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BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİ
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  Sayfa 3

Devamı 3’de

Koca geçenlerde komşum elime bir davetiye 
sıkıştırdı.
“Dostum, torunumun düğünü var”, dedi.
Otuz beş yaşındaki kızı Hafise 1989 yılı o bora-

lı zamanlarda, eşi Selim, oğlu Salim ile beraber 
İngiltere’nin  yolunu boyladılar. Gerçi onlar Tür-
kiye sevdalısıydılar. 
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SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

Gençliğimiz, Eğitimimiz ve Ana Dilimiz
Bu dünyada zorluklar 

arasında en zor olan 
gençliktir bence. Aslın-
da ne kadar zor olsa da, 
bir o kadar da ahenkli-
dir gençlik. Hani derler 
ya “Her şey gençlikte 
güzeldir.” Doğru, ama 
herkes onu doyasıya 
yaşayamıyor maale-
sef. Eskiden gençlik 
yıllarını bilemem ama, 
halihazırda genç olma-
nın zorluklarını çok iyi 
görebiliyorum. 
İlkokul, ortaokul, lise 

ve üniversite derken 
bir bakmışsın pırıl pırıl 
bir gençlik çağına gir-
mişsin. Önünde binler-
ce yol var gibi görünse 
de, senin seçtiğin yol 
tekdir – geçim yolları. 
Kendi ayaklarının üze-
rinde durabilmen için iş 
aramaya başlarsın. O 
kapı, bu kapı gezerken 

tüm kapıların sadece 
sana kapalı olduğunu 
sanırsın ama, aslında 
o kapılar gençlerin ço-
ğuna kapalıdır. İş tec-
rübesizliği, çok genç 

olman, yeni evli olman 
ve bunlar gibi bir sürü 
sebeplerdir seni o yü-
züne kapanan kapıların 
ardında bırakan. 

Bu hayal kırıklığı üze-
rine gençlerin aklın-
da tek bir soru vardır, 
“Ben bunca yıl ne için 
okudum?” Çoğu genci-
miz artık tek çareyi yurt 

dışına çıkmakla bulu-
yor. Gurbet ellerde ge-
çim kaynakları arıyor. 
Gençliğimiz ailesini, 
sevdiğini, can ciğer ar-

kadaşlarını, hayallerini 
geride bırakıp gurbet 
yollarında ömür törpü-
lüyor. 
Her ne kadar da oku-

muş bir gencin, okuma-
yanla hali bir görünse 
de, bu öyle değildir. İyi 
eğitimli bir gence kapa-
lı olan kapılar er veya 
geç açılacak, ama eği-
timini umursamamış 
birine o kapılar daima 
kapalı kalacaktır. 
Eğitim çok önemlidir, 

hele ki bir azınlığın eği-
timli olması daha çok. 
Eğer bir ülkede azın-
lıktan bir genç isen, o 
zaman eğitimin için kat 
kat daha çok çalışman 
gerek. Önce kendi ana-
dilini o kadar iyi bilme-
lisin ki, ülkenin resmi 
dilinde eğitimini sağla-
man daha kolaylaşsın. 

Sebahat AHMET

Seçim propagandasının Türkçe yapılması yasaklandı!
Seçim Yasası’na geti-

rilen değişikliklerle Par-
lamento seçim kampan-
yasının sadece Bulgar 
dilinde yapılması kabul 
edildi. Milletvekilleri, Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) partisinin gerekli 
olduğunda ve çeviri sağ-
landığında seçim öncesi 
toplantı ve mitinglerde 
Bulgarcadan başka dille-
rin de kullanılmasına iliş-
kin teklifini reddettiler. 

HÖH partisinin yeni li-
deri Lütfi Mestan karara 
karşı çıkarak, “Avrupa 
Konseyi Parlamenterler 
Meclisi’nin (PACE) bir 
kararına karşı oy kullan-
dınız. Halk Meclisi’nin 
Sayın Başkanı, bugünden 
itibaren Bulgaristan’ın iz-
lenmesinin devam etme-
sine ilişkin kararı destek-

leyen iki şerefli milletve-
kilini suçlamayın, çünkü 
bunun ana sebebi sizin 
karşı oyunuzdur. Bugün-

den sonra neden çarpık 
demokrasiden söz ettiği-
mizi izah etmemizi bekle-
yemezsiniz. Polis zihniye-

ti Avrupa'ya karşı "Ataka" 
partisi ile ittifak oldu” diye 
kaydederek, teklifin yeni-
den oylamaya sunulma-

sını istedi. 
Teklifin ikinci oylanma-

sında da çoğunluk tara-
fından reddedildi. Oyla-
maya katılan toplam 119 
milletvekilinden 21’i olum-
lu, 92’si olumsuz, 6’sı ise 
çekimser oy kullandı. Tar-
tışmalar sırasında Prof. 
Stanislav Stanilov, HÖH 
milletvekillerinin, “Bulgar 
toplumunun Türkleşmesi-
ni kabul ettiğimizde Avru-
palı olacağımız” şeklinde-
ki konuşmalarının saçma-
lık olduğunu söyledi. Prof. 
Stanilov, “Bulgaristan’ın 
milli çıkarlarına aykırı 
gelen Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Teşkilatı’nın 
(AGİT) tüm tavsiyeleri 
geçersizdir” dedi. 

HÖH Milletvekili Çe-
tin Kazak, “41. Halk 
Meclisi’nin olumsuz yön-
de tarihte kalacağı bir 
şey varsa, o da “Ataka” 
partisinin iki buçuk yıldır 
ülkenin yönetiminde yer 
almasıdır” diye yorum 
yaptı. 

HÖH Milletvekili Alios-
man İmamov, “Söz ko-
nusu dilin Türkçe olması 
düşüncesinden uzaklaşın 
ve o zaman Bulgarcadan 
başka bir dilde seçim 
propagandası yapılması 
yasağının ne kadar saç-
ma bir şey olduğunu gö-
receksiniz. Demokrasinin 
beşiği olarak Amerika Bir-
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Geçen sayıdan devam Çanlar HÖH İçin Çalıyor
Kader ÖZLEM

Geriye kimin bunu yapabile-
ceği sorusuna yanıt aramak 
kalıyor. Belki de bu sorunun 
cevabı kimin yapmamış ola-
cağından hareket ederek bu-
lunabilir. Eylemin birinci dere-
ceden sorumluluğu hem olay 
öncesinde gerekli tertibatı 
almayan hem de olay sonra-
sındaki kolluk kuvvetlerinin 
pasif tutumu nedeniyle Bul-
garistan İçişleri Bakanlığı’na 
aittir. Dolayısıyla suçlu olan 
mevcut Bulgaristan hükü-
metidir. Ayrıca, saldırıdan en 
ağır zararı gören Bulgaristan 
demokrasisi olmuştur. Kimin 
yaptırdığı belli bir takibat so-
nunda yanıt bulacak elbette, 
ancak yine de Bulgaristan 
kaynaklı güç odakları akla 
gelmektedir. Bu bağlamda 
olayın aydınlatılmasında ilgili 
makamlara büyük bir sorum-
luluk düşmektedir.
Türkiye’deki Aktörel Eği-

limler 
Söz konusu suikast girişimi 

Doğan’ın Kongre’de yapmış 
olduğu konuşmayı ve yeni 
seçilen Genel Başkan’ın 
yol haritasının ne olacağı 
gibi tartışmaları gölgede 
bırakmıştır. Hâlbuki Ahmet 
Doğan’ın konuşma metni 23 
yılın bir öz değerlendirme-
si olduğu kadar, kritik me-
sajlar içermekte olan kısmî 
veda niteliğindeydi. Örneğin 
Kongre’nin suikast girişimi 
sonrasındaki toplantısında 
Filiz Hüsmenova tarafından 
okunan Doğan’ın konuşma-
sının kalan kısmında GERB 
yönetimi ve Boyko Borisov 
sert bir şekilde eleştirilirken; 
Ankara’ya da gönderme var-
dı. Borisov’un temel seçim 
stratejisini “Türk tehdidi ve 
Osmanlı’nın Balkanlar’daki 
kültürel mirasının ürünü ola-
rak HÖH ile alakalandırması” 
üzerine kurduğunu söyleyen 
Doğan, korku makinesinin ça-
lıştırıldığını ancak, Borisov’un 
bununla yet inmediğini , 
Ankara’da Erdoğan’dan da 
yardımcı olmasını istediğini 
ve Erdoğan’ın buna olumlu 
cevap verdiğini belirtiyor. Di-
ğer bir deyişle, Ahmet Doğan 
Erdoğan’ı eleştirse de “Ya-
bancı başbakanların davra-
nışlarını yorumlamak isteme-
diğini” de vurgulamıştır.
Burada dikkat çeken nokta, 

Erdoğan’ın “yabancı bir baş-
bakan” olarak ifade edilmesi, 
Borisov’un da HÖH’ü silmek 
için Erdoğan’la mutabakata 
vardığını dile getirmesidir. 
Daha önceki çalışmalarımız-
da Borisov’un Ahmet Doğan’ı 
tek siyasi rakip olarak gör-
düğünü, azınlığı bölmek için 
elinden geleni yapacağını, 

Dal hareketine sırf bunun 
için yeşil ışık yakabileceğini, 
Türkiye’yle ilişkilerde yıllardır 
iki başkent arasında köprü 
görevi görmüş olan HÖH’ü 
ortadan kaldırmak istediğini 
ve son tahlilde kuklalaştırıl-
mış bir azınlık arzusunda ol-
duğunu dile getirmiştik.
Ahmet Doğan’ın son yıllar-

da Erdoğan nezdinde itibar 
görmediği açıktır. Onun ye-
rine HÖH’ten ayrılan Kasım 
Dal Türkiye’deki iktidarı elin-
de bulunduran AK Parti’yle 
yakın ilişkiler içinde olsa 
da, yine de resmi olarak 

Ankara’nın doğrudan HÖH’ü 
dışlayan somut bir söylemin 
içinde olmadığı görülmekte-
dir. Bununla birlikte, Genel 
Kurul’daki suikast girişimi 
Türk Cumhurbaşkanı ve siya-
si liderleri düzeyinde kınan-
mış, Doğan’a “geçmiş olsun” 
mesajı iletilmiştir. Kongrede 
temsiliyet bakımından CHP 
ve MHP milletvekili düzeyin-
de temsilci gönderirken; da-
vete karşın AK Partili hiçbir 
vekil veya belediye başkanı 
iştirak etmemiştir. Son dö-
nemde Kasım Dal’ın veya 
ekibinin Türkiye’de çok sık 
bulunduğunu da düşünür-
sek, AK Parti’nin HÖH’ten 
çok, Kasım Dal ve Korman 
İsmailov’un kısa bir süre 
önce kurduğu Hürriyet ve 
Şeref Halk Partisi’ni (HŞHP) 
desteklediği sonucuna ulaşı-
labilir.
Doğan’ın konuşmasında de-

ğindiği “Borisov’a olumlu ce-
vap verme” konusu, HÖH 8. 
Genel Kurulu’na katılan CHP 
Milletvekili Faik Öztrak tara-
fından TBMM’ye Başbakan’ın 
yanıtlaması istemiyle soru 

önergesi şeklinde iletilmiştir. 
22 Ocak günü Bülent Arınç 
TBMM’deki gündem dışı ko-
nular kısmında yaptığı açık-
lamada, Doğan ve partisinin 
Borisov ile olan soğukluğun 
Türkiye’ye de yansıdığını 
dile getirip HÖH’ün sadece 
Türkleri temsil etmediğine ve 
bünyesinde Bulgarları da ba-
rındırdığına, Bulgaristan’da 
Türkleri temsil eden birden 
fazla partinin olduğuna ve 
Makedonya, Batı Trakya ve 

Kosova’da da örnekleri bu-
lunduğuna değinmiştir. Arınç, 
Doğan’ın Erdoğan eleştirisini 
siyasetin doğası olarak kabul 
etse de; yine de açık kapı bı-
rakarak “kırgınlıklar, güven-
sizlikler giderilmeli” mesajını 
göndermiştir.
Ankara’da iktidar ve muha-

lefet partileri HÖH konusun-
da üstü örtülü bir anlaşmaz-
lık içindeyken; Türkiye’deki 
göçmen dernekleri birkaç 
istisna dışında HÖH’ün des-
teklenmesi gerektiğine yö-
nelik hemfikir olmuşlardır. 
Türkiye’de alanındaki en 
geniş örgütlenme olan Bal-
kan ve Rumeli Göçmenleri 
Konfederasyonu (BRGK) 
Kongre’ye temsilci gön-
derirken; yine Balkanlar’a 
yönelik faaliyet gösteren 
60’a yakın dernek de Genel 
Kurul’da yer almıştır. BRGK 
adına Kongre’de konuş-
ma yapan Konfederasyon 
Başkan Yardımcısı Avukat 
Zihni Çalışkan’ın, HÖH’ü 
desteklediklerini ifade et-
tikten sonra, Türkçe eğitim 
başta olmak üzere bir dizi 

beklentiyi sıralaması bu an-
lamda şartlı destek olarak 
yorumlanabilir. Türkiye’de 
kullanılan yaklaşık yüz bin 
göçmen oyların seçimlerde 
Bulgaristan’a transferi HÖH 
için iyi bir moral kaynağı ol-
maktadır. Bu açıdan HÖH’ün 
geleceği açısından kilit bir 
önem taşımaktadır. Ne var 
ki, söz konusu göçmen der-
neklerinin Türkiye’nin İçişleri 
Bakanlığı’na kayıtlı dernekler 
olduğunu belirtmekte fayda 
vardır. Göçmen dernekleriy-
le ilgili dikkat çeken bir nokta 
da, bazı dernek yöneticileri-

nin hem HÖH delegesi hem 
dernek yöneticisi olmalarıdır. 
Bu durum, Kongre’de de ba-
riz bir şekilde görüldüğü üze-
re, hangi kurumsal kimliğin 
ön planda olacağı tartışması 
yarattığı gibi, derneklerin de 
kısmî siyasallaşmasına ne-
den olabilmektedir. Zira ilgili 
yöneticiler görev sahalarının 
çakışması durumunda tezat 
bir şekilde duygu karmaşası 
yaşayabilmektedir. Kanaa-
timizce, etik olan ikisinden 
birini tercih etmeleri ve ya-
kın ilişkilerini yine devam 
ettirmeleridir. Bu da örgütsel 
hareket açısından refleksleri 
kuvvetlendirebilecek bir mis-
yon üstlenecektir.
HÖH’teki Başkan Değişi-

mi Ne Anlama Geliyor? 
A h m e t  D o ğ a n  H Ö H 

Kongresi’nden “onursal baş-
kan” olarak çıkıp yürütme 
görevini bir dizi gerekçey-
le Lütfü Mestan’a bırakmış 
olsa da; parti içindeki mane-
vi ağırlığının devam edeceği 
düşünülmektedir. Aslında Do-
ğan daha 7. Genel Kurul’da 
bırakma sinyalleri vermiş ve 

“annenin yavrusundan ay-
rılma zamanının geldiğine” 
işaret etmişti. Son Kongre’de 
Lütfü Mestan’ın özelliklerini 
belirtirken, bir sonraki başka-
nın Kırcaali’den olmasının iyi 
olacağını söylemiştir. Lütfü 
Mestan’ın mevcutlar içinde 
en iyi aday olmasını bir tara-
fa bırakırsak, Doğan’ın bunu 
dillendirilmesi mutlak bir ha-
tadır. Bulgaristan Türkleri bir 
bütün olarak düşünülmeli, 
zihinlere Rodop-Deliorman 
ayrımı sokulmamalıdır. Bu 
mevcut ayrılıkları derinleş-
tirmekten öteye bir şeye ya-
ramayacağı gibi, ayrışmaya 
bölgesel bir boyut da kata-
caktır. 
Lütfü Mestan dönemi Hak 

ve Özgürlükler Hareketi’nde 
kadrolar anlamında Rodop-
ların etkinliğinin artacağı 
düşünülse de; Deliorman 
cenahı da küstürülmemeye 
çalışılacaktır. Dolayısıyla 
Doğan döneminde pek sorun 
olmayan bu bölgesel farklılık, 
Mestan döneminde dengeli 
bir politikanın izlenmesine 
neden olabilir. Parti içindeki 
bireysel ihtiraslara bölgecilik 
eklenmesi halinde, Mestan 
yönetimi birtakım zorluklarla 
karşılaşabilir. Herhalde bu-
rada Ahmet Doğan’ın ara-
bulucu olacağını düşünmek 
zor olmasa gerek. Bunun dı-
şında Mestan, Doğan’ın da 
belirttiği gibi partinin liberal 
şifresine sahiptir. Mestan dö-
neminde kısa vadede HÖH 
Ankara’yla son birkaç yıl için-
deki kırgınlıkları gidermek is-
teyecektir ve iktidar partisiyle 
diyalog yolları aranacaktır. 
Bununla birlikte Türkiye’deki 
muhalefetin Doğan’ın değin-
diği “Borisov’a olumlu cevap 
vermek” konusunda ısrarcı 
olması da AK Parti’yi HÖH’le 
diyalog yolları konusunda 
baskı görevi görebilir. Bu da 
Kasım Dal’ın aleyhine gelişe-
bilecek bir süreci başlatabilir. 
Bulgaristan’da bu yaz yapı-
lacak genel seçimlere kadar 
Türk azınlıkla ilgili konularda 
Türk aktörlerin ortak bir nok-
tada buluşması, seçimlerde 
yaşanabilecek çok taraflı 
fiyaskoyla ortaya çıkması 
muhtemel kronik bölünmenin 
önüne geçmesi bakımından 
önem taşımaktadır. Bunun-
la birlikte, HÖH ve HŞHP 
yetkililerinin birbirlerine sert 
bir üslup takınmaktan uzak 
durmaları gerekir. Önümüz-
deki seçimlerde elde edile-
cek olumsuz bir sonuç ileriki 
dönemlerde “ortak akıl” pay-
dasında, “ortak dostların” 
arabuluculuğunda “ortak 
hareket” tarzını belirlemeyi 
gerektirebilir. Zira siyasette 
küslükler uzun süreli olmaz.
                                SON
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GÖLGELENEN SEVİNÇ

Mustafa BAYRAMALİ

Koca geçenlerde komşum 
elime bir davetiye sıkıştırdı.
“Dostum, torunumun düğü-

nü var”, dedi.
Otuz beş yaşındaki kızı Ha-

fise 1989 yılı o boralı zaman-
larda, eşi Selim, oğlu Salim 
ile beraber İngiltere’nin  yo-
lunu boyladılar. Gerçi onlar 
Türkiye sevdalısıydılar. Ol-
madı! Sınır kapandı. Bağaj 
sıkılı kaldı. Niyet niyettir de-
diler, terk ettiler buralarını. 
Çalıştılar, kazandılar. Bir de 
kız çocukları dünyaya geldi.  
Adına Selma, dediler. Bu-
radan on yaşlarında giden 
oğulları Salim orada okudu, 
meslek sahibi oldu. Bir pas-
tanede işe başladı. Yuva 
kurma zamanı geldi. “ Ya-
bancı istemem, buralardan 
eş almam, olacaksa gene 
bizim memleketten olsun “, 
dedi. Gidip geliriz, baba di-
yarı, ata yadigarı oralarını 
unutmayız, unutmamalıyız, 
diye düşündü. Memlekette, 
buralarda sık sık dolaşmaya 
başladı ve abayı Safinaz’a 
yaktı. Safinaz da ona gön-
lünü kaptırdı. Söylenecekler 

söylendi. Görülecekler görül-
dü. Alınacaklar alındı. Sıra 
düğüne geldi.
Doğru doğru, dos-

doğru.  Komşum ve 
düğün sahipleri kadar 
ben de heyecanlıydım. 
Bir de düğün şehrin en 
görkemli restoranında 
yapılacaktı.
Gittik, masalara ku-

rulduk. Önümüz dolu. 
Ne istersen yiyebildiğin 
kadar ye, ne içecek-
sen, midenin aldığı ka-
dar iç. Biz de neşeyle, 
gururla, kadehleri to-
kuşturmaya, çatalları 
oynatmaya başladık. 
Hele müzik! O, kıvrak 
Rumeli türküleri bizi 
coşturdukça coşturdu. 
Dilimiz çözüldü. Heye-
canımız en yüksek do-
ruğa ulaşmak üzere. Bir ara 
bizden daha neşeli bir kız 
dikkatimizi çekti. Çağırıp ki-

min kızı olduğunu soracak 
olduk. Hemen arkadan biri 

yetişti. “Ne var ağabeyler?  
Söyleyin! O Türkçe bilmiyor“, 
dedi. Dostumun İngiltere’de 
dünyaya gözlerini açan toru-

nu Selma olduğunu öğrendik 
ondan. Sonradan Selma’nın 

İngiliz misafirlerle daha 
çok senli benli olduğu 
dikkatimizi çekti.
Bir ara müzik kesildi. 

Ortalık sakinleşti.  
   Sunucu:
“Bi raz sabır.  Söz 

kaynana’da“, diye ilân 
etti.
Dostumun kızı Hafise 

kalktı. Elbiseleri cicili, 
bicili. Şıklığı yerinde. 
Heyecanı haklı olarak 
bir karış başının üstün-
de olduğu bakışlarından 
belli.
Etrafına bakındı, Bul-

garca tüm akrabalarına, 
eşine, dostuna, misafir-

lerine düğün merasimle-
rini şereflendirdiklerinden 
dolayı, “Hoş geldiniz, şe-

ref verdiniz“, diye selamladı 
kısaca.
Sonra döndü, İngilizce, 

İngiltere’den gelen misafir-
leri de selamlayıp oturmaya 
niyetlendi.
Sunucu, onu “Şimdi gene, 

sizce selamla tüm katılanları 
“, diye uyardı.
Kaynana “Ben Türkçeyi be-

ceremiyorum o kadar“, dedi 
Bulgarca ve oturdu.
Biz biri birimize bakındık. 

Şaşkınlığımız yüzlerimizde 
okunuyordu. Heyecanımız, 
neşemiz gölgelendi. Müzik 
yeniden başladı. İlle biz duy-
muyor, kulağımızı, içimizi bir 
şey okşamıyordu artık.
Bunu söyleyen de bir anne, 

yani kayınvalide. Üstelik 
Türk de!  Anadili Türkçe! İlle 
dili okulda değil, kulaktan 
dolma öğrenmiş. Netice de 
vahim. Bizim çocuklara işte 
bu uygulanma niyetleniyor.  
Daha ötesi var. Eurostat’ın 
son araştırma sonuçlarına 
göre ülkede 11 yaş altındaki 
çocukların yüzde 43’nün Ana 
dili Bulgarca değil. Demograf 
Politikaları Merkezi ise bu 
oranın yarısının azınlık ço-
cukları olduğunu vurguluyor.   
Pedagoji uzmanları gene 
Anadili ne kadar iyi bilinirse,   
yabancı diller daha kolay ve 
tam öğrenileceğini öneriyor-
lar. Netice olarak da azınlık 
çocuklarına okulda Anadil-
lerini zorunlu olarak, düzenli 
biçimde öğretilmedikçe Res-
mi dil Bulgarcanın benimsen-
mesinde devamlı aksaklıklar 
olacağı şüphe götürmez bir 
gerçektir. Onlar, hem Anadili 
ve hem de Resmi dilden yok-
sun kalacakları aşikardır.

Avrupa Birliği’nin en 
cahil ülkesi Bulgaristan
Avrupa Komisyonunun açık-

ladığı bilgilerde, Birliğe üye ül-
keler arasından okuma-yazma 
oranı en düşük olan ülke Bul-
garistan. Ülkedeki öğrencile-
rin %41 tam olarak okuryazar 
değiller. Bu göstergeleri dünya 
geneli için alacak olursak, 53. 

yerde bulunan Bulgaristan'ın 
önünde, Kırgızistan, Trinidad 
ve Tobago, Türkmenistan ve 
Tonga gibi kendisinden "çok 
daha gelişmiş" demokrasilerin 
bulunduğunu görüyoruz. Zeka 
gösterge sıralamasına göre, 
bu araştırmaya dahil olan 113 
ülkeden "saygıya" laik 47. yer-
de bulunan ülkemiz okulların-
daki Alacı öğrencilerin oranı 
%2.7. Birinci olan Filanda 
%14.5 oranıyla bizden 5 kat 

üstün olurken, bilim alanının 
"parlayan yıldızları" Moğolis-
tan ve Kazakistan gibi ülkeler 
önümüzde yer alıyor.
Avrupa Komisyonu'nun 

2012-2015 Yakınsama Prog-
ramı Raporuna göre, Birliğe 
üye ülkeler arasında okumada 

zorluk çeken 
vatandaşlar 
arasında Bul-
garistan en 
yüksek orana 
sahip. Nüfus 
S i y a s e t l e r i 
Merkez i 'n in 
(TsDP) elin-
deki verilere 
göre, ülkede 
okuryazar ol-
mayan vatan-

daşların oranı %50 ile %60 
arasında bulunuyor. 
Vikipedi'ye göre Tonga Kral-

lığı, Pasifik Okyanusu'nun gü-
neyinde, Samoa'nın güneyin-
de ve Fiji'nin doğusunda bulu-
nan bir ada devletidir. 169 ada 
ve mercan adasından oluşan 
ve sadece 36'sında yaşam 
sürdürülen krallıkta yaklaşık 
130 000 kişi yaşıyor. Burada 
okuryazar olmayan nüfusun 
oranı sadece %6.

Eğitime anadilinde başlanır-
sa, okulda başarılı olmamız 
daha mümkündür ve diğer 
dilleri de daha iyi öğrenme-
miz buna bağlıdır. 
İngilizce veya Bulgarca öğ-

retiminde kaliteyi artırmak 
yerine velilerin evde çocuk-
larıyla Türkçe konuşmala-
rından şikayetçi olmak ve 
çocukların sırf bu yüzden iyi 
İngilizce ve Bulgarca öğre-
nemediklerini iddia etmek, 
suçu azınlıklara atmaktan 
başka bir şey değildir. Buna 
örnek bazı anaokullarında 
veya kreşlerde öğretmenler, 
anne ve babalara, çocukla-
rına evde Bulgarca (resmi 
dilde) konuşmalarını öneri-
yor. Üzücü ama bir gerçektir 
ki, öğretmenlerin bazıları ise 
azınlık ailelerine sert bir dille, 
çocuklarına evde anadilinde 

değil de Bulgarca konuşma-
ları için uyarıyor. Azınlıkların 
anadillerini ve kültürlerini 
korumaları, maalesef bazı-
larına bir tehdit olarak görül-
mektedir.
Çoğunlukla gençler anadilin 

faydalarını bilmezler. Onların 
gayeleri hep Batıya doğru 
yöneliktir. Ya Batıya giderler 
iş için, ya da bir batı ülkenin 
dilini öğrenme çabası içinde-
dirler ( İngilizce, Fransızca, 
Almanca v.s.). Bilmezler ki 
ilk olarak Anadili Türkçe öğ-
renmiş biri, okulda İngilizce 
öğrenirken Türkçenin sadece 
faydası olur. Çoğu gençlerin 
bu bilgisizliği onların eğitim-
sizliğine mal oluyor. 
Bu bilgisizliğin eğitimimize 

mal olmaması için neler mi 
yapılabilir. Azınlık haklarını 
korumak için mücadele veren 
siyasi partiler, sivil toplum ör-

Gençliğimiz, Eğitimimiz ve Ana Dilimiz
1. sayfadan devam gütleri, Türkçe öğretmenleri 

bu konu üzerine çeşitli kon-
feranslar, bilgilendirme top-
lantıları düzenlemeleri gere-
kir. Ebeveynler çocuklarının 
anadilinde eğitim almaları 
için daha aktif olmalıdırlar. 
Bu uygulamalar el ele veri-

lip de yapılırsa, işte o zaman 
kimliğimizin en iyi şekilde 
oluşturmanın ve topluma ha-
yırlı olmanın yöntemini, ana 
dilin ve çevre dilin birbirine 
rakip olmadığını, ancak bir-
birini tamamladığını herkese 
duyurabiliriz. 
Böylece tüm zorlukların 

temel sorunu ortaya çıkmış 
oluyor- anadilini iyi bilmemek. 
Kültürümüzü, özgürlüğümü-
zü, benliğimizi, kısaca güzel 
Türkçemizi yaşatabilirsek, ne 
mutlu Türk genci olmak!

HÖH Merkez Yürütme Kurulu belli oldu
185 Merkez Karar Yönetim Ku-

rulu (MKYK) üyesi yeni Merkez 
Yürütme Kurulu'nu (MYK) be-
lirledi. Bu listede sırasıyla Lütfi 
Mestan, Filiz Hüsmenova, Hris-
to Biserov,Doç. Dr. Aliosman 
İmamov, Ruşen Riza, Ünal Lütfi, 
Yordan Tsonev, Remzi Osman, 
Kamen Kostadinov, Dr. Cevdet 
Çakırov, Emel Etem, Ramadan 
Atalay, Dr. Tunçer Kırcaliev, Dr. 
Hasan Ademov, Yanko Yankov, 

Mustafa Karadayı, Ceyhan İbr-
yamov, İlhan 

Küçük, Çetin Kazak, İsmet İs-
mail yer alıyor.

Dr. Ahmet Doğan partinin onur-
sal başkanı olarak hem MKYK 
hem MYK üyesi oldu.

Başkanlık Divanı sırasıyla bu 
kişilerden oluşuyor: Lütfi Mestan 
– Genel Başkan, Ruşen Riza 
– Teşkilat İşlerinden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı, Ali-

osman İmamov – Ekonomi ve 
Sosyal Siyasetlerinden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı, Filiz 
Hüsmenov – Avrupa Meclisi ve 
Avrupa Birliği Kurumlarından 
Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcısı, Hristo Biserov – Ge-
nişlemeden ve Yasama Siyase-
tinden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı ve Mustafa Karadayı 
– Genel Sekreter.
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Ülkemiz 2014-2020 döneminde AB’nden 15 milyar Avro alacak
AB liderlerinin birliğin 

bütçesini karara bağlama-
ları ardından açıklamada 
bulunan Başbakan Boy-
ko Borisov, Bulgaristan’ın 
kısıtlanan yeni bütçeden 
şuana kadar aldığından 
fazla para alacak dört ül-
keden biri olduğunu belirtti. 
Borisov’un sözlerine göre, 
ülkemiz 2014-2020 döne-
minde 15 milyar Avro’nun 
üzerinde kaynak alacak.
BNT Ulusal Televizyon 

Kanalının haberine göre, 
ülkemize tahsis edilen 
paralar bütçe alanların 
çoğunda artırılıyor. Kırsal 
bölgelerinin gelişimi için 
doğrudan ödemelerin mik-
tarı şu ana kadar 5.8 mil-
yar iken, şuan anlaşmaya 
bağlanan miktar 7.5 milyar-
dır. Çiftçilere, bir birim ala-
nın işlenmesi için ödenen 
doğrudan ödemeler hektar 
için 228 Avro’ya kadardır. 
”Kozloduy” Nükleer Elekt-

rik Santralinin kapatılan 
ünitelerinin tazminatları 
ise dönem için 260 milyon 

Avro’dur.
Önümüzdeki 7 yıl için net 

gelirlerin değeri 12 mil-

yar Avro olacak. Bu ise 
Bulgaristan’ın aldığı ve 
Avrupa Birliğin genel büt-

çesine yatırdığı paralar 
arasındaki açıktır. Böyle-
ce Bulgaristan, GSYH’nın 
oran bazında Avrupa Bir-
liğinde en büyük net alıcı 
oluyor.
Bulgaristan, gençler ara-

sındaki işsizlikle mücade-
leye yönelik kurulan yeni 
fondan da yararlanabile-
cek.
B o r i s o v : “ A v r u p a 

Parlamentosu’nun bu ka-
rarımızı onaylamasını ümit 
ediyorum. Bu, piyasalara, 
istikrara doğru atılan bir 
adım olarak Avrupa’yı göz-
leyen herkes için iyi bir sin-
yal olacaktır” dedi.
B TA h a b e r  a j a n s ı 

Borisov’un sözlerini şöyle 
aktardı: ”Gelecekteki yıl-
larda 30 milyarın üzerinde 
leva, Bulgar ekonomisi, 
altyapısı, idari kapasitesi, 
ekolojine yatırılabilir, eğer 
ki bunu engelleyecek bir 
hükümet gelmezse”.

Krumovgrad Belediyesi’nde yeni 
bir sosyal proje gerçekleşiyor

Krumovgrad (Koşukavak) Be-
lediyesi, 1 Şubat 2013 tarihin-
den itibaren “İnsan Kaynakları-
nın Geliştirilmesi” Operasyonel 
Programı’nın “Evde Yardım” şe-
ması üzere “Evde Yardım- Daha 
İyi Bir Hayat İçin El Ele” projesi-
ni gerçekleştiriyor. Proje, Avrupa 
Birliği’nin Avrupa Sosyal Fonu 
tarafından finanse ediliyor. 

Hibe desteğinin miktarı 217 
937,28 leva. Projenin süresi 16 
ay, ev ortamında 12 ay saatli 
hizmet sunulacak. 

Belediyenin tüm yerleşim yer-
lerini kapsayacak projenin ama-
cı, sınırlı veya kendine hizmet 
edemeyen engelli kişilere ve 
aynı şekilde olan yaşlılara da 
ev ortamında hizmet sunularak, 
onurlu bir yaşam sağlanmasıdır. 
Sosyal içerme için koşullar ya-
ratıp ve kurumsal hizmetlere 
bağımlılık riskinin azaltılması 
hedefleniyor. 

Projeyle, işsizler arasından 
seçilen 35 kişi “Evde Bakım 
Sorumlu Hemşiresi” ve ayrıca 
2 kişi sosyal işçi olarak görev-
lendirilecek. Bu işlere aday kişi-
lerin tümü iş bürolarında kayıtlı, 
çalışma çağında olup, emeklilik 
hakkını elde etmemiş olmalılar. 

Proje kapsamında Sosyal Ko-
ruma Kurumu bünyesinde ev 
ortamında hizmet birimi kurul-
ması öngörülüyor. 

Birime yönetici personel ve ev 
ortamında hizmet sunacak per-

sonel alınacak. 
Yardıma muhtaçlara saatli ola-

rak kişisel yardım, ev temizlik 
işleri ve sosyal destek ile sosyal 
içerme hizmetleri sunulacak.

Ev ortamında sosyal hizmet 
sunmaya aday kişilerin 28 Şubat 

2013 tarihine kadar  “Treti Mart” 
sokağı No:3 adresinde bulunan 
belediye binasının 3.katındaki 
5 nolu odaya gereken belgeleri 
sunmaları gerekiyor. 

Krumovgrad Sosyal Yardım-
lar Müdürlüğü’nün hazırladığı 
saatli hizmet gereksinimleri 
değerlendirmeler üzere sosyal 
hizmet görecek kişilerin ve pro-
jeye dahil edilecek tüketicilerin 
nihai listeleri özel görevlendiri-

len komisyon tarafından hazır-
lanacak. 

Bu hizmetlere aday olan 18 
yaş üstü kişiler, aldıkları saatli 
hizmet için saatine 0,25 leva 
ücret ödeyecekler.

Ev Ortamında Hizmetler 

Birimi’ne bağlı “Evde Bakım 
Sorumlu Hemşiresi” olarak ça-
lışmaya aday kişiler de Belediye 
Başkanı tarafından özel görev-
lendirilen komisyon tarafından 
seçilecek. Komisyon, adaylarla 
söyleşi yapacak. Sadece söyle-
şi sırasında tatmin edici sonuç-
lar gösteren, fiziksel ve psikoloji 
sağlığı yerinde olan ve hüküm 
almamış kişiler işe alınacak. 

Ev Ortamında Hizmetler 

Birimi’ne yönetici olarak iki sos-
yal işçi tayin edilecek. Bu göre-
ve adaylar yüksek eğitimli olup 
bilgisayar okuryazarlığına sahip 
olmalılar. Adayların göreve uy-
gun olup olmadıkları söyleşiyle 

belirlenecek.  Gereken evraklar 
belediyedeki aynı odaya su-
nulmalıdır. Konuyla ilgili daha 
ayrıntılı bilgiler belediyenin si-
tesinde bulunabilir. 
                 Kırcaali Haber

Gorubso-Kırcaali şirketi, 
Kaleto’da maden arayacak
Hükümet, yeraltı zenginlik kay-

naklarından maden elde edilme-
si olanaklarını keşfetmek için üç 
lisans verilmesini onayladı. On-
lardan ikisi maden aranmasına 
ilişkindir. Bu iki lisans Bekastroy 
ve Gorubso-Kırcaali şirketlerine 
verilecek. Bekastroy ltd. şirketi, 
Radomir ve Samokov beledi-
yelerindeki Popovi Egretsi adlı 
alanda maden arama çalışma-

ları yapacak. Gorubso-Kırcaali 
şirketi ise Çernooçene (Yeni 
Pazar), Mineralni Bani (Meriç-
ler) ve Pırvomay belediyelerin-
deki Kaleto adlı alanda maden 
arayacak. 

Bu kuruluşlar, verilen 3 yıl süre 

içinde yaklaşık 2 milyon leva ya-
tırım yapacak ve çevre koruma 
ve ıslah çalışmaları için 290 bin 
leva harcayacak. 

High Tech Med ltd. şirketine 
Tunca Belediyesi’nin sınırları 
dahilinde bulunan Boyacık adlı 
alanda endüstriyel mineraller 
arama ve tetkik çalışmaları 
yapılması için lisans verilecek. 
Lisansın süresi 3 yıl. Tetkik ça-

lışmaları için şirket, 689 920 
leva yatırım yapmayı öngörü-
yor. Çevre ve toprak koruma 
yükümlülüklerini kapatmak için 
103 bin levadan fazla gider ol-
ması planlanıyor.
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1. sayfadan devam

“Ardino Belediyesi’nde Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti” projesi başladı
Ardino (Eğridere) Belediye-

si, 1 Şubat 2013 tarihinden 
itibaren “İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi” Operasyonel 
Programı’nın “Evde Yardım” 
hibe destek şeması üzere “Ar-
dino Belediyesi’nde Evde Ba-
kım ve Sağlık Hizmeti” projesini 
gerçekleştiriyor. Proje, Avrupa 
Birliği’nin Avrupa Sosyal Fonu 
tarafından finanse ediliyor. 

Hibe desteğinin miktarı 239 
934,01 leva olup süresi 16 ay 
ve ev ortamında 12 ay saatli 
hizmet sunulacak, tüm yerleşim 
yerlerini kapsayacak. 

Sunulan hizmetlerin baş-
lamasıyla bir l ikte “Ardino 
Belediyesi’nde Evde Bakım 
Hizmeti Merkezi” de faaliyete 
geçmiş olacak. Projenin ger-

çekleştirilmesiyle ilişkili olarak 
Ardino Belediyesi, sosyal kuru-

luşun faaliyetini organize ede-
cek, yönetecek personel ve sa-

atli hizmet sunacak personel ve 
hizmet görmek isteyen adaylar 

arıyor. 
Ardino Belediyesi’nde Evde 

Bakım Hizmeti Merkezi’ne 37 
kişi işe alınacak, onlardan 2’si 
sosyal kuruluşta personel ola-
cak. Toplam 35 kişiye sosyal 
hizmet sunulacak. Bu işlere 
aday kişilerin tümü iş büroların-
da kayıtlı, çalışma çağında olup, 
emeklilik hakkını elde etmemiş 
olmalılar. 

Hizmet sunacak personelin 
seçimi Belediye Başkanı Res-
mi Murat’ın çıkardığı kararla 
görevlendirilen bir komisyon 
tarafından yapılacak. Ev orta-

mında sosyal hizmet sunmaya 
aday kişilerin 15 Mart 2013 ta-
rihine kadar Ardino Belediyesi 
Eğitim, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı’nda /3 nolu oda/ pro-
je koordinatörü Sülbiye Ali’ye 
başvurmaları gerekiyor. 

“Evde Bakım Sorumlu Hemşi-
resi” ve “Hasta Bakıcısı” hizmet-
leri sınırlı veya kendine hizmet 
edemeyen engelli kişilere ve 
aynı şekildeki yaşlı insanlara 
da sunulacak. 

Güner ŞÜKRÜ

HÖH partisi, “BUKET 2013” başlığında çeşitli 
sanat dallarında müsabakalar düzenliyor

Hak ve Özgürlükler Hareke-
ti (HÖH) Onursal Başkanı Dr. 
Ahmet Doğan’ın himayesi al-
tında “BUKET 2013” başlığı 
altında çeşitli sanat dalların-
da müsabakalar düzenlendi-
ği duyuruldu. 
Bu müsabakaların etnik 

azınlıkların geleneksel kültü-
rü, kendini tanıtma ve kimlik 
tezahürleri, ötekini tanıma ve 
kabulüyle özgürlüğün savu-
nulması ve hoşgörünün teş-
vik edilmesi gereksinimini 

karşılamak için düzenlendiği 
açıklanıyor. 
Müsabakalar ın amaç-

ları gençlerin sanata ve 
Bulgaristan’da etnik grupla-
rın geleneklerine karşı ilgisi-
nin arttırılması, toplumda çok 
kültürlülüğün sabitleşmesine 
yardımcı olunması, gösteri 
ve yetenek gelişimi için uy-
gun bir ortam yaratılmasıdır. 
“BUKET” müsabakaları 

yılda bir kere çeşitli katego-
rilerde ve aşamalarda dü-
zenleniyor. Müsabakaların 
organizasyonu ve gerçekleş-
tirilmesi Organize Komitesi, 
Kategoriler Ulusal Komis-

yonu ve İl Komisyonları’na 
ait. 9 kişiden oluşan Organi-
zasyon Komitesi, HÖH Ge-
nel Başkanı Lütfi Mestan’ın 
başkanlığındadır. Ulusal 
Komisyon’da akademik çev-
re, mesleki, kültür sanat ku-
ruluşu, sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri, öğretmen, önde 
gelen yaratıcı ve sanatkârlar 
yer alıyor. 
İl komisyonları belediye ve 

il düzeyinde müsabakala-
rı organize edip hazırlık ve 

gerçekleştirilmesine yardımcı 
oluyor. İl Komisyon Başkanı 
görevine HÖH il kültür koor-
dinatörleri getirildi. Kırcaali İli 
için Necmi Hocov bu görevi 
gerçekleştiriyor. 
Müsabakalar, Türk Dili ve 

edebiyatı kategorisinde sa-
nat eserleri (şiir ve düz yazı), 
çağdaş edebi Türk Dili, mü-
zik, sahne kategorisinde söz 
sanatı/tiyatro ile dans, resim, 
fotoğraf sanatı, eski el sanat-
ları ve uygulamalı sanatlar ve 
mutfak gelenekleri dallarında 
gerçekleştiriliyor. 
Müsabakalar, ilçe, il ve ulu-

sal düzeyde yapılacak. Katıl-

mak isteyenler, HÖH ilçe kül-
tür koordinatörlerine başvuru 
formu sunması gerekiyor. 
Her düzeyde müsabakaya 
katılanlara sahne gösterisi 
ve dereceye girenlere ödüller 
sağlanıyor. 
Bu müsabakalara 35 yaş 

altı her Bulgaristan vatandaşı 
katılabilir. Katılımcılar, birden 
fazla kategoride yarışabilir. 
Yarışmaya katılmak iste-

yenlerin 1 Mart 2013 tarihine 
kadar ilçe düzeyinde yapıla-
cak müsabaka için başvur-
malarını yapmaları gerekiyor. 
Mart’ın sonuna kadar ilçe bi-
rinciliği müsabakaları yapı-
lacak. 2 Nisan 2013 tarihine 
kadar başvurularak, o ayın 
sonuna kadar il düzeyindeki 
müsabakalar yapılacak. 17 
Mayıs 2013 tarihine kadar 
ulusal düzeyde müsabaka-
lara katılmak için baş koor-
dinatöre dilekçe sunulması 
gerekiyor. 
Türk Dili ve edebiyatı, re-

sim, fotoğraf sanatı, eski el 
sanatları ve uygulamalı sa-
natlar, mutfak gelenekleri ka-
tegorilerinde derece kazanan 
eserler basılı yayında yer 
alarak popülarize edilecek. 
Müzik, sahne sanatı kate-
gorisinde sunulan gösteriler 
ise elektronik yayınlarda yer 
alacak. 
İlçe koordinatörleriyle te-

maslara geçmek için bilgi 
HÖH partisinin il ve ilçe ku-
rulları, il kültür koordinatörleri 
ve bölgesel basın araçlarıyla 
aranılabilir.                    KH

leşik Devletleri’ni (ABD) örnek 
vermeyiniz” dedi. 

HÖH Milletvekili Ünal Lütfi, 
“PASE’nin son oturumunda 
alınan kararda seçim kampan-
yasında gerekli olduğu zaman 
ve seçmenlerin katılımıyla 
Anadili’nin kullanılmasının ya-
saklanmaması gerektiği yazı-
yor” dedi. Sayın Lütfi, “Avrupalı 
olalım!” diye çağrıda bulundu.

Bağımsız Milletvekili Kiril 
Gumnerov, HÖH partisindekile-
rin Avrupalı olmak istediklerini, 
fakat HÖH’nin bir Avrupa partisi 
olmadığını yorumladı. Gumne-
rov, “Siz bir Bulgaristan partisi 
mi, yoksa Bulgaristan’ın dışında 
olan bir parti olduğunuzu belir-

Seçim propagandasının Türkçe 
yapılması yasaklandı!

lemek zorundasınız. Seçmenle-
rinizin Bulgarca bilmemesi sizin 
sorununuz” diye kaydetti. 

Ünal Lütf i  cevap olarak 
Gumnerov’un isteğinin bir saç-
malık olduğunu söyledi. Sayın 
Lütfi, “HÖH partisi sadece bir 
Avrupa partisi değil, HÖH par-
tisi Avrupa için Liberaller ve 
Demokratlar İttifakı’nın (ALDE) 
üyesi olmasıyla resmileşmiş 
bir Avrupa partisidir. Biz HÖH 
milletvekilleri en az 3-4’er dil bi-
liyoruz. Bu tribünden görüşleri-
mizi Fransızca da savunabiliriz, 
İngilizce de ve siz buna hiçbir 
şey söyleyemezsiniz. Seçmen-
lerimizin Bulgarcası mükemmel” 
diye yorum getirdi. 

                   Kırcaali Haber

AB, Bulgaristan'ın Hizbullah 
Soruşturmasını Bekleyecek
Avrupa Birliği (AB), Bulgaristan'ın İsrailli turistlere yönelik bomba-

lı saldırıdan sorumlu tuttuğu Lübnan merkezli Hizbullah hareketini 
terör örgütleri listesine dahil etmeyi tartışmak için soruşturmanın 

tamamlanmasını bekleyecek.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catheri-

ne Ashton'ın sözcüsü Maja Kocijancic, Bulgaristan'da 18 Temmuz 
2012'de 5 İsrailli turistin ve 1 Bulgar vatandaşının ölümüne neden 
olan bombalı saldırıyla ilgili soruşturmanın tamamlanmasını bek-
leyeceklerini ve Hizbullah'ın dahlinin kesinleşmesi halinde AB ve 
üye ülkeler olarak atılacak uygun adımları kararlaştıracaklarını 
söyledi.

Kocijancic, "Birçok seçeneğe bakacağız. (Hizbullah'ın terör ör-
gütleri listesine dahil edilmesi) bunlar arasında ama tek seçenek 
değil" dedi.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Tsvetan Tsvetanov yaptığı açıklama-
da, saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutmuştu.

İsrail ve ABD uzun süredir AB'ye Hizbullah'ı terör örgütleri lis-
tesine alması için baskı uyguluyor ancak AB üyeleri arasında bu 
konuda görüş birliği bulunmuyor.



 6
  Kırcaali Haber  620 Şubat 2013 HABERLER

Osmanlı'nın Bulgaristan'daki mirasına sahip çıkıyor
Emekli edebiyat öğ-

retmeni Akif Atakan, 
ülkenin farklı bölgele-
rinden topladığı, büyük 
çoğunluğu Osmanlı yaz-
ma eserlerinden oluşan 
yaklaşık 50 bin kitabı, 
evinde muhafaza ede-
rek kültürel mirasımıza 
sahip çıkıyor.

Kırcaali'ye bağlı Mes-
tanlı ilçesinde yaşayan 77 
yaşındaki Atakan, ülkenin 
500'e yakın köy ve belde-
sinden topladığı kitaplar 
ile kitabe ve mezar taşı 
kalıntısı gibi zorluklarla 
elde ettiği kültür varlıkla-
rının, korunarak gelecek 
nesillere aktarılmasını 
istiyor.

Atakan, yıkıntılar arasın-
dan çıkardığı, yırtılarak 
okunamayacak hale ge-
len eserleri dahi parçalar 
halinde kavanoza doldu-
rarak muhafaza ediyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) 
İletişim Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Caner Ara-
bacı, AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı'ndan 
bir  heyet le Atakan' ı 
Bulgaristan'daki evinde 
ziyaret ettiklerini söyledi.

''Kültür delisi bir in-
san''

Evdeki eserleri hayran-
lıkla incelediğini belirten 
Arabacı, ''Akif Atakan 
'kültür delisi' bir insan. 
Bu bölgede 31 yıl edebi-
yat öğretmenliği yapmış. 
Emekli olduktan sonra bü-
yük gayretle 500 civarın-
da köy ve kasabayı dola-
şarak Osmanlı yazma ve 

basma kitapları, Bulgarca 
ve Türkçe eserleri topla-
yarak evinde bir kütüpha-
ne oluşturmuş'' dedi.

Atakan'ın yaklaşık 25 yıl-
dır topladığı bu eserlerle 
tarihe ışık tuttuğunu dile 
getiren Arabacı, ''Yaklaşık 

50 bin civarında eserin ol-
duğu evini kitap deposuna 
dönüştüren Atakan, topla-
dığı kitapların bir kısmını 
ören yerlerinden, yıkıntı-
lar arasından getirmiş. Bir 
kısmını Bulgaristan'dan 
göçmüş kitap sahiplerinin 
çocuklarından, torunların-
dan almış. Hatta bunları 
yaparken bu coğrafyadaki 
Türk kültürüne ait ahşap 
hamur teknesi, kırılmış 
mezar taşı kalıntıları gibi 
eserleri de toplamış, bir 

etnografya koleksiyoncu-
su gibi Türk kültürüne sa-
hip çıkmış'' diye konuştu.

Arabacı, Atakan'ın top-
ladığı eserleri korumak 
için vakıf kurduğunu, an-
cak vakıf sekreteri kızının 
yanında olmaması, eşi 

ile diğer kızının da vefat 
etmesi nedeniyle yalnız 
kaldığını ve vakıf işlerini 
yürütemediğini ifade etti.

Eserlerden dijital kop-
ya alındı

Atakan'ın yaşlı ve rahat-
sız olduğunu, bu kültürel 
mirasa sahip çıkılması 
gerektiğini vurgulayan 
Arabacı, şöyle devam 
etti:

' 'Atakan'ın eserleri-
ne sahip çıkmasını is-
tediği yer de Türkiye. 

Bulgaristan'daki ataşemiz 
sahip çıkmış. Konya'dan 
da Bölge Yazma Eserler 
Kütüphanesi müdürü, 
personeli ve Konya Bü-
yükşehir Belediyesi'nden 
Koyunoğlu Şehir ve Müze 
Kütüphanesi Müdürü 

Hasan Yaşar, bu sahip 
çıkan ekibin içerisinde. 
Akif Atakan'ın kütüpha-
nesinden dijital kopya 
alarak bir hafta boyunca 
çalıştılar. Bunlar güzel 
çalışmalar ancak yetmez. 
Çünkü eserlerin daha iyi 
saklanacak bir ortamda 
korunarak, okuyucunun 
da hizmetine sunulması 
gerekiyor.''

Bulgaristan'ın bir dö-
nem Türk nüfusunun yo-
ğunlukta olduğu yerlerde 
baskı uyguladığını, Türk 
nüfusunu göçe zorladığı-

nı, kitapların toplanıp ya-
kıldığını aktaran Arabacı, 
şöyle devam etti:

''Bu faaliyet, özellikle 
1984-1989 yılları ara-
sında Bulgar yönetimi 
tarafından çok şiddet-
li uygulanmış. Kültürel 

varlık üzerinde büyük bir 
tahribat oluşturulmuş. Akif 
Atakan'ın eserlere sahip 
çıkıp evinde korumaya 
aldığı için alkışlanması, 
takdir edilmesi gerekir. 
Onun bu çalışmasının 
resmen desteklenmesi 
gerekiyor.''

Arabacı, Atakan'ın kü-
tüphanesinde, Balkan 
savaşları ile ilgili hatıralar-
dan, Edirne kuşatmasına 
tanık olmuş o dönemin 
yazarlarının kayıtlarına, 
Cumhuriyet döneminin 
ilk yıllarındaki şair ve ya-

zarların eserlerine kadar 
oldukça geniş bir koleksi-
yonun olduğunu bildirdi.

200 yıl önce yazılmış 
Leyla ile Mecnun hika-
yesi

Akif Atakan ise evinde 
şiirler, destanlar ve halk 
hikayeleri gibi birçok ese-
rin olduğunu söyledi.

Gazete ve dergi örnek-
lerini, çeşitli belgeleri top-
lamaya çalıştığına işaret 
eden Atakan, ''Leyla ile 
Mecnun, Ferhat ile Şirin 
hikayelerinin eski yazıyla 
100-200 yıl önce yazılmış 
hali burada var. Dünyanın 
en çılgın, en deli insanı 
benim. Ben şiir, destan, 
türkü, eser delisiyim'' ifa-
delerini kullandı.

Eserleri toplarken bir-
çok zorlukla karşılaş-
tığını anlatan Atakan, 
Bursa 'ya ge ld iğ inde 
Bulgaristan'daki bir evde 
el yazması eserler olduğu 
haberini alınca yerinde 
duramadığını belirterek, 
şunları kaydetti:

''Haberi alınca hemen 
Bulgaristan'a döndüm. 
Elinde kitap olduğu söyle-
nen kişiyi buldum. 'Elinde 
kitap varmış, bana verir 
misin' dedim. O da an-
latmaya başladı. Polisin, 
evini basacağını öğrenen 
bir Bulgar, hemen kendi-
sine haber vermiş ve ki-
tapları almalarını önlemiş. 
Dana derisinden çuvala 
doldurdukları kitapları 
evin bodrumundaki tütün 
kuyusuna saklamış. Yıllar 
sonra yıkıntılar içerisinden 
o kuyuyu bulduk. Kitapla-
rı oradan çıkartıp, buraya 
getirdim.''                   AA

Ülkemizde 'muhbir' tartışması
Başbakan Boyko Bori-

sov, siyasete girmeden 
önce bir güvenlik şirketi-
nin başında olduğu sıra-
da Bulgar güvenlik güç-
leri için muhbirlik yaptığı 
iddialarını yalanlamaya 
devam ederken, iddiala-
rın kaynağı olarak ana 
muhalefet partisini işaret 
etti. Borisov, iddiaların ar-
kasında enerji lobilerinin 
de olabileceğini ima etti.
Bulgaristan'da "Balkan-

leaks" isimli bir internet 
sitesinde yayımlanan bir 
dokümanda, geçmişte 
özel güvenlik şirketi sahibi 
olan Borisov'un, 1996'da 
"yeraltı dünyası ile olan 
ilişkilerinden ötürü" Ör-
gütlü Suç Eylemleri ile 
Mücadele Müdürlüğü'ne 
(ZSBOP) "Buda" kod 
adıyla muhbirlik yaptığı" 

iddia edilmişti. 
Borisov ise, kamuoyun-

da yankı bulan iddialarla 
ilgili Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısından önce yap-
tığı açıklamada iddiaların 
hiçbir gerçekliğinin olma-
dığını yineledi. 
"Buda" adlandırması-

na ilişkin farklı bir ayrıntı 
paylaşan Başbakan, eski 
hayat arkadaşı Tsveteli-
na Borislavova ile birlik-
teyken 1997 başlarında 
Borislavova'nın cipine 
bomba düzeneği yer-
leştirildiğini ve bu olayla 
ilgili soruşturmanın kod 
adının "Buda" olduğunu 
aktardı. 
"Karalama kampan-

yası"
Başbakan Borisov, yaz 

aylarında yapılması plan-
lanan genel seçim önce-

sinde hakkında karalama 
kampanyası başlatıldığı 
görüşünü dile getirdi. 
Karalama çabalarının 

ardında ana muhalefet-
teki Bulgaristan Sosya-
list Partisi çevrelerinin 
olduğunu savunan Bori-
sov, "Geçenlerde Bele-
ne Nükleer Enerji Sant-
ral projesini durdurduk, 
sonra da NABUCCO 
doğal gaz boru hattı pro-
jesini destekledik. Kendi 
çıkarlarını düşünen bazı 
çevreler buna tepki gös-
termeye çalışıyor" ifade-
lerini kullandı. 
Başlayan tartışmalarla 

ilgili olarak şu ana kadar 
Bulgaristan Sosyalist 
Partisi'nden resmi bir 
açıklama gelmedi. 
            Kırcaali Haber

Çernooçene Belediyesine olan yükümlülükler 
hakkında online bilgi alınabilir

Çernooçene (Yeni Pa-
zar) Belediye Başkanı Ay-
dın Osman, Belediye’nin 
elektronik ortamda yerel 
vergi ve ücretlerin yok-
lanması için yeni bir hiz-
mete geçtiğini bildirdi.
Verg i  yükümlü ler i , 

Belediye’nin  www.cher-
noochene.com internet 
adresi aracılığıyla yerel 
yönetim bütçesine ne 
kadar borcu olduklarını 
öğrenebilecekler. Vatan-
daşlar dışında, şirketler 
de bilgi alabilecekler. 
Vatandaşlar kişisel kim-
lik numarası, şirketler ise 
eşsiz kimlik kodu karşılı-
ğında bilgi sahibi olabile-
cekler. 
 Başkan Aydın Osman, 

“ Kişi ve şirketlerin yü-
kümlülüklerine ilişkin 

bilginin gizlilik nedeniy-
le Belediye İdaresi veri 
erişimine yönelik ikinci 
güvenlik seviyesi getirdi. 
Yükümlülükleri hakkında 
haberdar olmak isteyen 
her vatandaş, Çernooçe-
ne Belediyesi Yerel Gelir-
ler Daire Başkanlığı’ndan 
bizzat veya vekili tarafın-
dan alınan özel bir pin 
kodu kullanması şart” 
diye açıklamada bulun-
du.
Sicilde yerel vergi ve 

ücretlerle ilgili eski ve 
mevcut yükümlülükler, 
taşınılmaz mülk, taşıt 
araçları gibi başka türden 
yükümlülükler hakkında 
bilgi bulunuyor.  
2013 yılı için yükümlü-

lükler konusunda henüz 
bilgi yüklenmiş değil, fa-

kat bu ilk ödeme tarihi 1 
Mart’tan önce yapılacak. 
Ödeme yapılınca elektro-
nik siciline kayıtlı bilgiler 
hemen güncellenecek. 
Yerel vergi ve ücretlerin 

online yoklanması geçen 
yılın sonunda Belediye-
ler Bilgi Sisteminde ye-
rel vergiler için “Mateus” 
yazılımı uygulanmasının 
başlanılmasıyla mümkün 
oldu. 
Maliye Bakanlığı’ndan 

ü c r e t s i z  o l a r a k 
Belediye’ye sağlanan bu 
yazılım “Bilgi Hizmetleri” 
şirketi tarafından hazır-
lanmıştır. 
Yükümlüler, yerel vergi 

ve ücretleri online yokla-
maktan başka, Easypay 
sistemi aracılığıyla da 
ödeyebilecekler. 
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Antonina Jelyazkova: İmamlara Karşı Açılan Dava Abartıdır
Antonina Jelyazkova’nın 

Bgnes ajansına verdi-
ği demeçte, Pazarcik’te 
13 imama karşı açılan 
dava ile, güvenlik ser-
visleri aslında Bulga-
ristan devlet güvenli-
ğine karşı bir çalışma 
yaptıklarını,açıklamasını 
yaptı. 

Jelyazkova’ya göre bu 
olayla ilgili, soruşturma 
ve dava kapsamında, 
geri dönüşümü olmayan 
iki olay meydana geldi. 
Birincisi bütün İslam dün-
yasının dikkatini bir anda 
Bulgaristan üzerinde top-
lanmasıdır. “Bu tür soruş-
turmalarla ilgilenmek için 
yeterince bilgisi ve tec-
rübesi olmayan Bulgar 
servisleri Bulgaristan’a 
bir ilke yaşatmışlardır. 13 
imama karşı açılan dava 
başka bir ülkede görül-
memiştir. Böyle bir devlet 
yok! Bizim güvenlik ser-
visleri çok kıymetli Bulga-
ristan vatandaşları olan 
Müslümanlara ve pomak 

kardeşlerimize önyargılı 
suçlamaları ve onlara kar-
şı dava açılmasıyla birçok 
ülkenin dikkatini üzerleri-
ne çekmeyi başardılar. 

Böyle bir davanın gidişa-
tını ve nasıl sonuçlanaca-
ğını İslam ülkeleri tarafın-
dan takip edilmesinde bir 
olumsuzluk yok. Ancak 

kötü tarafı dünyada her 
türlü deli insanlar var, ba-
zıları da terörist gruplarını 
temsil etmekteler. Bu tür 
kişiler de Bulgaristan’daki 

Müslüman kardeşlerine 
yardım etmek amacıyla 
harekete geçerse, so-
nuçlar herhalde olumlu 
olmaz” sözleriyle davayı 

özetledi. 
İkincisi ise, 2010 yılında 

bu soruşturmaların baş-
langıcından itibaren Müs-
lümanlar ve Hıristiyanlar 

arasında ayrımcılığın bü-
yüdüğü görülmekte. Ben 
sürekli bu toplumlar ara-
sında çalıştığım için iki din 
mensupları arasında iliş-

kilerin kötüleştiğini, yada 
daha iyi niyetli bakarsak 
ilişkilerin soğuduğunu, 
daha da iyi niyetli bakar-
sak ilişkilerin güvensizlik 
ile dolu olduğunu açıkça 
belirtebilirim. Müslüman-
lar korku içindeler, rahat-
sızlar, marjinalleştirilmiş, 
izolasyona bırakılmış, ile-
ride daha da kötü olayla-
rın olabileceğinde tedirgin 
durumdalar. Bulgarlar da 
Müslümanlardan korkuyor 
ve onlara karşı şüphe ile 
bakıyorlar, şunları söylü-
yorlar: İşte onlardan her 
şey beklenir, hatta bizim 
yörelere yabancı olan aşı-
rı İslamcılığı getirebilirler” 
Jelyazkova dinler arasın-
da olan gerginliği şöyle 
açıklıyor. 

İyimser olan araştırma-
cı, iyi bir siyasetle ve etnik 
gruplar arasında olduğu 
gibi, dinler arasında da iyi 
bir çalışma yapılabilirse 
ilişkiler iyileşebilir ve nor-
malleşebilir düşüncesini 
paylaşıyor. “Umarım çok 
kısa bir süre içerisinde bu 
ilişkileri bozan olaylar son 
bulur ve güvenlik servisle-
rinden yaratıldığı gergin-
lik çözülür” ekleyerek suç 
mahkemede ve adliyede 
olmadığını belirtiyor.

Antonina Jelyazkova 
yapılan soruşturma kap-

samında düşüncesini 
değiştirmediğini ve Bul-
garistan güvenlik servis-
leri Avrupa önünde ne 
kadar aktif olduklarını, 
Avrupa’nın dikkatle takip 
ettiği radikal İslam’a karşı 
ne kadar çaba sarf ettik-
lerini göstermek amacıy-
la bu tür sorunu başımıza 
çıkarttılar, açıklamasını 
yaptı. “En iyimser şekilde 
açıklamam gerekirse bu 
bir maceradan başka bir 
şey değildir. Bu durum da 
Bulgaristan’ı uluslarara-
sı arenada zor durumda 
bırakıyor” sözlerini de 
ekledi.

“Herhalde bu tür soruş-
turmalar aldıkları bütçele-
rinin de karşılığını vermek 
amaçlıyorlar, çünkü yap-
tıkları her şey, insanlara 
davranışlarıyla, duyulan 
şüphe ve yargılama ön-
yargıdan başka bir şey 
değil.” Yargılanan 13 ima-
mın da, Medine’de eğitim 
gördükleri için bu şüp-
helenme ortaya çıktığını 
düşünen uzman : “Tah-
min ediyorum ki imamları 
bu nedenle mahkemeye 
verdiler. Buradan da daha 
önemli bir soru oluşuyor 
bence, kişisel temel öz-
gürlük ve vicdan özgürlü-
ğü nerede?” 

              Kırcaali Haber

13 İmam davasında yer alan bilirkişilere 
göre, radikal İslam tehdidi bulunuyor

Pazarcik Bölge Mahke-
mesinde görülen radikal 
İslam davasında, bilirki-
şilerin hazırladığı uzman 
raporların dinlenmesi 
sona erdi. Bilirkişi An-
toniy Gılıbov’un uzman 
görüşüne göre, analiz 
edilmesi için ona verilen 
dini literatür, propagan-
da olarak yorumlanabilir. 

Ona analiz edilmesi için 
birkaç kitap verilmiş. 
Aralarından biri, dini ri-
tüellerin farklı yorumlan-
dığını tespit ettiği, ancak 
dini nefret için doğrudan 
hitap etmediğini belirle-
diği, İslam’ın temellerini 
konu alan kitap. Fakat 
Müslümanların dinden 
vazgeçtiği takdirde, ya-

şayacakları acılar konu 
alınmış. Sanıkların ey-
lemlerinden meydana 
gelebileceği toplum riski 
sorulduğunda, Gılıbov 
Rodoplar’daki Müslü-
manların Arapçayı peki-
yi bilmediklerini söyledi 
ve bu yüzden dinin yo-
rumlanması tamamıyla 
imamlar tarafından ya-

pıldığını belirtti. Onların 
fikirlerini İslam’ın kanu-
nuna aykırı olduğunu ve 
sosyal risk taşıdığını id-
dia etti. Bunların çoğunu 
yurtdışında eğitim aldı-
ğını ve toplum arasında 
saygın konumda olduk-
larını söyledi. Bu yüzden 
yaptıkları eylemlerin pek 
kontrol edilmediğini iddia 

etti.
Simeon Evstatiev’in ve 

İvan Dülgerov’un bilirkişi 
raporları, Arapçadan ter-
cüme edilen birkaç bel-
genin ve kitabın üzerine 
dayanılarak yapılmış. 
Onlar çevirileri birkaç 
gruba bölüyor: Klasik 
İslam’a dayanan Arapça 
eserler, Kuran’ın yorum-

l a n m a s ı , 
İslam’ın hu-
kuk görüş-
leri, çağdaş 
din edebiya-
tı, mektup-
lar, raporlar 
no t la r  ve 
bildiriler. Uz-
manlar Said 
Mut lu ’nun 
Mekke’deki 
Dünya İs-
lam Ligi’ne, 
üç ayda bir 

yolladığı bildirileri tarif 
ediyor. Bunlar 1999-
2010 yılı dönemine ait. 
Bildirideki mühürlerin 
bazıları Başmüftülüğün, 
bazıları ise Sırnitsa’daki 
İmam Dershanesinin 
mühürler ini  taşıyor. 
Said Mutlu’nun bir burs 
başvurusu, bir şükran 
belgesi, 2009 yılında 

İstanbul’da seminere 
katılan katılımcıların lis-
tesi, isimlerin bulunduğu 
bir not defteri, fakslar, 
telefon numaraları ve 
2005 ile 2006 yılları ara-
sı yapılan masraflar da 
tercüme edilmiş.
Tüm bilirkişiler tarafın-

dan hazırlanan uzmanlık 
raporunun sonucu ola-
rak, İslam’ın plüralizme 
izin verdiğini, bu yüzden 
de radikalleşme ve şid-
det propagandasının ya-
pılabileceği iddia edildi. 
İnceledikleri dini literatü-
rün, Selefi İslam’a ilişkin 
olduğu belirtildi. Vahabi 
İslam’la da bağlantıları 
bulunduğu söylenildi. 
Dini literatürün büyük 
bir bölümü geçmiş bir 
dönemde yazıldığı ve 
bir bölümünde ise çağ-
daş yorumlama yapıldığı 
belirtildi.
Pazarcik Bölge Mah-

kemesindeki duruşma 
sanık avukatlarının ve 
savcılığın, bilirkişilere 
yönelttikleri sorularla 
devam ediyor. 
            Kırcaali Haber

Ülkede çocukların %43’ü 
Bulgarca bilmiyor

Bulgaristan’da çocukların neredeyse yarısı 
Bulgarca anlamıyor ve konuşmuyor. Eurostat 
araştırmasının sonuçlarına göre 11 yaş altında-
ki çocukların %43’ünün ana dili Bulgarca değil. 
Bulgaristan Öğretmenler Sendikası Başkanı 
Yanka Takeva’nın açıklamasına göre ilk defa 
bu yıl istatistiklere anaokullarından çocuklar da 
dahil ediliyor. 

Demografik Politikaları Merkezi’nden verilen 
bilgiye göre yüzdelerin büyümesi, istatistiklere 
sadece öğrencilerin dahil edilmesine bağlı. Yeni 
Milli Eğitim Bakanı Prof. Stefan Vodeniçarov’a 
gönderilen alarm verilerine göre onlardan yarı-
sının azınlık olduğu ve ülkenin resmi dilinle zor 
başa çıktıkları öğrenildi. 

2010 yılında, eski Milli Eğitim Bakanı Sergey 
İgnatov, çocukların neredeyse yüzde 48’i anadi-
linin Bulgarca olmadığını belirtmişti. Demografik 
Politikaları Merkezi’nden Prof.Petır İvanov bu 
eğilimin devam ettiği ve hatta% 50'nin mevcut 
seviyelere ulaşmak için arttığını belirtti.

Demografik açıdan sorunların temeli 
Bulgaristan’da okuma yazma bilmeyenlerin sa-
yısının %41 olduğu gözlemleniyor ve Avrupa 
Birliğinin en cahil ülkesi oluyor. Dahası ülkemiz 
2012 yılı için cahillikte 53’cü sıraya yerleşip Kır-
gızistan, Tonga, Trinidad ve Tobago’yu arkasın-
da bırakıyor.                            Kırcaali Haber
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Rodoplar’da kış masalı
Gözleri kamaştıran beyaz kar, 

güneşin altında parlayan buz 
tanecikleri, erişilmez tepelerin 
ihtişamı ve dağ yollarının ince, 
uzun zarafeti... Mavi semalarda 
beyaz ipek gibi resimler çizen 
bulutlar arasından sızan hafif 
rüzgar, etrafa çam ağaçlarının 
ferah kokusunu yayıyor. Rutin 
işler ve şehrin yoğunluğundan 
kaçıp, kış soğuklarını dağın 
sıcak kucaklarında dindirmeyi 
kim istemez ki... Sessiz, sa-
kin bir dağ evinde, karlı man-
zarayı seyredebileceğiniz bir 
pencereden, kristal havayı te-
neffüs ederek, içinize çekmek 
istemez misiniz? İşte bütün bu 
hayalinizin gerçekleşme adresi-
Rodoplar!

Turistik açıdan gelişmiş olsa 
da, dağı ne kadar iyi tanıdığı-
mızı düşünsek de, Rodoplar 
bizi durmadan şaşırtıyor, Ro-
doplar bize sürprizler sunmaya 
vazgeçmiyor. Efsaneler ve es-
rarengiz güçlerle dolu Rodop-
lar, kış aylarında kar örtüsünün 
altında daha da erişilmez, daha 
da keşfedilmez duruma geliyor. 
Turistik güzergahınızı orada se-

çerseniz, kış aylarında da içiniz 
rahat olmalı, çünkü bütün yollar 

açıktır. Kayakçılar ve kış spor-
ları sevenlerin tercih listesinin 
başında Pamporovo geliyor.

Çepelare ve Meçi Çal tepesi 
çevresinde de kayak için iyi fır-

satlar var. Bölgede, çamlar ara-
sında virajlı dönemeçler çizen 
küçük ve büyük pistlerde ka-

yak yapabilirsiniz. Yunanistan 
sınırına yakın Mogilitsa veya 
Predela, Stoykite mevkiinde 
kayağa yeni başlayanlara özel 
pistler var. Karlar içinde kaybol-
muş köyler, nostaljik havası ve 
yalnızlık ruhuyla, meraklı turist-
lerin tercih edebileceği, sükunet 

ve huzur veren kaynaklar olabi-
lir. Bu bakir ortamı görünce, si-
hirli bir çubukla dokunmuş gibi, 
güzelliğine aşık olmamak elde 
değil. Tekdüze hayattan, işlerin 
bitmez, tükenmez çilesinden 

kaçmak için, çağdaş dünyanın 
teknoloji çağından kaçmak için 
kış uykusunda olan bu bakir 
yerleri ziyaret etmek inanılmaz 
zevkli olmalı.

Örneğin, nüfusu 20 kişiden 
oluşan Kesten köyü, sınıra he-
men yakın ve orada kendinizi 
bir başka çağda gibi hissedersi-
niz. Köylerinden pek çıkmamış 
olan yaşlı yerliler sizi karşıla-
yacaktır, milyonlarca yıl önce 
sönmüş bir yanardağın silueti 
sizi etkileyecektir. 

Smolyan bölgesinden yolunuz 
geçerse, mutlaka Şiroka Lıka 
kasabasını ziyaret etmelisiniz. 
Bu etnografya köyü kış ayların-
da dar sokakları, karlı çatıları, 
taştan evleri, demir kapılar ve 
çardakların eşsiz otantikliğiyle 
göze çarpıyor. Pamporovo’ya 
12 kilometre uzaklıkta Gela ve 
Solişta köyünde de kayak yapı-
labilir. Şiroka Lıka Turistik Bilgi 
Merkezi görevlisi Mariyana Bır-
ganova şu bilgileri verdi: 

“Her evde şömine var. Rodop 
tarzında dekore edilmiş odalar, 
patatnik, klin, kaçamak gibi yö-
resel yiyecekler ve güzel Rodop 
müziği eşliğinde inanılmaz bir 
ortam sizi bekliyor. Kukeri bay-
ramı gibi festivaller de turistleri 
celbediyor. Koleda, Noel günle-
rinde binlerce turist geliyor”. 

Folklor, güzel takımlar, yöre-
sel yemekler ve doğanın bakir 
güzelliği turistleri çeken başlıca 
özellikler. 

                                     BNRBüyükelçi İsmail Aramaz Sofya’da 
Okuyan Türk Öğrencileri İle Buluştu
Türkiye’nin Sofya Büyükel-

çisi İsmail Aramaz burada 

okuyan Türk öğrencileri ile 
buluştu.
Rezidans konutunda bir re-

sepsiyon düzenleyen Büyü-
kelçi Aramaz, eğitim ve kon-

solosluk işlerinden sorumlu 
elçilik görevlileri ile birlikte 
öğrencilerin sorunlarını din-

ledi.
YÖK’ün daha önce almış bir 

karara dayalı 
Bulgaristan’da 
verilen diplo-
maların denk-
liğinin tanıma-
sının askıya 
alınması ile il-
gili gelişmeleri 
en çok merak 
eden öğren-
cilerin soru-
larını yanıtla-
yan Aramaz, 
“Bulgaristan’a 
öğrenci ge-
t i ren  a rac ı 
ş i r k e t l e r i n 
yapabileceği 
yolsuzlukla-

rından uzak durun” dedi.
Denklik işlemlerin askıya 

alınmasının altındaki en bü-

yük nedenlerinden birinin 
diplomaların tasdikindeki 
not transkriptlerinde yapılan 
yasal olmayan düzenleme-
lerin olduğunu ifade eden 
Aramaz, “İki ülke arasındaki 
dostane diyalog kapsamında 
sorunlara çözüm aranıyor” 
dedi.
Toplantıya katılan fark-

lı bölümlerde okuyan 40’a 
yakın öğrenci Büyükelçi 
Aramaz ile tek tek görüşüp, 
Bulgaristan’da yaşadıkları 

sorunları ve buradaki çalış-
maları ile edindikleri izlenim-
lerini paylaştılar.
Türkiye’nin Bulgaristan’daki 

diplomatik temsilciliklerinin, 
burada okuyan öğrencileri 
ile izledikleri diyalog süreci 
kapsamında bugün Filibe ve 
Burgaz şehirlerindeki Türki-
ye başkonsolosluklarında da 
eş zamanlı benzer toplantı-
ların yapıldığı öğrenildi.

                Kırcaali Haber


