NASREDDİN HOCA’NIN HAYAT FELSEFESİ
İnsanoğlu, yeryüzünde ebedi kalabilmek için Hazreti Hızır ve Zülkarneyn misali, lakin sözün gerçek anlamında ab-ı hayatı bulamamış, ancak felsefi veya
mecazi anlamda ona ulaşabilmiştir. Sonsuzluk veya
ölümsüzlük ancak insanın yeryüzünde insan kardeşlerine, geriden gelen nesillere, genç kuşaklara
bırakmış oldukları kültürel, edebi mirasla hayatta
kalabilmişlerdir.

Bezvodno /Susuz/ köyünde dağ bayramı
Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel
olarak Çernooçene İlçesinin Bezvodno köyünde Dağ Bayramı yapıldı. Temmuz ayının birinci veya ikinci haftasında yapılan
Bereket Duası ve Mevlit yüzlerce köydeşi bir araya getirdi. Köyün yaklaşık olarak
230-250 yıllık tarihi var.
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7. Balkan Türk Folklor Festivali muhteşem gala ile sona erdi
İsmail KÖSEÖMER
Bölgemiz bu yılın en
büyük ve en değerli
kültür organizasyonunu hem başarıyla tamamladı, hem de alnın akıyla ve mutluluk
dolu yüzler eşliğinde,
uluslararası dostluklar
kurarak gerçekleştirdi.
Ülkemizde boy gösteren ekonomik krize
rağmen yedi belediye,
bir kültür derneği, iki
sponsor firma Balkan
Türk Folklorunu ayağımıza getirdi.
Festivalin organizasyonunu Kırcaali Ömer
Lütfi Kültür Derneği
başta yeni başkanı

Seyhan Mehmet ve
Derneğin Genel Sekreteri Müzekki Ahmet
gerçekleştirdiler. 7.
Balkan Türk Folklor
Festivali Organizasyon
Komitesi başkanlığını
da Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan Azis
yaparken, diğer komite üyeleri de Momçilgrad Belediye Başkanı
Erdinç Hayrullah, Cebel Belediye Başkanı
Bahri Ömer, Ardino
B e l e di ye B a ş k a nı
Resmi Murat, Kirkovo
Belediye Başkanı Şukran İdris, Çernooçene
Belediye Başkanı Aydın Osman, Krumovgrad Belediye Başkanı

Sebihan Mehmet ve
Dernek temsilcilerinden oluşmak taydı.

Bu büyük uluslararası
organizasyon yukarıda sayılan kişilerin ve

Aşırı sağcı Ataka Partisi Lideri Siderov Türk Bayrağını indirdi

Avrupa Birliğine üye Bulgaristan hükümetinin
gizli ortağı konumundaki aşırı sağcı Siderov
sözde Bulgaristan vatanseverliği kılıfı altına
farklı ırklar ve dinlere saldırmaktan ve onları
kışkırtmaktan vazgeçmiyor.
Türk düşmanlıyla bilinen aşırı sağcı Ataka
partisi lideri Volen Siderov ve yandaşları,

Sofya’da canlı yayına hazırlanan TRT ekibini sözlü taciz
ettiler. Bununla kalmayıp canlı yayın masası üzerinde Türk
Bayrağını indirdiler. Balkan Ekspresi yayın ekibi Plovdiv ve
Kırcaali’deki yayınlarından sonra başkent Sofya’daki tarihi
“Sv. Aleksandır Nevski” kilisesi önünden yayına hazırlanırken “vatansever” aşırı sağcılar bunun ekonomik yoldan
yeniden Osmanlı İmparatorluğu kurma girişimi olduğunu
savunarak yayın ekibini bastılar.
TRT ekibinin soğukkanlı davranışı bu tatsız olayın büyümesini engelledi. Balkan Ekspresi ekibinde danışman olan Türkiye Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Balkan Uzmanı
Erhan TÜRBEDAR bu hareketin bir barış hareketi, Balkanlarda yaşayan insanları tanıma ve anlatma girişimi olduğunu
söylese de küplere binen Siderov bildiğini okumaya devam
etti. Oysa yayın ekibi altı ay önce Bulgaristan Dışişlerinden
bu projeyle ilgili Bulgaristan’da çekim izni alındığını önceden
duyurmuştu.
Türkiye’nin Avrupa Birliğine (AB) girmesine karşı imza
kampanyası başlatan VMRO yandaşları barış ekspresini
“Türkiye AB’den dışarı!” pankartlarıyla karşıladılar. KH

sponsor Union İvkoni
ve MARS – 55 şirketlerinin olağanüstü
katkı ve destekleriyle
mümkün oldu. O kadar ki, halkımız bu tür
festivallerin daha sık
yapılmasını defalarca
dile getirdi.
Yedi belediyemizin
sakinleri birazcık da
olsa, zengin ve dünya
üzerinde eşi ve benzeri olmayan folklor
danslarımızı izleme
fırsatı yakaladı. Hatta
izlemekle kalmayıp
mutluluk gözyaşları
döktü ve bolca hatıra
fotoğrafları çekildi.
Festivalin kapanış
konseri aynı açılışın
yapıldığı yerde, Kırca-

ali şehir Parkı – Kurtarıcılar Anıtı önünde
yapıldı. Sunuculuğunu Kadriye Latifova
Devlet Dram ve Müzik
Tiyatrosu, ya da diğer
adıyla Türk Tiyatrosu
oyuncularından Sevgül Kardamova yaptı. Protokolde başta
Türkiye Cumhuriyeti
Plovdiv Başkonsolosu
Cüneyt Yavuzcan, Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis ki, kendisi başkent Sofya’daki
çeşitli bakanlıklarda
yoğun çalışma trafiği
içerisinde görüşmelerini tamamlayıp festival
kapanışına yetişti, Ardino Belediye Başkanı
Devamı Sayfa 7’de
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Бутиков хотел “Язовир Кърджали” ви очаква
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NASREDDİN HOCA VE BULGAR EDEBİYATI
Dr. Sabri Alagöz

Kısaca bu konuya da
birkaç satırlık açıklama
getirmeyi kendimize adeta borç biliyoruz. Bulgar
yazarları daha Uyanış
döneminde Nasreddin
Hoca ile Hitır Petır’a gereken önemi vermekteymişler. Bulgarların milli
devrimci ve şairi Hristo
Botev bir feyletonunda diyor ki: “Firavun’un,
Navuhodosor’un, hatta
Nasreddin Hoca’nın görmediği müthiş, korkunç bir
rüya gördüm!” (Hr. Botev,
Eserleri, C. III).
Petko Raçov Slaveykov
“Şutoş” gazetesine yazmış olduğu yazılarının
büyük bir kısmında Nasreddin Hoca fıkralarından
yararlanmıştır.
Lüben Karavelov ’un
“Eski Zaman Bulgarları” uzun hikayesinin baş
kahramanı Hacı Genço
çoğu zaman Nasreddin
Hoca’nın simasını anımsatmaktadır. Hacı Genço Kocabalkan semtinde
bulunan Koprivştitsa kenti
Nasreddin Hoca’sı hesabedilir. İnsanlar türlü tavsiyeler için ona koşarlar,
ona danışırlar, rüyalarının
yorumunu ona yaptırırlar
v.s. Kilisede papazların
hatalarını düzeltir, onun
okulu vardır, okulda 2000
üstünde öğrenci eğitim
görmektedir. Uzun hikayenin bazı bölümlerinde

Nasreddin Hoca’nın davranışlarını, ahlakını anımsatan anlar mevcuttur. Örneğin, bir öğrencisini testiyle suya gönderir, ama
gitmezden önce bir kaç
şamar atar, testileri koruyup kırmamasın ı tembihler. Nasreddin’de olduğu
gibi “kırdıktan sonra değil, kırmazdan önce çocuğu uyarmak gereklidir.
Kırdıktan sonra nekadar
istersen döv, testiler geri
gelecek değil ya.”
Bulgar edebiyatının atası, klasiklerin klasiği İvan
Vazov da eserlerinin bazılarında Nasreddin Hoca

simasına başvurmadan
kendini alamamıştır. Örneğin, Hacı Ahil öyküsü.
Öykünün başkahramanı
Hacı Ahil etrafta bilinen
seçkin bir Sopot berberidir. Kahramanın gerçek
adı Hacı Lilko’dur. Hacı
Ahil fakir ve yarı cahil bir
berberdir. Kör ozan Kolço
Sopot’u her ziyaretinde
Hacı Ahil ile ilgili bir fıkra
uydurur ve onu başkalarına anlatır. İvan Vazov’a
sorulursa, bazıları Hacı
Ahil’i deli, bir başkaları
ayyaş, sarhoş, üçüncü
bir grup ise feylesof hesap etmektedirler. O, 93

Savaşından önce başında Sultan Mahmut dönemini andıran fesle gezer.
Fes önceleri kırmızıdır,
daha sonra açık kırmızı
olur, daha sonra morarır, sonra koyu mor, daha
sonra siyaha bürünür, siyah filan derken tamamen
siyah renk alır gider. Bacağında şalvar vardır ki, o
şalvarla da genç kızların
dikkatini üzerine çeker.
Nihayet, Eva ile evlenir.
Mora, Bosna, İstanbul,
Bükreş, Kudüs gibi anılmış yerleri ziyaret etmiştir.
Sigarasını çibukla içer, bu
çibuk ona Kudüs Manas-

tırı başpapazı Nikita tara- Ustra gibi akıl, Yılan gibi
fından hediye edilmiştir. İnsan!” Onunla alay etO, İstanbul’da 99 dine mek isteyenlere hemenmensup insanların yaşa- cecik cevabını verir. Bir
dığını anımsatır - Fransız, gün Rusya’da eğitim görİngiliz, Moskov, İtalyan, müş birisi - Hacı Dede,
Acem, Türk, Arap, Yunan, senin aklına şaşarım! Bu
Ermeni, Yahudi, Bulgar. haylazları, bu serserileri
Dikili Taşı, Saray Burnu- neden dizmişsin buraya?
nu, Sultan Mahmut’un diye sorar: - Sizin gibi gayeniçerileri yokettiği At filler, kaçıklar görsünler!”
Meydanı’nı ziyaret etmiş- diye cevabını yapıştırır.
tir. Kılıç ticaretinden vaz- Daha nice nice hareketgeçmiş bir kişidir. Çünkü leri dikkate layıktır. Ama
onun hayat üstüne felsefi bir de şunu anımsatalım:
bir görüşü vardır ki, kılıç - Çocuklar!.. Söylediklerisatan ölüm satar, onun me kulak verin. Bir!.. Siz
parasından hayır görmez, gemisiniz, bense geminin
ondan adam olmaz! diyen kaptanıyım. Gemiyi çevibir anlayış sahibidir. Üvey ren kaptandır! der. Bir de
kızını everdiği bir avukat şunu belirtelim: “Kadınsız
ihtiyarın evini satar, ihtiyar ev, parasız erkek ateşevsiz barksız kalır, ama lerde yansın!” Hayatın
evi satan alan kişi insaf- anlamına bakın bir Hacı
lıdır, ona avluda yeni bir Ahil’ce: Bora büyük bir
ev yaptırır. Hacı Ahil bu çam ağacını devirebilir,
durum karşısında kendi- ama bir örümcek ağına
ni içkiye verir, felsefi bir bir şey yapamaz!” diye
düşünce ve mahkemeyle Nasreddin Hoca’dan öğolup bitenleri “Allah yaz- rendiği gibi hayat üstüne
gısı” diye nitelendirir. Ku- felsefi görüşlerini alıyolübeyi andıran evinde bir ruz. Hacı Ahil Şark feykahve açar. İstediği gibi lesofu Nasreddin’den öğona çeki düzen verir. İçe- rendiğini Balkanlar’da da
risini bir resim sergisine yaymaktadır: İstanbul’da
dönüştürür. Tarih yanın- yaygın olunca, oraya üç
da Botanik ürünleri, Tanrı çeşit insan akın eder. Bibilimi yanında karikatürler, rileri yangın ı söndürmeBüyük İskender’le yanya- ye koşar, birileri ısınmaya
na ise kendi portrelerini gider, bir başkaları da bir
sergilemiştir, Hacılıktan şeyler çalmaya gider. Digetirdiği Çubuk da sergi- yerek zamanın insanını
lenmiştir. Hacı Ahil’in sık karakterize etmektedir.
sık tekrarladığı bir ifadesi vardır: “Deniz gibi akıl Devamı gelecek sayıda
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Müslümanlar: “Ulusal İslam Konferansı’nın olağanüstü toplanmasını istiyoruz!”
İsmail KÖSEÖMER
Bulgaristan Müslümanları en yakın zamanda
Avrupa Birliği gözetimi
altında Olağanüstü Millî
Müslümanlar Konferansı
yapılmasını istiyorlar.
Geçen Cumartesi günü
yüzlerce kişinin katıldığı
kocaman bir kalabalık
mahkeme tarafından
tekrar Bulgaristan Müslümanları başına ATANAN komünist dönemi
ajanı Nedim Gencev’e
hayır protestosu düzenledi. Aynı şekilde haksız
yere yetkileri elinden
alınan Bulgaristan Baş
Müftüsü için Bulgaristan
yönetimine tepki gösterildi. Kırcaali Merkez
Camii önünde toplanan
Müslümanlar belediye
meydanı önündeki alana
kadar tekbir getirerek ve
çeşitli sloganlar atarak
yürüdüler. Protestocular
arasında Kırcaali bölgesinin tüm ilçe temsilcilerinin yanı sıra Haskovo
ilinden de katılım vardı.
Miting de basın bildirisi
okundu. Bildiri metninde Bulgaristan'da yaşayan toplulukların huzur
içinde yaşamaları için
inançlarının gerektirdiklerini yapma özgürlüğünün bulunmasının altı
çizilirken 'Her şahsın
düşünce, vicdan ve din
hürriyetine hakkı vardır.
Bu hak, din veya kanaat
değiştirmek hürriyetini,
dinini veya kanaatini tek

başına ve topluca, açık
veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve
ayinlerle açıklama hürriyetini gerektirir." şeklindeki İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin
18. maddesi hatırlatıldı.
Birlik ve beraberliğe

çağrı yapıldı, fitneye ve
fesada kapılmama daveti vardı. Bulgaristan
Hükümeti yetkililerin 1,5
milyon Müslüman’ı yok
saydığını ve önümüzdeki
hafta bu konuyu Avrupa
Birliği Komisyonu’nda İnsan Haklarından sorumlu bakana taşıyacakları
duyuruldu. Aynı şekilde
İslam Konferansı Örgütleriyle (İKÖ) de en yakın
zamanda bu konu görüşüleceğini ve örgüte üye
57 ülkeye Bulgaristan
Müslümanlarının çilekeş
durumu gözler önüne

serileceği anlaşıldı.
Bulgaristan Müslümanlarının tedirgin olduğu
başka bir konu da 2008
yılı Milli Müslümanlar
Konferansına katılan
birçok delegenin defalarca polis ve istihbarat
(DANS) tarafından sor-

guya çekilmiş olmalarıdır. Günümüzde Millet
Meclisinde İstihbarat
Denetleme Komisyonu
Başkanlığını Türk düşmanı olduğunu hareketleriyle, davranışlarıyla
ve konuşmalarıyla her
seferinde gösteren aşırı sağcı Ataka Partisi
lideri Volen Siderov’tur.
Bunun yanı sıra Diyanet
İşleri Müdürlüğü Bakanlar Kuruluna bağlı olup
sorumlu kişi de komünist
dönemi ajanı ve Yurtdışındaki Bulgarlardan sorumlu sandalyesiz bakan

Bojidar Dimitrov’tur. Protestocularla yaptığım görüşmelerde, “Bu iki şahıs aktif görevde olduğu
sürece Bulgaristan’daki
Müslümanların işi hem
çok zordur hem de çıkmaz sokaktır” denildi.

Baş Müftülüğün bildirisinden kesitler:
- "Bulgaristan Müslümanlarının ve bütün
Bulgar halkının toplumsal huzuruna halel gelmemesi için Bulgaristan
hükümetini bir an evvel
atılması gereken adımları atmaya davet ediyoruz. “
- “ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM)
Dinler Kanunu’nda yapılmasını istediği değişikliklere karşı tam bir vurdumduymazlık sergilen-

meye devam edilmesinin
yanı sıra, Bulgar devleti
görülmedik bir hızla birbiri ardına mahkeme
kararları çıkartmaktadır
ki, bunlar Müslüman
topluluğunun iç işlerine doğrudan müdahale
demektir. Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesinin
kararları uygulanacağı yerde, Devlet Ulusal
Güvenlik Ajansı (DANS)
tarafından yapılan baskı
ve tehditler vasıtasıyla
topluluğumuzun iç işlerine müdahale edildiği
görülmektedir. Çünkü
Müslüman topluluğunun
fertleri üzerinde DANS
tarafından psikolojik
baskı uygulanmaktadır."
- “Müslümanların yaşadıkları yerlerde var olan
cami encümenleri yok
edilmek isteniliyor, aynı
zamanda 14 Haziran
2010 tarihinde Başmüftülüğümüzün internet
sitesi kapatılmış bulunmaktadır ki, bu ülkemizde yaşayan Müslüman
halkın sesini susturma
çabalarından bir tanesidir."
- " Pa r l a m e nt o d a k i
DANS`ı Denetleme Komisyonu başkanlığının
ATAKA Partisi’nde olması ve Bojidar Dimitrov
gibi profili eskiden malum olan birisinin başkanlığa bağlı Yurtdışındaki Bulgarlar Ajansı ve
Diyanet Müdürlüğü’nden
sorumlu Devlet Bakanı

olması, uygulanan baskının perde arkası planlarının bir göstergesidir.
Yukarıda zikredilen hareketlerle toplumsal huzurun bozulması, beyaz
bir sayfanın kapatılması
ve onun yerine karanlık
geçmişi hortlatan hareketlerin uygulamaya
konması hedeflenmektedir. Bu uygulamalar
esnasında hiçbir rahatsızlık duyulmadan diktatör Todor Jivkov’un
adı geçmektedir. Bütün
bunlarla birlikte düşündürücü bir durum da şudur: Bütün kurumlarıyla
beraber Avrupa Birliği,
insan hakları ile ilgili birçok belgeyi onaylamış
olan Bulgar devletine isteklerini kabul ettirmeyi
başaramamaktadır. Her
şeye rağmen bizler haklı davamızı uluslararası
platformda savunmaya devam edeceğiz ve
Müslüman topluluğunun
temsilcileri olarak Avrupa Konseyi’nin ilke ve
kararlarına kulak asmayan Avrupa Birliği üyesi
olan bir ülkede haklarımızı ısrarla arayacağız.
Çağrımız şudur: Bundan
sonra ülkemizin itibarının
daha da düşürülmemesi,
Bulgaristan Müslümanlarının ve bütün Bulgar
halkının toplumsal huzuruna halel gelmemesi
için Bulgaristan hükümetini bir an evvel atılması
gereken adımları atmaya
davet ediyoruz.”

21.Sabahattin Ali’yi anma töreni düzenlendi
Ç a ğ d a ş Ya ş a m ı
Destekleme Derneği (ÇYDD) Kırklareli
Şubesi’nde 21. Sabahattin Ali Kültür Günleri etkinlikleri çerçevesinde İstasyon
Caddesi’nde Sabahattin Ali’nin adını taşıyan
parkın önünde anıt
koyma töreni yapıldı.
Törene Prof. Dr. Filiz
Ali, 68’liler Vakfı Başkanı Sönmez Torgan,
CHP Kırklareli Milletvekili Dr. Tansel Barış,
ÇYDD Başkanı Aysel
Çelikel, Kırklareli Belediye Başkan Vekili
Resul Yılmaz, Sabahattin Ali’nin memleketi Bulgaristan’dan
Eğ r i d e r e (A r di n o)
heyeti-Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Hocov ve eğitimci,
araştırmacı Selahat-

tin Karabaşev, Güzel
Sanatlar Vakfı Öğretim Üyesi, anıtı yapan
heykeltraş Ziyaeddin
Nuriyev, yazarlar ve
çok sayıda vatandaş
katıldı.
Törende Sabahattin
Ali’nin hayatının anlatılmasının ardından
CHP Kırklareli Milletvekili Tansel Barış konuşmasında Sabahattin Ali’nin Türk topraklarında katledilmesinin
çok üzücü olduğunu
ifade etti. ’’Kırklareli
ona vefa borcunu ödemiştir ve ödemeye devam edecektir’’dedi.
Kırklareli Belediye
Başkanı Vekili Resul
Yıldırım da yapılan
anıtla Ali’nin ölümsüzleştiğini söyledi.
Sabahattin Ali’nın
kızı Prof.Dr. Filiz Ali

de babası adına yapılan anıtta emeği geçenlere teşekkür etti.
Eğridere’den eğitimci
Selahattin Karabaşev ve Eğridere Belediye Başkanı Resmi
Murat’ın gönderdiği
kutlama mesajını okudu:
‘’Sabahattin Ali
memleketimizden çıkmış usta bir kalemdir.

Edebiyatın farklı pek
çok türünde eserleri
olan Sabahattin Ali’nin
anma törenine katılanları selamlıyorum. Eğridere aydınları adına
can ve gönülden kutluyorum. Ölümsüzleşmesi özgür sanat
ve estetik becerisi ile
olmuştur. Doğduğu
ve öldüğü toprakların
karışmasıyla sembolik

olarak sonsuza dek
yaşayacaktır.’’
Konuşmaların ardından Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar
Vakfı Öğretim Üyesi
heykeltraş Ziyaeddin Nuriyev tarafından yapılan anıt heykelin açılışı yapıldı.
Eğridere’den getirilen
toprak heykelin etrafına saçılırken heykelin
bulunduğu parka da
Sabahattin Ali ‘nin adı
verildi.
Konuşmalarının ardından sivil toplum
kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar toplu
halde anıt çevresindeki kurdeleyi kesti.
Kırklareli’deki açılışla birlikte Sabahattin
Ali’nin anıt sayısı ikiye
yükselmiş oldu. Birinci

anıt(büst) birkaç sene
önce Altınoluk’ta açılmıştır.
Törenden sonraki
panelde konuşmacılar
Sabahattin Ali’nin edebiyatçı kimliğinin daha
bir yaygınlık kazandığını ve onu okuyan
anlayan, sevenlerin
çoğaldığını ifade ettiler. Onun sessiz, içsel
ve nefis romanlarını
okumak insanı dinlendirir.
‘’Bir gün kadrim bilinirse
İsmim ağza alınırsa
Yerim soran bulunursa
Benim meskenim
dağlar…’’demiş.
Bilirmiş gibi. Istrancalar ‘da cesedinin bıraDevamı sayfa 4’te
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2010 yılı bütçesine yeni ayar Doğu Avrupa
Sefillikten
Kurtulamıyor
12 saatlik oturum sonunda Millet Meclisi
2010 yılı Bütçesine yeni
ayar vererek güncelledi.
Yeni bütçeye göre 2010
yılı sonunda mali açık 3
684 194 600 leva olarak
belirlendi. Geçen yılın
sonunda kabul edilen
2010 yılı Bütçesinden
farklı olarak yeni çerçevede gelirler 1 909 790
000 leva azalırken giderler de 436 324 400 leva
arttırıldı. Bunun yanı
sıra Sağlık Bakanlığının
bütçesi 116 milyon leva
azaltılırken, ilaç paraları
da 26 milyon leva arttırıldı.
Geçen yılın tütün prim
miktarı da 116 milyon

levaya kadar olarak belirlendi. Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Meclis grubundan primlerin bütçedeki kabulünden 15 gün sonrasında
ödenmesi ve bütçe kanun metninden “kadar”
kelimesinin çıkarılmasını istedi, ancak çoğunluk
bu öneriyi reddetti. Ataka
ve Mavi Koalisyon Meclis grupları ise tütüncülere prim olarak öngörülen
116 milyon levaya kadar
verilecek kaynağın bütçe
kanun metninden çıkarılmasını ve bu kaynağın
sağlık alanına kaydırılmasını istediler.
Bütçelerine ayar yapılıp azaltılmayan sade-

ce İçişleri ve Savunma
Bakanlığı kaldılar. Avrupa Birliğinin (AB) ortak
bütçesine ve fonlarına
aktarılan maliyet giderleri, transferleri ve katkı
miktarı da 257 milyon
levayla yükseltildi.
Güncelleştirilen 2010
yılı Bütçesi 1 Ağustos
tarihinde yürürlüğe girecek.
2010 yılı Bütçesinin
Güncelleştirme görüşmesinin ikinci oturumu
esnasında hiçbir bakan
söz almadı. İlginç yorumlarıyla halk arasında
şaşkınlık yaratan Maliye
Bakanı Simeon Dyankov 2010 yılı Güncelleştirilmiş Bütçe kabulün-

den sonra milletvekilleri
önünde şöyle konuştu:
“Avrupa Komisyonunun birliğine üye ülkeler
hakkında vermiş olduğu
2011 yılı bütçelerindeki
mali açıkla ilgili tasfiyelerini hoş karşılıyoruz. Bizim görüşlerimiz bu tasfiyelerle uyuşmaktadır.
Sağlıklı vergi politikası,
üreticileri destekleme,
çevre ve altyapı düzenleme ve para karşılığı
reform hedefimizi takip
etmekteyiz. Bugün Bulgaristan ekonomik krizden doğan zorluklara ve
etkilere karşı en uygun
politikayı yürütmektedir”.

Mali kaynak yokluğu 760 milyon Avro’luk
yol iyileştirme projelerini dondurttu
“Yol Altyapı” Ajansı
Müdürü Bojidar Yotov’un
açıklamasına göre bütçedeki kaynak yokluğundan ajans 2 100 km
uzunluğundan fazla sekiz adet yol bölümünün
iyileştirme işlemlerini
donduruyor. Bunlardan
dokuz adet yol kısmı
iyileştirme çalışmaları
Dünya Bankası tarafından karşılanırken on
beş adetlik yol kısmı
iyileştirme çalışmaları
da Avrupa Yatırım Bankasının finanse ettiği
“Transit yollar” programı
tarafından karşılanıyor.

Yol iyileştirme çalışmalarının başlatılması için
bu iki kurum toplam 630
milyon avroluk mali kaynak desteği yaparken
geri kalan 130 milyon
avroluk kısım da ulusal
bütçe aracılıyla finanse
edilmelidir. Ancak meclis tarafından 2010 yılı
Bütçesindeki yeni güncelleştirme sonucu bu
çalışmalar için gerekli
kaynağın ayrılmaması
sonucu 150 adet inşaat
şirketi çalışanı işsizliğe
mahkum edildi. Devlet
bu projelere anacak Mart
2011 yılından sonra mali

kaynak ayırabilecektir.
Ajans, ihaleleri kazanan inşaat şirketlerine
kendi öz kaynaklarıyla
projeleri tamamlama
fırsatı tanıyor ve de ödemelerin bütçede mali
kaynak ayrıldığı zaman
yapılacağını bildiriyor.
Ya da projeleri gerçekleştirmekten vazgeçip
bankaya yatırdıkları teminatı geri alma imkanı
veriyor. Ancak bu da sadece anlaşma imzalanmış ama inşası henüz
başlamayan projeler için
geçerlidir.
İnşaat Odasından ya-

pılan açıklamada, iyileştirilmesi yapılamayacak
yolların önümüzdeki kış
aylarında kazalara sebebiyet verip can kaybı
riski oluşmasına imkan
verecektir denildi. Devlet, şirketlerin Avrupa
Fonları dışında tek gelir
kaynağı olan projeleri
durdururken hala geçen
kış yolları temizleyen,
yaz aylarında da gerekli
çalışmalara devam eden
şirketlere ödeme yapmamış ve oluşan durum
karşılığında bu tür işlerle
uğraşan şirketleri iflasa
götürmektedir diye de
eklendi.

21.Sabahattin Ali’yi anma töreni düzenlendi
3. sayfadan devamı
kıldığı sırtta bir kayanın üzerine şu diziler
yazdırılır kızı Filiz Ali
tarafından:
‘’Başım dağ, saçlarım
kardır
Benim meskenim
dağlardır.’’
4 Temmuz 2010 yılında Sabahattin Ali
günleri devamında
herkesi büyük sürpriz
beklemekteydi.
‘’Trakya insanı ölen
bir insanı diriltmiştir.
Bütün güzellikler yaşatılsın onun için çaba

gösterilsin. Daha güzel
bir dünya için, çocuklarımıza daha güzel
DÜNYA bırakmak için
yaşatılsın.’’ sözleriyle
İsa Çelik Sabahattin
Ali Günleri’nin 21.yılı
Sergisi’nin açılışını
yapmıştır.’’Biz her yıl
gelmeye başladık Sabahattin Ali günlerine. Hep istediğim bir
şey vardı. Sabahattin
Ali eserlerini bütün
ağaçların üstünde
sergilemek isterdim.
Sabahattin Ali bizim
gururumuz. Güzelleş-
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tiren insanlarla onur
duyuyoruz. Hepimiz
biliyoruz ki iki türlü
insan vardır; insanın
çizgisini çok yukarı
götüren insan, birde
diğer türlü insanın çizgisini aşağıya götüren
insan. Biz Sabahattin
Ali gibi insanlığı yukarı
götüren insanların yanındayız.’’
Açılış konuşmasından sonra dere çatak
demeden yükseklerdeki Sazara Deresi’ne
çıkıldı. Burada amatör
kamerasıyla çekmiş

olduğu ödüllü fotoğrafları sergilendi. Gün
sonunda fotoğraflar
satışa sunuldu. Bu
sergi sonunda en değerli Sabahattin Ali
fotoğraflarından biri
de bugünün anısına
benden oğluma hediye kaldı.
Günün sonunda herkes evine mutlulukla döndü. Böylelikle
21.Sabahattin Ali’yi
anma töreni sona ermiş oldu.

Mercan CİVAN
Lüleburgaz

Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

Doğu Avrupa Sefillikten Kurtulamıyor
Doğu Avrupa ülkelerinde krizler dinmek bilmiyor. Ekonomik krizinden sonra bölge ülkeleri
avro krizine de yakalandılar. İstisnai durum sadece Polonya’da görülmektedir. “Die Welt” gazetesi yazarları Daniel Ekert ve Holger Tsşepits
durumu aşağıdaki gibi görmekteler:
Kıtanın yarısı uyku haline giriyor. Eğer, geçen
hafta Doğu Avrupa büyük gazetelerin manşetlerinde yerini aldıysa, bunun tek nedeni oralardan gelen büyük bütçe açığı, Uluslararası Para
Fonu (IMF) yardımları ve siyasi çalkantılar dolu
kötü haberler olmuştur diye yazıyor gazetenin iki
yazarı ve açıklamaya devam ediyorlar. Asya var
gücüyle yukarı doğru tırmanırken bir zamanlar
Avrupa’nın başarı bölgesi yerinde sayıyor. Sadece Polonya’daki yeni cumhurbaşkanı seçimi
birkaç olumlu gelişmeden birisiydi. Komorovski
gibi bir cumhurbaşkanı ile piyasa katılımcıları
(yatırımcılar) Polonya kamu finansmanı üzerinde daha iyi bir kontrol bekliyorlar. Bunun yanı
sıra Polonya’nın ortak para birimi avroya geçme
olasılığı da artmıştır.
Avrupa’nı yeni sınıf birincisi
Doğu Avrupa ülkeleri arasında ekonomik
açıdan Polonya en iyi durumdadır. Macaristan Borsası değerinden %6 kaybederken
Hırvatistan’ınki %9, Bulgaristan Borsası ise
değerinin %14’ünü yitirmiştir. “Die Welt’e” göre
avrodaki kriz aynı etkiye sahip olmamakla birlikte Doğu Avrupa ülkelerini zorluyor. SitigrupLondra ekonomi uzmanı Deyvid Lübin’e göre
gelişmekte olan ekonomilerde “komşu riski” gibi
bir olay oluşması mümkün.
Denge prensibinde hatalar
Bulaşıcı etki iki kanaldan geçmektedir. Birisi komşu ülkeler arasında sıkça görülen mali
sektörlerin iç içe geçmesidir. Örnek olarak Yunan bankalarını verebiliriz. Bu bankaların payı
Bulgaristan’da %29 ve Romanya’da %16’dır.
Yunanistan’daki finans kuruluşları kendilerini
zorluk içinde buldukları anda, yurtdışındaki taahhütlerini terk edecektir. Oysa geri ödenmeyen
krediler hem Bulgaristan hem de Romanya’daki
birçok şirketi iflasa götürecektir.
Yunan domino etkisi
Ancak sorun bununla bitmiyor. Oder Nehrinin
doğusunda bulunan tüm bölgenin ekonomik bağımlılığı çok büyüktür. Ukrayna dışındaki tüm
ülkeler üretiminin %50’sini Avrupa Birliğine ihraç etmektedir. Ekonomik uzmanı Lübin’e göre
“bulaşıcı” etki riski mali sektör yerine reel ekonomiden gelmektedir. Yunanistan’daki krizden
dolayı Bulgaristan iki kat daha fazla etkilenmiş
olacak, çünkü gerçekleştirdiği ihracatın %12’si
Yunanistan pazarına yapılmaktadır.
Mali ve konjonkürel kriz birbirini destekliyor ve
Karadeniz Bölgesi ekonomilerini eksiye doğru
çekiyor. Uzmanlara göre Bulgaristan ekonomisinde bu yıl %0,4 düşüş bekleniyor. Olumlu etken olarak çoğu Doğu Avrupa ülkesinin düşük
oranda dış borçlanmaya sahip olduğu gösteriliyor. Bölgedeki bazı ülkelerin Almanya ile yürüttükleri yakın ekonomik ilişkiler de Avrupa’nın
konjonktürü (toplu durum) için olumlu bir etken
olarak değerlendiriliyor.
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Bezvodno /Susuz/ köyünde dağ bayramı
İsmail KÖSEÖMER
Her yıl olduğu gibi bu
yıl da geleneksel olarak
Çernooçene İlçesinin
Bezvodno köyünde Dağ
Bayramı yapıldı. Temmuz ayının birinci veya
ikinci haftasında yapılan
Bereket Duası ve Mevlit
yüzlerce köydeşi bir araya getirdi. Köyün yaklaşık olarak 230-250 yıllık
tarihi var. Daha fazla da
olabilir, çünkü mezarlıkta okunulabilen en
eski taş 210 yıllık. Kırcaali ve Momçilgrad’ın
su ihtiyaçlarını karşılayan Çamdere barajı
da köyün hemen 10 km
altında. Eşsiz doğa güzelliklerine gelince herkes gelip kendi görsün
ki söze gerek kalmasın.
Deniz seviyesinden 800
metre yüksekliğindeki
köy dağlık ve engebeli
araziye kurulmuş ve neredeyse düz alan yok.
Köye sabahleyin 9.30
gibi ulaştım. Girerken
gözüme dağınık bir şekilde 6 mahalle çarptı
ve hepsinin de ortak
buluşma noktası iki gür
sulu çeşmenin ve koca
ceviz ağcının bulunduğu meydan. Bol suyu
görünce birden bire
köyün adı aklıma geldi.
Susuz köyü, kurulduğunda bu adı taşırmış
ta ki 1934 yılına kadar,
Bezvodno oluvermiş.
Bulgaristan’daki tüm
Türk ad taşıyan yer ve
yerleşim alanları gibi.
Efsaneye göre Gümülcine taraftan gelen Karamanoğulları burayı ilk
iskan edindiklerinde hiç
su yokmuş. Aralarında

bilge, evliya sayılacak
bir zat bir gün otururken bir kartalın alçalıp
günümüzdeki çeşmelerin bulunduğu yere
konduğunu ve taşların
arasına girdiğini görmüş. Bunun bir işaret
olduğunu düşünmüş ve
orayı kazdırtmış ve kaldırılan taşların altından
su çıkıvermiş. Ama o
gündür bugündür köyün
adı Susuz olarak korunmuş, aynı ilk yerleşimcilerin verdiği şekilde.
Oraya, bol sulu derin
ceviz gölgeli meydana
varmadan önce mevlit
aşının vurulduğu kazanları gördüm. Kazanların
etrafında arı gibi çalışan
kişilere selam verip sohbete daldım. Şansıma
sohbet ettiğim kişi köyün muhtarı İsmail Dikmov çıktı. Öğrendim ki,
totaliter dönemde bu tür
olaylar sistem tarafından yasaklanmış ve komünizm çöker çökmez
de yeniden canlandırılmış. 20 yıldır da kesin-

tisiz devam ediyormuş.
Bu yılın aşı için toplamı
600 kilodan fazla iki
dana, 130 kilo pirinç ve
15 kazan ateşe vurulmuş. Bütçesi de geçen
yıl ayarlanmış aynı daha
sonra gelecek yılın bütçesinin ayarlanacağı
gibi. Kişilerle görüşüp
bilgi toplamaya devam
ediyorum.
Köyde 27 hane ve
100’den fazla kişi var,
ama bir de güzelliği
var… Şairin kalemine ve
ressamın tablosuna laik
duruyor. Sanki zaman
durmuş. 1920 yıllarında
mescidin üzerine kurulan ve 2005 yılında sıfırdan yenilenen cami, köy
manzarasına apayrı bir
güzellik katıyor. Biraz da
köyün Türk köyü olduğunu müjdeliyor. Eskilerde, tek tarım kooperatifli döneme geçilmeden
evvel köyde 350 hane
yaşarmış, mahalleler
aşağı ve yukarı olarak
ikiye ayrılır, Bayramlar,
düğünler, meclisler ayrı

yapılır hatta konuşulan
Türkçe bile birbirinden
farklıymış. Bazen de
sizin mahallenin genci
bizim mahallenin kızına

baktı diye atışmalar ve
kavgalar yaşanırmış.
Tabi eskilerde…
Köyün büyük bir kısmı
Kırcaali, Asenovgrad,
Plovdiv ve Türkiye’ye
göç etmiş. Çoğu da iş

Stambolovo’da Türk-BulgarYunan Dostluğu Haftası
Haskovo iline
bağlı Stambolovo
Belediyesi’nde 11
Temmuz 2010 Pazar günü düzenlenen
Türk-Bulgar-Yunan
dostluk müzik festivali coşkuyla kutlandı.
12 Te m m u z ’d a
Haskovo’da ve 13
Te m m u z ’ d a d a
Dimitrovgrad’da devam eden festiva-

lin Stambolovo’daki
açılışını Stambolovo
Belediye Başkanı
Macit Mandacı yaptı. Gelen misafirler
arasında T.C. Filibe
Başkonsolosu Cüneyt Yavuzcan, Türkiye Trakyalılar Vakfı
Başkanı Ayhan Çevik ve eşi, HÖH Milletvekili Güner Serbest bulundular.
Trakyalılar Vakfı

Başkanı Ayhan Çevik açılışta yaptığı

konuşmada, Türk
Yunan ve Bulgar

hayatında başarılı olmuş. Ama hiçbiri memleketine sırt çevirmemiş.
Aynı bugün de olduğu
gibi, imkanı olan gelmiş.
Camiye Mevlit okuma
ve dinlemeye gidenler,
hemen yandaki kabristanı ziyaret edenler, hısım akrabaya gidenler,
eş ve dost görüp hasret
giderenler. Ve bu olayların hepsi de benim
gözlerimin önünde. Gözüme yarı harap halde
Yuri Gagarin adlı ortaokul, sağlık ocağı, eski
bakkal dükkanı ve daha
neler neler çarpıyor.
Aşlar yenildi ve insanlar ceviz ağacının etrafında toplanmaya başladı. Masa kuruldu, katip
oturdu eline kalemi alıp
bağış defterini açtı. Tel-

malları birer birer sattı.
Gelecek yılın bütçesi de
hazır! Türk olur da güreş olmaz mı? Olmaz!
Bu güzel ve anlamlı
olay yapılan güreşler ile
sonlandı.
Köye çıkarken bazı
yerlerde yolun dökük
olduğunu gördüm ve
yolculuk ettiğim araç da
bizzat “hissetti” ve nasibini aldı! Yine şansıma
Çernooçene Belediye
Meclisi Başkanı Bedriye Gaziömer ile köyü
gezerken rastlaştım ve
zaman kaybetmeden,
“Başkanım, hani bu yolların hali diye sordum?”
Öğrendim ki, Avrupa
Birliği (AB) Fonlarından
“Köy Bölgelerinin Gelişimi” İşlemsel Programından proje yapılmış

lal da gür sesiyle bağışların paranın miktarını
ve sahibini teker teker
duyuruyordu. Ardından
birileri tarafından önceden bağışlanan ve burada birkaç kez satılan

ve başvurulmuş. Önce
köyde yaşayanlar az
diye ret alınmış. Projeye
gerekli ayar verilip yeniden başvurulmuş, ama
hala haber yokmuş.

halkları arasındaki
dostluk ve kardeşlik
ilişkilerinin geliştirilmesine verdikleri
önemi vurguladı.
Trakyalılar Vakfı
tarafından düzenlenen ve finansmanı
sağlanan organizasyonda Stambolovo folklor ekibi ve
amatör kızlar grubu,
Edirne’den HOTEAD
ve Yunanistan’dan
Orestiyada folklor
ekipleri gösteri yaptılar.
H OT E A D (H a l k
Oyunları - Tiyatro
Eğitimi, Kültür Araş-

tırma Gençlik ve
Spor Kulübü Derneği) folklor ekibinin
sergilediği kına gecesi gösterisi büyük
beğeni topladı.
Misafirleri selamlamak için Kırcaali’den
gelen “Dostluk “ saz
grubu Stambolovo
Stadyumunda herkesi coşturdu. Saz
grubunun çaldığı
Rumeli türküleri sırasında Bulgar Yunan
ve Türk grupları üyeleri sahneye çıkarak
dans ettiler ve birlikte halay çektiler.
Kırcaali Haber
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Mustafa Hacı: Gencev yalnız değil, arkasında siyasi partiler, belki de istihbarat var..
İsterseniz, Bulgaristan'da
yaşayan Müslümanların sayısı ve etnik kökenleri ile
başlayalım...
Sekiz milyona yakın bir nüfusa sahip olan bu ülkede halkın
yaklaşık yüzde 20-25'ini Müslümanlar oluşturuyor. Resmi
istatistiklere göre, Müslümanların sayısı bir milyona yakın
olmasına rağmen, Müslümanların gerçek sayısı bir buçuk
milyondan fazladır. Bulgaristan Müslümanları etnik köken
itibarıyla Türk, Pomak yani
Türkçesi unutturulmuş bir millet, Çingene, Tatar ve Makedonlardan oluşan bir toplumdur. Komünizm döneminde
İslam'a ve Müslümanlara karşı bir kampanya başlatılmıştır.
Komünistliğin çökmesinden
sonra bu kampanya aşağı yukarı bittiyse de Müslümanların
problemleri bitmedi.
Sizce, AB ülkesi olan
Bulgaristan'da, Müslümanlara verilen haklar yeterli
mi?
Bulgaristan Anayasasına
göre, din ve devlet ayrıdır.
Devletin, din işlerine karışması anayasaya aykırıdır. Buna
rağmen bütün dönemlerde
devlet Müslümanları işlerinde
hiçbir zaman serbest bırakmadı. Söz gelimi, Bulgaristan kanunlarına göre devlet
okullarında din dersi okutmak
serbesttir. Hâlbuki din dersi, Bulgaristan'daki okulların
çok azında okutulmaktadır.
Bu hususta verilebilecek bir
başka misal ise, ibadethaneler hakkındadır. Bulgaristan
kanunlarına göre, bir yerleşim
yerinde birden fazla mabet bulunamadığı takdirde, mevcut
olan mabedin ibadete açılması
gerekmektedir. Bulgaristan'da,
Eski Zağra'da (Stara Zagora)
birkaç şehirde, Osmanlı döneminden kalmış tek bir cami
bulunmaktadır. Yerli Müslümanlar ve Başmüftülük tarafından her ne kadar o caminin
ibadete açılması istendi ise de,
söz konusu cami, hâlâ ibadete açık değildir. Buna benzer
olaylar, Köstendil (Küstendil),
Samakov (Samokov), Dupniçe (Dupnitsa) gibi yerler için
de söz konusudur.
B u l g a r i s t a n
Başmüftülüğü'nün yapılanması ve faaliyetlerinden
bahseder misiniz?
Osmanlı döneminden sonra Bulgaristan'da kalmış olan
Müslümanların dinî hayatlarının tanzim edilebilmesi için
İstanbul'daki Şeyhülislamlık
tarafından Başmüftülük Kurumu ihdas edilmiştir. Cemaatimiz imamlarını, imamlar bölge
müftülerini ve bölge müftüleri
de kendi aralarında başmüftüyü seçerler. Başmüftü seçildikten sonra Şeyhülislamdan
mensurunu alır ve Bulgaristan
makamları tarafından tanınarak göreve başlar. Komünistlik döneminde bu usul bozulmuş ve komünistlikten sonra

imamlar, bölge müftüleri ve
başmüftü yine seçimle göreve gelmeye başladı. Bugün
Bulgaristan'da Müslümanlar,
başta Başmüftülük olmak üzere, 18 bölge müftülüğü, 920
imam, bin 170 cami encümeni, bin 156 cami ve 302 mescide sahiptir. Bulgaristan'daki
Müslümanların başta gelen
problemleri cehalettir. Yani
komünizm devrinde İslam'la
ilgili her şey yasak olduğu için
Müslümanlar kendi dinlerinden
iyice uzaklaştırılmışlardır. Bu
sebeple Başmüftülüğümüz;
din hususunda Müslümanları
bilinçlendirmek, ibadetlerini
ve inançlarını öğretmek, din
adamları yetiştiren üç İmam
Hatip Lisesi ve Sofya'da bulunan Yüksek İslâm Enstitüsü'nü
ayakta tutmak gibi hususlarda
Bulgaristan'daki Müslümanlara hizmet vermektedir. Ayrıca, ihtiyaç duyulduğu takdirde dönem dönem, imamlara
yeni bilgilerin verildiği "imam
kursları" düzenleniyor. Kur'ân
kursları düzenlemek suretiyle
de genç Müslümanların, inanç
ve ibadetlerini öğrenmesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda
yurt dışına talebe göndermeye
çalışıyoruz. Kendi okullarımızda kadro yetiştirmeye çalışıyoruz. Aylık bir gazetemiz var.
Bu gazetede Müslümanların
durumları, ilişkileri hakkında
yazılar yazıyoruz. Müslümanların kimliğini kaybetmemesi
için irşat çalışmalarımız da
bulunmaktır.
İmam Hatip Lisesi ve Yüksek İslam Enstitüsü'nde
ders verecek yeterli sayıda
hocanız var mı?
Ders verecek yeterli sayıda
hocamız yok. Bu sebeple mutlaka Türkiye'den destek almak
zorundayız. Çünkü başka bir
ülkeden getirecek olursak,
bir sürü problem meydana
gelecek. Bulgaristan Müslümanlarının çoğu Türkçe konuştukları için hocalarımız
Türkiye'den gelirse meselemiz
halledilebilir. Aynı zamanda da
Bulgaristan'daki Müslümanlar,
kalben Türkiye'ye yakın oldukları için, Türkiye'ye özel bir
bakışla bakıyorlar. Bu yüzden
maddi ve manevi desteği en
çok Türkiye'den bekliyorlar.

Bulgaristan'daki Müslümanlar, inanç ve ibadet
özgürlüğüne, gelenek ve
göreneklerini canlı tutma
imkânına sahipler mi? Kendi dini liderlerini özgürce
seçebiliyorlar mı?
Komünistlik dönemi ile bu
dönemi kıyaslayacak olursak,
elbette ki, bugün Müslümanlar
daha serbesttirler. Fakat belirttiğim gibi kanunlarda birçok
eksiklikler var. Dinler Yasasına göre, Bulgar Ortodoks Kilisesine verilen imtiyaz, diğer
dinlere verilmemiştir. Aynı zamanda devlet idarecileri bütün
Bulgaristan vatandaşına aynı
muamele yapmamaktadırlar.
Misal olarak, bir Müslüman
devletten bir şey istediği takdirde, sırf Müslüman olduğu için
ikinci sınıf muamele görüyor.
Bununla birlikte Müslümanlar
bir cami yapmak isterlerse,
devlet memurları bir sürü engeller ortaya atmaktadırlar.
Dinî liderlerini seçmek hakkına
gelince... Kanunlara göre her
ne kadar serbestlik verilmiş
olsa da fiilen o kanunlar uygulanmamaktadır. Ancak komünizmin çökmesinden sonra,
bazı kişilerin kişisel hesapları
yüzünden, Müslümanların arasına bir ikilik sokuldu. Daha
önce komünist iktidar tarafından tayin edilmiş bir müftümüz
vardı. Bir de millet tarafından
seçilmiş müftümüz vardı. Bu
durum altı, yedi sene devam
etti. 1997 yılında Müslümanlar
bu durumun kendi lehlerine olmadığı ve iyi sonuç getirmediği görüldüğünden, bir kongre
düzenlenmesi kararı alındı. Bu
kongrede mevcut ikiliğe son
verilmesi için yeni bir tüzük kabul edildi. O kongrede aynı zamanda yeni bir yönetim seçildi. Komünist rejim çökünce ilk
baş müftülük seçiminde Fikri
Salih, 1997'nin Kasım ayında
yapılan seçimlerde ise bendeniz Müslümanların oyu ile bu
göreve layık görüldüm. Ancak,
komünist rejim döneminde Todor Jivkov tarafından müftü
yapılan bu şahıs, dinî tahsili
ve bilgisi olmamakla birlikte,
bugün de devlet tarafından
destekleniyor. Müslümanların
başına getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Devlet,

seçilen dinî liderleri tanımak
istemiyor. Devlet adamları,
Müslümanların bu hususlarda yaptığı, bütün itirazları göz
ardı etmektedir.
Peki, bu "çifte başmüftülük" meselesi nedir? Komünist lider Todor Jivkov'un
seçtiği Nedim Gencev'in
yeniden müftülüğün başına
getirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Komünistliğin çökmesinden
sonra yani 1991 yılından itibaren Müslümanlar, Nedim
Gencev'i Başmüftü olarak
tanımadı. Müslümanlar, kendi
dinî liderlerini seçtiler. Ancak
Gencev, eski istihbarat mensupları tarafından desteklendi
ve bu meseleyi mahkemeye
götürdü. Buna rağmen Müslümanlar haklarından taviz
vermedikleri için o zamanki hükümet Nedim Gencev'i
müftülüğe getiremedi. 1996
yılında komünistler seçimleri
kazanarak iktidara geldikten
sonra Gencev'i yeniden müftülüğe getirdiler. Seçilmiş din
adamları, savcı ve polis eşliğinde, müftülük dairelerinden
çıkarıldılar. 1997 yılına gelindiğinde ise, birleştirici bir kongre yapıldı. Nedim Gencev de,
"Kongreye giderek bu ikiliğe
bir son vereceğiz" demişti.
Sayıları az olsa da, o zamana
kadar, Nedim Gencev'i destekleyen imamlar da bu kongreye
katıldılar. Ancak kongreden iki
gün önce Nedim Gencev, seçilemeyeceğini anlamış olsa
gerek ki, kongreye katılmadı.
O zaman seçilen idareye karşı
yine mahkemede dava açmak
suretiyle Müslümanların birliğini bozmak istedi. 2002 yılında, Bulgaristan Parlamentosu
yeni bir "Dinler Yasası" çıkardı.
Bu yasa ile seçilen din adamlarının tescili yetkisi mahkemeye devredildi. Bu durum
Gencev'in çalışmalarına, yani
Müslümanları bölmek için çok
yardımcı oldu. Bu konularda
Bulgaristan devleti iki defa
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde mahkûm olmuş
olmasına rağmen Gencev'in
faaliyetleri durdurulmadı.
1996'dan sonra Müslümanlar
altı tane kongre yaptı ve tescilini tamamladı. Ancak, mahkeme bütün bunları görmezden
gelerek, Nedim Gencev'i zorla
Bulgaristan'daki Müslümanların başına getirmek istiyor.
Peki, Nedim Gencev bu
güç ve desteği nereden alıyor? Arkasında halk desteği
var mı?
Bu konuda benim hiç çekinmeden söylediğim bir şey var,
onu burada da tekrar ediyorum: Bu adam yalnız değildir.
Bunun arkasında bazı siyasi
partiler var. Belki istihbarat
da onunla beraberdir. İşte bu
güçleri kullanarak Müslümanları bölmeye çalışıyorlar. Şimdi
bu adam sürekli bizim aleyhimizde davalar açıyor. Mahkemeden mahkemeye gidiyor.

Onun maksadı açtığı davaları kazanmak değil. Onun ve
adamlarının istedikleri Müslümanlar hep mahkemelerde
uğraşsınlar, hep mahkemelere gitsinler, kendi problemleriyle uğraşamasınlar. Böyle
bir maksatla bu adam bazı
yerlerden destek buluyor ve
Müslümanların birliğini bozmaya çalışıyor. Elhamdülillah,
arzu ettikleri gerçekleşmedi.
Bulgaristan'daki Müslümanlar,
bunların amaçlarını anladıktan
sonra birleştiler. Artık Müslümanların büyük çoğunluğu bu
tür şeylere kulak asmamaktadır. Müslümanlara faydalı olan
şeylerle uğraşmaya başladılar.
İnanıyorum ki yakın bir gelecekte bu tür şeyler ortadan
kalkacaktır.
Osmanlı, Balkanların birçok yerinde olduğu gibi,
Bulgaristan bölgesinde de
camiler, ker vansaraylar,
çeşmeler, hanlar, hamamlar imar etmişti. Bugün bu
yapılar ne durumda?
Tabii ki, Bulgaristan'da da
Osmanlılardan kalan miras
mevcuttur. Ancak başka ülkelerde olmayan bir şekilde
Bulgaristan'da kalan Osmanlı
mirası tahribata maruz kalmıştır. Mesela Sofya şehrinde seksen iki camiden bugün ibadete
açık tek bir cami bulunmaktadır. Filibe şehrinde altmış üç
camiden ibadete açık iki cami
kalmıştır. Tabii, bütün bunlara
rağmen, hâlâ ayakta kalmayı
başaran birçok cami, tekke,
saat kulesi ve köprü vesilesiyle, Bulgaristan'da Osmanlı
izlerini görmek mümkündür.
Bulgaristan'daki, vakıf
mallarının idaresi kimde bulunuyor? Bulgaristan'daki
Müslümanlar, vakıf mallarını
özgürce kullanabiliyor mu?
Osmanlı döneminden sonra
camilerin yıkılmasıyla birlikte
vakıf malları devletleştirilmiştir. Komünistliğin çökmesinden
sonra çok az sayıda vakıf malı
Müslümanlara iade edilmiştir.
Şimdi onları geri almaya çalışıyoruz. Bazı vakıf malları için
dava açılmış ve geri talep edilmiştir. Onların iade edilmesi
için yeni bir karar çıktı. Ancak
bu kararın uygulanabilmesi
için vakıf mallarının iyi tespit
edilmesi arşiv belgeleriyle vakıf malları olduğunun belgelenmesi gerekiyor. Eğer vakıf
mallarını söz konusu karar
çerçevesinde geri alamazsak
o zaman mahkemeye başvurmamız gerekiyor. Birçok vakıf
mallarının belgeleri bulunmadığı gibi, Müslümanlar da onları araştırmıyorlar.
Avrupa Birliği üyesi olan
Bulgaristan, insan hakları
konusunda nasıl bir yaklaşıma sahip? Batı Trakya Türk
Azınlığının etnik kimliğini
kabul ediyor mu?
Bulgaristan Avrupa Birliği
üyesi olmakla birlikte dinî ve
etnik azınlıkları kabul etme-
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7. Balkan Türk Folklor Festivali muhteşem gala ile sona erdi

gayretiyle sponsor şirketler
tarafından kapanış konseri
için ilçelerden ve köylerden
izleyicileri taşıyan otobüsle-

durumu özetleyen noktayı
Ömer Lütfi Kültür Derneğinin Genel Sekreteri Müzeki
Ahmet şu cümlelerle koydu:
“Devletimizin bütünlüğünü,
halk arasındaki birliği, beraberliği ve hoşgörüyü zedelemeyen hatta itibarı ve
tanıtımı açısından hayati
önem taşıyan bir kültür organizasyonu bile bazılarını
rahatsız ediyor. Türk kelimesinin geçtiği her olay
ister kültürel, ister siyasi
olsun sanki bizim polisimizi
ve bazı siyasi yöneticileri tedirgin ediyor. Artık Polisiye
devlette mi yaşıyoruz?!
Böylesine önemli festivalin
finalinde yaşanan bu olay
gönül kirici oldu. Misafirlerimize bu durumu izah etmenin bir yolu yoktur. Hem
de kendilerinin bizzat tanık-

rin ve şirketlerin vali emriyle
denetlenmiş olmasıdır.
Kaynaşma ve Dostluk
Gecesinin sonunda mevcut

lık ettiği bir anda. Yapılacak
pek bir şey yok. Maalesef
güzel ülkemizin durumu
budur.”

1. sayfadan devamı
Resmi Murat, Çernooçene
Belediye Başkanı Aydın
Osman, Kirkovo Belediye
Meclisi Başkanı Şinasi Süleymanov, Ardino Belediye
Meclisi Başkanı Aydın Serkan ve tüm belediyelerden
birer başkan yardımcısı olmak üzere yerlerini almışlardı. Katılımcı grupların
zengin folklor kostümleri ve
muhteşem dansları, alanı
dolduran izleyicileri bazen
coşturdu, bazen dikkatle
izlenmelerine neden oldu,
bazen alkışlar dolu eşlik
gerektirtti ve bazen de nefeslerin kesilmesine sebep
oldu. İzleyicilerin çoğunluğu
ve farklı dinden, ırktan ve
kültürden olmaları festivalin amacına ulaştığının en
belirgin kanıtı oldu.
FESTİ VALİN Y ILDIZ I
ATATÜRK
Her katılımcı ülke temsilcileri gösteriler boyunca,
ülkesini temsilen bayrak ve
folklor grubunun adını ve
şehrini gösteren tabela taşıdı. Ve bu gösteriler boyunca Türk Folklor Ekiplerinin
değişmezi Mustafa Kemal
Atatürk’ün portresi ve Ay Yıldızlı bayrak oldu. Bu durum
birkaç kez ırkçıları korkutsa
da festivale sözlerle anlatılması mümkün olmayan ve
bir o kadar da büyüleyici
olan apayrı bir hava kattı.
Rumeli’de hiç bu kadar kişinin Ata’nın portresi önünde
fotoğraf çektirdiğine şahit
olmamıştık ve Balkanlar’ın
evladı olan Atatürk bu kadar sevildiğini de ilk defa
gördük. Ne mutlu bize!
Katılımcı folklor grupları

birkaç dans gösterisi sunup ardından da protokol
kısmındaki farklı kişiler bu
grupların yöneticilerine teşekkür ve katılım plaketi
takdim ettiler. Festival ve
gösteriler sona erdi ama,
gece asıl o zaman başladı. Kaynaşma ve Dostluk
Gecesi parktaki “Rusalka”
lokantasında Ömer Lütfi
Kültür Derneği saz takımının müziği eşliğinde yapıldı.
Bir de sürpriz vardı. “Bosforos” şirketi kocaman festival
pastası hazırlamıştı. Pastayı da Başkonsolos Yavuzcan ile Başkan Hasan Azis
kestiler.

zaman da öğle saatlerinde
gösteriler devam ederken
polisler gelip belediyenin
organize ettiği bir olay hak-

POLİSİYE DEVLET
Eğlence ve danslar devam ederken saatler gece
22.30’u gösterdiğinde polisler eğlenceyi bastı ve müziği kapattırdı. Gençler bu durumu yuhalayarak protesto
ettiler. Bu tür polisiye olaylar
Momçilgrad’taki temsil esnasında da yaşanmıştı. O

kında izin belgesi istemişlerdi. İşin asıl garipsenecek
tarafı da Kırcaali Valisi’nin
hareketinde yatmaktaydı.
Halktan gelen yoğun talep
üzerine Derneğin yüksek
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“Balkan Ekspresi” Kırcaali meydanından canlı yayın programı yaptı
İsmail KÖSEÖMER

T.C. Ziraat Bankası
sponsorluğunda, TRT
ve TCDD iş birliği ile
hazırlanan ''Balkan Ekspresi'' programı Kırcaali
meydanından canlı yayın
yaptı. Saat 12.00 – 12.50
arası canlı olarak gerçekleştirilen yayın TRT
TÜRK’ten izlendi. Programın ilk konuğu Kırcaali
Belediye Başkanı Hasan
Azis oldu ki kendisi Balkan yarımadasındaki il
belediyeleri genelinde
tek Türk belediye başkanıdır. Son yıllarda ekibiyle beraber bölge halkının
sosyal ihtiyaçlarını ve
yaşamını kolaylaştıracak
projelere imza attıklarını
belirti. Kırcaali’nin dünya

hoşgörü başkenti olması
yolunda emin adımlarla
ilerlediğini, hoşgörünün
ve karşılıklı anlayış ve
saygının bunun temel
taşı olduğunun net bir
biçimde altını çizdi.
“Ömer Lütfi” Kültür
Derneği Genel Sekreteri ve Bulgaristan’da
Türkçe olarak yayınlan
tek gazete, Kırcaali Haber gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Müzekki
Ahmet kültürel varlığın
önemini anlattı. Bununla
beraber ana dilin önemine de vurgu yaptı. Zorluklar ne olursa olsun
bir ulusun varlığı sahip
olduğu kültür ve dilden
geçtiğini defalarca tekrarladı. Derneğin ve gazetenin tek başına ancak

Kırcaali bölgesinde faal
olabildiğini, Bulgaristan
Türklerinin varlığı tüm
bölgelerdeki koordine
çalışmalardan geçtiğini
söyledi.
“ K a d r i ye L a t i f ova”
Drama ve Müzik Devlet
Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Sabiha Mestan,
tiyatronun dünden bugüne kat ettiği yolu anlatı. Başarılı çalışmaları
saydı ve halk arasında
Türk Tiyatrosu olarak
bilinen kurumun yaşatıp
Türk kültürüne hizmet etmeğe devam edeceğini
söyledi.
Kırcaali Eski Müftüsü
ve Bulgaristan Müslümanları Yüksek Şura
Başkanı Şabanali Ahmet ile Kırcaali Bölgesi

Hıristiyanları Cemaati
Başkanı Peder Petır
Gerena hoşgörünün en
güzel örneğini canlı yayında yan yana durarak
ve konuşma esnasında
mikrofonu birbirine uzatarak sergilediler. Bu durum çok insanın hoşuna
gitmiyor, ama gerçek bu.

Barış, sevgi, hoşgörü ve
karşılıklı anlayış. Bu iki
din adamı bunun için çok
çalıştılar ve çalışmaya
da devam ediyorlar.
Kırcaali Otantik Rumeli
Türküleri Amatör Kadın
Korosu dünya genelinde TRT TÜRK’ün can-

lı yayınını izleyenlere
eşsiz Rumeli “Zilli de
Maşa” Türküsünü seslendirdiler. Henüz üç
aydır faal olan koro ilk
defa Razgrad İli İsperih
civarında Demir Baba
Tekkede 3000’den fazla
kişi önünde Deliorman’ı
Rodoplarla, Rumeli’yle
buluşturmuştu ve beğeni
kazanmıştı.
Yaklaşık 50 gün boyunca 9 Balkan ülkesinin 22
şehrini gezecek olan
ekspresin programları
hafta içi her gün saat
12.00-12.50 arasında
TRT TÜRK'ten canlı yayınlanmakta ve 16.0016.50 saatleri arasındaysa TRT Avaz ve TRT
1'den banttan izlenebilinmekte.

Mustafa Aliş: Gencev yalnız değil, arkasında siyasi partiler, beki de istihbarat var...
6. sayfadan devamı

mektedir. Onların iddiası bütün insanlar eşittir, hakları verilmiştir.
Dolaysıyla etnik ve dinî
gruplar ayrımına lüzum
kalmamaktadır. Elbette,
onların iddiaları asılsızdır, Müslümanlar onları
kabul etmemektedir.
Bulgaristan'da İslâm
ve Müslümanların geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Buraya kadar ifade ettiğimiz problemler, Müslümanları birleştiriyor ve
şuurlandırıyor. Bulgaristan Müslümanlarının
arasında bir uyanış var.
Özellikle gençler, komünist döneminde yaşamadıkları için, onların
düşünceleri daha hür ve
mert. Gençler dinlerini
yaşamak istiyorlar. Bu
doğrultuda İslâm'ı öğrenmek için ellerinden
geleni yapıyorlar. Fakat
cehalet hâkim durumda.
Gençlerimizin sorularına
tatmin edici cevaplar verebilecek İslami kitapları,
Bulgarcaya çevirmek ve
bastırmak niyetindeyiz.
Gençlerimize seminerler,

kamplar ve kurslar yapmak niyetindeyiz. Bunu
da yapmaya çalışıyoruz.
Ayrıca gençlerimizi yurt
dışına göndererek dinlerini öğrenerek kendi
insanlarına öğrendiklerini anlatmalarını hedefliyoruz. Öte yandan
Hıristiyanlar ve Yehova
Şahitleri gibi bazı sapık
akımların mensupları
gelerek gençlerimizin
arasına giriyor, onları
kendi camialarına çekmeye çalışıyorlar. Bazı
köylerde hiçbir Hıristiyan olmadığı halde kilise yapmaktadırlar. Türkçeye çevirdikleri İncil'i
büyük kasabalarda,
bazı Çingene mahallelerinde Müslümanlara dağıtmaktadırlar. Çingene
mahalleleri fakir oldukları için onlara aynı zamanda maddi destekte
bulunmaktadırlar. Ve bu
taktiklerle Müslümanları
kendi dinlerinden çekmeye çalışıyorlar. İktisadi problemler en çok
Müslümanlarda etkisini
gösterdiğinden bu durumu kullanarak Müslümanları kendi saflarına

çekmeye çalışıyorlar.
Fakat biz inanıyoruz ki,
bizim Müslümanlarımız,
Bulgaristan dışında yaşayan Müslümanların
desteğiyle bunları halledecektir. İleriye doğru
bunlar ortadan kalkacaktır inşallah. Yakın bir
gelecekte Müslümanları
çok daha güzel günlerin
beklediğine inanıyorum.
Bulgaristan'daki
Müslümanlara yönelik
misyonerlik faaliyetleri
ne durumda? Bu misyonerlik faaliyetlerine
karşı ne tür faaliyetler
yürütüyorsunuz?
Misyonerler, Müslümanları Hıristiyanlaştırmak
için çok büyük faaliyetler
göstermelerine rağmen,
şükürler olsun ki, pek bir
mesafe alamamaktadırlar. Bu başarısızlığı bizzat onların sitelerinden
öğrenmekteyiz. Son zamanlarda en çok faaliyet
gösterdikleri bölgeler Vidin, Lom, Sofya vs., yani
Çingenelerin yaşadıkları
bölgelerdir. Biz oralara
imam göndermek, yaz
tatilinde Kur'ân kursları
yapmak, kitap dağıt-
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mak, dinî bayramlarda
etkinlikler düzenlemek
suretiyle misyonerlerin
faaliyetlerini önlemeye
çalışıyoruz.
Bulgaristan'daki
Türk, Pomak ve diğer
topluluklara mensup
Müslümanlar, siyasal
anlamda yeterli temsil
kabiliyetine sahipler
mi?
Hak ve Özgürlükler Hareketi, her ne kadar Türk
ve Müslüman partisi olarak algılansa da, maalesef Türk ve Müslümanların haklarını beklediğimiz
gibi savunmamaktadır.
Buna rağmen Türk ve
Müslümanlara en yakın
siyasî örgüt olduğu için
Müslümanlar genellikle
onlara oy vermektedir.
Son olarak Türk devletine ve halkına mesajınız nedir?

Din, dil ve kültür gibi
etkenler bizi Türkiye
ile birleştiren unsurlardır. Biz kendimizi Türk
halkından ayrı görmüyoruz. Bulgaristan'daki
Müslümanlar olarak,
önce Allah'a güveniyoruz. O'ndan sonra her
türlü desteği Türkiye
devleti ve Türk halkına
güveniyoruz. Bu sebeple, Türkiye'de yaşayan Müslümanların,
Bulgaristan'daki dindaşlarının dertleri ile yakından ilgilenmelerini bekliyoruz.
Mustafa Hacı Aliş
kimdir?
1962 yılında Draginovo (Koru Ova) köyünde
dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu kendi köyünde
tamamladıktan sonra
Velingrad kasabasında Orman Lisesi bitirdi.

Çeşitli hocalardan dersler aldı. 1990'da kendi
köyünde imam oldu.
1993'te üniversite eğitimi
için Ürdün'e gitti. Yermük
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden mezun oldu.
1997'de Bulgaristan Başmüftüsü seçildi. Aynı dönemde Yeni Bulgar Üniversitesinde dinler tarihi
sahasında mastır yaptı.
2000'de Yüksek İslâm
Şurası Başkanı seçildi.
Aynı dönemde Marmara
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Din Sosyolojisi
Anabilim dalında doktorasını tamamladı. 2005,
2008 ve 2009 yıllarında
tekrar Başmüftü seçildi.
Halen, seçilmiş olarak,
Başmüftülük görevini
devam ettiriyor. Evli ve
iki çocuk babasıdır.

Ayhan DEMİR

