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Bulgaristan'da demokrasiye geçişin 25. yılı

Bulgaristan’da 1989 yılında
kansız bir darbe ile sona eren
komünizm döneminin ardından başlayan demokratikleşme süreci 10 Kasım’da 25.
yılına girdi ancak araştırmalar
halkın önemli bölümünün son
25 yılı başarısız gördüğünü
gösteriyor.
Alpha Research kamuoyu
araştırma şirketi, değişimin yıl
dönümü dolayısıyla hazırladığı
araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, Bulgar
vatandaşların sadece yüzde
10’u geçen 25 yıllık demokratikleşme sürecini başarılı
olarak nitelendirirken, katılanların yarısı bu dönemi fiyasko
olarak görüyor.
Araştırmada, toplumsal hafızada komünizm döneminin
imajının gittikçe belirsizleştiği
kaydedilirken, Bulgaristan’da
yaşayan gençlerin yüzde
94’ünün bu dönem hakkında
hiçbir bilgiye sahip olmadıkları vurgulandı. Araştırmada,
Bulgaristan’daki siyasi değişimlerden haberdar olmayan
gençlerin büyük bölümünün
Çin Seddi ile Berlin Duvarı
arasında ayrım yapamadıkları
ifade edildi.
Eski Doğu Bloku ülkeleri arasından farklı bir değişim modeli izleyen AB’nin en yoksul
ülkesi Bulgaristan’da kariyeri

için şans göremeyen gençlerin yurt dışına göçü sürüyor.
Farklı araştırmalara göre,
demokratik dönemde büyük
bölümü genç olan 2,5 milyona
yakın Bulgar vatandaşı ülkeyi
terk etti.
AB üyeliğine 2007 yılında
geçen Bulgaristan, hala Birlik
tarafından özel gözetim altında tutuluyor. Her yıl yenilenen gözetim raporlarında da
Bulgaristan’a yönelik içişleri,
adalet ve örgütlü suçlarla mücadele alanındaki eleştiriler,
dolaysız veya dolaylı olarak
tekrarlanıyor.
Ülkenin 7,3 milyonluk nüfusunun neredeyse üçte ikisini
oluşturan yaşlı kesimin önemli
bir bölümü de komünizm dö-

nemini hasretle anıyor. Genç
kesim ülkede 1944 ile 1989
yılları arasındaki komünist dönem hakkında sınırlı bilgiye
sahipken, vatandaşların yüzde
55’i son komünist diktatör Todor Jivkov’u olumlu duygularla
anıyor.
Binlerce insanı toplama
kamplarına süren, dini yasaklayan ve toplumu 45 yıl boyunca baskı altında tutan eski
Bulgaristan Komünist Partisi,
1990 yılında adını Bulgaristan
Sosyalist Partisi (BSP) olarak
değiştirmişti. Şimdi BSP, ülkenin siyasetinde önemli rol oynamaya devam ediyor. Bugün
ana muhalefet konumunda
olan BSP eski komünist geçmişini reddetmiyor. Partinin
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yaşlanan destekçilerinden
çok sayıda kişi, komünizm
tarihinin önemli günlerinde
Sofya’daki Sovyetler Birliği
Ordusu Heykeli önünde ve
bu dönemin önemli simgelerinden Buzluca tepesinde
düzenlenen kutlamalara hala
katılıyor.
Berlin Duvarı’nın yıkılması
ve Doğu ve Batı Almanya’nın
birleşmesinin yıl dönümü,
başta Almanya olmak üzere
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde
heyecan dolu etkinliklerle kutlanırken, Bulgaristan’da bu tür
etkinlikler sönük geçiyor.
B S P, 19 8 9 yılın a d e k
Bulgaristan’da isimleri değiştirilen, dinleri yasaklanan Türk
ve Müslümanların haklarını
savunan Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) ile koalisyon
hükümeti kurarak 2014 yılının
haziranına dek bir yıl boyunca

ülkeyi yönetmişti.
Özellikle ekonomik sıkıntılar
nedeniyle protestoların baskısı altında sadece bir yıl iktidarda kalabilen bu hükümet,
uğradığı otorite erozyonu nedeniyle istifa etmek zorunda
kalmıştı.
BSP’den ayrılanların kurduğu, komünist kökenli eski
Cumhurbaşkanı Georgi
Pır vanov’un lideri olduğu
Bulgaristan’ın Yeniden Doğuşu İçin Alternatif (ABV) partisi
ise 7 Kasım’da göreve başlayan “sağcı reformcu” yeni
hükümette bir bakan bulunduruyor.
Oy verme mecburiyetinin
olmadığı Bulgaristan’da 5
Ekim’de yapılan son genel
seçimde seçmenlerin yüzde
60’ı sandık başına gitmeyi
reddetmişti.
Anadolu Ajansı
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Görkemli bir kitap tanıtımı
Resmiye MÜMÜN
Kırcaali Ömer Lütfi
Kültür Derneği salonunda, yazar ve şair Haşim
Semerci’nin “Bizim Buralarda” adlı ilk şiir kitabının tanıtımı ve şiir dinletisi yapıldı. Ömer Lütfi
Kültür Derneği, Güney
Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği, Recep Küpçü Edebiyat Kulübü ve Batı Trakya Türk
Öğretmenler Derneği
tarafından düzenlenen
etkinlik büyük ilgi gördü.
Kırcaali İş Müfettişliği
Müdürü Ömer Hüseyin
ve Öğretmen Hatice
Mustafa otobiyografik
bilgiler eşliğinde şairin
şiir kitabından seçilen
şiirlerini okudular. Daha
sonra Semerci’nin Momçilgrad ilçesi (Mestanlı)
Sedefçe (Saruhanlı) köyünden köydeşi, çocukluk arkadaşı ve dostu
ünlü ressam Kamber
Kamber içten konuşmasıyla şairin portresini
çizdi. Yalın bir dille yazdığı şiirlerini sevgiyle
yoğurduğunu ifade etti.
Semerci, kitabın kapak
resmini çizen dostu ithaf
ettiği “Ressamın Fırçası”
adlı şiiri de kitapta yer
alıyor.
Semerci’yi bu anlamlı
gününde yalnız bırakmayan Gümülcine’den
de dostları vardı. Şairin kitabını tanıtan Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Sami
Ali Toraman, kitabın
içindeki içeriği taşıdığını
ifade ederek, “Şair bizim
hepimizi bu kitabın içine
sığdırmış, yüreğini koymuş” dedi.
Kitapta yer alan 50 şiirin “Yaşam”, “Sen” ve
“Çocuk” konulu başlıklar
altında üç bölümde sunduğunu kaydeden Toraman, Bulgaristanlı ve
Balkan şairlerinin ortak
özelliğinin Rodop, Arda,
hasret ve ayrılık olduğunu ve Semerci’nin kitabında da bunun görüldüğüne dikkat çekti. “Bizim
Buralar”daki insanın yaşadığı zorlukları, göçü,
gurbetçiliği, sevgiyi, ayrılığı, yalnızlığı, çalışkanlık
ve dürüstlüğünü anlattığı
şiirlerinden “Bülbül”, “27
Aralık”, “Rodop Göçmeni”, “Bütünü Yok”,
“Sahipsiz Karanfiller”,
“Türkçem”, “Git”, “Kara
Gülüm”, “Kendine Yolculuk” gibi birçok örnekler verdi. Son bölümdeki

met adına Semerci’yi
tebrik ederek bir sepet
çiçek sundu. Şairin sepetteki çiçekler kadar
şiir kitabı olmasını diledi.
Çevirmen Aygül Gavazova da şairi tebrik ederek, Ömer Lütfi Kültür
Derneği Müdürü Müzekki Ahmet ve Recep Küpçü Edebiyat Kulübü Başkanı Durhan Ali’ye ünlü

“Bu yolun yolcusu olmak
kolay değil. Arkandan
küçük küçük şiirseverler
getirmeni dileriz” dedi.
Şairlerden tarihin daha
iyi öğrenildiğini ifade
eden Bahri Ömer, Bulgaristan tarihini en iyi
bilmek için Ömer Osman
Erendoruk’un okunmasını tavsiye etti. HÖH partisinin güçlü olduğunu ve
Türklük yolunda giden
her yolcuya şemsiye
olacağının altını çizdi.
HÖH partisinin her zaman Türk yaratıcılarına
destek olacağını belirten
İl Başkanı, “Yolunuz açık
olsun! Biz sizin yolunuzu
aydın tutacağız” dedi.
Ardından şairin Türkçe öğretmenliği yaptığı Cebel Hristo Botev
Lisesi’nden öğrencileri
kitaptaki çocuk şiirlerinden oluşan dinleti
sundular, büyük beğeni
topladılar. Bundan önce
de lisenin müdürü Neziha Hasan şairi okul adına tebrik ederek çiçek
sundu.
Tanıtıma gelen ve organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarını
sunan Haşim Semerci
yaptığı konuşmasında
bu kitabın çıkmasının
beş yıl önce planlandı-

vam etti. Bu arada şair
tanıtıma gelen herkese
imzalı şiir kitabını hediye etti. Şair çok sayıda
tebrik ve çiçek aldı.
Kitabın editörü olan
şair Durhan Ali müellif
ve kitap hakkında Kırcaali Haber gazetesi için
uzun yıllardan beri tanıdığı dostu Semerci’nin
eskiden Kırcaali’de çıkan “Yeni Hayat” gazetesinde birlikte çalıştıkları sırada “Anadilimizin
dürüst ve temizliğine çok
önem verdiği gözümden
kaçmadı. Onun şiirde
olduğu gibi, düz yazıda da cümle kuruluşu
yeni bir duvar yapısına
benziyor. Şiirinde kullandığı her kelime birer
çap taşı aslında. Her
görüştüğümüzde bir kitap hazırlamasını tavsiye etmişimdir. O, acelesi
yok. Ekmek kızgın fırında pişirilir diyordu” diye
paylaştı. Bir gün ondan
birkaç şiirini okumasını
istediğinde onların tam
bir kitaplık olduğunu
gördüğünü ve her birini
zevkle okuduğunu ifade
ederek, “Onun demiş olduğu fırın meselesi geldi aklıma. Demek acele
etmemesinde bir neden
varmış. Bir sözle hamu-

şair Recep Küpçü’nün
doğumunun 80.yılı münasebetiyle bir portresini
hediye etti.
“Böyle akşamlar çok
olsun” dileğinde bulunarak konuşmasına başlayan Bahri Ömer, şairin
Rodopların iki tarafını
bir araya topladığı için
kendini mutlu hissettiğini paylaştı. Ömer Lütfi
Derneği yöneticilerinin
de Türklük mücadelesini örnek vererek, şaire,

ğını kaydederek, Yaş
Elli ve Zenginlik Ölçüsü
şiirlerini okudu. Kitabın
editörü Durhan Ali’ye,
teknik redaktörü kızı
Ayşe Semerci’ye, ressam Kamber Kamber’e
ve desteklerinden dolayı
Bahri Ömer’e teşekkürlerini sundu.
Daha sonra program
Dostlar Saz Grubu ve
Fahri Nur’un sazı eşliğinde şairin konuklara
verdiği resepsiyonla de-

run tavlanmasını, fırının
da kızmasını bekliyormuş arkadaşımız. Ve
işte elimizde dört dörtlük pişmiş, püfür püfür
şiir kokan gül destesiyle
karşı karşıyayız” diye
ifade etti.
Etkinli ğin sonunda
Ömer Lütfi Kültür Derneği Müdür Müzekki Ahmet, salonu tıklım tıklım
dolduran kitapseverlere
geceye katılımlarından
dolayı teşekkür etti.

çocuklara yönelik eğitici
ve öğretici şiirlerine de
değindi.
Şairin ilk kitabını tebrik eden Rodop Rüzgarı
Dergisi Sahibi İbrahim

mutlu olduklarını ifade
eden Bekir, dernek adına Ardinolu ressam Seyfi Halilov’un bir Rodop
manzarasını yansıtan
tablosunu hediye etti.

il Yakubov, Krumovgrad
Belediye Başkanı Sebihan Mehmet ve bölgeden şair ve yazarlar
Mustafa Ömer, Kadir
Osman ev Ahmet Meh-

Baltalı, “Haşim Semerci, Bulgaristan’da ve genelde Balkan coğrafyasında yüzyıllardan beri
gelen güzel Türkçe’mizin
gelişmesi için çok önemli bir katkı sağlamakta.
Hiç kuşkusuz gelecek
nesiller ondan övgüyle
söz edeceklerdir” dedi.
Balkanlar’da Türkçe bir
kitap çıkarmanın büyük
özveri ve beceri gerektirdiğini ifade eden Baltalı,
bu etkinliğin yeni projeler kapısını aralayan niteliğinde olduğu için çok
önemli olduğunu belirtti.
İlk defa bu tanıtımın organizasyonunda Bulgaristan ve Yunanistan’dan
kardeş ulusların bir araya geldiğinin altını çizerek, organizatörleri
tebrik etti. Semerci’nin
kitabında anlattığı Rodop insanının ortak kaderini kendisinin de paylaştığını ifade etti. Şairin
Türkçe aşığı olduğunu
vurgulayarak, Türkçem
şiirine dikkat çekti.
G üney Bulgar ist an
Türkçe Öğretmenleri
Derneği Başkanı Harun
Bekir, Bulgaristan’da
Türkçe çıkan kitabın
tanıtımı olarak bu etkinliğin çok önemli olduğunu vurgulayarak, mutlaka okunması gerektiğini
kaydetti. Harun Bekir,
“Rodoplar her zaman
kendi şairini yetiştirmiştir ve yetiştirmeye devam
edecektir” dedi. Derneğin Yönetim Kurulu
Üyesi olan Semerci’nin
Türk Edebiyatı’na verdiği katkıdan dolayı çok

Kırcaali Tiyato ve Müzik Merkezi Müdür Yardımcısı ve HÖH Kırcaali
Kadın Kolları Başkanı
Sabiha Mestan, HÖH
Kırcaali İl Başkanı Bahri Ömer’in şairi kutlama
mesajını okudu. Mesajda İl Başkanı “Siz
temel insan haklarının
korunması ve ana dilimizin okutulması için
önemli çabalar sarf ediyor, azimle mücadele
ediyorsunuz” diyerek,
şairin yurt içinde yurt dışında yayınlanan şiir ve
makaleleriyle Türkçenin
geliştirilmesinde değerli
katkı ve hizmetlerde bulunduğu belirtiyor. Bahri
Ömer, şairin kitabını kutlarken yüksek takdirlerini
sunduklarını ifade etti.
Şair Habibe Ahmedova, edebiyatın önemine dikkat çekerek,
Semerci’nin kitabında
“Her mısrasında etrafımızı canlandıran bir güç
kaynağı ile karşı karşıya geleceksiniz” dedi.
Semerci için “Bir araya
geldiğimiz şiir etkinliklerinde ben onun sınırlı,
terbiyeli, seviyeli, aydın,
hafif esprili üslubuyla
ender rastlanan kişiliğini
fark ettim, sezdim, gördüm. Şimdi onu yıllarca
tanıdığımı söyleyebilirim” diye ifade eden
şair, “Hakikati arayarak
şiir yazalım bizim buralarda” diye seslendi ve
Semerci’nin “Gözlerim”
şiirini söyleyerek sahneden ayrıldı.
Krumovgrad (Koşukavak) yazarlarından İsma-
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Uykusuzluktan içi geçmiş ve bej renkli, kenarları küçücük, sanki
sıcaktan kurumuş kahverengi yaprak motifleriyle işlenmiş, incecik
halının üzerinde uyuyakalmıştı. Dört haftanın
yorgunluğunu taşıyordu
zayıf bedeninde on yedi
yaşındaki Hasret. Yine
de sitemli tek bir kelime
çıkmamıştı ağzından; ne
kendine, ne de ardı sırası kesilmeyen akraba ve
komşulara isyan etmişti
bu an’a kadar. Etmeyecekti de...Zaten oldum
olası, sürekli sitem eden,
vır vır eden herkese çok
sinirlenir, onlardan uzak
durmaya çalışırdı. Kime,
neden, niçin isyan ettiklerini anlamıyor, sürekli
etrafa ve hayata kara
gözlüklerle bakan o insanları sevmiyor, ısınamıyordu. Kendilerine
zarar verdikleri yetmiyormuş gibi, başkalarına da
zarar vermek istiyorlardı
Hasret’e göre. Sanki diğer herkesi de karamsar
edip, mutlu olacaklarmış
gibi. Oysa Hasret, daima
pozitif düşünen, her zaman her olaya iyi tarafından bakan ve umut dolu,
hayat dolu bir genç kızdı.
Saat gecenin üçüydü aniden uyandığında.
Pencerenin çıkıntısına
vuran yağmur damlalarının sesine yenik düşmüş, uyumuştu belli ki.
Küçüklüğünden beri o
sese dayanamaz, hayallere dalar, illa ki uyuyuverirdi; tıpkı kedilerin
sıcak sobaların yanına
yatıp uyudukları gibi...
Yorganın altındaki bedene dikkatlice baktı, kalp
krizi geçiren annesinin
nefesini dinledi; rahatladı. Yaşıyordu; nefes
alıyordu. O da, yedi ay
önce aniden vefat eden
çok sevdiği babası gibi
terk etmemişti onu. Ellerini semaya açtı ve bildiği tüm duaları okuyup,
Tanri’ya şükretti, yine,
yeniden...Korkuyordu;
yalnız kalmaktan, annesiz de kalmaktan çok
korkuyordu. Yalnızlığı
hiç sevmiyordu, çekemiyordu onun sinsi sessizliğini, onun siyahı andıran
rengini de. Gözü önünde hiç kımıldaman yatan,
hayatta tanıdığı en iyi ve
dürüst insan, en güzel
kadın, en iyi dost ve en
güvendiği arkadaşı vardı.
Ailecek uzun uzun yaptıkları akşam yürüyüşlerini düşündü Hasret annesine sevgiyle bakarak;
bir de sabahlara kadar
o tatlı ve tadına doyum
olmayan sohbetleri. Örnek bir aile olarak bilinirlerdi sakinliği, yeşilliği ve
akasya ağaçlarıyla ünlü
küçük semtte. En eski
sakinleri olduklarından

EDEBİYAT

Kırcaali Haber 3

Anne Yüreği
olsa gerek, herkes tarafından tanınan ve sevilen bir aileydi onlarınki.
Öyleydi de. Neleri konuşmazlardı ki bir araya
gelince, biten her günün

yorgunluğunu atmak için.
Bazen havadan sudan,
bazen de ‘derin konulardan’. Bazen de hayallerini kurarlardı beş yıldızlı
otellerde yemek pişirmenin, bazen de dünyayı
kurtarırlardı savaşlardan,
açlıktan, sefillikten, kötülükten... Hasret, en çok
adının neden “Hasret”
konduğunu merak ederdi. Rahmetli babası da
hiç bıkmadan defalarca
ablasının doğumundan
on yıl sonra dünyaya
geldiğinden dolayı, böyle bir isim seçtiklerini
gururla söylerdi. Birlikte
kahkahalar atarlardı hep
bir ağızdan, özellikle de
anne babasının o ilk tanıştıklarındaki ilginç dialoga. Rahmetli babası,
annesini ilk gördüğünde
çok zayıf olduğu için
beğenmemiş; evlenmek
için kilo alma şartı koşmuş. Annesi de, “Sen
çok kilolu olduğun için
beni çok zayıf görüyorsun. Halbuki, sen gayret
edip de biraz kilo versen,
benim bu boyuma göre
ne kadar normal zayıflıkta olduğumu anlarsın.
Yoksa sana varmam,
bilesin”, deyip topu babama atmış. Hüzünlündükleri zamanları da
olurdu elbette; her ailede
olduğu gibi. Ablası, her
zamanki gibi gereksiz
sorular sorup, babasının
canını sıkardı. Onun en
çok merak ettiği konu
ise, annesinin ayrıldığı
nişanlısıydı. Bu durumda, annesi susmayı tercih etse de, babası kısadan kesip, “İhanet eden
herkes bedelini ödemeli”, demekle yetinirdi
sadece. Ablası Melek,
başına buyruk, büyük

- Öykü -

sözünü dinleyeceği yerde tam tersini yapmaktan hoşnut olan birisiydi.
Onun tek güzel özelliği,

herkesin de söylediği
gibi, küçük kızkardeşini
her şeyden çok sevmesi ve anne gibi üzerine
titremesiydi. Yalan da
değildi ya; seviyordu.
Lakin bu, babasının vefatından iki hafta sonra
kocaya kaçmasına en-

gel olamamıştı yine de.
O günden beri görüşmemişlerdi. Belli ki anne ve
babasının onaylamadığı
bir evlilikti bu. Hasret,
ablasını çok özlemesine rağmen, aramamıştı. Kırılmıştı, üzülmüştü
aniden çekip gitmesine.
En çok da annesinin bu
duruma sebep olmasına. Haftalarca, aylarca
ağlamıştı ardından annesi. “O eve gelin gitmemeliydi”, diye üzülmüş
ve kalp krizinden dolayı
yataklara düşmüştü. O
ev neresiydi, neden nefretle bahsediliyordu ondan, Hasret çözemiyordu
hala. Ablası, defalarca
aramasına rağmen, annesi hiç bir şekilde cevap
vermemişti telefonlarına,
görüşmemişti kendisiyle.
“Zor günler geride kalır
elbette; sen gönlünü ferah tut!” rahmetli babasının çok sıkça kullandığı
bir cümleydi. Hasret de
bu günlerin çabuk geçeceğine inanıyordu.
Hasta annesinin öksürmesi ile Hasret’in “geç-

Oğullarıma
Yüzünüzü unutamadım oğullarım
O güzelim çocuk yüzünüzü.
Siyah dalgalı saçlarınızın sıcaklığı,
Hala avuçlarımın içinde.
Gözlerinizi unutamadım oğullarım,
O çiçek açan dipdiri gözlerinizi.
Gecelerime ışık veren bakışlarınızı.
Seslerinizi unutamadım oğullarım
O yüce “anne” sözceğinizi
Söyleyen sesinizi.
Taa gurbetten çınlıyor kulaklarımda
Dağ rüzgarları gibi.
Ellerinizi unutamadım oğullarım
O küçük çocuksu ellerinizi,
Gurbete giderken gözyaşlarımı
Silen o mis kokusu
Hala burnumda.
Sizi unutamadım oğullarım
Gurbet kuşlarım,
Hani gelecektiniz,
Odamı dolduracaktınız hani,
Bu ağran dizlerim,
Hasret kaldı kumral saçlı başınıza
Hasret kaldı okşamaya ellerim.
Nefize HABİB

miş zamana yolculuğu”
sona erdi. Saat altıyı
vuruyordu çok uzaklardan; şehir merkezindeki
o eski, herkesi kendine
hayran bırakan saat kulesinden. Hemen annesinin başucunda duran
ılık suyu uzattı ve içmesine yardımcı oldu. Annesi, bitkin ve hastalığın
vermiş olduğu etkiden
dolayı ufalmış gözlerle
kızına baktı; onun yalnızlıktan ne kadar çok
kork tuğunu hatırladı
yine. “Ben de ölürsem
ne yapar, ne eder bu
kız? Kim tutar elinden;
kime sığınır ihtiyacı olduğunda; kime anlatır
derdini, sevincini; kim
güldürür bu güzel yüzü,
bu ela gözleri; kim siler
boncuk boncuk dökülen
incileri gözlerinden? “,
diye düşündü, sanki öleceğini hissedercesine.
Şu an ağlarsa Hasret’in
de kalbinin kan ağlayacağını bildiği için kendini
zor da olsa tuttu. Kızının
küçücük elini sımsıkı
tuttu, asla bırakmak istemezcesine... Konuştular;

annesi ilk defa ayrıldığı
nişanlısı hakkında derin
derin nefes alıp vererek
konuştu. Fazla ayrıntıya
girmeden, eskileri kurcalamadan, sadece onu
en yakın arkadaşıyla
sarmaş dolaş bir halde
gördüğünü anlattı. Daha
sonra, gözünün içine büyük bir minnet ve umutla
bakan kızına bir adres
yazdırıp, kendisine bir
şey olursa oraya gidebileceğini soyledi. Hasret,
adresin kime ait olduğunu sormadı, bilmek istemedi bile... O, annesinin
bu durumu atlatacağına
inanıyordu, tıpkı bu güne
kadar kolayca atlattığı
her şey gibi; üstünden
geldiği onca şey gibi. O
sabah annesi sadece su
içmek istedi, su içmek
ve uyumak. Kızının her
iki yanağından öpüp, derin bir uykuya daldi. Bir
daha da hiç uyanmadı...
Hasret, c ena zeden
sonra annesinin son isteğini yerine getirmek
için, yazdığı adrese gitti.
Zili iki defa çaldı. Kapıyı açan sadece bir kaç
aydır görmediği ablası
değil, rahmetli annesinin eski nişanlısının geliniydi.
Şefika REFİK

Yılların Serenadı
İnişli – çıkışlı yolların
Yolculuğu yormuş olacak
Durhan’ın deyimiyle
Sonbahar kalbimi çaldı çalacak
Bende kalan sarılardan öte
Yeşillerde amansızca aldı alacak
Belli ki, çaresizlikler başlayacak
Oysa, tüm mutlulukları
Avuçlarımıza almış gibiydik
Hayaller beşiğinde sallandık
Yıllar yılı gücümüzle dik
Hep iyi günler gelir diye
Sekseninci yıllara nice inandık
Meğer, herşeyin bir çocuksu ve saflığın hayali
Olduğuna şimdi gerçekten kandık
Hayat kavgası peşinde
Olsun diye tatlı aşım
Koşarken yıllar yılı
Habersiz ömrümün eşiğinde
Yılların serenadı – altmış altı yaşım.
Hüseyin MÜMÜN
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Sofya'da Aşure Günü Kutlaması

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün
başkent Sofya’daki Banya
Başı Camisi’nin parkında
“Aşure Günü Kutlaması”
adı altında düzenlediği
etkilikte halka aşure dağıtıldı.
Törende konuşan Başmüftü Mustafa Aliş Haci,
Bulgaristan’da bu anma
töreninin her yerde yapıldığını belirterek, “Bütün
Bulgaristan Müslümanları aşure yapmak suretiyle
bunu kutluyor, anıyorlar
ve inanıyorum ki bizden
sonra da gelenler aynı
istikamette devam edecekler” dedi.
Sofya Bölge Müftüsü
Mustafa İzbiştali de 3
yıl önce aynı yerde ırkçı
ve aşırı milliyetçi ATAKA Partisi taraftarlarının
cuma namazına gelen
Müslümanlara saldırdıklarını anımsattı.
Törene katılan Bulga-

ayakta, bir ve birlikte durmanın önemini, beraberliğin eşsiz değerini yeniden anımsatıyor. Büyük
Türk mutasavvıfı Yunus
Emre’nin bir şiirinde Hz.
Hasan ve Hz. Hüseyin’i
‘Arş’ın İki Gölgesi’ olarak
anması, topraklarımızda
kök salmış ehlibeyt sevgisinin önemli işaretlerindendir.”
Aşure dağıtma etkinliğine Sofya’da görev yapan
Müslüman ülkeleri diplomatları ile katılan Türkiye Büyükelçiliği Sosyal
Ateşesi Dr. Ulvi Ata da
AA’ya yaptığı açıklama-

ristan Ortodoks Kilisesi
temsilcisi papaz Angel,
ve İsrail Dini Konseyi
Başkanı Robert Cerasi de Bulgaristan’daki
başlıca dinlerin birbirinin
önemli günlerine saygı

duyduklarını ifade ettiler.
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe, Muharrem ayının 10.
günü dolayısıyla yayınladığı bildiride şu ifadelere
yer verdi:

“Hz. Hüseyin’in ve pek
çoğu ehlibeytten Kerbela şehitlerinin acılarını
yüreklerimizde hissediyoruz. Kerbela’nın acısı
bizlere zulüm, haksızlık
ve adaletsizlik karşısında

Başmüftü Mustafa Hacı: “Bulgaristan Müslümanları,
Yakın Doğu’daki şiddeti desteklemiyor”

Pazarcık şehrinin Roman Mahallesi’nden
çocukların çekilen bir
klipte İŞİD’in bazı hareketlerini taklit ettiklerine dair ihbarıyla ilgili
Başmüftü Dr. Mustafa
Hacı, Bulgaristan Ulusal Radyosu’na verdiği
demeçte, “Başmüftülük
camileri kontrol etme
mekanizmasına sahip
değil. Bizler sözde “İslam Devlet”i adı altında terörist eylemlerde
bulunan örgütü çoktan
kınadık” dedi.
Belirttiğine göre Pazarcık’taki söz konusu

cami özel mülk statüsündedir ve Başmüftülüğün bu camide olup
biteni kontrol etme yetkisi yoktur.
Mustafa
Hacı,
Başmüftülüğün
Bulgaristan’da huzurun
ve barışın korunmasından yana olduğunu
belirterek, “Müslümanlara bu olaylardan uzak
durmaları ve şiddet
çağrısında bulunan yabancı güçlerin ülkeye
girdiğine dair belirtiler
olduğunda hemen yetkili makamlara bildirmelerini söylüyoruz” dedi.

İŞİD’e Bulgarların da
katıldığı haberleri konusunda Başmüf tü,
Bulgaristan vatandaşların bu terörist örgütüne katıldığına dair her
hangi bir bilgisi olmayıp
muhtemelen bu kişilerin
kim olduğu ve gruba
nasıl ulaştığına dair de
bilgiye sahip olmadığını
söyledi.
Mustafa Hacı, dünya
çapında görülen radikal
hareketleri yorumlamak
istemediğini ifade etti.
Belirttiğine göre çoğu
durumlarda dünyada
görülen bu hareket-

ler siyasi sebeplerden
kaynaklanıyor, din ise
siyasetten ayrı kalıyor.
Başmüftü, “Bulgaristan
ve dünyada gelişen siyasi olaylara karşı camilerde her hangi bir
ilgimiz yok. Bulgaristan
Müslümanları genel
olarak Yakın Doğu’da
yapılan şiddeti desteklemiyor” diye altını çizdi.
Kırcaali’de yatılı Kuran
Kursu gerçekleştirilen
yurdun Başmüftülüğe
bağlı olmadığını belirtti.
Başmüftü, “Bizden bu
yurt için Kuran Kursu
öğreticisi istendi, bizler
de böyle birini sağladık.
Fakat yurt kapatıldıysa,
kursa devam edilmesi
mümkün değil” dedi.
Mustafa Hacı, “Başmüftülüğün Ruse
(Rusçuk), Momçilgrad
(Mestanlı) ve Şumnu’daki imam hatip liseleri bünyesinde öğrenci
yurtlarına sahip. Fakat
18 yaş altı küçüklere
Kuran okutulan kursların mevcut olmadığını,
bizlerden hoca talep
edildiğinde ders programları tamamen bizim
tarafımızdan hazırlanıyor ve bu durumda ders
içeriği kontrol ediliyor.
Başmüftülükte eğitimden sorumlu görevliler
var. Onlar anlaşmaları
imzalayıp, hocaları belirliyor” diye ifade etti.

da, “Muharrem ayı deyince, bütün Müslümanlar yürekten Kerbela’dan
ibret sahnesini ölü dünyadan tekrar canlandırıyorlar ve oradan bir ders
alıyorlar.
Dünyanın neresinde
olursak olalım, Kerbela
hepimize, ‘gelin, kardeş
olun, düşmanlıkları, art
niyetleri bir kenara bırakın, selamlaşın, birbirinize tebessüm edin ve bu
gök kubbeyi, bu yeryüzünü yaşanabilir bir hale
getirin’ diye bir mesaj veriyor” diye konuştu.
Anadolu Ajansı

Gümrük Operasyonu
Geçişleri Aksattı
Lesovo gümrüğüne operasyon düzenlenmesi sonucu Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda yaklaşık 10
kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. Kapıkule’den sonra Türkiye’yi Bulgaristan’a bağlayan ikinci önemli
sınır kapısı olan Hamzabeyli’de TIR geçişi adeta
çileye döndü.
Bulgaristan güvenlik güçlerinin Lesova gümrük
kapısına düzenlendiği operasyonda, çok sayıda
gümrükçü gözaltına alındı. Operasyonun ardından, personel sayısının düşmesi ve sıkı denetimlerin başlaması Türkiye ile Bulgaristan arasındaki
geçişlerde aksamalar meydana getirdi.
Kapıkule’ye göre daha az yoğunluğu bulunan Hamzabeyli’de, uzun TIR kuyruğu oluştu.
Hamzabeyli’den çıkış yapmak isteyen TIR sürücüleri bekleyişlerini sürdürüyor. Hamzabeyli yolunda çıkış yapmak için TIR sürücüleri duruma tepki

gösterdi.
Sıranın kendisine gelmesini bekleyen sürücülerden Zihni Salih, iki günden beri gümrük kapısı
yolunda beklediğini, Bulgaristan tarafının çalışmaması nedeniyle bu kadar beklediklerini ifade etti.
İki günden bu yana beklediğini belirten Sabri Özkul ise “Bulgaristan’da gümrükçüleri yakalamışlar.
Ondan çalışmıyorlar. İki gündür 500 metre ancak
ilerleyebildim” dedi.
Salim Kasım ise pazartesi gecesinden beri beklediğini ifade ederek, içeride ne sorunun olduğunu
bilmediğini ve kendilerine kimsenin bir şey söylemediğini anlattı. Pazartesi günü gümrük kapısı
yolunda geldiğini anlatan İhsan Terzi ise “O günden bu yana bekliyoruz. Saatimiz de bitiyor. Yol
kenarında yatıyoruz. Bulgaristan çalışmıyor. Bizim
taraftan kaynaklanmıyor. Bulgaristan’da memurlar
yakalanmış diyorlar. Bulgaristan şu an ağır ağır
arabaları alıyor. Hepsini x-raya sokuyor ve kontrol
yapıyor” diye konuştu.
CIHAN
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Üç altyapı projesiyle Momçilgrad’ın Makas
yoluyla bağlantısı kolaylaşacak
Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Meclisinde
yapılan oylama ile Yol
Altyapısı Kurumu’nun
Momçilgrad-Krumovgrad yol kesiminde yeniden yapılandırma ve
onarım çalışmaları yapılması üzere Bölgesel
Kalkınma Opresyonel
Programınca finanse
edilmesine aday olunması onaylandı. Olağan
oturumda kabul edilen
gündem maddesi meclis üyeleri tarafından oy
birliğiyle destek gördü.
Belediye, onarılan “Rodopi” stadyumu bölgesinden Bodka köyü ve
Karamfil (Kulfalı) köyünden Krumovgrad’a kadar
uzanan ulusal karayolu
kesiminin yeniden yapılandırılması için aday
olacak.
Momçilgrad Belediye

onarıldığını söyledi.
Mali kaynaklar, Kırsal
Kesimlerin Kalkınması
Programı kapsamında
tahsis edilmiştir.
Şu ana kadar Zagorsko (Sulumlu)-Sadovitsa
(Sadovitsa) (2,780 km),
Sedlari (Semerciler)Gradinka (1,255 km)
ve Raven (Yeni Cuma)Bivolyane (Mandacı)
köyleri (8, 37720 km)
arasındaki yol kesimleri
onarılmıştır.
Momçilgrad Belediyesi birkaç gün önce en
önemli projelerinden
biri olan uluslararası
Makas yoluna bağlaBaşkanı Akif Akif, yol
kesiminin komple onarımıyla her gün yolculuk
yapan yerlileri ve Krumovgrad İlçesinde mal
taşımacılığın kolaylaştı-

rılacağını vurguladı.
Belediye Başkanı, ilçe
yol ağında en büyük
uzunlukta olan ve komşu Krumovgad İlçesi
ile direkt bağlantı sağ-

layan Zvezdel (Güren)
ve Nanovitsa (Alibey
Konağı) köyleri (11,980
km) arasındaki kesimin
artık Momçilgrad Belediyesinin bir projesiyle

Momçilgrad Belediyesi, maddi durumları iyi
olmayan ailelerin evlerini sigorta yaptırıyor

Momçilgrad (Mestanlı)
Belediyesi maddi durumları iyi olmayan ev
sahiplerinin konut sigortası yaptırmalarına ilişkin
kampanya başlattı. Konut sigortası, yangın ve
doğal afetlere karşı yaptırılıyor. Böyle felaketlerde evin zarar görmesi
halinde sigorta yapan
kuruluş 10 000 levaya
kadar tazminat ödeyecek. Bu fikir Momçilgrad
Belediyesi yönetiminin
muhtar ve vekilleriyle
gerçekleştirdiği haftalık
toplantısında doğmuştur.
Doğal afetlerden zarar

gören ailelere yardım etmek için yapılan girişimlerle birlikte muhtarlar
yönetim önünde bölgede
meydana gelen yangınları da ortaya atıyor. Gradinka, Lale (Karaköy),
Çukovo (Tokmaklıdere)
ve Konçe (Atalan) köylerinde çıkan yangınlarda
birçok ev yanmıştı.
Momçilgrad İlçe merkezinde çıkan yangında
alevler az kalsın bütün
bir apartmanı küle çevirecekti. Gönüllülük girişimleri toplumda popülerlik kazandı ve dünyanın dört bir yanına dağılı

hemşehriler tarafından
destek gördü.
Belediye Başkanı Akif
Akif, “Artık en düşük geliri olan ailelere yardım
amaçla felaketlerden
korunmak için konut ve
eşya sigortası yaptırmak
konusunda ilk adımları
attık. Uzmanlarımızın
görüşüne göre konut sigortası yaptırılması afet
ve yangınlarda zarar
gören veya mülk kaybedenlerin daha iyi tazminat edilmesini garanti
edecektir” dedi.
Kampanyanın başından
bu yana ilçe sınırları da-

hilinde bulunan çeşitli
yerleşim yerlerinde 10’u
aşkın eve sigorta yapılmıştır. Köy muhtarları,
maddi durumu iyi olmayan ailelerin listelerini
hazırlamaktalar.
İncelemelere göre
Bulgaristan’da düşük
gelirlerin etkisiyle sık
sık insanların mülkünü
sigorta ettirmeyi arka
plana bıraktıkları görünüyor. Fakat son yıllarda
sigorta kuruluşları konut
sigortasına ilişkin uygun
teklifler sunuyor. Bunun
sebebi, aile gelirlerinin
kısıtlı olduğu anda yangın, sel veya soygun sonucunda aniden çıkan
giderlerin karşılanmasının zor olacağından kaynaklanıyor.
Konut ve eşya sigortası yaptırmak sel, deprem
ve yangından korunmak
için en güvenli yoldur.
Çeşitli risklere karşı konut ve taşınmaz mülk
sigortasına ilişkin en
uygun paket sigorta uygulamalarının tutarı 20
leva. Çeşidine bağlı olarak sigorta tazminatlarının miktarı 5 ile 80 bin
leva arasında değişiyor.
Kırcaali Haber

nacak yeni bir yol kesiminin inşaatını başlattı.
Yeni yolun yapımından
sonra Momçilgrad ve
Krumovgrad üzerinden Makas Gümrük
Kapısı’na yolculuk yapanların alacağı mesafe 10 kilometreden fazla
kısalacak. Şu anda iki
ilçe ile Makas Gümrük
Kapısı arasındaki yol
bağlantısı Cebel Durağı
üzerinden gerçekleştiriliyor.
Bu üç projenin gerçekleştirilmesi nüfusun
konforlu ve rahat bir
şekilde yolculuk yapmasından başka Momçilgrad ve komşu ilçelerin
de gelişimine oldukça
yardımcı olacak.
Kırcaali Haber

Cebel’de afetlerden koruma
semineri düzenlendi
Kırcaali Valisi Biser Nikolov, Bölge Yangın Güvenliği
ve Nüfus Koruma Müdürlüğü tarafından düzenlenen
afetlerden koruma seminerine katıldı. Cebel (Şeyhcuma) ilçesinde düzenlenen seminer Vali tarafından
doğrulanan gönüllü kurtarma ekiplerini geliştirme planı
doğrultusunda gerçekleştirildi.
Sel, sağanak yağmur, mikro barajların taşması, kurtarma eylemleri ihtiyacı ve 100 kişinin tahliyesi planları

oynandı. Somut durumda Bölge Yangın Güvenliği ve
Nüfus Koruma Müdürlüğü, Cebel Belediye Başkanı
Bahri Ömer, İlçe Doğal Afetten Korunma Merkezi ve

Cebel’de oluşturulan gönüllü kurtarma ekibinin yapması gereken eylemler ele alındı. Seminerde ildeki
belediyelerin temsilcileri de yer aldılar.
Daha sonra Plazişte (Kayrak-Seydeli) mikro barajında
Bölge Yangın Güvenliği ve Nüfus Koruma Müdürlüğü
ve gönüllü kurtarma ekibinin katıldığı tatbikat yapıldı.
Kırcaali Haber
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Bursa’da, Bulgaristan’dan zorunlu göçün 25. yılı Forumu
Mümin Ceyhan Bursa
Kültür Kaynakları Araştırma Kütüphanesi’nin
ev sahipliğinde
Bulgaristan’dan zorunlu göçün 25. yılında bir
forum düzenlendi.
Nilüfer Belediyesi,
Uludağ Üniversitesi,
Balkan G öç menle ri Kültür ve Dayanışma Der neği (BA LGÖÇ ) ile Büyükşehir
Belediyesi’nin desteklediği foruma Türkiye’den
ve yurt dışından akademisyenler, araştırmacılar ve göçü bizzat
yaşayan çok sayıda
soydaş katıldı.
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey,
Mümin Ceyhan ve
Bal-Göç Genel Başkanı Doç. Dr. Yüksel

Özkan’ın açılış konuşmaları ile başlayan
forumun moderatörlüğünü Prof. Dr. Hüseyin

Mevsim yaptı. Forumun
konuşmacıları Bal-Göç
Genel Başkan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. İs-

Türkçe Öğretmenleri
Gümülcine’de Buluştu
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği ve Batı
Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’nin
ortaklaşa düzenledikleri

“Eğitim ve Temel İnsan
Hakları Çerçevesinde
Bulgaristan’da Türkçeye
yönelik Dil Politikaları”
konulu panel düzenlendi.
Yapılan panele “Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Sami
Toraman, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği Başkanı Mehmet
Emin, D.E.B. Partisi Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
BAKEŞ Başkanı Galip
Galip, Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Koray Hasan, Balkan
Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı
Zülfettin Hacıoğlu, Rodop
Eski Milletvekili Mustafa
Mustafa, Doğu Trakya
Makedonya Eyalet Meclis

üyesi Av. Önder Mümin,
BTTÖB ve BTAYTD Yönetim Kurulları ve üyeleri
katıldı.
Açılış konuşmasını Batı

Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Sami
Toraman ve Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği Başkanı Mehmet
Emin yaptı. Ardından
D.E.B. Partisi Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, BAKEŞ Başkanı Galip Galip,
Balkan Rumeli Türkleri
Konfederasyonu Genel
Başkanı Zülfettin Hacıoğlu söz alarak panelin verimli olması temennisinde
bulundular.
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı
Sami Toraman konuşmasını yapacak olan Güney
Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Dernek Başkanı Harun Bekir’i tanıtan kısa özgeçmişini dile

getirdi. Daha sonra sözü
Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Dernek
Başkanı Harun Bekir’e
verdi.
Har un Be kir “Eğitim ve
Temel İnsan
Hakları Çerçevesinde
Bulgaristan’da
Türkçeye
yönelik Dil
Po l i t i k a l a r ı ”
konulu sunumunu yaptı.
Bulgaristandaki Türklerin
Türkçe eğitiminin kanunlarını, uygulamalarını ve
sorunlarını
eğitimcilere ve
eğitime gönül veren dinleyicilere sundu. Konuşmasının konu başlıklarında Bulgaristan’da Türkçe
öğretmenleri Türkçe öğrenilmesini, etnik azınlık
kimliklerinin kullanılmasını desteklediklerini, ilköğretimde 1ve 8. sınıfa
kadar belediye okullarında Türk dili Seçmeli ders
olarak okutulduğunu, yeni
ders yılında Türkçe kitaplarının okullara ulaşması
gayretinde olduklarına
işaret etti. Bulgaristan’da
Türkçenin ikinci büyük
dil olduğunu belirterek
ailelerinde buna destek
olmaları gerektiğini belirten bir sunup yaptı.
Kırcaali Haber

mail Selimoğlu, Doç.
Dr. İbrahim Yalımov,
Yard. Doç. Dr. Seher
Boykoy, Dr. Vildane
Özkan, Gazeteci Rıdvan Tümenoğlu, şair
Hilmi Haşal ile Nilüfer
Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü
Tarih ve Turizm Bürosu

sorumlusu Onur Ulutaş, göçün uluslararası ilişkiler boyutu, sivil
toplum yönü, Bulgaristan hükümetlerinin Türk
azınlık üzerindeki politik uygulamaları, edebi
boyutu ve 1989 göçünün Bursa basınında
yansımalarını ele aldı.
Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu (BRGK) Genel
B a ş k a n Ya r d ı m c ı sı Zülkef Yeşilbahçe
Bulgaristan’da yaşayan
Türkler üzerinde asimilasyon politikalarının
devam ettiğini söyledi.
Yeşilbahçe, “Bundan
15 -20 yıl öncesine
kadar Bulgaristan’da
Türkçe eğitim gören
Türk çocukların sayısı
yüz binlerle ifade edilirken, bugün bu rakam
onbin civarında. Bu da
asimilasyon politikasının devam ettiğini en
dikkat çekici örneğidir”
dedi.

Yard. Doç. Dr. Seher
Boykoy da, yaşanan
acıların tekrarlanmaması için Balkan göçlerinin derinlemesine
araştırılabilmesi için
üniversitelerde bu konuda uygulama ve
araştırma merkezlerinin acilen kurulması
gerektiğini ifade etti.
“Nilüfer Belediyesi
Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi” kapsamında hazırlanan göç
konulu belegesel gösterildi topladı. Göçün
psikolojik ve sosyolojik
boyutlarını göçmenlerin ifadeleriyle aktaran
belgeselin ardından
konuşmacılar tebliğ
sundu.
Ayrıca Muhittin Tüylüce koleksiyonuna ait
göç fotoğrafları ile Zülkef Yeşilbahçe’nin derlediği gazete kupürlerinden oluşan bir sergi
açıldı.
IHA

Nuri Turgut Adalı, devlet
nişanı ile onurlandırıldı
Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, 23 kişiyi 1.derece Kamu
Yararına Hizmet Nişanı

Monova, Todor Tsanev,
Petır Manolov, Zeynep
Keleş, Alfred Moskolo,
Sabri İskender ve Ge-

ile onurlandırdı. Ödüllendirilen komünizm
muhalifleri arasında
Bulgaristan Türklerinin
meşalesi Nuri Turgut
Adalı ve Kırcaali doğumlu Blagoy Topuzliev
de bulunuyor.
C u m h u r b a ş k a n lı ğ ı
Sarayı’nda düzenlenen
resmi törende Tsonka
Burkova, Albena Velkova, Todorka Bobeva,
Evgeniya Jeleva, Stefka

orgi Sarıivanov’a devlet
nişanı verildi.
Devlet Başkanı 1.derece Kamu Yararına Hizmet Nişanı ile Blagoy
Topuzliev, Vyara Georgieva, Dimitır Ambarev,
Edward Genov, Rumyana Uzunova, Stefan
Vılkov, Georgi Zarkin,
Vasil Uzunov, Kostadin
Sıbev, Prof. Yordan Todorov, Dimitır Vlayçev
ve Nuri Adalı onurlan-

dırıldı.
Onlara bu nişanla
Bulgaristan’da sivil toplumun geliştirilmesi ve
güçlendirilmesi, demokratik
temellerin atılması ve hak
ve özgürlüklerin korunmasına verdikleri
katkıdan dolayı onurlandırılmışlardır.
Bu ödülün taşıyıcıları totaliter komünist
rejim döne minde baskıcı
yöntemler ve
vatandaş haklarının çiğnenmesine karşı
gelen isimlerdir.
Düzenlenen ödül töreninde Cumhurbaşk a n lı ğ ı S a r ay ı’n d a
Bulgaristan'ın demokratik şekilde seçilen
birinci Cumhurbaşkanı
Dr. Jelü Jelev ve 19972002 döneminde Bulgaristan Cumhurbaşkanı Petır Stoyanov hazır
bulundular.
Kırcaali Haber
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Orkestra Şefi Gürer Aykal Bulgaristan'da
Orkestra Şefi Gürer Aykal, Bulgaristan Ulusal
Radyosu (BNR) Senfoni
Orkestrası'nı yöneterek
Sofyalı sanatseverlere
unutulmaz bir gece yaşattı.
BNR'nin kuruluşunun
80. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde verilen
konserde Felix Mendelssohn, Richard Strauss
ve Johannes Brahms'ın
eserleri seslendirildi.
Bulgaristan’da en iyi
akustiğe sahip "Zala Bulgaria" salonundaki konserde Gürer Aykal, korno
sanatçısı Yasen Teodosiev ve senfoni orkestrası
sanatçıları dakikalarca
alkışlandı.
Konseri, eşi Boryana
Tabakova ile izleyen BNR
Senfoni Orkestrası Şefi,
eski Kültür Bakanı Emil
Tabakov, yıllardır tanıdığı
Türk meslektaşı Aykal’ı,
büyük bir müzik dehası
olarak niteledi.
Gürer Aykal’ın daha
önce de Bulgaristan’ı
konser vermek üzere ziyaret ettiğini belirten Tabakov, AA’ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Yıllardır Gürer Aykal’ın
profesyonelliğini, yete-

birlikte oldum. Zaten konservatuvarda ben keman
okurken (Bulgar kemancı)
Emil Kamilarov geldi. O
zaman başladı Türkiye’ye
Bulgaristan’dan sanatçılar gelmeye, sonra… zaten kaynaştık.’’
Bugünlerde Türkiye’de
orkestralarda çok sayıda
Bulgar sanatçının çaldığını, sanatta da iki ulusun
iç içe olmasından dolayı
mutlu olduğunu söyleyen
Aykal, şöyle devam etti:
"Bu iki ulusun,
Atatürk’ün dediği gibi,

neğini ve orkestrayla çalışma başarılarını tanıyorum. Bu yüzden de kendisini Bulgaristan'a davet
ettim. Kendisi bu akşam
çok başarılı ve mükemmel bir konser verdi. Orkestrayla çok iyi uyum
sağladı."
Her konserde orkestranın düzeyi ne olursa olsun, orkestra şefinin yeteneğiyle kendini gösterdiğine işaret eden Tabakov,
"Burada Gürer Aykal’ın bir
kez daha yüksek profesyonellik ve ustalığını ve

müzisyen olarak dehasını
gördük’ diye konuştu.
"Atama olan borcumu
ödemiş gibiyim"
Konser sonrası izlenimlerini paylaşan Aykal,
Mustafa Kemal Atatürk'ün
geçmişte bir dönem görev
yaptığı başkent Sofya’da
Bulgar sanatseverlerle
buluşmaktan duyduğu
mutluluğu dile getirdi.
Gürer Aykal şöyle konuştu:
"Bulgaristan’ın bizde ayrı
bir yeri vardır, Atatürk’ten
ötürü. Atatürk burada gö-

revdeydi. Görevde olduğu zaman operalara gitti.
Buradaki sanat yaşamına
tanık oldu, özen duydu
ve gelecekteki kuracağı
cumhuriyette bu gibi sanat dallarını kuracağını
düşündü. Bence bütün
bunlar Sofya’dan başladı.
O nedenle bizim, bütün
sanatçıların Bulgar sanatçılara karşı çok büyük bir
sempatisi vardır. İnanın
bunu bir başka komşuda
bu kadar bulamazsınız.
Öğrencilik yaşamımda
birçok Bulgar sanatçı ile

Türklerin bir partide
toplanmasına neden
oluyor. Bu kutuplaş-

veya vali olması için
teklifte bulunmadığını
kaydetti.

nun, ülkedeki Türklere
HÖH dışındaki siyasi
partilerde temsiliyet
hakkı tanınmamasından kaynaklandığını
savunan Mümin, Türklerin sadece HÖH'e oy
vermekle suçlandığını
ancak HÖH dışındaki
siyasi partilerin kapılarını Türkler için kapalı
tutmaya devam ettiklerini söyledi. Mümin,
"Bulgaristan'da bilinçleri 19. asrın sonlarına
kilitlenmiş insanlar var
ve bu insanlar toplumun lokomotifi olmak
istiyor. Ayrımcılık Bulgar toplumunu zehirliyor" dedi.
Bulgaristan'da Türk ve
Müslümanların siyasi
temsilcileri konumundaki HÖH ile Hürriyet
ve Şeref Halk Partisi
(HŞHP) dışındaki siyasi
partilerin üst yönetimlerinde Türkler bulunmuyor. Nüfusu 7.3 milyon
olan Bulgaristan'da
resmi olmayan verilere
göre yaklaşık 1 milyon
Türk yaşıyor.

Siyasi partiler Türklere temsiliyet hakkı tanımıyor
Bulgaristan Sosyalist
Partisi (BSP) Yüksek
Konseyi Üyesi ve Kırcaali Vali Yardımcısı
Nazmi Mümin, ülkedeki
siyasi partilerin, kapılarını Türkler için kapalı
tutmaya devam ettiklerini söyledi.
AA'ya açıklamalarda
bulunan Mümin, üyelerinin çoğunu Türklerin
oluşturduğu Hak ve
Özgürlükler Hareketi
Partisi (HÖH) dışındaki partilerin Türkleri
görmezlikten geldiğini
belirtti.
Bulgar siyasi partilerinin Türklere açık olduklarını beyan etseler
de hala kendilerinden
farklı olanları eşit haklara sahip vatandaş
olarak kabul edemediklerini belirten Mümin,
"Türkler, HÖH dışında
alternatif aradıklarında
her zaman birileri ortaya çıkarak aşırı milliyetçi ve ırkçı söylemlerle
kamuoyunu meşgul
ediyor ve etnik gerginlik yaratıyor. Bu durum

manın ise toplum ve
Bulgaristan için yararlı
olduğunu düşünmüyorum."
Bulgar par tilerin
Türklere kapalı olduğunu ifade eden Mümin, kendi partisinden
örnek verdi. BSP'nin
parlamento grubunda
Türk isimli tek bir milletvekilinin olmadığını
söyleyen Mümin, partisinin hiç bir zaman
Türk kökenli birini bakan, bakan yardımcısı

Diğer partilerin de
ülkedeki Türklere yaklaşımında farklı bir tutum göstermediklerine
işaret eden Mümin,
"Ülkedeki Türkler, ne
merkezi yönetimden ne
de yerel yönetimlerden
izole edilebilir. Edilirse
toplumda derin ayrımcılık meydana gelir. Bu
da devletin istikrarı açısından sağlıklı değil"
dedi.
Bulgaristan'ın siyasi
hayatında büyük soru-

sonsuza kadar dost kalması gerektiğine ben
de inanıyorum. Bunun
gereği olarak da bu
gece verdiğim konserde
sanki kendi orkestramı
yönetiyormuşum gibi,
Atatürk’ün bulunduğu bir
kentte bir Türk orkestra
şefi olarak onun istediği
düzeyde bir görev yaptım,
onun istediği düzeyde bir
konser yönettim. Atama
olan borcumu ödemiş gibiyim. Hiçbir zaman ödeyemem ama..."
Anadolu Ajansı

Kamu Denetçisi Hakif
Emin, liselilerle görüştü
Kırcaali Kamu Denetçisi (Ombudsman) Hakif
Emin, Hristo Botev Yabancı Diller Lisesi’nin 11.sınıf
öğrencileriyle görüştü. Görüşme büyük ilgi gördü.
Kamu Denetçisi, katılımcılara kurumun kuruluşu
hakkında bilgi verdi, karşılaşılan en acı sorunlar,
kuruluşundan bu yana geçen 6 yıl içerisinde yardıma başvuran vatandaşlardan alınan ihbarlar ve
şikayetleri paylaştı. Çok sayıda Kırcaaliler, ilçede
ve diğer altı ilçede yaşayan birçok vatandaşın da il
çapında bu görevde tek olan Kamu Denetçisi’nden
aradıkları yardımı gördükleri belirtildi.
Deneyim şunu gösterdi ki, vatandaşların kolay
ve ücretsiz erişimleri olan bir kamu denetçisine
ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü bu kişi belirli bir sorunun
çözülmesi yönünde toplumla yerel yönetim arasındaki iletişimin kolaylaştırılmasını sağlıyor.
Yabancı Diller Lisesi öğrencileriyle dostane bir
ortamda gerçekleşen sohbette insanların büyük
bir ölçüde kendi hak ve yükümlülükleri hakkında
bilgi sahibi olmadıkları anlaşıldı.
Onlar sorunlarına çözüm bulmak için sık sık
mahkemeye başvuruyorlar. Yıllar içerisinde Kamu
Denetçisi hareketleriyle kurumun itibar sahibi olmasına katkı sağladı. Hakif Emin, insan hak ve özgürlüklerin savunulması, vatandaşlarla ilişkilerde
açıklık ve şeffaflık için koşullar yaratılmasına yönelik Belediye ve Valilik kurumları, yerel topluluklar
ve sivil toplum kuruluşları ile başarılı etkileşim ve
koordinasyon içerisinde çalışarak bunu başardı.

Şumnu'da bilgi
yarışması düzenlendi
Kuzey ve Doğu Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği tarafından Şumnu'da 18 Ekim 2014
tarihinde çocuklar için bilgi yarışması düzenlendi.
Etkinlikte, T.C. Buraz Başkonsolosu Niyazi Evren
Akyol şeref konuğu oldu.
Şumnu'ya bağlı Emberler (Kliment), Yazla (Lyatno) ve Bohçalar (Kaolinovo), Rusçuk'a bağlı Beyalan (Smirnenski), Silistre'ye bağlı Doğcalar (Paisievo), Burgaz'a bağlı Karaeseköy (Snyagovo), Hacıoğlu Pazarcık'a (Dobriç) bağlı Kilikadı (Zırnevo)
ve İslimiye'ye (Sliven) bağlı Alvanlar (Yablanovo)
köylerinden toplam 45 öğrencinin katıldığı söz
konusu etkinlikte edebiyat ve genel kültür soruları soruldu, etkili şiir okuma yarışması yapıldı ve
drama bölümünde konulu skeçler, halk şarkıları
ve dansları sergilendi. Yarışmanın sonunda, tüm
katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
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Büyükelçi Süleyman Gökçe'nin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü
ebediyete intikalinin 76. yıldönümünde saygı ve rahmetle
anıyoruz.
Atatürk, üstün askeri komutan
niteliklerini, devlet kurucu siyasi
liderlik vasıflarıyla birleştirmiş;
bu suretle, insanlığın ortak
hafızasında müstesna konum
kazanmış seçkin ve saygın önderler arasındadır.
Muzaffer komutan sıfatıyla barışı Türk Milleti’ne ve Dünya’ya
hediye eden Gazi Mustafa Kemal, ileri görüşlü ve yenilikçi bir
sivil devlet adamı kişiliğiyle evrensel değerlere dayalı Türkiye Cumhuriyeti’ni inşa etmiştir.
Atatürk, hem Türkiye’nin hem
çağdaş ve demokratik uluslar

milletiyle gelişmesi, kalkınması
ve örnek ülke olması için büyük
çaba harcamıştır.
Bu çabalar karşılıksız kalmamış, Türk Milleti’nin şükranını, Bulgaristan’ın da arasında
bulunduğu tüm dost ülkelerin
saygısını ve hayranlığını kazanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti, tarihten
gelen engin birikimi ve deneyimiyle, zengin kültürel mirası ve
dinamizmiyle, karşılaştığı tüm
sınamalara karşın bugün örnek bir ülke haline gelmesini,

topluluğunun ortak evlâdıdır.
Atatürk, yaşamı boyunca
uluslararası alanda savaş yıkımının yerini, karşılıklı saygı

ve işbirliğinin, ortak gönencin,
adil ve evrensel barışın alması
için liderlik üstlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin devleti ve

İlhan Küçük, Liberal Enternasyonal
İnsan Hakları Komitesi Üyesi Seçildi

Filibe’de Atatürk’ü anma etkinlikleri

Ulu Önder Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ü, ölümünün
76. yıldönümünde anmak
üzere T.C. Filibe Başkonsolosluğunda, vatandaşların ve
soydaşların katılımıyla, bir
anma töreni düzenlendi.
Tören saygı duruşu ile başladı, akabinde Muavin Konsolos İmren Kaygısız günün
anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Muavin Konsolos Kaygısız konuşmasında,
Mustafa Kemal’in en büyük
eseri olan Cumhuriyet’in ifade ettiği anlama, Atatürk’ün
milleti için verdiği mücadeleye ve onu dünya tarihinde eşsiz bir lider yapan
özelliklere değindi. Mustafa
Kemal’in toplumun her kesimine hizmet eden bir devlet
adamı olduğuna dikkat çekti.
Ardından Sayın Başkonsolos
Aktaş da günün anlam ve

önemine binaen bir konuşma
yaptı ve törene katılan misafirlere teşekkür ederek, konsolosluğun kapılarının soydaşlara ve vatandaşlara her
zaman açık olduğunu belirtti.
Bulgaristan’da Atatürk’ün ismini taşıyan tek dernek olan

Filibe’deki “Mustafa Kemal
Atatürk Kültürevi”nde de bir
anma töreni düzenlendi. Törende, Başkonsolos Alper
Aktaş’ın yanı sıra çok sayıda
vatandaş ve soydaş yer aldı.
Saygı duruşunda bulunulduktan sonra, Kültürevi Başkanı Ahmet Pehlivan yaptığı
konuşmasında, ulu önderin
ismini taşıyan kültür evinin
faaliyetleri hakkında bilgi
sundu. Başkonsolos Aktaş,
bugün ikinci kez Atanın huzurunda saygı duruşunda
bulunduğunu söyledi.
A n m a p r o g r a m ı ç e rçevesinde, Yeni Bulgar
Üniversitesi’nde doktora yapan Kemal Raşid, Atatürk’ün
hayatını anlatan bir sunum
yaptı. Daha sonra Ulu Önder Atatürk’e hitaben şiirler
okundu.

Atatürk ve dava arkadaşlarının
kurdukları bu sağlam temel
üzerinde ilerleyen tüm Halkı’na,
devlet adamlarına, sivil toplum
ve kanaat önderlerine, düşün,
sanat ve bilim dünyasına, kısacası genç kuşaklarına borçludur.
Atatürk’ün kendi ifadesiyle,
“naçiz vücudu bir gün toprak
olsa da, Türkiye Cumhuriyeti
ilelebet payidar kalacaktır”.
Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz...

Avrupa Palamentosu Milletvekili ve Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Gençlik Kolları Genel Başkanı İlhan Küçük,
Liberal Enternasyonal İnsan
Hakları Komitesi Üyesi seçildi.
8 Kasım’da Hong Kong’da Liberal Enternasyonal’in Yürütme
Komisyonu’nun 193.oturumu
gerçekleştirildi. Bu oturumda
İlhan Küçük’ün İnsan Hakları
Komitesi’ne üyeliği onaylandı.
Çeşitli ülkelerden 13 üyeden
oluşan komitede İlhan Küçük
en genç Bulgaristan temsilcisidir.
Komite üyeleri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin
oturumlarına katılıyor ve Liberal Enternasyonal adına ulusal
ve uluslararası düzeyde insan
haklarına ilişkin rasyonel poli-

tikaları teşvik etme imkanları
var.
İlhan Küçük, "Bugün yeni, öngörülü ve hoşgörülü bir dünya
kurmak için strateji ve çabalara
tanık oluyoruz. Avrupa ve dünyada devlet liderleri arasındaki ilişkiler karmaşık ve gergin.
İnsan hakları konusunda çalışmalar sadece bir angajıman
değil, sürekli diplomasi çalışmaları gerektiren birşey. İnsan
Hakları Komitesi’nde benim
gelecek projelerimin önemli
bir bölümü de insan haklarına
ilişkin tanınmış kurumsal hukuki çerçeveyi geliştirmek için
çözümler aranmasına yönelik
olacak” dedi.
Küçük'ün ifadesine göre, Liberal Enternasyonal İnsan
Hakları Komitesi’ne üye seçilmesi kişisel başarısından
kaynaklanan birşey değil. Bu
karar HÖH partisinin yıllarca
azınlıkların hak ve özgürlüklerinin sağlanması, etnik ve dini
farklılıklara dayanan nefret ve
ayrımcılığa izin vermemesi yönünde yürüttüğü politika ve de
HÖH’ün liberal demokrasinin
gelişimine yönelik çabaları sonucunda verilen bir ödüldür.
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