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Buluşmaya T.C. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da katıldı
Gökhan TUZLADAN

Edirne Valiliği tarafından
bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Balkan
Türk Şairleri Buluşması
Moldova’nın Gagavuz
Yeri özerk bölgesinde
düzenlendi.
Geçtiğimiz yıl ilki
Bulgaristan’ın Kırcaali
şehrinde düzenlenen Şairler buluşmasının bir yıl
önceden Gagavuz Yerinde yapılmasının kararını
alan Edirne Valisi Hasan
Duruer ve beraberindeki
ekip Balkanların ortak
dilini bir araya getirerek

buluşmalarını sağladı.
Önemli bir görev ve misyonun üstelenildiği Balkan
Türk Şairleri Buluşmasına Türkiye Cumhuriyeti
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ında katılması
şairler buluşmasına ayrı
bir önem kattı. Aylar öncesinden başlatılan hazırlıkların tamamlanması
ile ilk günkü buluşmayı
Gagavuzya özerk bölgesi Komrat kasabası Meras Derneği ile ortaklaşa
yapan Edirne Valiliği 16
şairi şiir severlerle buluşturdu.
Başbakan yardımcısı
Bekir Bozdağ’ın katıldığı
şairler buluşması Gagavuzya Tomay kasabasında yapıldı.
Gagavuz Türkçesi ile

konuşan vatandaşların
yoğun katılımı ile başlayan etkinliklere Yurt Dışı
Türkler ve Akraba Top-

lulukları başkanı Kemal
Yurtnaç, Ak Parti Adana
Milletvekili Mehmet Şükrü
Erdinç, Sivas Milletvekili

Hilmi Bilgin, Türkiye’nin
Moldova Kişinev Büyü-

Devamı 5’de

Yerli yaratıcılar, 1.Uluslararası Tokat
Kültür ve Sanat Günleri’ne Katıldı
Resmiye MÜMÜN

SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

Böyle bir tesiste sağlığınızı kazanmak,
tatilinizi yapmak ister misiniz?
O zaman arayın detayları konuşalım.
İrtibat tel: +90 5382711724; +90 5324312126
www.termalafyonda.com
e-maıl: mehmetserbest62@gmail.com

Kırcaali Haber gazetesinin muhabiri şair Resmiye
Mümün 19-22 Eylül 2013
tarihlerinde düzenlenen
1.Uluslararası Tokat Kültür ve Sanat Günleri’nde
Bulgaristan’ı temsil etti.
Ayrıca bu etkinlikte İzmir’e
Momçilgrad’dan (Mestanlı) göç etmiş ünlü ressam
Kamber Kamber’in öğrencilerinden ressam ve
şair Aynur Açıkgöz de yer
aldı.
Etkinlik, Tokat Kültür
Derneği ve Kümbet Altında Edebiyat Dergisi tarafından Tokat Valiliği’nin
himayesi altında düzenlendi. Etkinliğe Azerbaycan, Başkurdistan, Bulga-

ristan, Kazakistan, Kıbrıs,
İsveç ve Türkiye’den olmak üzere toplam 27 şair

ve yerli halk ozanı katıldı.
Almanya ve Romanya’nın
temsilcileri özel sebepler-

den dolayı Tokat’a gelemediler.
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Uzaktan yakından Bulgaristan
Ülkü Özel AKAGÜNDÜZ
Aksiyon
Bir beyaz minibüs, içindeki üç yazar, iki illüzyonistle Bulgaristan turnesine çıktı. Meriç kıyılarından
Tuna boylarına onlarca
şehirde, köyde, kasabada eğleşen ve kimi yerde
çiçeklerle, kimi yerde türkülerle karşılanan bu ekip
neyin peşindeydi?
Sınır çizgileri, toprağın
rengini değiştirmez, ağaçların türünü ve dağların
yapısını da… Günebakan
çiçekleri her iki yakada da
yüzünü güneşe çevirir ve
bu sarı tarlalar, Türkiye
toprağından Bulgaristan’a
sınır tanımadan uzayıp
gider. Edirne’den çıkıp
sahil şehri Burgaz’a ulaştığınızda, “Ne çabuk!”
dersiniz şaşkınlıkla, “Bir
Bulgar şehrine biz bu kadar yakın mıydık?” İşte
esas mesele; yakınlık ve
uzaklık… Arada tel örgülerden daha aşılamaz bir
duvar var zira; geçmişin
zaferleri ve yenilgileri…
Bilhassa Bulgaristan tarafında, öfkeyi her dem taze
tutan tarih kitapları yeni
nesilleri Türkiye’den fersah fersah uzağa düşürüyor. Bu durumda beylik
bir ifade de olsa söylemek
zorundayız: “Bulgaristan
bize hem yakın, hem de
uzaktır arkadaş!”
Evet, coğrafî olarak yakın, psikolojik olarak uzak;
ama sınır bir kez aşılıp da
karşı tarafa geçildiğinde
öyle bizden, öyle aşina ki!
Bulgaristan topraklarında, yaklaşık bin beş yüz
kilometreyi Türkçe duyarak ve Türkçe konuşarak
kateden biri, ‘yabancılık’
hissinden söz edebilir
mi! Burgaz’dan Varna’ya,
Rusçuk’tan Silistre’ye,
Şumnu’dan Filibe’ye, onlarca şehirde, köyde, kasabada, ilçede bir Anadolu sıcaklığıyla karşılanmak, baştan beri sözünü
ettiğimiz o zihnî uzaklığı
da bir anda siliveriyor. O
zaman biz, geçmişte yaşanmış türlü zulümlere
rağmen yerini yurdunu
terk etmemiş Bulgaristan Türklerine bir teşekkür borçluyuz. Yalnızca
teşekkür değil, biraz da
ilgi ve merak borçluyuz.
Göçmeyip orada kalanlar bugün nerede, nasıl
yaşarlar? İbadethaneleri
ne durumdadır, Türkçeyi
rahatlıkla konuşurlar mı?
Latif Fatme Latif, bize bu
soruların cevabını verebilir mi? Evet, büyük oranda. Adından başlayalım.

Latif, o topraklarda geleneksel isimlerin bugün
bile revaçta oluşunun
göstergesi. Anne babalar
çocuklarını Ayşe, Hatice,
Hüsniye, Nesibe, Emine
gibi adlarla çağırıyor ve

sini.” Dikenlik köyü görününce karşıdan, ısrarlarımıza dayanamayıp mırıldanmaya başlıyor Latif:
“Dikenlikten çıktık başım
selamet / Kamçıboyu’na
indik koptu kıyamet / Yan-

önlükler olmadan sokağa
adım atmazmış. Önceleri
devlet dairelerine işi düşenlere gerekli ciddiyeti
temin eden bu üniformalar, sadeliği ve kullanım
kolaylığıyla bağda, bah-

bizim geldiğimiz noktayı bıyık altından gülerek
değerlendiriyor: “Sizde
çocuklara Su, Yağmur,
Sarp, Kaya gibi isimler
veriliyor artık.”
Latif, dedesinin adını taşıyor ve o adı Bulgaristan
Türklerinde âdet olduğu
üzere, ikinci soyadı olarak kullanıyor. Ortadaki
‘Fatme’ nedir peki? Annesinin adı, bildiğimiz Fatma, Latif’in ilk soyadı ve
bir başka gerçeğin; hem
Bulgarlar hem de Türkler arasında yaygınlaşan
boşanmaların işaretçisi…
İşte size üç kelimenin
söylediği… Henüz on beşindeki Latif’i Bulgaristan
Türklerinin bir temsilcisi
gibi gösteremeyiz elbet;
ama konuştuğu Türkçeden, söylediği türkülerden ve kendi hayatına
dair anlattıklarından yola
çıkarak bazı varsayımlarda bulunabiliriz. Türkçenin şehir merkezlerinden
ziyade köylerde daha güzel konuşulduğunu iddia
edebiliriz mesela ki hem
gözlemlerimiz hem de
görüştüğümüz yetkililer
bu tespiti doğruluyor. Ve
Türkçe bu topraklarda biraz da türküler eşliğinde
yaşıyor. Karşı dağlarda
görünen her köyün adını bilmekle kalmayıp o
köye ilişkin türküler de
söyleyen Latif, bize ister
istemez şu soruyu sorduruyor: “Anadolu’da on
beşinde kaç çocuk, köyler
üzerine yakılmış türkülerden haberdardır?”
Nasıl öğrenmiş peki bu
türküleri? “Küçükken nineme, ‘bir türkü söylesene’ derdim, o da söylerdi.
Böylelikle öğrendim hep-

sın anam yansın Gülsümüm diye / Yanarım gençliğime doymadım diye…”
Bu türkünün adı ‘Gülsüm
Kızın Destanı’. Bir de
hikâyesi var: Gülsüm,
Salim’i sever; ancak ailesi daha zengin olduğu için
onu Recep’e vermek ister.
Gülsüm Salim’le kaçar ve
beklendiği üzere Recep
arkalarından yetişir. Niyeti Salim’i vurmaktır; fakat
kurşun Gülsüm’e isabet
eder ve kız oracıkta ölür.
Kamçıboyu’nda kopan
kıyamet işte Gülsüm’ün
kıyametidir.

çede, kapı önünde, komşu ziyaretinde tercih edilir
olmuş ve bugün neredeyse geleneksel bir giysi
halini almış. İşçi sınıfının
ve tek tipliliğin yüceltildiği
komünizm döneminden
bir ‘hediye’ muhtemelen…
Her neyse, bu köylerin bizim köylere benzemezliğini izaha devam edelim.
Şumnu Üniversitesi’nden
mezun olduktan sonra
Bayramalan köyünde tarih
ve Bulgarca öğretmenliği
yapan Huriye Bekir’e soralım mesela: “Okul dışında neyle meşgul olursunuz?” “Her sabah kalkar
ineğimi sağarım. Her köylü kadın gibi, tarlada çapa
yaparım, dikerim, örerim.
Okuldan çıkınca gidecek
başka yer mi var, bağdan,
bahçeden başka!” Köylerde hayvancılık tarımdan
daha güçlü; ama Bayramalan gibi ‘deniz boyu’na
yakın köylerde kadınlar
sahil otellerinde, tekstil
atölyelerinde, erkekler ise
inşaatlarda iş bulabiliyor.
Bayramalan köyünde bir
kütüphane ve sandıklardan çıkan nakışlı kumaşların, elbiselerin, toprak
testilerin, bakır sahanların ve bugünkü çocukların hiç tanımadığı tarım
aletlerinin sergilendiği bir
de müze var.
Kiremitlik, Çepelce ve Bayramalan’dan
s o n r a L a t i f ’ i n kö y ü
Dereköy’deyiz. 350 haneli bu köyün Sofya Yüksek
İslam Enstitüsü’nü bitirmiş, mastırlı bir muhtarı
var. Burada altını çizmek
istediğimiz nokta, muhtarın eğitimli oluşu değil sadece, gençlerin üniversite
okumak için neredeyse

İş önlüklerinin sırrı

Köyler, dağ yamaçlarında ve ovalarda yeşillikler
arasına serpiştirilmiş kırmızı çatılarıyla beliriveriyor. Kiremitlik, Dikenlik, Çepelce, Dereköy,
Çukurköy… Hiçbirinin
Türkçe tabelası yok; ama
halk yıllar yılı kendi köylerini hep Türkçe isimleriyle
bilip söylemiş. Köy dediğimiz burada, kaldırımlı
caddeleri, kültür evleri,
yeşil parklarıyla emeklilerin yerleştiği sakin kasabaları andırıyor aslında.
Fakat duvar diplerinde
oturan şalvarlı teyzelere
bir Anadolu köyünde de
rastlanabilir pekâlâ…
Üzerlerindeki gri, kahverengi ve laciver t iş
önlükleri hariç tutulmak
kaydıyla tabii… Burası
ilginç; bir örnek giyinmiş
onlarca kadını bir anda
karşımızda görünce, az
önce bir fabrika paydos
etti zannediyoruz, bildiğiniz tek tip giysiler işte,
önden düğmeli, yandan
cepli… Meğer köylerde
kadınlar şalvarlarının üzerinde ‘manto’ dedikleri bu

hiç heyecan duymadığı
bir zamanda köyüne dönüp onları cesaretlendiren
bir genç adamın varlığının
nasıl da ehemmiyetli oluşu… Muhtar İsmail Över,
hem Bulgar hem Türk
gençlerin kapılar açıldıktan
sonra çalışmak
için Avrupa’ya
gittiğini, geride kalanların
da üniversite
eğitimine ilgisiz olduğunu
söylüyor. Ona
kalırsa bu moralsizliğin altında komünizm
döneminde
bastırılan anne
ve babalardan
çocuklarına sirayet eden ‘Bizden bir şey olmaz’ düşüncesi
yatıyor. Över’in
o ‘karanlık’ günlerle ilgili
önemli tespitleri de var:
“Komünizm döneminde
Bulgarlar dini yasaklayıp
Türklüğü yüceltmişler. O
yıllarda Nazım Hikmet’in
burada Türkçe dersi verdiği biliniyor. Okullardan
biri de onun adını taşır
zaten. Niyetleri, Türkçe
üzerinden komünizmi
sevdirmeye çalışmaktı…
Sonrasında bize Kuran’ı
yine dedelerimiz öğrettiğine göre bu kampanyaların tuttuğu pek de söylenemez. ”

Bulgarlar Türkçe yer,
Türkçe uyur

Bulgarlar ‘din’den sıyrılmış bir Türkçeyle komünizm propagandası
yaptıkları dönemde bu
dilden bazı kelimeleri
sevmiş olabilir mi? Yok,
muhtemelen daha eskinin, tarih kitaplarında ve
turizm broşürlerinde üzerinden bir çırpıda atladıkları 500 yıllık Osmanlı
geçmişinin hediyesidir
onlar. Bugün, tencere ve
yorgan gibi bazı kelimelerin Bulgarca karşılığı
olmadığı söyleniyor mesela. Kültür Bakanlığı’nın
yürüttüğü TEDA projesi
kapsamında Türkçeden
Bulgarcaya kitap çevirileri yapan Rüstem Aziz,
“Bulgar dilinin yaklaşık
yüzde 15’i Türkçe kelimelerden oluşur. Bir
Bulgar’ın evine misafir
olduğumuzda, döşeme
döşemedir, tavan tavandır, döşek döşektir. Tabii,
kimi kelimelerin anlam
kaymasına uğraması
yüzünden zor durumda
kaldığımız da olur. ‘Piç’

kelimesi söz gelimi, Bulgarcaya ‘mert’ olarak
geçmiştir. Türkiye’ye
yaptığımız seyahatlerde,
Bulgar iş adamları Türk
meslektaşlarının sırtlarını
‘çok piç adamsın’ diyerek
sıvazladığında bir tatsızlık çıkmasın diye meseleyi acilen izah etmemiz
gerekir.”
Peki, Bulgaristan’ın
Türkçeye bugünkü yaklaşımı nasıl? Türkler, tamamı ya da çoğunluğu
Türklerden oluşan okullardaki Türkçe derslerini
(haftada iki saat) yetersiz buluyor. Ancak şehir
merkezlerinde Bulgarların çoğunlukta olduğu
okullarda okuyan Türk
gençlerin sıkıntısı farklı:
“Sokakta rahatlıkla Türkçe konuşabiliriz; biri bir
şey söylediğinde ‘Kardeşim bu ülkede demokrasi var’ deyip geçebiliriz;
ama okulda bu yasak.
Kendi aramızda Türkçe
konuştuğumuzda arkadaşlarımız bizi müdire
hanıma şikâyet etmekle
tehdit ediyor ve çaresizce susuyoruz.”
Bir şehre bir cami yeter!
Şumnu şehir merkezindeki kilise ve camileri ‘hilal’ ve ‘haç’ sembolleriyle
gösteren eski bir haritada 20 tane ‘hilal’ saymak
mümkün. Bugün ise aynı
şehir merkezinde hatırı sayılır tek cami var,
o da 1744’te Şerif Halil
Paşa tarafından yaptırılan Tombul Camisi (halk
arasında bu isimle biliniyor)…
Kırk-elli yıl içerisinde
sadece Şumnu’da değil, bütün Bulgaristan’da
mabet kıyımına giden komünist yönetim, hemen
her şehirde yalnızca bir
cami bırakmış ki onların
çoğu kaybolan tapular ve
iki ülke arasında uzayıp
giden bürokratik yazışmalar yüzünden ibadete
ya kapalı ya da elverişsiz
durumda bugün. Nihayet iskelelerle kuşatılan
Tombul Camisi’nin söz
gelimi, Demirel’den bugüne uzanan bir ‘onarılamama’ hikâyesi var.
Edirnekapı’daki Mihrimah
Sultan’ı andıran bu cami
Bulgaristan’ın en güzel
ve belki en talihli camilerinden yine de, Rusçuk
ve Silistre’deki emsallerinin hali daha dokunaklı
zira…
Devamı gelecek sayıda
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TİKİD “Güneş” Bir Başarıya Daha İmza Attı
Rusçuk, Türkiye ile
Kültürel İlişkiler Derneği GÜNEŞ son yıllarda
yoğun çalışmalarından
en kapsamlı etkinliğini
büyük başarı ile gerçekleştirdi.
Bulgaristan Türkleri
ve Adım Adım Türkiye proje çerçevesinde
gerçekleşen Deliorman
Türklerinin Düğün Gelenekleri, Müzikleri ve
Kıyafetleri Araştırma,
Panel ve Sergi 27.08. –
01.09.2013 tarihlerinde
Deliorman’ın üç yöresinde gerçekleşti – Razgrad, Rusçuk ve Şumnu.
Haftalardır hazırlanan
araştırmaya İzmir, Ege
Üniversitesinden Doç.
Dr. F. Reyhan Altınay,
TRT İzmir Radyosundan
ses sanatçısı ve akademisyen Doç.Dr. Hüseyin
Yaltırık, Rusçuk Tarih
Müzesi Etnografya Uzmanı Desislava Tiholova, TİKİD GÜNEŞ Başkanı Mecbure Efraimova
katıldılar.
Haftalarca hazırlanan
araştırmalar Yastrebovo / Yeniceköy/, Tsar
Kaloyan /Torlak/, Sevar
/Caferler/, Yasenkovo /

Çukurköy/, Yüdelnik /
Ödennik/ muhtarları ve
kütüphanede çalışan
elemanların desteği ile

kimileri ise ballandıra
ballandıra anlattılar.
Eski türkü defterlerinin
tozları silkindi ve unu-

giderken gelinin giydiği
KIPIRDİM fistanını tanıttı.
Torlak’ta ise Atice Ça-

gerçekleşti. Tavanlarda
ve bodrumlarda sandıklar açıldı, eski düğün
kıyafetleri ve ninelerin
çeyizleri gün ışığına çıkarıldı ve yukarıda adı
geçen yerleşim yerlerinde sergiler düzenlendi. Yaşlılar eski düğün
geleneklerini hatırlayarak kimileri sıkıla sıkıla,

tulmuş türküler Doç.Dr.
Reyhan Altınay ve Doç.
Dr. Hüseyin Yaltırık tarafından büyük titizlikle
kayda alındı.
Ye n i c e k ö y ü ’ n d e n
Nazmiye Zeynulova,
Türkiye’den gelen hocalarımızın hiç duymadığı
türküleri ve ilahileri söyleyince, kardeş almaya

kal ninemizin sesinde :”
Ak bakırlar susuz kaldı, Yüksek evler kızsız
kaldı, Anası ile babası
kızsız kaldı…Urun kızın kınasını, ağlatmayın
anasını, Giydirin gelinin
rubasını, ağlatmayın
bubasını…. Garip garip ötme bülbül, Derde
derman katma bülbül,
Ah bülbülüm öter misin,
kafeslerde gizli misin…”
Kına gecesinde söylenen türküyü dinledik.
Mühterime İnan ise bize
öküz arabasının tekerleği altına mısır, arpa,
şeker, para dolu susak
koyulup, çatır çatır üzerinden geçince – yeni
evli çifte bolluk bereket
getirmesi inancını söyledi.
Caferler köyünde yaşlıların sözlerinden öğrendiğimiz, “Pazartesi
gününde düğün başlayınca güvey arkadaşlarını, Salı günü dibekte
buğday dövmeye ayırır
ve buğday döverken
tümbek, daire, zilli maşa
çalınır.” Mehmet Nurettin dedemiz, 86 yaşına
rağmen hala her yere
yaya gider ve kendi ellerinle köy okuma evi
sergisinde köylülerin
hayatını anlatan küçük
maketleri yapmaya devam eder, canlı ansiklopedi gibidir.
Çukurköy’de Kavam et t in de demizden
ise gelini alınca, erkek
evinde gelin arabasından inmeden, kaynata
ona indirmelik bir toklu
(1 yaşında kuzu, şişek)

vereceğine söz vermeden, gelin arabadan inmediğini anladık.
Ödennik’te başka gelenekle karşı karşıya
kalıp, yaşlı kadınların
anlattıklarına şaşarak geline Şeker Kınası nasıl yakılır öğrendik.
Bir hafta kırlarda, köylerde çok yorucu olsa
da, çok heyecan verici
günler yaşadık. Türk
milletinin zengin ve anlamlı gelenek dünyasını
keşfetme mutluluğunu
yaşadık.
Araştırma yaptığımız
köylerden düğün kıyafetleri ve çeyizlik eşyalardan, Rusçuk Tarih
Müzesinin (Batenberg
sarayı) büyük salonu
dar gelince yan salona
da Ninelerimizin Çeyizinden sergi açılışında, 30.08.2013 (Cuma
günü), Tarih Müze Müdürü, Belediye ve Valilik
temsilcileri tarafından
selamlamalardan sonra,
Belediye başkanı adına
çiçek sunuldu.
C u m a r t e s i
(31.08.2013), Deliorman Türklerinin Düğün
Gelenekleri, Müzikleri
ve Kıyafetleri Paneli üç
bölümde gerçekleşti Anadolu, Batı Trakya,
Deliorman Türklerinin
düğünleri hakkında bildirilerden sonra Rusçuk

ğün yemekleri ikramında
bulundu. Filiz yengesi
Özlemin kınasını yaktı,
kaynana ve akrabalar
sekme oyunu oynadı.
Yıllardır Kına Gecesi
kutlanmayan köyde bu
gelenek haline gelmesi
dilekleri dile getirildi.
Araştırmaya katılan misafirlerimiz her köyün bir
doktora tezi yazılacak
kadar zengin geleneği
olduğunu vurguladılar.
Bu kadar kısa zamanda
hiç duymadıkları türküleri ve köyler yakın olsa
da, adetlerde yinede
fark olduğunu keşfeden
hocalarımız, daha geniş
çapta bu tür araştırmaların devamı şart olduğunu düşünerek, tekrar
gelip araştırmalarının
devamını getirmek arzusunda bulundu.
Bir hafta boyunca çalışan Hocalarımıza ve
etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen
arkadaşlara ne kadar
teşekkür etsek azdır.
Bu çalışmalar en yakın
zamanda bir kitap haline getirilmesi ve iki dilde
basılması, bize düşen
görevdir.
Proje çerçevesinde
Burgas, Varna, Şumen, Dobriç, Razgrad,
Silistre’den gelen partner dernek başkanları
ve temsilcilerine teşek-

ilinde Bulgar, Razgrad
ilinde Müslüman Romen
/horohane/ ve Başkir
Tatarların düğünleri tanıtıldı.
Panele renk katan
defilede, Yeniceköy ve
Semerciköy’den düğün
ve nişan kıyafetleri, büyük nenelerinin torunları
tarafından gösterildi.
Akşam saatlerinde
panele katılanlar, Yeniceköyünde Özlem
Gürsel’in Kına gecesine
şahit oldular. Ev sahipleri Fevziye Hanım ve
Gürsel Bey köyün dü-

kür ediyor, katılan kütüphane elemanları ve
gençlerimize bu tür çalışmalar yararlı olacağını düşünerek, attığımız
adımın devamını getirmelerini umuyoruz.
Muhteşem GÜNEŞ
ekibine şükranlarımızı
sunarak, sadece Rusçuk bölgesinde değil,
Balkanlar’da, Türk Dünyasında ve Dünyanın
her köşesinde Güneş’in
ışınları ve sıcaklığı gönüllerde parlamasının
devamını diliyoruz.
Mecbure EFRAİMOVA
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Geleneksel Elmalı Baba mayesi yapıldı
Momçilgrad Bivolyane (Mandacı) köyünde
bulunan Elmalı Baba
Tekkesi’nde düzenlenen
büyük mayeye milletvekilleri, belediye başkan
yardımcıları, yerel yönetim temsilcileri akın ettiler.
Eylül ayının ilk haftasında
gerçekleştirilen geleneksel maye ile Momçilgrad
Belediyesi’nde sonbaharda düzenlenen toplam 11
maye başlamış oldu.
Bu yılki Elmalı Baba mayesine geçen yılkinden
oldukça daha büyük ilgi
vardı. Cem Vakfı Güney
Bulgaristan Şubesi’nden
organizatörler, “Her yıl
burada sadece bölgeden
değil, ülkenin dört bir yanından yüzlerce misafir
geliyor” diye paylaştılar.
Onların ifadesine göre
Elmalı Baba mayesine
3 bine yakın kişi gelmiştir. Konuklar arasında
Tatul köyü yakınındaki

Orfeyus Tapınağı’nı ve
Harmankaya’yı ziyaret
etmeye gelen meraklı tu-

çilgrad, Kırcaali ve Cebel
belediye başkanları Akif
Akif, Hasan Azis ve Bahri

Musa Yusuf hazır bulundular.
Cem Vakfı Güney Bul-

ğiyle organize edildi.
Şenliğe etraf köylerden
çok sayıda insan katıldı.
Ayrıca Türkiye, Avustralya, Belçika, İngiltere ve
Hollanda’ya göç etmiş
vatandaşlar da misafir
oldular. Resmi konuklar
arasında Kırcaali Milletvekili Milko Bagdasarov,
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, Yerel
Meclis Başkanı Sezgin

gelinmesi için yardımcı
olmaya söz verdiler.
M aye kapsamında,
hayırsever amaçla vatandaşların bağışladığı
eşya ve hayvanların açık
arttırmayla satışı yapıldı.
Program yerel bir grubun
müzik icralarıyla devam
etti. Mayenin organize
edilmesi sebebiyle şükür
duası yapıldı.
Kırcaali Haber

Emeklilere Yılsonunda
ek ödenekler müjdesi
ristler de vardı.
Geleneksel Elmalı Baba
mayesine katılan resmi
konuklar arasında Mom-

Ömer, HÖH milletvekilleri
Erdinç Hayrullah, Mustafa
Ahmet, Mehmet Ataman
ve Kırcaali Vali Yardımcısı

garistan Şube Başkanı Mustafa Mustafa ve
Güney Bulgaristan Alevi
Topluluğu Dedesi Meh-

Çubrika şenliği büyük ilgi gördü
G e ç e n h af t a s o nu
Ardino’nun (Eğridere)
Çubrika (Dallıca) köyünde geleneksel köy şenliği
düzenlendi. Etkinlik, yerel muhtarlık, yerel Sveti
Kliment Ohridski Toplum
Merkezi ve bölgeden
Türkiye’ye göç etmiş vatandaşların mali deste-

medali Dede’nin rehberliğinde konuklar 2011 yılında restore edilen cami,
medrese ve evliya türbelerinden ibaret eşi benzeri olmayan dini merkezini
gezip gördüler.
Bölgede yaşayan yüzlerce vatandaş, milletvekilleri ve yerel yönetim
temsilcileriyle sorunlarını
paylaşma fırsatını değerlendirdiler. Onlar da
problemlerin üstesinden

Bayram ve Çubrika köy
muhtarı Ferdun Ali hazır
bulundular.
İlk önce köy camisinde
sağlık ve bereket duası
yapıldı. Başkan Resmi
Murat selamlama konuşması yaptı. Başkan,
Çubrika’da 20 yıl aradan
sonra tekrar köy şenliği-

nin yapıldığı için organizatörleri tebrik etti. Sayın
Murat, “Bu tür etkinlikler
ülkenin ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan
yerli insanların birbirleriyle tanışıp, fikirlerini
paylaşıp ortak projeler
üzerine konuşmalarına
vesile oluyor” dedi. Belediye Başkanı, gelecek
yıl Çubrika köyünde yerel
oyun alanının yerine çok

fonksiyonlu spor alanı
kurulacağı müjdesini
verdi.
Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan
Çubrika Şenliği Göçmenler Organizasyon
Komitesi Başkanı Adem
Güngördü, misafirleri
duygusal bir konuşmayla

selamladı.
O, insanın her zaman
yabancı bir ülkede iyi
bir iş sahibi ve güzel bir
hayatı olabileceğini, fakat hiçbir zaman kendini memleketinde olduğu
gibi mutlu hissedemeyeceğini vurguladı. Güngördü, “Değerli dostlar, itiraf
etmemiz gerekir ki, insanın en iyi dostu anasıdır,
dünyadaki en iyi ülke ise

doğup büyüdüğü ülkedir”
diye paylaştı.
O, vatanın bir insan için
en değerli yer olduğunu
belirtti. Konuşmasının
sonunda ilk önce Türkçe
Canım Vatanım, Neden
Bu kadar Güzelsin şiirini okudu, ardından ise
ünlü şair İvan Vazov’un
O teç est vo Lübezno,
Kak Hubavo Si Ti şiirini
pürüzsüz bir Bulgarca ile
ezbere söyledi.
Milletvekili Milko Bagdasarov, Avustralya’ya göç
etmiş vatandaşımızın konuşmasından derin etkilendiğini paylaştı. “İşte,
Bulgaristan’dan uzak bir
yerden gelerek bu duygusallığı ve sıcaklığı katan göçmenlerimiz köy
şenliklerinin son derece
etkileyici ve heyecanlı olmasına sebep oluyorlar”
diye konuştu.
Yerel Sveti Kliment
Ohridski Toplum Merkezi Türk Halkoyunları
ve Türküleri Grubu ve
Çubrika’dan çocuklar
zengin bir müzik ve edebiyat programı sundular.
Program sonrası eski
Anton Semyonoviç Makarenko İlköğretim Okulu binası önünde başta
Resmi Murat ve milletvekili Milko Bagdasarov
olmak üzere kıvrak bir
horo oynandı.
Güner ŞÜKRÜ

Sosyal Politika Bakanı Hasan Ademov, “Emeklilere yıl sonunda ek ödenekler yapılmasını ciddi
bir şekilde tartışıyoruz, fakat henüz miktarı, zamanı ve hangi grup emeklilere verilmesi konusunda
bir karara varmış değildir” diye açıkladı. Ademov,
Çevre Bakanı İskra Mihaylova ve Tarım ve Gıda
Bakanı Dimitır Grekov ile birlikte Loznitsa’da bir
katı atık arıtma tesisinin ve yenilenen kasaba parkının açılış törenlerinde yer aldı.
Bakan, “Yıl sonu ek ödenekler kararı gelecek
aylarda tüm ilgili taraflarca görüşülecek” diye belirtti.
Ademov, 2014 yılı bütçesinde asgari işçi ücretinin yükseltilmesi yönünde küçük adımlar atılacağını duyurdu.
Ademov, “Hükümet döneminin sonunda söz verdiğimiz gibi asgari ücreti 450 levaya çıkartmayı
yerine getirmemize imkan sunacak adımları atmalıyız. 450 levanın bile az olduğunun farkındayım,
fakat biz gerçekçi olup gelecek bütçeden de öyle,
mucizeler beklememeliyiz” diye sözlerine ekledi.
Ademov, sosyal yardım alanların bir bölümünün
işgücü piyasasına çıkmaları yönünde sosyal yardım alanında değişiklikler yapılacağını duyurdu.
Bakan, “Sosyal yardım sektörünün reform edilmesinden ciddi beklentilerimiz var. Sosyal yardım
almaya “abone” olmuş kişilere kendilerini gerçekleştirme şansı yaratmak için eğitim sağlayarak iş
piyasasına yönlendirmeyi düşünüyoruz” diye belirtti.

Kırcaali Çevre Yolu
projesi, hükümetin
öncelikleri arasında
Başbakan Plamen Oreşarski hükümetin ilk 100
günlük yönetiminin değerlendirmesine ilişkin sunduğu rapordan Kırcaali Çevre Yolu kurulması hükümetin öncelikleri arasında olduğu ortaya çıktı.
Çevre Yolu’nun inşaatına kadar Komotini (Gümülcine) ve Aleksandrupolis’e giden araçlar Kırcaali merkezinden geçen yolu kullanacak.
Kırcaali’nin Çevre Yolu, Stremtsi köyünün altından geçen bir tünel, Studen Kladenets Barajı üstünde köprü, viyadükler bulunan karmaşık teknik
bir tesisten ibaret olacak. İlk hesaplamalara göre
proje 200 milyon levaya mal olacak.
Projenin ya Bölgesel Gelişim Operasyonel
Programı’ndan yapılan tasarruftan, ya da Avrupa
Birliği’nin gelecek 2014-2020 referans döneminde
mali kaynaklar sağlanarak finanse edilmesi varyantları var.
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Yerli yaratıcılar, 1.Uluslararası Tokat Kültür ve Sanat Günleri’ne Katıldı
1. sayfadan devam

Yurt dışından katılan şairleri Tokat Valisi Mustafa
Taşkesen, Tokat Belediye
Başkan Yardımcısı Ahmet
Çetin, Pazar Belediye
Başkanı Adnan Özmen
makamında ağırladılar,
hediyelerle uğurladılar.
Ayrıca başka kurum ve
dernekler de konuk şairlere misafirperverliğini
gösterdiler.
Program 19 Eylül’de tarihi mekanlardan Taşhan’da
Aynur Açıkgöz’ün 25. kişisel sergisinin davullu zurnaylı açılışıyla başladı.
Sergide yağlı boya ve karışık teknikle yapılmış 20
tablo yer aldı. Açılış kurdelesini bizzat Tokat Valisi Mustafa Taşkesen ile
ressam birlikte kestiler.
Sergisini tebrik eden
Vali, Aynur Açıkgöz’ün
Türkiye’yi Tanıtma Projesi
kapsamında düzenlediği
sanat sempozyumlardan
birisinin 2014 yılında ilkbaharda olmak üzere
Tokat’ta yapılmasını tek-

lif etti. Ressam Vali’ye
bir tablosunu hediye etti.
Tokat’ta yeni kurulan
Balkan Türkleri Kültür
ve Dayanışma Derneği
Başkanı Yavuz Erdem de
bu anlamlı günde Aynur
Açıkgöz’e destek vermek
için sergi açılışına geldi.
Sergilenen resimler Tokatlılar tarafından büyük
ilgi gördü.
Balkan Kadınlar Derneği Başkanı da olan Aynur
Açıkgöz doku çalışmaları
olarak kendine özgü bir
resim tekniği geliştirdiğini ifade etti. Ressam, resim veya şiir olsun, bütün
eserlerinde kendi kimlik
ve kişiliğini yansıtıyor,
Rodop kadını, anka kuşu
başta olmak üzere arka
planda hep Balkan motifleri var. Açıkgöz, gelecek
projesinin 7-12 Ekim 2013
tarihlerinde Zlatograd kasabasında düzenleyeceği
15 ülkeden 15 ressamın
katılacağı sanat sempozyumu olduğunu paylaştı.
Etkinliğin ilk akşamında
1.Uluslararası Pirhan Şiir

Şöleni düzenlendi. Burada Tokat Kültür Derneği
Başkanı ve Kümbet Altında Edebiyat Dergisi’nin
sahibi İrfan Yıldız konukları ve Tokatlıları selamladıktan sonra tüm katılımcı
şairlere de konuşma fırsatı verildi.
Gerçekleştirilen şiir dinletisinde Resmiye Mümün Yaban Gülü, Aynur

Açıkgöz ise Hasret Yolu
başlıklı şiirlerini sundular. İkinci akşam Tokat’ın
Pazar ilçesinde düzenlenen 1. Uluslararası Pazar
Mahperi Hatun Kervansarayı Şiir Şöleni'nde Resmiye Mümün Ağıt, Aynur
Açıkgöz ise Ney Sesinde
Yağmur şiirlerini okudular.
Pazar Belediye Başkanı
tarafından tüm katılımcı

Balkan Türk Şairleri Gagavuz Yeri’nde Buluştu
1. sayfadan devam
kelçisi Mehmet Selim
Kartal katıldılar.
Tomay Kültür evinde yapılan şiir gecesinde bestelenen birbirinden güzel
şiiri okuyan ve Balkanların farklı Türkçe şiveleri
ile aynı dilin konuşulduğunu Gagavuz yeri halkına gösteren şairler büyük
beğeni topladılar.
16 şairin katılımı ile gerçekleşen gecede konuşan Başbakan Yardımcısı
Bekir Bozdağ dünyanın
neresinde olursa olsun
konuşulan ortak bir dil
olduğunu belirtti. Yaşlı
Gagavuzların kaldığı ve
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları desteği
ile yaptırılan huzur evini
ziyaret eden Bozdağ burada yaşlılarla uzun süre
sohbet etti ve yaşlılara
hediyeler verdi. Karşılıklı
yapılan sohbette duygulu anlar da yaşandı. Yaşlı
bir Gagavuz ben Türk’üm
diyerek Bekir Bozdağ ile
bir süre sohbet etti.
Edirne Valiliği ve Yurt
Dışı Türkler ve Akraba
Toplulukları tarafından
organize edilen 2. Balkan Şairleri Buluşması’na
katılan Bozdağ burada
da çok sayıda Gagavuz
halkı tarafından karşılandı. Yöresel halk oyunları
ile karşılanan Bozdağ ve

beraberindeki heyet halkın arasına karışarak bir
süre halay çekti.
Organizasyonun gerçekleşmesinde en büyük
emeği olan Edirne Valisi
Hasan Duruer şiir gece-

sinde yaptığı konuşmada
Gagavuzların dilden dile
dolaşan bir şarkısınden
örnek vererk başladı. Duruer çekirge adlı şarkının
hikayesine değinerek “siz
çekirgeyi Edirne’ye allayıp yolladınız, size tuz
ve sabun getirmedi ama
Edirne halkının dostluğunu, selamını ve sevgisini
getirdi. Yüzyıllar önce bu
topraklara gelen siz Gagavuz halkı benliklerinden ve dillerinden bir şey
kaybetmeden hayatlarınızı idame ettiriyorsunuz.
Bizler de Balkan şairleri
buluşmamızla hepimizin
aynı dili konuştuğunu ve

birbirimizi anladığımızı
göstermek istedik” dedi.
Şiir gecesinde konuşan
Bozdağ Balkan şairleri
buluşmasının önemine
dikkat çekerek ülkemizin
yetiştirdiği önemli şairle-

rin başında Balkan kökenli Namık Kemallerin,
Yahya Kemallerin, Mehmet Akiflerin geldiğini belirterek “Gökoğuz Türkleri
ile Türkiye Türkleri aynı
ailenin çocuklarıdır. Aramızda mesafelerde olsa
gönüllerimiz ve sevdamız, acımız, sevincimiz
bir. Ben bugün aile fertlerimle beraberim. Bizim
Türkiye’de ozanlarımız
var. Şairlerimiz var. Edebiyatçılarımız var. Ama
aynı şekilde Türk dünyasının her yerinde ozanlarımız, şairlerimiz, edebiyatçılarımız var. Bizim içi
hepsi birdir. Hepsi aynı

kaynaktan aynı gönül
coşkunluğu ile söyleyen
ve yazanlardır. Türkiye’nin
şairlerine baktığımız zaman onların önemli bir
kısmının Balkan kökenli
olduğunu görürsünüz.
Hepimiz bir bütünün ayrı
yerlerdeki parçalarıyız.
O yüzden Balkan şairleri
dendiğinde benim yüreğim kabarır. Bir milletinin
siz ekonomisini yok edebilirsiniz. Fabrikalarını
kapatabilirsiniz. Başka
başka yerlerini yok edebilirsiniz. İnsanlarını yok
edebilirsiniz. Ama o milleti asla yok edip yeryüzünden silip asimile edemezsiniz. Ama ne zaman
ki bir milletin ozanları
susmuş susturulmuş, ne
zamanki bir milletin şairleri susmuş susturulmuş
o zaman fabrikaları da
olsa, serveti de olsa, hazineleri de olsa onları yok
etmek her zaman kolaydır. Çünkü ozanlar, şairler silahların bombaların
susturamadığı büyük
güçlerdir” dedi.
Düzenlenen gece okunan şiirler ve yapılan
folklor gösterileri ile son
buldu.
Gagavuz Yer i’ndeki
şair buluşmasında
Bulgaristan'ı Şefika Refik, İsmet İsmail ve Rüstem Aziz temsil ettiler.

şair ve organizasyonda
emeği geçen herkese teşekkür plaketi sunuldu.
Son akşam düzenlenen 1.Uluslararası Tokat
Şiir Şöleni Huzurevi’nde
gerçekleştirildi. Huzurevi

sakinlerini Resmiye Mümün Yaprak Benim şiiriyle
selamladı. Aynur Açıkgöz
özel sebeplerden dolayı
İzmir’e dönmek zorunda
kaldığı için bu şölene katılamadı.
1.Uluslararası Tokat Kültür ve Sanat Günleri programı organizatörlerin tüm
katılımcı şair ve sponsorlara teşekkür plaketi sunmasıyla sona erdi.
Etkinlik kapsamında
konuk şairler Tokat’ın
ünlü Ballıca Mağarası’nı,
Ocaklı Şelalesi’ni ve Tokat Müzesi’ni ziyaret ettiler. Ayrıca konuklar Almus
Baraj Gölü’nde düzenlenen tekne gezisine ve
Çatak Yaylası’nda davullu
zurnalı yapılan muhteşem
bir pikniğe katıldılar.
Katılımcı şairler yaşanan bu güzelliklerden
sonra Tokat’tan hüzünle
ayrıldılar.

HÖH Liderine Karşı Suikast Davası
Ahmet Doğan, doktor raporu gösterip kilit tanık olduğu davayı ikinci kez erteletti.
Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu iktidar ortağı Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin (HÖH)
onursal lideri Ahmet Doğan'a karşı suikast girişimiyle
ilgili dava tekrar ertelendi.
Ahmet Doğan, 24 Eylül'de ilk duruşması yapılması
öngörülen davaya katılmayacağını belirterek, doktor
raporu sundu. Kilit tanık olan Doğan, bir süre önce
davanın başlamasının planlandığı günde de mahke-

me salonunda hazır bulunmamış, ardından rahatsızlığı gerekçesiyle doktor raporu göndermişti.
Bulgaristan siyasetinde 24 yıldır kilit rol oynayan
HÖH kurucusu olan Doğan, ocak ayında partinin
kurultayında konuşmasını yaparken silahlı saldırıya
uğramıştı.
Saldırgan Oktay Enimehmedov, Doğan'ın başına
tabanca dayayıp üç kez ateş etmeye denemiş, silah
tutukluk yapmıştı. Çıkan kargaşada kongre salonunda bulunan delegeler Enimehmedov'u linç etmeye
çalışmıştı.
Tabancasının şarjöründe üç adet kurusıkı mermi
bulunan Enimehmedov, cinayete teşebbüsten yargılanacak.
Saldırının yapıldığı gün HÖH genel başkanlığından
istifa ederek partinin onursal başkanlığına geçen Doğan, bugüne dek herhangi siyasi veya sosyal etkinliğe
bir daha katılmadı.
Varisi olarak gösterdiği Lütvi Mestan liderliğinde
HÖH partisi, ülkede 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimin ardından Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP)
ile birlikte Başbakan Plamen Oreşarski'ye hükümet
kurdurarak, iktidar ortağı olmuştu.
Mahkemenin, davanın hangi tarihe erteleneceği
konusunda karar vermesi bekleniyor.

Dört yılda bir sadece
hangi partiyi desteklediği
sorulan Bulgar seçmeni,
artık her gün konuşmak
istiyor. Polisin "Eylemi
bitirin" anonsunu, "Bu bir
eylem değil, bu bir süreç"
diye cevaplıyorlar.
“ H e r ü l ke n i n m a f yası vardır. Yalnızca
Bulgaristan’da mafyanın
ülkesi vardır!” Sofya’dan
bir duvar ya zısı ve
eski bir Sovyet deyişi,
Bulgaristan’da yaşananları özetliyor: “Sosyalizm
hakkında inandığımız her
şey yanlışmış. Ama kapitalizm hakkında duyduğumuz her şey doğruymuş.”
Ülkenin dört bir yanında,
haftalardır, on binlerce
kişinin katıldığı eylemler
düzenleniyor. Göstericiler, farklı nedenlerle hükümetin istifasını ve siyasi sistemin değişmesini
istiyorlar. Sivil itaatsizlik,
genel grev, protesto intiharları derken meclis
kuşatıldı ve vekiller rehin
alındı.
Uzun Bulgar baharı
Eylemlerin ilk dalgası,
Şubat ayında, elektriğe
yapılan zamla başlamıştı.
Kısa sürede siyasal sisteme, yolsuzluklara ve
enerji sektörünün yabancı şirketlere satılmasına
karşı bir halk hareketine
dönüştü. Merkez sağ
hükümetin istifasının ardından yüzde 51 katılımlı
bir erken seçime gidildi.
Sosyal demokrat BSP ve
Lütfü Mestan liderliğindeki Haklar ve Özgürlükler
Hareketi koalisyonu kuruldu. Haziran ayında yolsuzluklara bulaşmış bir
medya patronunun Milli
Güvenlik Ajansı’nın başına getirilmesiyle hareket
tekrar başladı. Atamanın
geri alınması eylemleri
durdurmadı. Çünkü “mesele sadece elektrik veya
atama değil, sen hâlâ anlamadın mı?”
Bulgaristan’da siyaset
mafyatik tekellerin yozlaşmış siyasi partilerle
işbirliğine ve yurttaşların
dışlanmasına dayanıyor.
AB’nin en pahalı ülkelerinden biri olan komşumuz Bulgaristan, aynı
zamanda birliğin en yoksul ülkesi. İşçilerin yüzde
20’si 159 euro’luk asgari
ücrete talim ediyor. Ücretler sabitken fiyatlar artıyor. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’na
(ITUC) göre AB ve IMF
tarafından dayatılan kemer sıkma politikaları,
ülkeyi sosyal bir felakete
sürüklüyor.
Dünyanın her yerinden
tarihe geçecek protesto
haberleri geliyor. Eylemciler, bazen neo-liberal
politikalara bazen bas-
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Henüz yeni başladı
kıcı yönetimlere, bazen
iktidarın doğa, kent ve
yaşam tarzına yönelik
suiistimaline, bazense

İntihar oranının çok düşük olduğu ülkede yedi
gösterici, siyasi taleplere
dikkat çekmek için ken-

Bulgaristan Bağımsız
Sendikalar Konfederasyonu (KNSB), Meclis’in
meşruluğunu yitirdiğini

hepsine itiraz etmek için
sokaklara çıkıyorlar. Nedenler kadar yöntemler
de birbirine benziyor.
Her yer Sofya, her yer
direniş!
Sofya’da eylemler genellikle Nezavisimost (Tahrir/
Özgürlük) Meydanı’nda
düzenleniyor. Bulgar
bayrağı, vuvuzela, davul,
akıllı telefon, duvar yazısı ve karton kutudan yapılmış pankart olmazsa
olmaz. Çöp kutularından
ve kaldırım taşlarından
barikatlar yapılıyor. Zaman zaman polis ve jandarmayla çatışmalar yaşanıyor. Yıldız Savaşları
kostümüyle gelen de var,
eylemin ortasında sinirlenip elbiselerini yırtan da.
“Duran insan yerine” sabah kahvesi var. Her sabah işe gitmeden Meclis,
bakanlık veya belediye
önünde toplanıp kahve
ve sigara içiliyor. Kahvesinden bir yudum alan
gösterici sloganını atıyor:
“Hükümet istifa!” Sigarasını söndürüp Meclis
duvarına bir domates fırlatıyor. Slogan hazır: “İstifa et, bir domates kurtar.” Polise kitap okuyan
da var, meydanda piyano
çalan da. Eşofmanla gelip gösteri değil spor yapıyoruz diyen de.
Sloganlar türlü çeşit. En
çok atılanları “Hükümet
istifa”, “Kahrolsun mafya
/ yeniçeriler / oligarşi”,
“Partilere seçim yardımına son!” Demokrasi taleplerinin yanı sıra bazı
sloganlar Türklere ve
Romanlara yönelik nefret
söylemi de içeriyor.

dini öldürdü. Gösteriler
sırasında çok sayıda kişi
yaralandı ve tutuklandı.
İçişleri Bakanı Yovçev
polisin “fevkalade başarılı” olduğu yorumunu
yaptı.

ve acilen erken seçime gidilmesi gerektiğini
savunuyor. Mevcut sistemle halkın iradesinin
Meclis’e yansıması mümkün değil diyen sendika,
Cumhurbaşkanı’nı farklı

toplumsal kesimlerin katıldığı bir tartışma süreci
yürütmeye davet ediyor.
Çeşitli partilerin desteğine rağmen eylemcilerde
siyasi gruplara yönelik bir
öfke var. Yurttaş Girişimi
Komiteleri’ne siyasi parti
temsilcileri alınmıyor.
Eylemciler medyanın
kendilerine yeterince
yer vermediğinden dert
yanarken siyasetçiler
medyanın vandalizme
cesaret verdiğini savunuyor. Müslüman azınlığa yönelik yayın yapan
basın olumlu bir dil kullanırken okurlarının harekete katılmadığını ve
Gezi Parkı eylemlerinin
Bulgaristan’dakilere benzemediğini iddia ediyor.
Sosyal medyada göstericiler ve yöneticiler arasında “belediyenin bahçe
kapısını kim kırdı?” tartışmaları yaşanıyor.
Göçmen Bulgarlar yaşadıkları ülkede eylemler
düzenlerken anavatanlarında Gezi Parkı’na destek pankartları açılıyor ve
Türkiye elçilikleri önünde

gösteriler yapılıyor. Bulgar gençler “İlham aldınız
mı?” sorusuna “Biz sokağa çıktığımızda İstanbul
pembe dizi izliyordu” diye
cevap veriyor.
Bulgar lar maf yanın
müşterisi değil demokratik bir ülkenin yurttaşı olmak istiyor. Hareket içinde barındırdığı zıtlıklara
rağmen devam ediyor.
Henüz bir alternatif yok
ama Avrupa’nın en yoksul halkı pazarlık yapmak
istemiyor. Yurttaş komiteleri hareketin taleplerini
ortaklaştırmaya çalışıyor;
hükümetin istifası, seçim
sisteminin demokratikleştirilmesi, enerji tekellerinin millileştirilmesi,
elektrikte KDV’nin kaldırılması, öne çıkan talepler arasında…
Kimine göre eylemler,
“vatandaşlık” ve “mafya”
arasındaki mücadele. Demokrasi sandıktan ibaret
değil. Dört yılda bir sadece hangi partiyi desteklediği sorulan seçmen, artık her gün konuşmak istiyor. Polisin “eylemi bitirin”
anonsunu, “Bu bir eylem
değil, bu bir süreç” diye
cevaplıyorlar. “Ve henüz
yeni başladı…”

Kıvanç ELİAÇIK

Yeni öğretim yılında 44 gün tatil

Yeni eğitim öğretim yılında okullar tam 44 dün
tatil olacak. Öğrenciler,
geçen ders yılına göre 2
gün daha fazla tatil yapacaklar. Tatil tarihleri artık
belirtildi. Kış tatili dönem
arası tatiline denk geliyor. Tatil günlerine ulusal
dış değerlendirme ve lise
mezuniyet sınavları yapılan günler de dahil edilmektedir.
Bu bilgileri veren Eğitim
ve Bilim Bakanlığı Organizasyon, Kontrol ve Müfettişlik Daire Başkanı Lazar
Dodev, resmi olarak tatillerin sonbahar, Noel, kış
(dönem arası) ve ilkbahar
olmak üzere 4 olduğunu,
fakat Paskalya ve 1 ve 6
Mayıs 2014 tarihlerinde
dinlenilecek günlerle sayısının 6’ya çıktığını kaydetti.
Şimdilik kış tatilinin 24
Aralık’ta başlaması öngörülüyor, fakat Bakanlıkta 23 Aralık yerine
14 Ocak’ta okunup 21
Aralık’ta başlayarak çocuklara birkaç gün daha
verilmesi düşünülüyor.
İkinci dönem 5 Şubat’ta
başlayacak, 12.sınıflar
için 15 Mayıs’ta, 1.sınıflar
içinse 22 Mayıs’ta sona
erecek. 2-4.sınıf ve 9-11.
sınıf öğrencileri ise 30

Haziran 2014 tarihine kadar okuyacaklar.
63 596 çocuk ilk defa
okula ayak basacak,
1.sınıfların sayısı 3 268
olac ak. Bu veriler 1
Eylül’e kadar okula kayıt
olan öğrencilerin sayısına

4.sınıf öğrencilerinin de
gün boyu eğitime tabi tutulmaları öngörülüyor. Bu
amaçla sadece 4.sınıflar
için 15 ile 17 milyon leva
ayrılmıştır. Gün Boyu Eğitim Projesi’ne göre yavaş
yavaş 1-8.sınıf öğrencileri

göre verilmiştir, fakat kayıtlar sürüyor. Tüm birinci
sınıf öğrencilerinden 50
834 çocuk öğleden sonra
ders çalışmaları yapacak
2 677 öğrenci grubuna
dahil edilmiştir.
Anaokulları okul öncesi
hazırlık sınıflara yazılan
5 yaşındaki çocukların
sayısı 46 017, 6 yaşındakiler ise 46 231. 1 Eylül’e
kadar bu tür başka karışık
gruplara ise 31 317 çocuk
kayıt olmuştur.
Bu ders yılından itibaren

bu uygulamaya girecek.
Merkezi okulların sayısı 793. Onlarda okul
bulunmayan küçük yerleşim yerlerinden çocuklar eğitim görmektedir.
Bakanlığın bu ders yılında önceliklerinden biri
okuldan erken ayrılan çocukların sayısının azaltılması olacağı anlaşıldı.
Eğitim uzmanları, ulusal
dış değerlendirme ve lise
mezuniyet sınavlarından
elde edilen sonuçların
iyileştirilmesi için de çaba

sarf edecekler. Başka
öncelikler arasında resmi
olan Bulgarcanın kavranması ve yardıma muhtaç
ailelere ücretsiz ulaşım,
kahvaltı ve başka şekilde
destek sağlanmasıdır.
Bölgelere yönelik eğitim haritası hazırlanacak.
Okutulan meslekler ülkede belirli bölgelerin ekonomisine yönelik olacak.
173 okulda 40’ın altında öğrenciler okuyor. Bu
durum Kırcaali, Smolyan
(Paşmaklı) ve Blagoevgrad illerinde bulunan koruma altındaki okullarda
görülüyor. 804 okulda
ise 41 ile 80 arası çocuk
okuyor. Sadece 5 okulda
1500’den fazla öğrenci
var.
Geçen ders yılında 17
okul kapanmıştır, 3 okul
başka tür eğitim kurumuna dönüştürülmüştür, 8
okul ise birleştirilmiştir.
Analizlere göre son yıllarda okuldan erken ayrılan çocukların sayısının
azalması eğilimi olduğu
ortaya çıkıyor. Geçen
ders yılında okuldan 3
844 çocuk eğitimini tamamlamadan ayrılmıştır,
2008/2009 öğretim-eğitim
yılında ise toplam 8 546
çocuk okulu terk etmiştir.
Kırcaali Haber
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Bulgaristan’daki protestolar yolsuzluğa karşı bir suçlama
Uzmanlar, Bulgaristanın yolsuzlukla mücadele etmek için adil bir
seçim süreci, yönetim
ve iş dünyasında şeffaflık sağlaması ve bir
yargı reformu başlatması gerektiğini söylüyor.
Uluslararası Şeffaflık
Örgütü (TI) Bulgaristan’a
göre, yakın dönemde
Bulgaristan’da başlayan
hükümet karşıtı protestoların arkasındaki başlıca neden yolsuzluk ve
meşru olmayan oligarşik, müktesep çıkarların
kurumsal karar verme
mekanizmasını kontrol
etmesine izin veren bir
yönetim sisteminin demokratik yüzü olarak
hizmet eden zayıf kamu
kurumları.
üç aydan uzun sure
önce başlayan protestolar, tartışmalı bir ismin
Devlet Ulusal Güvenlik Dairesi’nin başına
aday gösterilmesiyle
hızlandı. 32 yaşındaki
medya patronu Delyan
Peevski’nin ataması iptal edildi ve protestolar
devam etti.
Yakın tarihli bir raporunda TI, “Protestocular
ülkedeki seçkin tabakanın –siyasette ve iş
dünyasında- yolsuzluk
dokunulmazlıklarının
yanlarına kalmasından
bıkmış durumda” dedi.

Raporda, yolsuzlukla
mücadele etme ve toplumsal huzursuzluğu
dindirme amaçlı dört
ana adım öne sürülüyor: özgür, adil ve güvenilir bir seçim süreci
sağlamak, çıkarları
şeffaf bir şekilde ortaya

görüneni, yargıyla ilgili
tedbirlerdir; halkın güvenini o kadar çok artırmamak, ama onun
içindeki önemli reformları uygulamak” şeklinde konuştu.
TI anketine göre, Bulgar halkının yüzde 86’sı

açıklamada, “Üst düzey yolsuzluk hükümet,
yasama, yargı ve kamu
idaresini aşıyor ve güçlü özel çıkarlarla besleniyor.” dedi.
Şeffaflık Örgütü Makedonya adlı STK’nın kurucusu Profesör Slagja-

koyarak eş-dost ağlarını
bozmak, halkın yargıya
olan güvenini tekrar tesis etmek ve iç yolsuzluk muhbirlerini koruyan
güçlü yasalar koymak.
Toplumsal Araştırmalar Dairesi sosyal araştırma görevlisi Lübomir
Todorakov konuyla ilgili
SETimes’a verdiği demeçte, “Bu dört öneriden bana en önemli

yargıyı ülkedeki en yozlaşmış kurum şeklinde
ve onun en zayıf yönünü de yolsuzlukta mücadelede hiçbir fiili sonuç alamaması olarak
görüyor.
U N D P ’n i n Av r up a
ve Bağımsız Devletler
Topluluğu (CIS) yolsuzlukla mücadele uzmanı Francesco Checchi SETimes’a yaptığı

na Taseva, yolsuzluğun
sadece Bulgaristan’da
değil, Balkanlar’da da
önemli bir sorun olmaya devam ederek bir
“devleti ele geçirme”
sendromu yarattığını
söyledi.
SETimes’a konuşan
Taseva, “Gördüğümüz
gibi Bulgaristan bir AB
ülkesi ve müzakerelere
başlamamış olan diğer

100 yıllık ilk Türk Cumhuriyeti unutulmadı
Balkanlar’daki Türk ve
Müslüman unsurların
tehcir edildiği karanlık
günlerde Batı Trakya
bölgesinde kurulan ve
sadece 56 gün yaşayan
ilk Türk Cumhuriyeti kuruluşunun 100. yılında
İstanbul Yıldız’da anıldı.
Toplantıya Cumhuriyetin kurulmasında büyük
çaba gösteren liderlerin
yakınlarının yanı sıra
önde gelen uzmanlar ve
siyasetçiler katıldı.
31 Ağustos 1913’te Meriç ve Karasu nehirleri
arasında kalan bugünkü Gümülcine, İskeçe,
Dedeağaç ve Güney
Bulgaristan’daki Kırcaali,
Paşmaklı, Ortaköy’den
Yunan sınırına kadar
olan bölgeyi içine alacak
şekilde kurulan cumhuriyet, Osmanlı Devleti’yle
Bulgaristan arasında 29

Ekim 1913’te İstanbul
Antlaşması’nın imzalanmasıyla Edirne’ye karşılık lağvedilmişti.
Anma töreninde Batı
Trakya Cumhuriyeti’nin
marşı 100 yıl aradan
sonra ilk kez çalındı.
Cumhuriyetin kısa tarihinin anlatıldığı videoda,
ilk Türk cumhuriyetinin
pulu, siyah, yeşil ve beyaz renkler üzerinde hi-

lal ve 3 yıldızdan oluşan
bayrağı tanıtıldı.
Anma töreninde Avrasya Bir Vakfı Mütevelli
heyeti üyesi ve eski milletvekili Yalçın Koçak,
Batı Trakya’nın gizli bir
tarih değil, gizlenen bir
tarih olduğunu belirterek, “Batı Trakya Cumhuriyeti sadece 59 gün
yaşadı. Ama kapanış
tarihi 29 Ekim 1913’tür.

Bu sebeple bu tarihin
önemi çok büyüktür.
Bunu kuran ekip ele
avuca sığmaz. O cumhuriyete ait elimizde dolu
dolu argüman, bayrak,
marş her şey mevcut.
Milli Eğitim Bakanlığıyla yazışmalarımız oldu.
Yazışmalarımız sonucu
Batı Trakya’nın tarih kitaplarında yer alacağına
dair söz aldık” dedi.
P r o f . D r. H a s a n
Köni ise, Batı Trakya
Cumhuriyeti’nin arkalarında destek olmadığı
için yaşayamadığını belirterek “Bugün Trakya
ve Ege’de bölgesindeki
insanların güzelliği Batı
Trakya Cumhuriyeti vatandaşları sayesindedir.
Onların güzelliği Egeli ve
Trakyalılara yansımıştır”
diye konuştu.
Kırcaali Haber

ülkelerle hâlâ aynı sorunları yaşıyor” diyerek
şöyle devam etti: “Halkın bilinci ve aktivizmi
çok önemli. Bu konuda
daha fazla gelişme kaydedip ortak bir strateji
oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum.”
Checchi, Bulgaristan
ve bölgedeki sistematik
yolsuzluğun arkasındaki
üç ana nedeni sıraladı.
Checchi, “Bunların ilki,
komünist rejimlerin çöküşü sonrasında ekonomik geçişin gerçekleşme şekli – özelleştirme,
etkili yönetmelikler ve
önemli ekonomik varlıkların güçlü seçkinler ve
onların dost ve ahbapları tarafından ele geçirilmesini sınırlama yetisine sahip denetleme
mekanizmaları olmadan
gerçekleştirildi ve bu da
tekellerin oluşmasına ve
Bulgaristan’daki mevcut
ayaklanmanın başlıca
motivasyonu olan siyasi ve ekonomik güç

arasındaki bağlantıya
yol açtı.
Checchi, ikinci unsurun özgür ve adil seçimler getirmesine karşın
tam bir demokrasi için
gerekli olan diğer unsurların - “özgür ve bağımsız medya, sivil toplum
… ve kamu idaresindeki süreç ve faaliyetlerde
olması gereken şeffaflık
ve güvenilirlik”- gelişmesini sağlayamayan
demokratik geçişle ilgili
olduğunu ileri sürdü.
Uzman, “Üçüncü unsur
ise kamu yönetimlerinin
geçiş dönemi boyunca
evrimleşme şekli ve siyasetle olan ilişkileriyle
ilgili. Kamu yönetimleri
siyasi amaçlar, sözleşmeler, işler, girişimler
için kullanılıyor ve yönetmelikler bile çoğu
zaman sadece kamu
sektörü çevreleri ve dallarından oy ve destek
almanın yolları olarak
görev yapıyor.” dedi.
SETimes

Turizm yerlerini gösteren yeni
işaret tabelaları monte ediliyor
Momçilgrad Belediye Basın Bürosu’ndan yerel tarihi
ve kültürel yerleri, doğa harikaları gibi turizm yerlerini gösteren 34 işaret tabelasının turist ve misafirlere
rehberlik yapacağını bildirdiler. Yeni işaret tabelaları
ziyaretçilere kolaylık sağlanması maksadıyla tamamen Momçilgrad Belediyesi tarafından finanse edilmiştir. Tabelalar toplam 20 turistik yapıyı içerir.

Momçilgrad merkezindeki önemli noktalara ve Tatul
köyü yakınındaki Orfeyus Tapınağı’nın girişine bilgi
panoları monte edilecek. Belediyenin coğrafi durumunu yansıtan çift taraflı bir haritada turistik yapı, tarihi,
kültürel ve doğal yerler ayrıntılarıyla tasvir edilecek.
Efsanevi Dambalı Tepesi ve restore edilen Bivolyane (Mandacı) Elmalı Baba Tekkesi’ni ziyaret edenler,
konulacak bilgi panolarından onların tarihiyle tanışmış
olacaklar. Bu tür panolar, Belediye sınırları dahilinde
bulunan tüm otellerin önüne monte edilecek.
Yeni işaret tabelalarıyla Dambalı ve Dolna Çobanka
köyü çevresinde bulunan Harman Kaya yönündeki
3 kilometrelik turistik güzergahına ulaşım kolaylaştırılacak.
Kırcaali Haber
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Sofya’da 7. Milli Temel İslam Bilgi Yarışması Düzenlendi
Bulgaristan Müslümanları
Başmüftülüğü, 7. Milli Temel
İslam Bilgi Yarışması’na katılan
öğrencileri ödüllendirdi.
Bulgaristan Müslümanları
Başmüftülüğü, ülke genelinde
yaz döneminde her yıl düzenlenen Kur’an kurslarına ilginin
gittikçe arttığını, bu yıl da 8 bin
200 öğrencinin kurslara katıldığını bildirdi.
Başmüftülük, başarılı öğrencileri teşvik etmek üzere, Sofya
Bölge Müftülüğü ev sahipliğinde 7. kez Milli Temel İslam Bilgi
Yarışması düzenledi. Yarışmaya, Türk ve Müslümanların
yoğun olarak yaşadığı Sliven,
Razgrad, Aytos, Blagoevgrad
ve Şumnu şehirlerinden yerel
elemeleri geçmeyi başaran
öğrenciler katıldı.
Yaz döneminde gördükleri
kursları başarıyla bitiren öğrencilerin temsilcileri, başkent
Sofya’nın “Lumiere” sinematiyatro salonunda yarışmaya girerek, bilgilerini sergiledi. Yazılı
ve uygulamalı sorulara cevap
veren öğrenciler, yaz tatilini boş
geçirmediklerini ispatladı.
İslamiyet’le ilgili sorularının

büyük bir bölümünü Türkçe
olarak yanıtlayan öğrenciler,
salonu dolduran Müslümanların
karşısında namaz kıldı, Kur’an-ı
Kerim okudu ve bilgilerini paylaştılar. Genç Müslümanlar, sahip oldukları bilgi ve deneyimle

Başmüftülüğün belirlediği jüri
üyelerini de etkiledi.
Jüri Başkanı, Mestanlı şehrinin İmam Hatip Lise Müdürü
Ahmet Bozov, küçük yaştaki
öğrencilerin bilgi düzeyinden
son derece etkilendiğini söy-

Filibe’de "Müzeler ve Galeriler Gecesi"

ledi. Bozov, “yarışmacıların
oldukça hazırlıklı geldiklerini,
jüriyi zor durumda bıraktıklarını” kaydetti.
Salonda hazır bulunan ve
yarışmayı heyecanla izleyen
diğer çocuklar da İslamla iligili

sorulara cevap vererek çeşitli
ödüller kazandı.
Bulgaristan Müslümanları
Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci,
yaptığı konuşmada, “Bugün,
burada kaybeden taraf yok.
Sadece başaran, bilgisini ispatlayan yavrularımız var.
Bugünkü mutluluk, hepimizin
mutluluğu sayılır” diye konuştu.
Dakikalarca ayakta alkışlanan
küçük öğrenciler, Başmüftülüğün hazırladığı Kur’an-ı Kerim,
dini kitaplar ve çeşitli diğer hediyelerle ödüllendirildi.
Bulgaristan Müslümanları
Başmüftülüğü’nden edinilen
bilgiye göre, nüfusu 7,4 milyon olan ülkede bir milyona
yakın Müslüman, özellikle yaz
döneminde düzenlenen kurslara çocuklarını göndermeye
devam ediyor ve ve yaz kurlarına gittikçe daha büyük ilgi
gösteriyor.
Bulgaristan’da bu yıl yaz
döneminde 650 yerde açılan
Kur’an kurslarına 8 bin 200
öğrenci katıldı.
Kırcaali Haber

Kırcaali Haber Gazetesi’nin
2014 yılı için abone kampanyası başladı!
******

Kırcaali Haber Gazetesi
her hafta evinize gelmesini istiyorsanız,

15 Aralık 2013 tarihine kadar en yakın
postanede Abone Olabilirsiniz!
ABONE KAT. NUMARASI:

2454

Filibe'de 20-21 Eylül 2013 tarihlerinde gerçekleşen "Müzeler ve Galeriler Gecesi" etkinliğine,
Filibe'nin önde gelen galerilerinden "Aspect"in davetlisi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nden 3 ressam
(Hikmet Çetinkaya, Şükran İstanbullu ve Çağatay Gökmen) katıldı. Bu faaliyeti T.C. Filibe Başkonsolosluğu da destekledi.
Bu çerçevede ressamların, 20 Eylül akşamı "Aspect Galery"de bir resim sergisi açıldı. Sergi 3 hafta
süreyle açık kalacak. Konuk Türk Ressamlar daha sonra Bulgar sanatseverlerin önünde canlı resim
performansı sergilediler. Etkinliğe Filibeli sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği müşahede edildi.
Ressamlar, etkinliğin ikinci gününde (21 Eylül Cumartesi) Filibe Radyosu binasında kendilerine
tahsis edilen mekanda resimlerini sergileyip, çocuklara yönelik bir çalıştay ve canlı resim çalışması
yaptılar.
Kırcaali Haber
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