek hitap etmesini 
de örnek gösterdi. Sayın 
Mehmed, Cenab-ı Allah’a 
inananların model olarak, 
onun kulu ve elçisi olan 
müstesna şahsiyet Hz. 
Muhammed’in hayatını 

model tutmaları gerektiği-
nin altını çizdi. Peygambe-
rin günlük hayatında Rab-
bine, topluma ve ailesine 
eşit zaman ayırarak den-
ge kurduğuna vurguladı. 
Hoca, Hz. Muhammed’in 
daha önceki Peygamber-
ler Hz. İbrahim, İsmail ve 
İsa’nın dualarının tecellisi 
olduğunu söyledi. Adının 
ise “Yerde ve gökte anı-
lan Peygamber” anlamı 
taşıdığı anlaşıldı. Gül 
Sultan’ın eşlerine göster-
diği sevgi, saygı ve alaka, 
bununla beraber saha-
belere ve de Yahudilere 
sergilediği hakka hukuka 
dayalı davranışları ifade 
edildi. Bölge Müftüsü, 
Peygamberin ümmetinden 
gördüğü onca işkenceden 
sonra yine de “Ümmetim, 
ümmetim!” diye feryadının 
son derecede olumlu dü-
şünceye sahip olmasıyla 
açıkladı. Beyhan Hoca, 
“Hayatın her yönünde 
bize iyim severliği, teva-
zuyu, cömertliği, büyüğe 
saygı, küçüğe sevgi ilke-
siyle örnek arz eylemiş 

Peygamberimiz” diye sö-
zünü bitirdi.

Müh. Hasan Azis, Kır-
caalileri selamlamasında, 
şehrin sembolü haline 
gelen hoşgörüye değin-
di. Başkan, Kırcaali’de 
yıllarca Müslümanları ve 
Hristiyanları İslam dininin 
de temeli olan hoşgörü 
içerisinde yaşatmaya ça-
lışıldığına vurguladı. Bun-
dan dolayı da Kırcaali’nin 
hoşgörü başkenti olarak 
tüm ülkede, hatta Türkiye 
ve Balkanlar’da da tanın-
dığını belirtti. 

Başkan A z is ,  “Hz. 
Muhammed’in hayatını 
örnek alarak yaşamaya 
gayret edelim!” diye çağ-
rıda bulundu. 

Şabanali Ahmed, Kırca-
ali Müslümanlarını selam-
lama konuşmasında Gül 
Ahmed’in hayatından seç-
kin örnekler sundu. Şaba-
nali Hoca, “Peygamberi 
anlatmak değil, onu ha-
yatımızla yaşamamız için 
anlamamız çok önemli, 
dedi. Yüksek İşlam Şura 
Başkanı, Kutlu Doğum 
Haftasının bu yılki konu-
sunun “Peygamberimizin 
Hayatı-Adalet ve Refah 
Kaynağı” olduğunu açık-
ladı. Bu konunun gelişi 
güzel değil, son aylarda 
Bulgaristan Müslümanla-
rının yaşadığı Başmüftü 
krizinden dolayı seçildiğini 
dile getirdi. Hoca, “Adalet 
olursa, refah da olur” diye 
devlet yöneticilere ciddi bir 
mesaj verdi. Bu bağlam-
da, çarşamba günü İstinaf 
Mahkemesi’nin kararıyla 

çözüm bulan Başmüftü 
krizi için başından sonu-
na kadar desteğini esirge-
meyen ve dini liderlerine 
sahip çıkan Müslüman-
lara teşekkür etti. Sayın 
Ahmed, Kuran’dan ayetler 
okuyarak, Allahü Teala’nın 
kuluna her durumda adil 
davranmasını emrettiğini 
vurguladı. “Adaletin olma-
dığı yerde zülüm vardır” 
diye öne sürdü. 

Bulgaristan’da İslam dini 
eğitim veren okullardan 
Sofya İslam Enstitüsü ve 
yeni binası yapılan Mes-
tanlı İmam Hatip Lisesi 
tanıtıldılar. Liseyi bitiren 
öğrencilere öğretimini 
devam etmeleri için burs 
sağlandığı bildirildi. Orga-
nizatörler, Müslümanlara 
çocuklarını bu tür okullara 
yönlendirmeleri çağrısın-
da bulundular.

Makaza sınır kapısı için 
Kurumlar Arası Uzmanlar 

Komisyonu kuruluyor
Makaza sınır kapısının inşaatıyla ilgili tüm bakan-

lık ve kurumların temsilcileri arasında ilk kapsamlı 
iş görüşmesi gerçekleştirildi. Kırcaali valisi İvanka 
Tauşanova, “Bölge Kalkınma ve Bayındırlık Baka-
nı Rosen Plevneliev’in Kurumlar Arası Uzmanlar 

Komisyonu kurulması emri çıkartması bekleniliyor. 
Komisyon, Makaza sınır kapısının inşaatı ve kul-
lanımıyla ilgili, iş alanını, altyapısını, ulaştırmasını 
ve mevcut problemlerin çözümünü bulacak” diye 
bildirdi. Önümüzdeki hafta vali, Gümülcine’de, 
Doğu Makedonya ve Trakya ilinin Genel Sekreteri 
Aris Yanakidis ile görüşecek. Amaç, Bulgaristan 
ve Yunanistan’ın ortak projesi olan Makaza sınır 
kapısı inşaatında iki tarafın üstleneceği işleri be-
lirlemektir. Sofya’da 4 Mayıs’ta Uzmanlar Komis-
yonu ikinci oturumunu gerçekleştirecek.
                                                 Kırcaali Haber

Resmiye MÜMÜN
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Çiftçiler, alternatif tarım olarak yemişçiliğe ve hayvan bakıcılığına yönelmeli   
Belediye Tarım Dairesi Müdür 

Yardımcısı Delço Toçev 32 yıldır 
çiftçilik sektöründe görevli. 

Onunla tarım üzere yaptığımız 
söyleşiyi sunuyoruz. 

-Sayın Toçev,Tarımda gör-
düğünüz en büyük problem 
nedir?

Şu anda tarımda en büyük 
problem iş kaynaklarında. İn-
sanlarımızın toprak ile bağlantısı 
kopmuş durumdadır. Gençlerin 
toprak işlemek istemediklerin-
den değil, sektörde ödenişin 
zayıf olduğundan. Onlar aynı 
işi yabancı bir ülkede yapmayı 
tercih ediyorlar. Çünkü bir tü-
tün üreticisi emeğinin karşılığı 
olarak, Bulgaristan’la kıyasla, 
örneğin Yunanistan’da, kat kat 
daha fazla para alıyor. Fakat 
tarım sektöründe en büyük ve 
en önemli sorun toprak mülkiye-
tiyle ilgilidir. Bulgaristan hukuk 
sistemi, toprak sahibi olmak is-
teyen çiftçilere bir sürü engeller 
yaratıyor. Zorluk, çoğu çiftçilerin 
toprak sahibi değil de, onların 
varisleri olduğundan ileri geli-
yor. Topraklarımız bölük bölük, 
tarım üretimi düzenlemek çok 
zor, hatta imkansız. Üstelik bi-
zim bölgede ise toprak az üret-
kendir. 

-Bu sorun sizce nasıl çözü-
lebilir?

Bunun için devlet kararı olma-
lı. Bu yönde bence ilk önce top-
rak için vergi ödenmesi gerekli. 
Amaç, toprağı işlemeyen kişinin 
mülkiyetten vazgeçip devlete 
vermesidir. İkinci, devlet toprak 
ve mali araç fonu kurup arazi-
lerini işlemeyen vatandaşların 
topraklarını almalı. Böylece bu 
araziler tarımcılık yapmak iste-
yenlere verilebilecek. Çiftçilikte 
üretim araçları çok önemli. Şu 
anda ise kullanılan tehnoloji çok 
eski. İnsanların yeni makine ve 
envanter almaya mali kaynakları 
yetersiz. Bu da tarımın gelişme-
sini engelliyor. Bizde tarım hala 
ilkel düzeyde, yani 50 yıl geriye 
dönük. Çünkü çiftçinin kullandı-
ğı aletler ilkel çağda kullanılan 
çapa, kazma, kürek, tırpan vs. 
ve böylece etkili bir üretim ger-
çekleştirilemez.

-Bölgede alternatif tarım ne 
yönde gelişebilir?

Kırcaali bölgesinde çiftçiler 
alternatif tarım olarak yemişçi-
liğe yönelmeli. Kiraz, erik, bağ 
yetiştirmek için uygun topraklar 
mevcut. Örneğin, Oreşnitsa yö-
resinde altı yıldır çok güzel cins 
kirazlar yetiştiriliyor. Kirazları 
satın alan Varna’da bir şirketin 

sahibi, ülkenin diğer yerlerinde 
yetiştirilen kirazlardan daha tat-
lı olduklarını söylüyor. Bu mik-
robölgenin özelliklerinden ileri 
geliyor. Oreşnitsa’da güneş ısıt-
ması görülüyor. Kiraz bizim böl-
gede perspektifi olan bir yemiş. 

Aynı zamanda bölgede potans-
yel olarak eskiden olduğu gibi 
hayvan bakıcılığı geliştirilebilir. 
Koyun, keçiye bakılabilir. Sığır 
bakıcılığı ise bilim açısından yö-
netilmeli ve öncelikle et yönün-
de gelişmeli. Çoğu durumlarda, 
insanlar, hatta Türkiye’de ve 
başka ülkelerde,  burada üreti-
len etin tadını hissediyorlar ve 

onun daha lezzetli olduğunu ifa-
de ediyorlar. Etin tadı ve kalitesi  
burada yetişen ot çeşitliliğinden 
ileri geliyor. Şu anda insanlar bir 
iki inekle geçinmeye çalışıyorlar. 
Çok yazık ki, köylerde hayvanlar 
ilkel ahırlarda bakılıyorlar ve süt-

te temizliğe erişmek çok güç bir 
iş. Böylece bölgede üretilen süt 
temizlik bakımından Avrupa Bir-
liği (AB) standartlarına uymuyor. 
Kırcaali Belediyesinde sığır bes-
lenen sadece beş çiflik birinci 
kategori olarak değerlendirildi. 
Çifliklerde hayvanların sayısına 
göre buzdolabı olması şart. Sı-
ğırcılıkta AB’nin uyguladığı süt 

kotası açısından sınırlama söz 
konusu. 

-Gençlerimiz tarımı nasıl se-
vebilirler?

-Kırcaali’de Tarım koleji ve ta-
rım lisesi var. Bu okulları ikmal 
edenlere öncelik verilip, tarım 
üretimi yapmalarına imkan sağ-
lanabilir. Çünkü bu gençler tarım 
okumuşlar ve onu çalışmaya 
hevesliler. Onlara devlet iş için 
daha elverişli koşullar yaratması 
gerekiyor.

 -Tütüncülük için ne düşünü-
yorsunuz?

- Bulgar hükümeti tütün üreti-
ciliğini savunmayı başaramadı. 
Mesela Yunanistan’a bakarsak, 
orada koşullar bir başka. Bizde 
şimdi, Yunanistan’da ve eskiden 
burada tütüne ödenilen paranın 
yarısı veriliyor. Tütün üretimi ge-
lişecek, fakat ödeme buna en-
gel olacak. Artık prim ödenme-
yecek. İki yıldır hükümet tütün 
üreticilerini yardımlamaya çalı-
şıyor, alternatif üretim bulmaları-
na çaba gösteriyor. Fakat bence 
hükümet tütüncüler için yeterin-
ce yardım yapmıyor. Tütüncüler 
şu anda kendi haline bırakılmış 
ve tütün alan şirketler onlarla 
neredeyse alay ediyorlar. 

Söyleşi: Resmiye MÜMÜN

Yaklaşık 2 milyon Bulgaristan 
vatandaşının sağlık sigortası yok
Eski Sağlık Bakan Yardım-

cısı Dr. Emil Raynov basın 
önünde, “2011 yılın başın-
da elde edilen verilere göre, 
yaklaşık 2 milyon Bulgaristan 
vatandaşının sağlık sigortası 
yok. Bulgaristan’da tüm sağ-
lık sistemi artık problem oldu” 
dedi. 
Dr. Raynov, “Son bir buçuk yıl 

içinde olanlar eşi görülmemiş 
bir olaydır. Çünkü Ulusal Sağ-
lık Sigorta Kasasının (NZOK) 
1 600 000 Leva miktarında 
yedek paranın “çalınmasın-
dan” sonra, Sağlık Bakanlığı-
nın  NZOK tarafından finanse 
edilmesine de şahit oluyoruz” 
diye öne sürdü. Onun ifadesi-
ne göre, Kasadan mali trans-
fer yapılarak Sağlık Bakanlığı 
finanse ediliyor. Eski Bakan 
Yardımcısı, önümüzdeki yıl 
belki Emek ve Sosyal Poli-
tika Bakanlığının da Ulusal 
Sigorta Enstitüsü’nün mali 
bağımlılığına geçmesinden 
endişeleniyor.
Dr. Raynov, GERB yönetimi-

nin Bulgaristan vatandaşları-
nın neden sağlık hizmetine 
ulaşımı hakkından mahrum 
edildiklerini izah etmesi gerek-
tiğini düşünüyor. Dr. Raynov’a 
göre, herhangi bir reform ya-
pıldığında ve bazı sektörlerin 

yeniden yapılanmasındaki 
amaç, hizmetin daha yüksek 
kaliteye ulaşması. Bir buçuk 
yıl içinde ise sağlık sistemin-
de sadece karmakarışık dav-
ranışlarda bulunulduğunu dile 
getirdi.
Dr. Raynov, “Bu durum, dev-

let yöneticilerinin sağlık sektö-
rüyle ilgili her hangi bir bakış 
açısına sahip olmadıklarını 
gösteriyor. Onlar, geniş yedek 
kadrolarına ve altı ayda bir 
değiştireceği şahıslara güve-
niyorlar. İktidarın sağlık sek-
törünün geleceği açısından 
ne yapılması gerektiğine dair 

siyasi bir görüşü yok” dedi. 
Kendisine, Bulgaristan va-

tandaşlarının neden sağlık 
sigorta paralarını ödemedik-
leri sorulduğunda, bunun se-
beplerinin çok yönlü olduğunu 
söyledi. Eski Sağlık Bakan 
Yardımcısı, “Bu 2 milyon va-
tandaşın bir kısmı yoksul, di-
ğeri ise sağlık sigortasını gös-
teri yaparak ödemeyi redde-
denler. İnsanlar böyle hareket 
ediyorlar, çünkü paralarının 
sağlık için değil, devlet bütçe-
sine veya Sağlık Bakanlığının 
harçlarına gittiğini görüyorlar” 
diye değerlendirdi.

GERB Milletvekili İskra Fidosova, 
dilinin ağına yakalandı

Parti ve koalisyonların 
önerdiği üç seçim tarihini 
tartışmak üzere GERB’ten 
İskra Fidosova, Hak ve 
Özgürlükler Hareketinden 
Lütvi Mestan ve BSP tem-
silcisi BTV’nin “Bu Sabah” 
programına davet edildiler. 
Fakat tartışmalar sırasında 
büyük skandal yaşandı. 
Parti temsilcilerinin seçim 

tarihlerini savunduklarından 
sonra, Fidosova hararetli bir 
şekilde HÖH’nin 30 Ekim 
tarihine Kurban Bayramı-
na denk geldiği için ısrar 
etttiğini anlatmaya başladı. 
Fidosova’ya göre, böylece 
HÖH lideri Ahmed Doğan’ın 
otobüsleri seçimler için dolu 
olacak. Ancak, kendi partisi-
nin kararları ile seçim kanu-
nunda yapılan değişiklikler 
sonucu Türkiye’deki Bulga-
ristan vatandaşlarının yerel 
seçimlerde oy kullanamaya-
caklarını unutmuş oldu.
GERB milletvekili, daha da 

öte giderek komşu ülkedeki 
Bulgaristan Seçim Sandık-
ları için Türk sıfatını kullana-
rak, Türkiye’ye ait olduklarını 
dile getirmiş oldu. 
Bu durum Lütvi Mestan’ı 

hemen öfkelendirdi ve İskra 
Fidosova’dan sınır dışındaki 
Bulgaristan vatandaşlarını 
kabul etmediği için resmi bir 
şekilde özür dileme yolu bul-
masını istedi. Fidosova, bir-
çok defa, Türkiye’de bulunan 
Bulgaristan Seçim Sandıkla-
rı demek istediğini, ancak dil 
hatası olduğunu izah etmeye 
çalıştı. Fakat Sayın Mestan’a 
göre Başbakan Boyko Bori-
sov kesinlikle parti yanda-
şının sözlerine katılıp katıl-
maması hakkında açıklama 
yapmak zorundadır. 
Lütv i  Mestan’a göre, 

GERB’in Ataka ile yakınlığı 
iktidarın kullandığı dili çirkin-
leştirmiştir.

İskra Fidosova
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Avukat - yazar Mustafa Bayramali, köyünün tarihini anlatıyor

Benim köyüm Halaçdere 1912 y. 
Balkan harbinden sonra Bulga-
ristan devletinde kalıyor. 1934 y. 
818 nüfusu ile 07.12.1934 tarihli 
3775 numrolu Bakanlar Kurulu 
emri ile adı Halaç olarak değiş-
tiriliyor. 
Bizim köyden başka Bulgaris-
tan’ da Halaç adlı daha üç köy 
mevcuttur. Kırcaali ili Çernoo-
çene (Karagözler) belediyesi 
karyesinde bulunan Halaçlar 
köyü. 1885 y. Bulgaristan top-
raklarına kalıyor ve 1900 nüfu-
su ile 14.08.1934 tarihli, 2820 
numrolu Bakanlar kurulu emri 
ile adı Jitnitsa olarak değiştiri-
liyor. Yine bu günkü Hasokvo ili 
İvaylovgrad (Orta Köy) belediye-
si sınırlarında Halaçlı köyü mev-
cut. Köyün ismi 122 nüfusu ile 
14.08.1934 tarihli, 2820 numrolu 
Bakanlar kurulu emri ile Odrintsi 
olarak değiştiriliyor. Halaçlı isim-
li başka bir köy de Varna ilinde 
bulunuyor. Köy 1878 Rus – Türk 

harbinden sonra Bulgaristan 
topraklarına katılıyor. Köyün adı 
07.12.1934 tarihli, 3775 numrolu 
Bakanlar kurulu emriyle Dran-
dar olarak değiştiriliyor. Daha 
sonra da sessizce 401 nüfusu 
olan bu köye 1956 y. Drındar adı 
veriliyor. Bunlardan başka Kır-
caali ilinde, Tokaçka ( Tokatçık 
) ve Çorbacıysko ( Çorbacılar ) 
bölgelerinde bu adı taşıyan bir-
kaç da mahalle bulunuyor. Edin-
diğim bilgilere göre eski Yugos-
lavya Sosyalist Cumhuriyetinde 
de Halaç adını taşıyan soyadları 
ve sülaleler varmış.  Zikredilen 
bu bilgilerden anlaşılıyor ki, şu 
anki Bulgaristan coğrafyasında 
bulunan bu köylerde ve bunlara 
yakın başka yerleşim birimlerin-
de oturan Türk nüfusunun kökü, 
kökeni Orta Asya’dan, Afganis-
tan, İran ve başka topraklarda 
yaşamış, Anadolu’ya yerleşmiş 
ve daha sonra da Balkanlara 
akın etmiş Halaç Yörük Türk-
lerinin torunlarıdır. Sözüm ona, 
soya dönüş devrinde sahte bilim 
adamlarının yalan yalnış yazdık-
ları gibi Bulgar’dan Türkleştiril-
miş etnik topluluk değildir.
Ben 1985 y. araştırıp hazırladı-
ğım soy ağacıma göre 190 yıl 
geriye dönebildim ve kökenimde 
şüpheli bir bilgiye ulaşamadım. 
Zaten ulaşmam da mümkün 
değil.
Halaç Türkleriyle ilgili yapılan 
çeşitli araştırmalardan da anla-
şılıyor ki, yukarıda adı geçen ve 
etraf köylerde oturan Türklerin 
adetlerinde, deyimlerinde, leh-

Mustafa BAYRAMALİ

çe ve şivelerinde bu gün bile 
Halaç Türklerine ait unsurları 
bulunuyor. Örnekleyelim. Bizim 
köydeki eve yakın pınarın adı 
“Çöğürcü“. Bize bir şey ifade et-
miyor. Başka köylerde de böyle 
isim ve deyim yok.  Sözlükleri 
karıştırırsak anlamının çöğür 
adlı sazı çalan kimse olduğunu 
göreceğiz. Çöğür bir çalgı aleti-
dir. İri olan gövdesine göre sapı 

kısa bir çeşit saz. Çöğür sözü-
nün diğer anlamı da “ ağaç, di-
kenli çalı, fidan, alhat ağacı“.  Bu 
söz Halaç Türklerinin buralara 
yerleşirken bu pınara verdikleri 
ad olduğu şüphe götürmez bir 
gerçektir. Halaç Türklerinde kız 
kaçırma yöntemi ile evlenme 
usulü, başlık parası, kan davası 
gütmemek, çok yakın, çok sami-
mi karşılıklı komşuluk ilişkileri, 
erkek çocuklarına genellikle aile 

reisleri, gelin adayını tespit et-
mesi, ölen ağabeyinin eşi, kayı-
nı tarafından alınması, gelin yeni 
eve gelince içeriye girmeden 
evvel kapının üst tarafına yağ 
sürülüp, çivi çakılması, Dünya 
sarı öküzün boynuzları üzerin-
de olması ve başını sallayınca 
deprem olur inancı v.s. geçen 
asrın yetmişinci yıllarına kadar 
bizim yörelerde geçerliydi.

Halaç Türkleri bu topraklara 
akın ederken en lüzumlu eşya-
larının başında eşeğinin, atının 
semerinin en dokunulmaz bir 
yanına Kur’an-ı Kerim’i yerleş-
tirmeyi de unutmamış. Buralara 
Müslümanlığı, ezan sesini getir-
miş ve yaymış.
Sözünü ettiğimiz dört Halaç 

köyü ve etraf köylerde “Sen Ho-
rasanlı mısın? “, “Horasanlı gibi”, 
“Seni gidi Horasanlı“ deyimleri 
günümüze kadar ulaşmıştır.
Halaç Türkleriyle ilgili bilim 
adamları ve birçok araştırma-
cı cilt cilt kitaplar yazmış. Ben, 
bunların çok az bir kısmını oku-
yup karışırdım. Edindiğim bil-
gilerden köyüm Halaçdere’nin 
kökeni İran’ın Afganistan ve ku-
zey sınırında bulunan, başkenti 
Meşhet olan Horasan bölgesin-
de yaşamış ve hala yaşamakta 
olan Halaç Türklerine dayandığı 
kanısına vardım.
Mestanlı’dan Osmanlı eserleri 
araştırmacısı Hakif Atakan, Eğ-
ridere belediyesinin Köstanlar 
köyündeki Tumbarlar’ın yanık 
evinde bir Kur’an-ı Kerim bul-
muş. Bu mukaddes kitaba sahi-
bi şöyle bir not düşmüş. “Edirne 
Vilayeti, Gümülcine sancağının, 
Eğridere kazasının, Halaçdere 
karyesinden Molla Hasan oğlu 
Osman kızı Ümmügüsüm bu 
Kur’an-ı Kerim’i vakıf eylemiştir. 
Okuyanlar merhumenin ruhuna 
üç ihlâs, bir Fatiha bağışlaya. Bu 
Kur’an-ı Kerim’i satanlar olmaya, 
iki cihanda yüzleri gülmeye.“
 Osman kızı Ümmügüsüm                                                  
 Sene 1246 hicri, 1832 miladi
Sözü geçen Kur’an-ı Kerim şu 
anda Mestanlılı Hakif Atakan’ın 
kütüphanesinde korunmakta-
dır.                                      
                                   SON

Geçen sayıdan devamı

kaddes Nalbant da partinin gi-
rişimleri sonucu Türkçe anadil 
eğitimi konusunda önemli geliş-
meler sağlandığını kaydetti.

Nalbant, ilkokul birinci sınıftan 
lise son sınıfa kadar Türkçeyi 
”mecburi seçmeli ders” olarak 
seçen öğrenciler, toplam 2903 
ders saati, ”seçmeli ders” ola-
rak Türkçeyi seçen öğrencilerin 
de buna ek olarak toplam 1608 
ders saati alabildiklerini duyur-
du. Nalbant, Türk öğrenimi ko-
nusunda istekli bir öğrencinin 
liseden mezun olana kadar top-
lam 4511 ders saat Türkçe gö-
rebileceğini vurguladı. Öte yan-
dan Bulgaristan’ın 2007 yılında 
Avrupa Birliği’ne (AB) katılımına 
paralel anadil Türkçe öğrenimi-
ne karşı ilginin gittikçe düştüğü-
nü belirten Nalbant, ”Diğer bü-
yük sorunun ise 1992 yılından 
kalma ders kitaplarının yeniden 
düzenlenmesidir” dedi.

Kültürel Etkileşim Dernek Baş-
kanı İbrahim Yalımov, konferans 
için ilgili tüm devlet kurumlarına 
davetiye gönderdiklerini, fakat 
Kültür Bakanlığı dahil olmaz 
üzere hiçbir kurumdan tebrik 

mesajı dahi gelmediğini belirtti.
“Çok kültürlülük - etkilenme 

veya karşılıklı zenginleştirme” 
konulu konuşma yapan Doç. 
Mihail İvanov, “Beni üniversite-
den Bulgar etnik modelini an-
latmak için konuşmacı olarak 
çağırmışlardı. Ben etnik model 
için değil, modeller için anla-
tacağımı tembih ettim, çünkü 
devletin yeni tarihinde birçok 
farklı modelleri olmuştur. 1928 
yılında Bulgaristan’daki Türkle-
rin yüzde 88 cahil olduğu aktarı-
lıyor. O dönemdeki politika vur-
dumduymazlık politikasıdır. İlk 
kez BZNS hükümetinde devlet 
desteği verildi. Komünist rejim 
döneminde ise ana amaç bura-
daki Türklerle Türkiye arasında 
bağları koparmaktı. Bugüne 

gelince, uluslararası anlaşma-
lar sayesinde önemli hukuksal 
tabana sahip bulunuyoruz, fakat 
pratikte identifikasyon ve kültü-
rel etkileşime fazla destek veril-
miyor. “ ifadelerini kullandı.

Kazim Memiş’in 90’lı yılların 
başında Türkçe ders kitabı çı-
kartma çabalarından başka 
günümüzde başka ders kitabı 
olmadığını kaydeden İvanov, 
son yıllarda uç liberalizme gidil-
diğini ve devletin ilgisizliği orta-
ya çıktığını belirtti. Konuşmacı 
olarak Prof. Cengiz Hakov ve 
Prof. İbrahim Tatarlı’da azınlık-
ların Avrupa entegrasyonu hak-
kında konuşma yaptı. Panelin 
ikinci gününde, ülkedeki kültür 
derneklerin başkanlarının ko-
nuşmalarıyla devam etti.

Sofya’da Türk kültürü, 
bilgi şöleniyle tartışıldı

Şükran İdriz: “GERB partisi Kirkovo 
okullarında siyaset yapıyor”

Geçen hafta Kirkovo Belediyesinde siyasi skandal yaşandı. 
GERB partisi okullara Paskalya Bayramı dolayısıyla öğrenciler 
için ödülü 350 Leva olan yetenek müsabakası düzenlediği ilanlar 
asmış. Yazı arasında parti logosu görülüyor. Yerel bir gazetede 
yayınlanan ilanda yarışmaya Kirkovo Belediyesi öğrencilerinin ka-
tılabilecekleri bildiriliyor. Katılımcılar gerek bireysel olarak, gerek 
grup halinde şarkı, dans, müzik, şiir, artistik ve sirk yeteneklerini 
göstererek, yarışabilecekler. Müsabakanın 25 Nisan 2011 tarihin-
de Kirkovo’da yapılacağı bildiriliyor. 

Organizatörler, ilanları Belediye’deki tüm okullara asarak, koşul-
ların belirtildiğini söylediler. İlana göre 7 ile 18 yaş grubu çocuk 
ve gençler müsabakaya katılabilecekler. 

Kirkovo Belediye Başkanı Şükran İdriz, Eğitim, Gençlik ve Bilim 
Bakanlığına, GERB partisinin Belediye okullarında siyasi propa-
ganda yapmaya çalıştığını bildireceğini belirtti. 

Şükran İdriz, “Çocukları siyasi amaçla kullanmak istiyorlar. İlanlar 
bir hafta önce okullara yapıştırılmış. “Otets Paisiy” lisesinde on-
lardan gördük. Böylece Milli Eğitim ve Çocuk Koruma Yasalarının 
ihlaline gidiliyor. Çünkü kanun bu tür faaliyetleri yasaklıyor” dedi. 
Başkan’a göre, ödül fonu şeklindeki paralarla eğitim ocaklarında 
siyaset yapılıyor. Sayın Şükran sözlerini, “Olay Peştera’dakine 
benzer. Bu kabul edilemez siyasi bir hareket” diyerek bitirdi. 

Milli Eğitim Bakanlığının Kırcaali Bölge Müfettişliği Müdürü Emi-
liya Vladeva izinde olup, olayı değerlendirmesi için bulunamadı. 
Kırcaali GERB İl Teşkilatı Başkanı ve milletvekili Tsveta Kara-
yançeva, partinin logosunu içeren ilanların Kirkovo okullarına 
yapıştırıldığını reddetti. O, bu ilanların sokaklarda halka açık yer-
lere koyulduğunu söyledi. Karayançeva, “Bu, Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi ve Bulgar Sosyalist Partisinin provokasyonudur. Bizi 
kötülemek istiyorlar. Olayın Peştera okulundaki ile hiçbir alakası 
yok” diye yorum yaptı. 

Birkaç hafta önce de, Peştera’da düzenlenen bir yarışmaya 
katılan öğrencilerin mantık ödevler yerine getirip, tarihi sorulara 
cevap verdikten sonra bir ödevi çözünce ortaya “Biz GERB’iz, 
seninle daha güçlüyüz” sloganı çıkmıştı. Bundan dolayı GERB 
partisinden bölgede sorumlu milletvekili Krasimira Simeonova 
parti tarafından cezalandırılmıştı.

                                                                          Kırcaali Haber
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Türk Kültür Dernekleri tek bir çatı altında toplanıyor
Bulgaristan’daki faaliyet 

gösteren Türk dernekleri 
bir çatı altında toplana-
cak. Kültürel Etkileşim 
Derneği’nin organize 
ettiği “Avrupa Kültürlerin 
Entegrasyonu ve Bulga-
ristan Türk Edebiyatının 
Geleceği” adındaki kon-
ferans sonunda dernek 
temsilcileri ve genel 
sekreterleri bir araya ge-
lerek federasyon kurma 
fikrini benimsedi. Fikri 
açıklayan Kırcaali Ömer 
Lütfi Kültür Derneği Ge-
nel Sekreteri Müzekki 
Ahmet, ülkedeki Türk 
derneklerin bir çatı al-
tında toplanma zamanı 
geldiği sözü salondan 
alkış topladı.
Ruse (Rusçuk) Türki-

ye ile Kültürel İlişkiler 
Derneği Güneş, Kırcali 
Ömer Lütfi Derneği, Var-
na Türk Kültür Merkezi, 
Burgas Recep Küpçü 
Kültür Derneği, Razgrad 
Deliroman Edebiyat Der-
neği bu fedarasyonun 
çekirdeğini oluşturacak.
Konferans sonunda söz 

alan Kültürel Etkileşim 
Derneği Başkanı İbrahim 
Yalımov, bilgi şölenini ba-
şarılı olarak değerlendir-
di. Bulgaristan’daki Türk 
azınlığının kendine özgü 
edebiyatının olduğu-

nu ortaya koyulduğunu 
belirten Yalımov, “Türk 
edebiyatının sadece var 
olduğunu değil, ileride de 
yaşayabileceğini ispatla-
mış olduk. Biz konferans 
esnasında geriye baktık, 
fakat bunu ancak ileriye 
adım atabilmek için yap-
tık. 
Kanaatimce bu kon-

feransta, eski kuşakla 
yeni kuşak arasında 
köprü kuruldu. Köprünün 
üzerinde ne kadar genç 
neslin geçeceği üzerin-
de durmak lazım, ama ilk 
adımlar atılmıştır. Bun-
dan sonra gençler bu 
yolda yürüyeceklerdir. “ 
sözlerini kullandı. Türk 
kültürünün ve aydınların 

üzerindeki başlıca sorun 
olarak kimliğin korunma-
sı ve geliştirilimesi oldu-
ğunu vurgulayan Yalı-
mov, bu kimliğin ortak 
noktası kültür olduğunu 
belirtti.
S a b a n c ı 

Üniversitesi’nden Yard.
Doç.Dr. Aziz Şakir, 
‘1990-2010 arasında 
yetişen yeni nesil Bul-
garistan şairleri’ adlı ko-
nuşmasında günümüz-
de yerli şairlerin birçok 
zorluklarla karşı karşıya 
geldiğini belirtti. Konuyla 
alakalı iki genç isim zik-
reden Şakir, birinin inşa-
at şirketinde çalıştığını 
ve şiir yazmayı bıraktığı-
nı, diğerinin ise şu anda 

Hollanda’da olduğunu 
vurguladı.
Bulgaristan’daki her 10 

gençten sadece birinin 
edebiyatla ilgilisini devam 
ettirmek istediğini belir-
ten Şakir, “Eğer Orhan 
Pamuk, Bulgaristan’da 
doğup yetişseydi, No-
bel ödülünü almak şöy-
le dursun, eserini ya-
yınlamakta ve ikinci bir 
eserini yazmakta zorluk 
çekerdi. “ ifadelerini kul-
lanarak yerli yazarların 
en büyük kayıplarını şiir 

alanında verdiklerini be-
lirtti.
İki gün süren programa 

ülke genelinden yerli ay-
dın ve Türkçe öğretmen-

leri iştirak ederek, konuş-
macı olarak Türkiye’den 
de misafirler katıldı. 

         Kırcaali Haber

Milletvekilleri mevlitte buluştu
Burgas İli’nin Ruen Belediyesine bağlı Sini rid ( Çele-

bi köyü) köyüne 1 km uzaklıkta bulunan Çelebi cami-
inde mevlit okutuldu. Uzun yıllar HÖH’e hizmet veren 
Sabri Mehmedali’nin tertip ettiği mevlide çok sayıda 
kişi katıldı. Mevlide katılanlar arasında HÖH Genel 
Başkanı Ahmet Doğan’ın Vekili Ruşen Rıza, Milletve-
kili Nesrin Uzun, Ruen Belediye Başkanı İsmail Os-
man gibi isimler vardı. Saat 11,30 sularında başlayan 
mevlit Kiremitlik Medresesi önderliğinde düzenlendi. 
Okunan mevlidin ardından Cuma namazına geçmez-
den evvel milletvekilleri birlik beraberlik hakkında ko-
nuşmalarda ve çağrılarda bulundular. Bu organizas-
yonu düzenleyen Sabri Mehmedali bir konuşma yaptı 
ve konuşmasında artık emekli olacağını ve siyaseti 
bıraktığını herkesle paylaştı. Yapılan konuşmalarda 
geçtiğimiz günlerde İstinaf Mahkemesinin Müftülük 
krizi ile ilgili verdiği güzel haber de herkese bir kez 
daha açıklandı ve bu durumdan duyulan sevinç dile 
getirildi. Konuşmaların ardından Cuma namazına ge-
çildi. Cuma namazını Aytos Bölge Müftüsü Selahattin 
Muharrem kıldırdı. Cumanın kılındığı camii cemaatinin 
kalabalık olması nedeniyle dışarıya da ayrı cemaat 
oluşturuldu. Kılınan Cuma namazının ardından kesi-
len kurbanlardan hazırlanan yemekler gelen misafirle-
re ikram edildi. Yemeklerinin de yenmesinin ardından 
özel misafirler son olarak hatıra fotoğrafı çektirdiler.                                                                                                                                     
                                                       Fevzi EHLİMAN


