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BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİ

2. DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA TÜRKÇE EĞİTİM
Bulgaristan Türkleri, azınlık tarihleri boyunca 

(1877/78’den bu yana) Türkçe eğitime dört elle sa-
rılmış, her türlü zorluklara göğüs gererek okullarını 
ayakta tutmaya çalışmışlardır.
İkinci Dünya Savaşının sonuna kadar Türk okulları 

özel okul statüsünü korumuş ve eğitim genel olarak 
Türk dilinde yapılmıştır.

 
Açık sözlülüğüyle ve mertçe tavırlarıyla birçok insanın 

gönlünü fetheden ve bazılarınca kurtarıcı gözüyle bakılan 
Başbakan Boyko Borisov’a Bulgaristan’daki Müslüman-Türk 
azınlığının yaklaşımı olumsuz tarafı ağır basan rezervler-
den oluşuyor. Çünkü sayın Başbakanımız, “Soyadönüş sü-
recinde” askerî birliğinin başında Deliorman’da bulunmakla 
kalmamış, seçim öncesinde Amerika’da bilinçli, bilinçsiz 
veya bilinç altından kaçırılmış “amaç- yöntem” ikilemini içe-
ren talihsiz birkaç söz sarf etmişti.

Sayfa 4’te

SAYIN BAŞBAKAN, TEBRİKLER! AMA..

Sayfa 2’deProf. Dr. H. YENİSOY

"Arpezos Kırcali" şirketler birliği yeni parkı inşa edecek
Belediye’nin 6 yıllık 

uğraşı ve tüm proje aşa-
malarının tamamlanma-
sı sonucu Bulgaristan’ın 
en büyük park projesinin 
yapımı mahkemeye takı-
labilir. 

İki aşamada yapımı 
planlanan projenin ilk 
ayağı olan “Arpezos 
- Kuzey” bölümünün 
inşaatını yapacak yük-
lenici şirket belli oldu. 
"Arpezos Kırcaali" adın-
daki şirketler birliği, iha-
le komisyonunun belli bir 
ölçütlere göre puanlama 
sonucu seçmiş olduğu 
yüklenici şirket oldu. 
Belediye Başkanı Ha-
san Azis ihaleyi kazanan 
tarafı belirten protokole 

imza attı. 
29 Temmuz’da “Arpe-

zos – Kuzey” parkı inşa-
at ihalesinin fiyat teklifleri 
açılmış ve son aşamaya 
iki şirketler grubu kal-
mıştı. Dimitrovgrad asıllı 
TVB Gurubu KDV’siz 5 
950 000 levalık teklif ve-
rirken, Kırcaali şirketle-
rinden oluşan “Arpesoz 
Kırcaali” Şirketler Birliği 
6 180 000 levalık teklif 
getirmişti. Ancak yükle-
nici tarafı belirlerken fiyat 
teklifleri dışında, ekono-
mik ve teknik olanakları 
ve imkanları içeren daha 
birçok ölçüt vardır.

Proje tamamlanma ta-
rihi olarak 21 Ekim 2011 
- Kırcaali gününe denk 
getirilmişti. Belediye, 
Avrupa Birliği - Bölge-
sel Kalkınma İşlevsel 

Programıyla finansman 
konusunda anlaşma im-

zalamıştı. Ancak, proje 
devletin çeşitli denetim 

kurumları tarafından de-
falarca yoklandı ve suni 
bir biçimde başlatılması 
engellendi. Projenin ta-
mamlanmasına 12 ay 
gibi bir kısa süre kaldı. 

Park İnşası ile ilgili iha-
le teklifleri komisyon ta-
rafından kabul edilirken, 
ihale katılım için gerekli 
belgelerin tam olmama-

sından dolayı yarıştan 
düşen “Parkove Kırca-
ali 2010” Şirketler Gu-
rubu ve “Kırcaali İnşaat 
Şirketleri” Birliği ihale 
sonuç kararına karşılık 
mahkemede itiraz davası 
açacaklarını duyurdular. 
Aynı şekilde ihaleyi ka-
zanamayan TVB Grubu 
da ihale komisyonunun 
sonuç kararı ellerine 
ulaştığında, kararı mah-
kemede dava edip etme-
yecekleri konusunda ka-
rar vereceklerini duyur-
dular. Bu durum projenin 
başlamasını kesinlikle 
erteletecektir. 

Olası i t iraz davası 
karşısında Balkanların 
Akciğeri konumunda 
olacak olan park yapı-
lamamayla karşı kar-
şıya kalabilir. Bırakın 
Kırcaali’yi, il genelindeki 
diğer belediyelerde de 
heyecan uyandıran bu 
dev proje, vatandaşlara 
göre Kırcaali’nin sağlıklı 
yaşam merkezi olması 
açısından da hayati öne-
me sahiptir.

İsmail KÖSEÖMER

Osmangazi Belediyesi Kırcaali’de iftar yemeği verdi

Haberin ayrıntıları gelecek sayıda Kırcaali Belediye Başkanı müh. Hasan Azis  
iftarda yemek dağıtımına katıldı 

Vedat AHMED
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İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA BULGARİSTAN’DA TÜRKÇE EĞİTİM

1951-1956 yılları ara-
sında 30 dolayında 
Türk genci Bakü Devlet 
Üniversitesi, Bakü Yük-
sek Pedagoji Enstitüsü 
(hâlen Tûsî adına Azer-
baycan Devlet Pedagoji 
Üniversitesi) ve Bakü 
Devlet Konservatuvarına 
öğrenime gönderilmiştir. 
Daha sonraki yıllarda 
bazı branşlarda gençler 
Bakü’de ihtisas yapmış, 
bazıları da Bakü Bilimler 
Akademisinde doktora 
savunmuştur. 

Türkçe ders okutacak 
öğretmen bulunan okul-
larda coğrafya, fizik, 
matematik, kimya, ast-
ronomi, biyoloji, mantık 
vb. disiplinler Türkçe 
olarak okutulmuş, ders 
kitaplarının da Bulgar-
cadan Türkçeye çevirisi 
yapılmıştır.

Türk i lkokullarında 

Prof. Dr. Hayriye S.   
       YENİSOY

1952/53 öğretim yılın-
da öğretmenlerin sayı-
sı 3 591 iken, 1957/58 
yılında bu okullarda 4 
908 öğretmen çalışmış 
ve aralarında pedago-
jik formasyonu olan-
ların sayısı da 2 758’e 
çıkmıştır. 1956 nüfus 
sayım verilerine göre, 
Türklerden ilkokul me-
zunu sayısı 279 255, 
or taokul mezunu 39 
108, lise ve lise düzey-
li okulları bitirenlerin-3 
378 ve yüksek öğrenim 
görmüş olanların sayı-
sı da 405’tir. Oran ola-
rak halkın 10 000’ine 
hesaplandığında elde 
edilen ortalamanın çok 
altındadır, ancak geçmiş 
dönemlere bakıldığında 
hiç de küçümsenecek 
değildir . 

Bulgaristan Türkleri-
nin eğitim ve kültürel 
alanda kalkınması için 
gerçekleştirilen atılım-
lar çok geçmeden mey-
vesini vermeye başladı. 
Hazırlıklı öğretmenler 
sayesinde Türk okulla-
rında eğitim bilimsel-
pedagojik bir düzeye 
çıkarıldı.

Ancak Türk eğitiminde-
ki bu atılım, bu yükseliş 
çok kısa ömürlü oldu.

1956 yılı Bulgaristan’ın 
siyasî tarihine önemli bir 
yıl olarak geçti. Aynı yıl 

Nisan ayında Bulgar Ko-
münist Partisi Merkez 
Komitesinin Geniş Otu-
rumunda (Plenumunda) 
bir dizi kararlar alınmıştı. 
Alınan bu kararların ül-
kenin sosyal-ekonomik 
ve kültürel hayatında bir 
dönüm noktası oluştu-

rulacağı bildiriliyordu. 
Ancak bu kararların 
içeriği gizli kaldı. Çok 
geçmedi, bu “dönüm 
noktası” Bulgaristan 
Türklerine izlenen politi-
kada belirmeye başladı. 
Komünist Partisi, azınlık 
politikasında radikal bir 
dönüm yaptı. Parti Ple-
numunun çizdiği yeni 
yön, önce Türklerin eği-
timine damgasını vurdu. 
Türk okulları, enstitüleri 
ve Sofya Üniversitesi-
nin Türkçe eğitim ya-
pan bölümleri Türkçülü-
ğün birer yuvası olarak 

nitelendirildi. İslâm dini 
ve kurumlarına da sal-
dırılar başladı. Aslında 
ateist rejim yetkilileri çok 
yıllar önce, 1946’da din 
derslerini haftalık ders 
programından çıkarmış 
ve seçmeli, isteğe bağlı 
bir ders yapmıştı. Bulgar 

Komünist Partisi Merkez 
Komitesi Politbürosunun 
26 Nisan 1951 tarihli ka-
rarıyla da Kur’an ve din 
derslerinin okutulması-
na son verildi, bundan 
böyle seçmeli ders ola-
rak da okutulmayacak-
tı. Nisan Plenumundan 
önce başka daha birta-
kım olumsuz kararlar da 
alınmıştı. Örneğin Sofya 
Üniversitesinde Türkçe 
öğretim yapan Türk Tari-
hi, Fiziak-Matematik Bö-
lümleri açılış tarihinden 
iki yıl sonra, 1954/55 
öğretim yılında Bulgar 
öğrencilere ait Bölüm-
lerle birleştirildi. Bu Bö-
lümlerde ders okutan iki 
Bulgaristan Türk öğretim 
elemanı da Üniversite 
dışında bırakıldı.

Türk eğitimindeki en 
büyük çöküşler ise 
Nisan Plenumundan 
(1956) sonra başlamış-
tır. Sofya Üniversitesinin 
üç Türkçe Bölümünden 

ve Bakü Üniversitele-
rinin değişik fakülte ve 
bölümlerinden ilk me-
zunlar 1956/57 öğre-
tim yılında Türk lise ve 
öğretmen okullarında 
henüz bir öğretim yılı 
geçirmişlerdi, Sofya’dan 
beklenmedik haberler 
geldi. 1957/58 öğretim 
yılından itibaren Türk 
lise ve öğretmen okul-
larında Türk dili ve ede-
biyatı dersleri dışında 
tüm dersler Bulgar dilin-
de okutulacaktı. Aynı yıl 
(1957/58) Sofya Peda-
goji Mektebi (öğretmen 
okulu) kapatıldı, öğren-
ciler Kırcaali ve Razg-
rat Pedagoji okullarına 
dağıtıldı. Ertesi yıl, 21 
Haziran 1958 tarihinde 
Politbüronun aldığı 159 
sayılı bir kararla 1958/59 
öğretim yılında sayıları 
16’ya varmış Türk lise-
leri ve Bulgar liselerin-
deki Türkçe ders yapan 
sınıflar Bulgar liseleriy-
le birleştirildi. Dersler 
Bulgarca okutuluyordu. 
Bu karar üst düzey bazı 
yetkililerce uygun görül-
mez. Dönemin Millî Eği-
tim Bakanı Jivko Jivkov, 
liselerin birleştirilmesine 
Türklerin sert tepki gös-
terdiklerini bildirir. Tec-
rübe sahibi bazı parti 
yöneticileri de bu konu-
da dikkatli davranılması, 
Türk liselerinin kapatıl-
maması, Türk ilköğretim 
okullarına öğretmen ye-
tiştirilmesi için öğretmen 
okulları ve enstitülerine 
öğrenci kabul edilme-
sine devam edilmesi 
önerisinde bulunurlar. 
Bu önerileri dikkate al-
mayarak 1 Eylül 1958’de 
liseler birleştirilir. Po-
litbüronun almış oldu-

ğu karar Ekim 1958’de 
Plenum taraf ından 
onaylanır. Bundan sonra 
ülke çapında büyük bir 
propaganda başlatıldı. 
Liselerin birleştirilmesi 
Türk azınlığın yararına 
olacağı, Türk ve Bul-
gar öğrenciler arasında 
dostluk, arkadaşlık, eşit-
lik olacağı, böyle yeni bir 
ortamda Türk öğrenciler 
Bulgar dilini daha iyi öğ-
renerek üniversitelere 
girmeleri kolaylaşacağı 
propagandası yapıldı.

Türk ilköğretim okulla-
rının Bulgar okullarıyla 
birleştirilmesi asla söz 
konusu olmadığı, bu 
okullarda eğitimin yine 
eskisi gibi Türk dilinde 
yapılacağı, Türkçe eği-
time daha büyük önem 
verileceği aylarca an-
latıldı. Ancak gerçekler 
başka çıktı. 

Bu “reformların” şoku 
henüz geçmemişken 
Türk halkı bir şok daha 
yaşadı. Yetkili devlet 
makamlarının herhangi 
bir resmî kararı henüz 
yokken, okulların açıl-
ması yaklaştığı günlerde 
1959/60 öğretim yılında 
Türk anaokulları, ilk ve 
ortaokulları da Bulgar 
okullarıyla birleştirildi . 
Bulgarların “Türk Çin-
genesi” dediği Türkçe 
konuşan Müslüman 
Romanların da Türkçe 
eğitim yapan ilkokulla-
rı ve Türk okullarında-
ki Roman öğrencilere 
ait sınıflar da kapatıldı. 
Öğretim Bulgar dilin-
de yapılmaya başladı. 
Türk çocuklarının ana 
dili Türkçe önemsiz bir 
ders oluverdi.    
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“OSMAN KILIÇ MAHKEMESİ”NİN PERDE ARKASI 

Bu kongreden sonra 
Komünist idaresinin bu 
doğrultuda planlı ve aktiv 
çalışmaları, Türkler için 
daha tehlikeli bir aşama-
ya giriyor. Azınlıkları yok 
etme programını usulca 
uygulamaya geçiliyor. 
Dolayısıyla çok geçme-
den yeni emirler gelme-
ye başlıyor. Artık eşitlik 
var bahanesiyle ayrıca 
Türk Vatan Cephesi ko-
miteleri kurmaya hacet 
olmadığı buyruluyor. 
Her yerde umum Vatan 
Cephesi teşkilatları ola-
cak, onlara Türkler de 
üye olabilirler, yönetim 
komitelerine  de onlar-
dan bir temsilci alınabi-
lir, deniyor.  Bu vesileyle 
Türk Öğretmenler Birliği 
de feshediliyor, kapatılı-
yor. Bütün memlekette 
yeni Eğitim İşçileri Birliği 
kuruluyor. Buraya Türk 
öğretmenler de üye ola-
bilirler, yerel teşkilatların 
yönetimine  onlardan 
birer temsilci alınacağı 
söyleniyor. Türk genç-
lik teşkilatlarına da son 
veriliyor. Onların yerine 
bütün gençlere ait bir 
Halk Gençler Birliği ku-
ruluyor. 
Böylelikle Türkler in 
müstakil bir etnik gru-
bu olarak kendi ara-
larında kendilerine ait 
hiçbir örgüt ve kurulu-
şu  oluşturamayacakla-
rı çok açık anlaşılıyor. 
Dolayısıyla onlar milli 
benlik ve varlıklarını 
korumak imkanından 
mahrum edi l iyor lar.                                                                                          
Komünistler eğitim ala-
nında en büyük, köklü 
değişiklikler yapma-
yı düşünüyorlar. Bunu 
gerçekleştirecek Yüksek 
Eğitim Şurası meydana 
getiriliyor. Bu kurulun 
daha açılış töreninde, 
Milli Eğitim Bakanlığında 
Lise öğrenimi Genel Mü-
dürü Dr. Kiril Dramaliev  
“Memleketimizdeki Türk 
hususi azınlık okullarına 
gelince, artık bu irtica 
ocaklarının mevcudiyeti-
ne tahammül edemeyiz” 
diyor. Bununla o, Türk 
okullarının kapatılması  
ile ilgili hükümetin ka-
rarlılığını ima ediyor. Bu 
kurula Türk öğretmenle-
rin temsilcisi olarak se-
çilen Osman Kılıç “Azın-
lık Okulları”  komisyonu 
üyesi olarak çalışıyor. 
O, Türk okullarının yeni 

koşullarda devlet tara-
fından idare edilip çok 
daha başarılı olabilmele-
ri tezini savunuyor ve bu 
alanda çok çaba gösteri-
yor. Bu amaçla  o, önce-
den hazırladıkları tasarı-
yı komisyona sunup ve 
isteklerinin komisyon ra-
porunda yer almasını is-
tiyor. Komisyon başkanı 
buna itirazda bulunmu-
yor, fakat onları yüksek 
makamlara ulaştırıyor. 
Burada, Türk okullarında 
eğitimin Türkçe olması 
ve okul müdürlerinin de 
Türk olması önerileri 
önemli yer almıştır. Din 
derslerinin fakültatif ola-
rak okunması öneriliyor. 
Bu istekler genel kurul-
da bir formalite olarak 
kabul ediliyorlar, fakat 
sadece yazılı olarak ka-
lıyorlar. Türk okullarının 
en büyük sorunu dev-
letin onlara mali yardım 
sağlaması, bu okulların 
da mali idaresini dev-
letin üstlenmesi. Bun-
dan başka, devlet, Türk 
okullarına öğretmen 
yetiştirmesi için, biri Gü-
ney Bulgaristan’da (me-
sela Kırcali’de), diğeri 
de Kuzey Bulgaristan’da 
olmak üzere en az 2 pe-
dagoji okulunun açılması 
isteniyor; Türk öğrenci-
lerinin istedikleri Bulgar 
okullarına kabulü vb. gibi 
istekler sunuluyor. 
İşte böyle, daha ilk yıl-
larda Bulgaristan Türk-
lerinin ihtiyaçları ve 
beklentileri ile komünist 
idaresinin amaçları, 
ideolojisi ve azınlık po-
litikası arasında bağ-
daşılamaz bir geçişme 
oluşuyor. Türkler kültü-
rel hayatını önce verilen 
vaatler doğrultusunda, 
kendi kimliğini, benliğini 
koruyarak, daha da ge-
liştirerek yeni, demok-
ratik raylar üzerinde 
sürdürme hevesinde ve 
çabasında. Komünistler 
ise yeni siyasal strateji-
leri kapsamında azınlık 
haklarına kısıtlamalar 
getirerek onları yok et-
meyi planlıyor. Onların 
programlarında Bulgar-
lıktan farklı benliğe, kim-
liğe ne yer, ne de ihtiyaç 
var. 
Fakat komünistler çiz-
dikleri projelerinin o ka-
dar kolay uygulanama-
yacağının da farkında. 
Bütün güçlerini seferber 
ederek mücadele etmek 
gerekeceğini de iyi bili-
yorlar. Onlar için en bü-
yük tehlike Nüvvab’dan 

geliyor. Onlara göre 
Nüvvab, hiç de isteme-
dikleri, taşıyamadıkları 
Türklük, Türkçülük ve 
Müslümanlık üretiyor,  
yayıyor. Buna rağmen 
zamanın müsait olma-
dığından hemen kapat-
maya cesaret edemi-

yorlar. Öğretmenlerden, 
onların davalarına en 
aykırı hareket eden, 
amaçlarını engelleyebi-
lecek en büyük kuvveti 
Osman Kılıç’ın yüzünde 
görüyorlar. Velev ki o, 
yeni iktidar lehine, onun 
siyaseti uygunluğunda 
durmadan uğraşıyor, 
ona karşı tutumu çok 
olumlu, aktiv bir Vatan 
Cepheci, Yüksek Eği-
tim Şurası üyesi, “Yeni 
Işık” gazetesine yazdı-
ğı yazılarıyla gençleri 
Halk Gençler Birliğine 
girmelerine davet edi-
yor,  Georgi Dimitrov’un 
65.yıldönümü ile ilgili 
Şumnu Okuma evinde 
rapor hazırlayıp oku-
yor, Nüvvab’da en genç 
öğretmen olduğundan 
Vatan Cephesi hükü-
metinin siyaseti ile ilgi 
daima gençlerin arasın-
da ve sürekli onlara yar-
dım ediyor ve bu ruhta 
yapılan tüm etkinliklere 
katılıyor ve büyük katkı-
sını veriyor, yine de ko-
münistlerin bilincinde o, 
en azılı düşman olarak 
kalıyor. İdare onun iyi 
davranışlarını ve aktifli-
ğini kesinlikle taviz ver-
meye değer hareketler 
olarak nitelendirmiyor. 
Onun en büyük suçu 
çok hazırlıklı, bilgili, seç-
kin, otoriteli bir Türk öğ-
retmeni olmasıdır. Türk 

okullarını savunması, 
onların kalkınması için 
gösterdiği çabalar, onun 
din ve Türkçülük taraftarı 
olmasını güvenlik organ-
ları en büyük milliyetçi 
olarak nitelendiriyor. İşte 
bu meziyetleriyle o göz-
lerine diken gibi batıyor.

Ama şunu da kaydet-
mek gerekir ki, komü-
nistler kendi güvenliliği 
ile ilgili her şeyi kontrol 
altına almayı ihmal et-
memiştir.  Vatan Cep-
hesi hükümeti, Nüvvab 
hocalarını, öğrencilerini 
izlemek için Şumnu Em-
niyetinde bir ekip tayin 
etmiştir. Osman Kılıç 
çoktan gözetim altında 
bulunur ve tutuklama için 
uygun zaman beklenir. 
Öğrenci kesiminden bir 
grup öğrencinin tutu-
munda oluşan tuhaf bir 
canlılık güvenlik güçle-
rinin gözünden kaçma-
mıştır. Bir ekip de onların 
peşindedir. İşlerin daha 
fazla büyümesine izin 
verilmemeli, acele ted-
bir alınma gerekçesi dü-
şünülür. O da gecikmez, 
24.03.1948 tarihinde 
önce öğrenciler, 20 gün 
sonra da 14.04.1948 ta-
rihinde hocaları Osman 
Kılıç tevkif edilirler. 
5 Nüvvab öğrencisi 
daha 1945 yılında, Bul-
garistan Türkleri ile ilgili 
komünistlerin amaçla-
rının ve hedeflerinin ne 
olduğunu daha ilk adım-
larında fark ederek, Türk 
okullarının kapatılması, 
dini ibadetlerin yasak 
edilerek milli (etnik) 
kimliğimizin inkar edil-
mesine ve Türk halkını 
yok etme yolunu tutu-

şuna karşı tepki olarak 
bir örgüt kurarlar. Bu 
doğrultuda bazı eylem-
ler de gerçekleştirirler.                                                                                                                               
 Tutuklama, sorgulama, 
mahkeme, ceza süreç-
leri komünistlerin düzen-
lediği senaryo gereğince 
icra edilir. Komünist adli 
sisteminin çok önemli 
özelliklerinden biri de 
ön yargı ile çalışmak. 
O, sistemin her aşama-
sında mevcuttur. Aşırı 
şiddet ve işkence uygu-
layarak önyargı ile iste-
dikleri ifadeleri alırlar ve 
buna göre de iddianame 
hazırlanır, duruşma ya-
pılır ve hüküm verilir. Ön 
yargı ile daha davadan 
önce Osman Kılıç ve 
öğrenciler “Halk haini”, 
“Halk düşmanı”, “Türki-
ye Casusu” olarak ilan 
edilirler. Hatta idare ta-
rafından seçişmiş kişiler 
halk arasında toplantılar 
yapıp sanıkları kınarlar.                                                                                                                                        
 Osman Kılıç’a karşı 
yapılan suçlama öğren-
cilerinkinden farklıdır, 
aralarında ilişki de yok-
tur. Fakat öğretmenin 
muhakkak bertaraf edil-
mesi, etkisiz hale geti-
rilebilmesi için önyargı 
ile ona ek suçlama ilave 
edilir. Onu, öğrencilerin 
ilhamcısı, manevi önde-
ri, teşvikçisi çıkarırlar. 
Kanıtlayıcı hiçbir delil 
bulunmamasına rağmen 
bu husus hem iddiana-
mede, hem duruşmada 
yer alır ve hükümde de 
göz önünde bulunduru-
lur. Dolayısıyla hakiki se-
bepler perde arkasında 
bırakılarak, mahkeme 
de suçunu kanıtlayıcı bir 
delil dahi gösteremeden, 
Türkiye lehine ve Bulga-
ristan aleyhine casusluk 
işlemiş diye Osman Kılıç 
idam, öğrenciler de fark-
lı yıllar ağır hapis ceza-
larına çarptırılır. Daha 
sonra hocanın cezası da 
20 yıl ağır hapis cezası-
na dönüşür. Böylelikle 
“Osman Kılıç Mahke-
mesi” sona erer. Yazar, 
bundan sonra başlayan 
ve sonuna kadar süren,  
mağdurların hayatlarını 
değiştiren,  son derece 
ağır ve çile dolu hapis 
yıllarını anlatır. 
Fakat bununla ko -
münist hükümetinin 
Nüvvab’lılarla olan si-
yasi ve ideolojik kavga-
sı sona ermiyor. Onlar 
durmadan takip edili-
yor, tutuklanıyor ve ha-
pislerde mahvediliyor. 
Yazar kitabının onuncu 

bölümünde araştırdığı  
Nüvvab’lıların   “Halk 
İdaresi Yılları” nda çek-
tikleri çekileri dil getiriyor.                                                                                                                                       
  Komünizmin ülkemizde 
iktidara geldiği bu erken 
yıllarda Türk aydın tem-
silcilerine karşı gerçek-
leştirilen davanın türlü 
anlamı vardır. Her şey-
den önce o, Bulgaristan 
Türklerine verilen büyük 
bir derstir. Burada esas 
amaç adı geçen kişi-
lerle hesaplaşmak de-
ğil, tüm Türk azınlığını 
korkutmak, sındırmak, 
yıldırmak ve susturmak-
tır. Bundan böyle tüm 
vatandaşların, bu ara-
da sizlerin her alanda 
gelişme yolunu sadece 
biz çizeceğiz, tek sözle 
biz ne istersek o olacak, 
demek istemişler. Aynı 
zamanda, üzerinde dur-
duğumuz olaylar Bulga-
ristan Komünistlerinin 
tasarladığı azınlıkları 
yok etme stratejisini uy-
gulamanın birinci etabı 
olarak nitelendirilir. Bun-
dan sonraki gelişmeler, 
dini ibadetlerimize ve 
kültürümüzle ilgili sis-
temli olarak, adım adım 
getirilen kısıtlamalar ve 
60 ve 70. yıllarında di-
ğer Müslüman kardeş-
lerimizin ve 80. yılların 
ortalarında Bulgaristan 
Türklerinin hayatında 
zuhur eden ve yaşanan 
çok çirkin olaylar kayıtsız 
şartsız bunları kanıtladı.                                                  
Dr. İsmail Cambazov’un 
yapıtı akıcı, anlaşılır gü-
zel bir dille yazılmıştır. 
Fakat bu kesinlikle, ay-
nen “Bir varmış bir yok-
muş” masallarında veya 
öykülerinde konuşuldu-
ğu gibi, anlamına gel-
mez. Yazarın kullandığı 
dil bilimsel esere yakışır 
bir dildir, anlattıklarının 
anlaşılması hiç de zor 
değildir. Çok maalesef 
bazılarımızın, bu arada 
kendilerini bakan sevi-
yesinde birileri olarak 
gören aydın temsilcile-
rimizin kelime torbası o 
kadar boşalmış ki, ale-
lade bir iletişimde veya 
gazetede adi makaleleri 
dahi anlamakta hayli 
zorlanıyorlar. Henüz, dil 
zenginliğinin önemini ge-
reğince anlamış değiliz, 
gibi geliyor bana. Dola-
yısıyla Dr.Cambazov’un 
eseri bu doğrultuda tüm 
okuyucular için mükem-
mel bir kaynak rolünü 
oynayacağı, kanısında-
yım.  
                            Son

Doç. Dr. Kasim
       Yunusov

Geçen sayıdan devamı
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SİPARİŞ İÇİN TELEFON
0361 / 66724

Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

Eski Yugoslavya’dan müzisyen-
ler “Sınır Tanımayan Orkestra” 
kuracaklar 

“Sınır tanımayan orkestra” adı ile kurula-
cak olan yeni Balkan Orkestrası, önümüz-
deki yılda Ohri’den yola çıkarak Avrupa ve 
Balkan ülkelerinde sahne alacak. Eski Bal-
kan Filharmonisi örnek alınarak kurulan or-
kestrada Makedonya, Sırbistan, Slovenya, 
Hırvatistan, Kosova, Karadağ ve Bosna’dan 
yaklaşık 100 müzisyen yer alacaktır. Ekim 
ayında Belgrad’da düzenlenecek BEMUS 
müzik festivali sırasında yarışma yolu ile 
seçilecek olan müzisyenlerin katılacağı 
yeni Balkan Orkestrnın şefliğini Sırp Premil 
Petroviç yapacak. Önümüzdeki yılda “Ohri 
yazı” festivalinde debüt yapacak olan “Sınır 
tanımayan orkestra”, yaz turnesi kapsamın-
da Balkan ülkelerinde 6 konser verecek. 

Romanya’da ucuz deniz tatili fır-
satı 

Romanya’da “Bir hafta deniz tatili” progra-
mı start aldı. Romanya Bölgesel Gelişme 
ve Turizm Bakanlığının “Romanya’da turist” 
programı kapsamında yılın 1 ile 30 Eylül 
tarihleri arasında Romanya Turizmciler Fe-
derasyonu yaklaşık 6000 kişiye ucuz tatil 
imkanını verecek. Romanya’nın tüm Kara-
deniz beldelerinden 38 otelin katıldığı prog-
ram kapsamında bir haftalık tatilin fiyatı 40 
ile 85 avro arasında olacak. Ucuz tatil fırsa-
tından en az 24 000 kişi faydalanacak. 

Yunanistan Nil humması yüzün-
den sivri sineklerle mücadeleyi 
yoğunlaştırıyor 

Yunanistan’da sağlık yönetimleri, sivri 
sineklerle mücadeleyi yoğunlaştırma ka-
rarını aldı. Bu amaçla Nil humması olayla-
rının tespit edildiği bölgelerde ve haşerat 
varlığının artmış olduğu bölgelerde yoğun 
önlemler alınacak. Resmi verilere göre 
Yunanistan’da şimdiye kadar Batı Nil virü-
süne yakalananların sayısı 58’dir. 
                                                        bnr

Balkanlar’da 
geçen hafta

DUYURU
Kırcaali “Ömer Lütfi 1993” Kültür 

Derneği Folklor Ekiplerine
 eleman alınacak.

Türkü ve dans yeteneği olan 7 
- 15 yaş arasında olan çocuklar 

Derneğe baş vurabilirler.
İrtibat tel. 0361 / 6 21 51

SAYIN BAŞBAKAN, TEBRİKLER! AMA..
Açık sözlülüğüyle ve 

mertçe tavırlarıyla birçok 
insanın gönlünü fethe-
den ve bazılarınca kurta-
rıcı gözüyle bakılan Baş-
bakan Boyko Borisov’a 
B u l g a r i s t a n ’ d a k i 
Müslüman-Türk azınlı-
ğının yaklaşımı olumsuz 
tarafı ağır basan rezerv-
lerden oluşuyor. Çünkü 
sayın Başbakanımız, 
“Soyadönüş sürecinde” 
askerî birliğinin başın-
da Deliorman’da bulun-
makla kalmamış, seçim 
öncesinde Amerika’da 
bilinçli, bilinçsiz veya bi-
linç altından kaçırılmış 
“amaç-yöntem” ikilemi-
ni içeren talihsiz birkaç 
söz sarf etmişti. Bunlar 
ve kendisinin İçişleri 
Bakanlığı sıralarından 
gelmesi, Bulgaristan’da 
yaşayan 1 milyonu aşkın 
Müslüman-Türkün (ken-
disi ne hikmetse Türk di-
yemiyor) tereddütlerinin 
artmasını, hiç kuşkusuz, 
etkiledi.

Seçim gecesinde 
verilen büyük söz-
ler

Sayın Boyko Borisov, 
Türklerin tereddütlerine 
ve çoğunluğunun kendi-
sine karşı oy vermesine 
rağmen, büyük bir başa-
rıyla seçimleri kazandı, 
sırasına göre 87. Başba-
kanımız oldu. Şöyle veya 
böyle elindeki “malzeme” 
ile çalışmasının farkına 
vardığı için Müslümanları 
teskîn etme, rahatlatma 

amacıyla (belki de uyut-
ma amacıyla – zaman 
gösterecek) kimsenin 
etnik meseleleri kurca-
lamaması gerektiğini 
ve Hıristiyan-Müslüman 
ayırımı yapmayacağını, 
kendisiyle ilgili tereddüt-
leri gidereceğini kesinlik-
le ifade etti.

Bu sözlerini destekler 
mahiyette bir konuş-
ma bir yıl kadar önce 
Deliorman’ın Köklüce 
(Venets) belediyesin-
de Türklere hitaben 
yap t ı .  G e ç e n l e r d e 
Rodoplar’daki kardeşleri-
mize hitaben Kırcaali’de 
de buna benzer söz-
ler söyledi. Dün ise 
Deliorman’ın aynı beledi-
yesinin Aydoğdu (İzgrev) 
köyünde “gördünüz mü 
‘sizin isimlerinizi değişti-
recek, göçe zorlayacak’ 
diyenlerin söylediklerinin 
hangisini yaptık” diyerek 
Müslümanlara sıcaklık 
gösterdi ve güven verdi.

Ta b i i  k i ,  s a y ı n 
Başbakan’ın Deliorman 

ve Rodoplar’ı ziyaret 
etmesi, oralara bazı ya-
tırımlar yapması, çileli 
halkımıza maddî anlam-
da vaatlerde bulunması, 
konuşmalarıyla güven 
telkîn etmesi güzel ve 
takdir edilecek şeyler. 
Amma velâkin bunlar 
yıllardır şamarlanan biri-
sinin güvenini kazanmak 
için çok yetersiz. Ayrıca 
sayın Başbakanımızın 
Türklere yönelik şu ana 
kadar yaptıkları sadece 
formalite icabı yapılan 
şeyler gibime geliyor. 
Hele şöyle biraz ciddî 
adımlar atsınlar ki, “afe-
rim, bu momça iş yapa-
cak” desinler.

O kadarını Jivkov da 
yaptı, farkınızı görmeyi 
bekliyoruz...

Zaten, sayın Borisov’un 
yaptıkları kadarını, hatta 
daha fazlasını Jivkov da 
yaptı... O da bir zaman-
lar Aydoğdu’nun komşu 
köyü olan Habip-köyü 
(Valdimirovtsi’yi) ziyaret 
etmiş, tıpkı Başbakanı-
mız gibi Palamara da 
gitmişti... Orada Türkle-
rin gönlünü kazanmaya 
çalıştı, hatta yakınlığını 
göstermek için “rabota 
bubama rabota” diye-
rek Türkçe kelime bile 
kullandı. “Türk dostu” 
Kubadinski de sıkça Pa-
lamara gidiyordu... Baş-
bakanımızın dedesini 
yok eden komünistler, 
Aydoğdu köyünde büyük 
şair Nazım Hikmet’i bile 
konuşturdular... Ayrıca 
köylerimize önce koo-

peratifleri, sonra elekt-
riği, yolları, fabrikaları, 
liseleri, düğün salonu ve 
çocuk bahçelerini de gö-
türdüler...

Sayın Başbakan, eğer 
Jivkov’tan farklı iseniz 
ondan daha fazlasını 
yapmalı ve onun yaptı-
ğı yanlışları yapmama-
lısınız. O, Müslüman-
Türk halkına iş sağladı, 
okullar yaptırdı, maddî 
imkânlarını iyileştirdi. 
Ama aynı zamanda 
Şumnu, Razgrad ve Kır-
caali Türk tiyatrolarını 
önce Bulgar tiyatroları-
nın çatısı altına soktu, 
sonra da kapattı... Türk 
okullarını kapattı, onunla 
da yetinmeyerek Türkçe 
derslerini seçmeli hale, 
daha sonra da yasaklı 
hale getirdi... Din eğiti-
mini tamamen yasakla-
yıp hocalara “camilere 
gelen Müslümanları ate-
ist yapma görevi” verdi, 
onunla da kalmayıp so-
nunda Gencev gibi bey-
namazı Başmüftü yaptı... 
Filibe’de iş başına getir-
dikleri Cami Encümeni-
ne Taşköprü Camii’ni de 
o sattırdı...

Söz uzanur ger kalanın 
der isem...

Sayın Başbakanımız! 
Bizim bir şairimiz var, 
kendisi aynı zamanda si-
zin gibi paşa ve siyasetçi 
olan Ziya Paşa bakın ne 
diyor: 

Âyinesi iştir kişinin lâfa 
bakılmaz

Şahsın görünür rütbe-i 
aklı eserinde! 

Deliorman Edebiyat Derneği Osman Aziz’i andı
Razgrad Deliorman Ede-

biyat Derneği ölümünün 3. 
yılında ünlü yazar ve ses 
sanatçısı Osman Aziz’i 
mezarı başında andı. Bu 
derneğin onursal başkanı 
olan gazeteci-yazar Mus-
tafa Çete tarafından ger-
çekleştirildi. Ramazan’ın 
üçüncü gününde dernek 
adına Kırcaali’ye gelen 
Çete önce camide rahmet-
linin anısına Kur’an-ı Ke-
rim okuttu daha sonra da 
Gorna Gledka semptinde 
bulunan mezarını ziyaret 

edip büyük demet çiçek 
koydu. Kendisine bu uğur-
da yerli gazeteci - yazarlar 
Mehmet Kocamustafa, eşi 
Emel Balıkçı ve Güner Şük-
rü eşlik ettiler ve hep birlik-
te Osman Aziz’in ruhu için  
Fatiha okudular. 

15 Ekim 2007 tarihin-
de 70 yaşında vefat eden 
Osman Aziz 1964-1970 
yılları arasında Razgrad 
Türk Tiyatrosu’nun estrad 
bölümünde şarkıcılık ve 
oyunculuk yapmıştır. Orada 
bulunduğu dönemde yeni 
kurulan Bahar Edebiyat 
Derneği’nin başkanlığını 

üstlenmiştir. Türkçe yasak-
lanınca kapatılan kurum ve 
dernekler sonrası 29 Mart 
1992’de açılan Kuzeydoğu 
Bulgaristan Türk şair ve 
yazarlarına ait Deliorman 
Edebiyat Derneği’ne onur-
sal üye seçilmiştir. Mustafa 
Çete ise ilk başkan Servet 
Tatar’ın ölümünden sonra 

1993’ten 2006’ya kadar gö-
revini devralmıştır. 

Osman Aziz’i anma gö-
revini derneğin kendisine 
vermesinden son derece 
şeref, onur ve mutluluk 
duydugunu belirten Çete, 
her ay bir edebi etkinlik 
düzenlediklerini bildirdi. 
Şair Ali Bayram’ın baş-
kanlığında geçen dernek 
faaliyetinin geniş çapta 
olduğunu vurguladı. Bunu 
Şumnu’daki „Nazım Hik-
met”, Rusçuk’taki “Güneş” 
ve Ruen şehrindeki “Re-
cep Küpçü” okumaevleriy-
le müşterek başardıklarını 
ifade etti.

Resmiye MÜMÜN

Vedat AHMED
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- Sayın Müzekki Ah-
met, son günlerde ya-
şanan aşırı sıcaklık-
la rağmen Dernek’te 
folklor çalışmaları 
yapılıyor. Hazırlıklar 
nereye? 

- Çok doğru söylediniz. 
Ağustos ayının kavuru-
cu sıcağına rağmen 
derneğimizde faaliyet 
gösteren Türk Folklor 
ve Müzik Ekipleri bu yıl 
sezonu erken açma zo-
runda kaldılar. Biliyorsu-
nuz Ramazan Bayramı 
bu yıl Eylül ayının başla-
rında ve biz de gelenek-
sel Bayram konserine 
hazırlanıyoruz. 7 Eylül 
akşamı Kırcaali Kültür 
Evi’nde büyük bir Bay-
ram konseri düzenleye-
ceğiz. Bu konserde der-
neğimizde faaliyet gös-
teren tüm ekipler; halk 
oyunları, müzik grupları, 
solistler ve tiyatro grup-
ları seyircilerin güzel ve 
neşeli dakikalar geçirt-
meleri için canla başla 
çalışmaktadırlar. Bay-
ram konserleri bölgemi-
zin çeşitli yerlerinde de 
düzenlenecek. “Kırcaali’ 
Türk Folklor Ekibi 16-20 
Eylül tarihleri arasında 

Romanya Müslüman 
Tatar Türkleri Demokrat 
Birliği tarafından düzen-
lenen Uluslararası Türk 
– Tatar Folklor Festiva-
line katılacak ve orada 
ülkemizde yaşayan 1,5 
milyon Türk’ü temsil 
edecek. 

- Evet, çalışmalarınız 
gerçekten çok yoğun. 
Edebiyat alanında ne 
gibi faaliyetleriniz ola-
cak? 

- Derneğimizde şair 
Durhan Ali’nin başkan-
lığında “Recep Küpçü” 
Türk Edebiyat Kulübü 
faaliyet göstermektedir. 
Kulüpteki arkadaşlar 
ile Eylül ayının sonuna 
doğru Derneğimizde 
Türk Kültürü ve Şiir ge-
cesi düzenleyeceğiz. 
İlimizde bulunan diğer 
belediyelerde de böyle 
gecelerin düzenlemesini 
planlıyoruz. 

- Sayın Ahmet, dev-
let tarafından kültür 
derneklerine sağla-
nan mali yardımlarda 
yüzde yirmiye varan 
azaltma oldu. Bu ça-
lışmalarınızı nasıl et-
kileyecek? 

- Maalesef Dünyada 
baş gösteren ekonomik 
krizi bahane ederek 
devlet tarafından zaten 
çok az bir miktarda ya-
pılan mali desteklerde 
bu yılbaşında % 10  ve 
şimdi de yine % 10 kı-
sıtlama yapıldı. Derneği-
mizde yüzden fazla Türk 

evladı çeşitli gruplarda 
hiçbir maddiyat bekle-
meden çalışmalarını 
sürdürmektedir. Ancak 
6 kişiden oluşan kadrolu 
yöneticilerimiz var. Der-
neğimize sağlanan mali 
desteğin yıllık miktarı 30 
000 levadır. Bu para ile 
Derneğin tüm giderleri 
ve çalışanların maaşları 
ödeniyor. Ben inanıyo-
rum ki, buna rağmen 
ekip yöneticilerimizin an-
layışı ve özverisiyle Türk 
kültürünü yaşatmaya, 
gençlerimize öğretmeye, 
sevdirmeye ve aşılama-
ya devam edeceğiz. 

- Sayın Müdür, yurt-
dışındaki dernekler ile 
işbirliğiniz var mı? 

- Yurtdışında birçok 
dernekle ortak çelışma-
larımız oluyor. Makedon-
ya “Bahar“ Derneği, Batı 

Trakya Türk Gençler Bir-
liği, İskeçe Türk Birliği, 
Batı Trakya Azınlık Yük-
sek Tahsilliler Derneği  
ve  Türkiye’de bazı göç-
men dernekleri ile ortak 
faaliyetlerimiz oluyor. 
Örneğin Edirne Trakya 
Balkan Türkleri Kültür 
ve Dayanışma Derneği 
ile birlikte fotoğraf sergi-
si düzenledik. Romanya 
Müslüman Tatar Türkleri 
Demokrat Birliği Mecidi-
ye Şubesi İsmail Gaspı-
ralı Gençlik Kolları’nın 
katılımı ile geleneksel 
Bulgaristan-Romanya 
dostluk günleri düzenle-
dik. Bu tür faaliyetlerimiz 
önümüzdeki günlerde de 
devam edecek.

- Derneğinizin son 
yapılan olağan yıllık 
toplantısında yönetim-
de ne gibi değişiklikler 
oldu?

- Derneğimizin bu yıl 
yapılan yıllık olağan top-
lantısında bazı değişik-
likler gerçekleşti. Yöne-
tim kurulu başkanlığına 
işadamı Seyhan Meh-
med seçildi. Şimdiye 
kadar başkanlık yapan 
Mümün Tahir Sofya’da 
ikamet ettiğinden bu gö-
revden ayrılmak istedi. 
Yine önemli bir değişik-
lik de Derneğin isminde 
oldu. “Ömer Lütfi 1993” 
Kültür Derneği olarak 
değişti. Kanunda yapılan 
değişiklikler neticesinde 
her derneğin ismine ku-
ruluş tarihi de eklendi. 

- Kültür Bakanlığı ta-
rafından yapılan Tiyat-
rolar Reformu altında 
ülkemizde bulunan iki 
Türk tiyatrosu Bulgar 
tiyatroları ile birleşti-
rildi. Bu konuda dü-

şüncelerinizi alabilir 
miyim? 

- Türk Kültür Der-
n e ğ i  o l a r a k  Tü r k 
Tiyatroları’nın açılması-
nı en çok arzulayan ve 
isteyen biz olduk. 2003 
yılında Bulgaristan’da 
iki Türk Tiyatrosu’nun 
kurulması bizi en çok 
mutlu etmişti. Zaten 
Kırcaali’deki Tiyatro’nun 
ilk elemanları bizim der-
neğimizdendiler. Bence, 
Kültür Bakanı Raşidov 
bu tiyatroları birleştirme 
yerine, kadro azaltması-
na gitmeliydi. Böylece az 
kadro ile de olsa Tiyatro 
ayrı bir kurum olarak ça-
lışmaya devam edecek-
ti. Maalesef, bu üzücü 
olaylarla da karşılaşmak 
zorunda kaldık. Bence, 
Bulgaristan’da yaşayan 
1,5 milyon Türk bu Tiyat-
roları hak ediyordu. 

- Son olarak oku-
yucularımıza bir şey 
söylemek istiyor mu-
sunuz? 

- Öncelikle mübarek 
Ramazan ayını kutlu-
yorum ve hayırlı oruçlar 
diliyorum. Gelecek Ra-
mazan Bayramında ve 
daha sonraları düzen-
lenecek olan konser ve 
gösterilerde hep beraber 
olmamızı arzu ediyorum. 
Türk halkı olarak kültü-
rümüze sahip çıkmak 
boyun borcumuzdur. 
Bunu bir an için olsun 
unutmamalıyız!

Söyleşi: Kerim Yusuf

“Ömer Lütfi” Kültür Derneği Müdürü Müzekki Ahmet: “Yaşanan 
mali krize rağmen Türk kültürünü yaşatmaya devam edeceğiz”

 Müzekki Ahmet

Trakya Üniversitesi’nden Folklor Ekibi 
Uluslararası Yaz Sanat Akademisine Katıldı
T . C .  F i l i b e 

Başkonsolosluğu’nun giri-
şimi ve sağladığı destek ile, 
Trakya Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi "Sağ-
lık Güneşi" Halk Dansları 
Topluluğu, Smolyan'a bağlı 
Şiroka Lıka'da düzenlenen 
"Orfeus'un Ateşi" Yaz Sa-
nat Akademisi kapsamında 
16 Ağustos 2010 tarihinde 
bir halk oyunu gösterisi 
gerçekleştirdi.

Şiroka Lıka, Trigrad’ta 
mağara gezisinden sonra 
Trakya Üniversitesinden 
gelen grup Filibe’de Eski 
Şehri gezme imkanı bul-
dular ve sonra T.C. Filibe 
Başkonsolosluğunda da 
Başkonsolos Cüneyt Ya-
vuzcan tarafından kabul 
edildiler.

Ayrıca, Antalya Devlet 
Operasından dört genç 
opera sanatçısı söz konu-
su akademiye iştirak ede-
cekler.

Ulus lararası  n i te l ik-

li ve her yıl düzenlenen 
"Orfeus'un Ateşi" Yaz Sa-
nat Akademisine ilk kez 
bu yıl Türkiye'den katılım 
oldu.

12-28 Ağustos 2010 
tarihlerinde gerçekleşti-
rilecek akademide, halk 
dansları ve şarkıları, caz 
müziği, opera, piyano ve 
diğer klasik müzik çalgıla-
rı, gitar, gayda, kaval, tam-
bura, resim ve ağaç oyma 

sanatları konularında ünlü 
sanatçılar tarafından eği-
tim verilecek.

Söz konusu akademiye 
bu yıl öğretim görevlisi 
olarak Bulgaristan, Avus-
turya, Rusya, Almanya, ve 
ABD'den, öğrenci olarak 
ise Bulgaristan, Polonya, 
Japonya, İngiltere, Türkiye 
ve İskandinav ülkelerinden 
iştirak olmaktadır. 

                                 KH

Kırcaali ilinde vatandaşların %80’i 
yeni uluslararası pasaportlarını aldı
Bu yılın sonuna kadar 

değiştirilmeye tabi olan 
67 000 pasaporttan 53 
000 bugüne kadar de-
ğiştirilmiş.Kırcaali Bölge 
Pasaport ve Kimlik Şu-
besinden yapılan açık-
lamada, il genelindeki 
vatandaşların %80 eski 
uluslararası pasaportla-
rını yeni çipli olanlarla 
değiştirmiş. Buna yakın 
rakam kimlik belgelerinin 
yenileriyle değiştirilme-
sinde de görülmektedir. 
69 000 kişiden 41 000 
yeni kimliklerini almış. 

Şubede çalışanlar: 
“Yeni kimlik belgeleri 
değişimi işlemi doğ-
rultusunda artık büyük 
kuyrukların ve sinir yük-
lü ortamların oluşmasını 
beklemiyoruz” diye ko-
nuştular. Son iki haftadır 
il genelindeki pasaport 

ve kimlik şubeleri önün-
deki o uzun kuyruklar 
epey azaldı. Bunlara 
aşırı sıcak da eklenince 
kuyrukların biraz da iklim 
şartların yüzünden azal-
dığı belli oluyor. Günlük 
ortalama 70 – 75 kişiye 
hizmet verilebiliyor, an-
cak Oruç dolayısıyla sa-
dece sabahın erken sa-
atlerinde daha fazla kişi 
şubelere başvurmakta. 

Pasaport şubelerinden, 
kimlik belgelerinin kulla-
nım süresi dolan vatan-
daşlara, bekleyenlerin az 
olması sebebiyle gelip 
yeni kimlik belgeleri için 
başvurularının yapılması 
çağırısını yönelttiler. 

Kırcaali pasaport şube-
sinde çalışanlar, sadece 
Pazartesi günleri daha 
büyük bir kalabalığın hiz-
met için geldiğini söylü-
yor. Bir kişi ortalama 20 
– 25 dakikada gerekli 
hizmeti alabiliyor. 

Şube çalışanları, Ra-
mazan Bayramında 
Türkiye’de tatil olduğun-
dan çift vatandaşlığa 
sahip kişilerin gelip yeni 
kimlik belgeleri için baş-
vuracaklarını, asıl büyük 
kuyrukların o zaman olu-
şabileceğini düşünüyor-
lar.                           KH
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               Atasözleri

Şifalı Bitkiler

Nasreddin Hoca fıkraları

                                        

                                       VİŞNE:     
 İshali keser. Ateşi düşürür. İdrar söktürür. Vücuda rahatlık verir.

                                       TURP: 

Böbreklerdeki mikropları öldürür. Kum ve taşların dökülmesine 
yardımcı olur. Karaciğer şişliğini indirir. Sarılıkta faydalıdır. Safra 
taşlarının düşürülmesine yardımcıdır. Romatizma, siyatik astım ve 
bronşite faydalıdır.

                        SOĞAN VE SARIMSAK: 

Yüksek tansiyon ve kalp hastalığı tehlikesini azaltırlar. Soğan, 
mide kanserine yakalanma riskini; sarımsak da bağırsak kanserine 
yakalanma riskini azaltıyor. Sarımsağın mayasında bulunan maddeler 
hücrelerin zarar görmesini önleyerek, vücudu erken yaşlanmaya 
karşı koruyor. Antibiyotik ve nefes darlığını gideren bileşimler içeren 
sarımsak bağışıklık sistemini de kuvvetlendiriyor. Kalbe ve alerjik 
hastalıklara karşı etkili. Soğan içerdiği kimyasal maddelerle kalbimizi 
güçlendiriyor ve alerjik reaksiyonları engelliyor. Newcastle’da yapılan 
araştırmalar, düzenli bir şekilde soğan yiyenlerin damarlarının tıkanma 
riskinin azaldığını gösteriyor.

                        Maniler

               
Dağları dolaşalım
Ölüm var ayrılık yok
Gel artık barışalım.

Şoseler dolay dolay
Dolanması çok kolay
Şu güzelin duruşu
Kısmet olaydı balay.

Şu bahçeler olmasa
Çiçekleri solmasa
Ölüm Allah işidir
Ah ayrılık olmasa.

Şu derenin taşları
Cıvıl cıvıl kuşları
Artık şimdi girmiş

         HAMUR TATLISI

Malzemeler:

* 1 çay bardağı yoğurt
* 1 çay bardağı çiçek yağı
* 1 çay bardağı toz şeker
* 1 tatlı kaşığı karbonat
* Alabildiği kadar un ( kulak memesi kıvamında bir hamur 
hazırlanacak)

Şerbeti için:

* 2,5 su bardağı 
toz şeker
* 3 su bardağı su

Yapılışı :

Yoğurt, çiçek
 yağı,  şeker,
 yumurta 
 alabildiği 
kadar un  ile karıştırılır.
 Kulak  memesi yumuşaklığında bir hamur elde edilir. Hamur 
5 parçaya ayrılarak tekrar yoğurulur. Parçaların üzerine 
biraz karbonat serpiştirilir ve parçalar tekrar birleştirilerek 
tekrar yoğurulur. Bu işlem 2-3 defa tekrarlanır. Hamur 
pişirileceği tepsinin içine her tarafı eşit olacak şekilde yayılır 
ve istenilen şekilde kesilerek , önceden ısıtılmış fırında ( 
180º ) üstü kızarıncaya kadar pişirilir. 

Fırından alınınca soğuması beklenir, üzerine hazırlanan 
şerbet sıcak olarak dökülür. Üzeri bir tepsi ile kapatılarak 
şerbeti çekmesi beklenir. 

                                   
                                   HOCANIN KUZUSU

Hocanın bir kınalı kuzusu varmış. Dostları Hocaya:
- Hoca, bugünlerde kıyamet kopacakmış. Ölmeden senin şu kuzuyu 
kızartma yapıp da bir yesek, eğlensek, derler.
Hoca razılık gösterir. Su başına giderler.
- Hoca, sen çevirmeyi yapıncaya kadar biz de biraz suya girelim.
Nasreddin Hoca kuzuyu çevirme yapmağa başlar, ötekiler de suya gir-
er.
Biraz sonra Hoca, dostlarının soyundukları rubaları toplayıp yakar. Sudan 
çıktıktan sonra dostları rubalarını arar, bulamaz.
Hoca:
- Ben onları yaktım, der. Bu dünyaya çıplak geldik, çıplak da gideceğiz. 
Gelin şimdi çevirmeyi yiyip eğlenelim, der.   

                              
                      NASREDDİN HOCA İLE KOMŞU

 Bir gün Nasrettin Hoca komşusuna
- Komşu tavan varmı? der komşu
- Fareler tüm tavalarımı yedi! der Bundan 2 gün sonra komşu hocaya
- Hocam eşşeğini verirmisin pazara gitcem? Hoca
- Eşşeğimi fare yedi der. Komşu 
- Hocam nasıl küçücük fare eşşeği yer? diye sorar ve hoca
- Nası fare tavayı yiyosa eşşeğide öle yedi! der.            Yemeklerimiz

Demir nemden, insan gamdan çürür.
Derdini saklayan derman bulamaz.
El kapısı hem geç, hem güç açılır.
Erken uyananla erken evlenen aldanmaz.
Gafil başa düşman erişir.
Garibe bir selam, bin altın eder.
Halka verir talkını, kendi yutar salkımı.
Hastalık okkayla girer, dirhemle çıkar.

Henüz on sekiz yaşları.

Ateşte süt pişiyor
Bülbüller ötüşüyor
Yârim senin aşkına
Yandı yürek tutuşuyor.

Gırebim kahverengi
Kahveler gölgelendi
Yeniden mektup geldi
Eski yar öfkelendi.

               

              S. MUSTAFA
               Krumovgrad

Kol kola yapışalım
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ABD’Lİ STRATEJİSTTEN OĞLUNA NASİHAT: TÜRKÇE ÖĞREN!
Dünyanın prestijli dış po-

litika dergilerinden Foreign 
Policy’nin yazarı ve Dış İlişki-
ler Konseyi üyesi James Tra-
ub, Brüksel ve Washington’ın 
Türkiye’nin dinamikler ini 
anlamakta güçlük çektiğini 
söyledikten sonra oğluna bir 
tavsiyede bulunuyor: Türkçe 
öğren!

James Traub: “Oğlum, ge-
lecekte işine yarayacak bir 
lisan öğrenmek istiyor. Daha 
önce Arapça ya da Hintçe öğ-
renmeyi planlıyordu, ama ben 
Türkçe öğrenmesinin daha 
yerinde olacağını düşünüyo-
rum. Bugün birdenbire herkes 
Türkiye’de ne olduğunu merak 
etmeye başladı, ama tam ola-
rak ne olduğunu bilen de yok 
gibi görünüyor…”

Batı için uzunca bir süreden 
beri Türkiye, “Doğu için Müslü-
man ama demokratik / laik bir 
model devlet”ti. “Köprü” daha 
çok tek yönlü çalışıyor, akış 
hep Batı’dan Doğu’ya oluyor, 
“Batı” mesajlarını Türkiye üze-
rinden veriyordu.

Batı kadar Türkiye de bu rolü 
sevdi. Ufak tefek ihtilaflar dı-
şında Türkiye sorun çıkarmadı, 
Batı da verebileceği ödünlerin 
asgarisini vererek durumu ida-
re etti.

O zamanlar dünya da küresel 
olarak Batı’ya kayıyor, Batı’nın 
hem ekonomik hem siyasi hem 
de felsefi anlamda ürettikleri 
(kapitalizm, demokrasi, insan 
hakları vb.) bunun başka türlü 
olmasını engelliyordu. 

Ancak küresel finans krizi 
ciddi bir kırılma noktası oldu. 
Batı’ya ve ürettiklerine karşı 
algıyı değiştirecek kadar ciddi 
bir kırılma noktası…

Sanırım bunu fark eden Tür-
kiye oldu...

Türkiye, Batı’yı Doğu’ya ta-
şımanın artık çok da manalı 
olmadığını anladı; “biraz da 
Doğu’yu Batı’ya taşıyayım” 
dedi. Eksen kayması diye ad-
landırılan şey budur.

Batı bu durumu, aceleci tep-
kilerle yargılamak yerine an-

lamaya çalışırsa, kendisi için 
çok daha faydalı olacaktır.

Çünkü sadece Türkiye değil, 
bir süre sonra başka ülkeler 
de benzer taleplerle karşısına 
çıkabilir.

AB, ABD’nin tersine bunu 
daha akıllıca kullanacağa ben-
ziyor. Zira AB’nin, Türkiye’nin 
AB yolunda önünü açacak ka-
rarlar alabileceği dillendiriliyor. 
Batı’nın, Doğu’yu kavramak 
için Türkiye’ye ihtiyaç duydu-
ğunu kim inkâr edebilir?

Ne şaşırtıcı değil mi? Dün-
yadan dışlanmış sandığımız 
Türkiye’nin aslında belki de 
dünyanın merkezine doğru yol 
aldığını görmek?

Traub’un oğluna tavsiye ettiği 
gibi, Batılılar’ın Türkçe öğren-
mesinde büyük fayda var.

T Ü R KÇ E ' N İ N  Ç E K İ M 
GÜCÜ

Türk Dil Kurumu (TDK), ya-
bancı dillerde 10 binin üzerin-
de Türkçe sözcük olduğunu, 
Türkçe'den en fazla sözcüğü 
ise Ermeniler ile Sırpların al-
dığını belirledi.

TDK’nın araştırmasında, 
Türkçe'den Ermenice'ye ve-
rilen bu sözcüklerin yanı 
sıra, Türkoloji 'de Ermeni 
Kıpçakça'sı diye adlandırılan 
ve 13. yüzyıldan 17. yüzyıla 
kadar Karadeniz'in kuzeyinde 
kullanılan bu dilin tamamen 
Türkçe'ye dayandığı ifade 
edildi.

Araştırmada yer alan diğer 
önemli hususlar şunlar:

- Bugün Ermenice'de, gerek 
Türkiye Türkçesi'nden gerek 
Azerbaycan Türkçesi'nden 
alınma Türk dili kökenli yak-
laşık 5 bin sözcük kullanılıyor. 
Elbette diller arasındaki bu et-
kileşim karşılıklıdır. 

Türkiye Türkçesi yazı dilin-
de de Ermenice kökenli bazı 
sözler var. Ama bunların sayı-
sı yalnızca 16'dır. Türkçe yazı 
dilindeki yaklaşık 400 alıntıya 
karşılık Yunanca'ya yaklaşık 3 
bin Türkçe kökenli söz verilmiş-

tir. Macarca'dan aldığımız 18 
söze karşılık bu dilde yaklaşık 
2 bin Türkçe alıntı var. Türkiye 
Türkçesi'nde Rusça alıntı 38 
iken, Rusça'daki Türkçe alın-
tılar yaklaşık 2500'dür. Bütün 
bunlar Türkçe'nin komşu ulus-
ları ve kültürleri büyük ölçüde 
etkilediğini göstermektedir.

- Diğer dillerdeki Türkçe 
kökenli sözcükler:

Çince'de 307, 
Farsça'da yaklaşık 3 bin, 
Urduca'da 227, 
Arapça'da yaklaşık 2 bin, 
Ukraynaca'da 747, 
Ermenice'de 4 bin 262, 
Fince'de 118, 
Rumence'de yaklaşık 3 bin, 
Bulgarca'da yaklaşık 3 bin 

500, 
Sırpça'da 8 bin 742, 
Çekçe'de 248, 
İtalyanca'da 146, 
Arnavutça'da yaklaşık 3 bin, 

İngilizce'de 470, 
Almanca'da 166 

Listeden anlaşılacağı gibi, 
bir sözcüğümüzün birkaç dile 
geçtiğini göz önüne aldığımız-
da dünya dillerindeki Türkçe 
kökenli sözcüklerin sayısının 
35-40 bin civarında olduğu 
görülmektedir.

Türkler, dillerini adım attıkları 
her bölgeye taşımış. Çalışma-

ya göre, yeryüzünde toplam 
6 bin 912 dil konuşuluyor ve 
Türkçe bu diller arasında dün-
ya üzerinde kullanılan ilk 5 dil 
arasında yer alıyor.

Dünyada en çok Çince konu-
şuluyor. İngilizce ise ikinci sı-
rada. Onu İspanyolca, Hintçe-
Urduca ve Türkçe izliyor. 

'Evet, Türkçe, dil olarak dün-
yada en yaygın şekilde farklı 
lehçelerde kullanılan 5. dil. 
Mustafa Kemal Atatürk'ün 
Türkçeyi bir dünya ve kültür dili 

yapma çalışmaları maalesef 
daha sonraki yıllarda kesin-
tiye uğramış. Daha sonra bu 
yolda atılan ve ilerleme kay-
dedebildiğimiz önemli adımlar 
olmuş. 

Bugün ise Türkiye'nin dışın-
da, bambaşka coğrafyalarda 
ve kültürlerde, farklı ülkelerde 
açılan Türk okulları mevcut. 
Bu okullar sayesinde dünya-
nın her yerinde Türkçe'yi bir 
dil olarak konuşan ve bu dili 
barış ve sevgi dili olarak yan-
sıtan gençler yetişiyor.

Her yıl Türkiye’de düzenle-
nen Türkçe Dil Olimpiyatları-
na 115 farklı ülkeden çocuklar 
katılıyor. Bu çocuklar sevgi dili 
Türkçede buluşuyorlar, yarışı-
yorlar.

Laos, Kamboçya, Vietnam, 
Tayland... 

Kazakistan, Kırgızistan, Ha-
kasya, Tuva, Türkmenistan... 

Afganistan, Hindistan, Pakis-
tan, Bangladeş, Sri Lanka... 

Bosna-Hersek, Arnavutluk, 
Makedonya, Romanya, Bul-
garistan... 

Almanya, Avusturya, İngilte-
re, Fransa, Belçika, Danimar-
ka... 

Amerika, Arjantin, Brezilya, 
Şili, Kanada... 

Japonya, Avustralya, Endo-
nezya, Kore, Yeni Zelanda... 

Tanzanya, Mısır, Sudan, Ni-
jerya, Senegal, Güney Afri-
ka... 

Ve daha nice ülke ve coğraf-
yada... 

Farklı ırk, din ve dilden on 
binlerce çocuk kendi ülkele-
rinin adını aynen yukarıdaki 
gibi, yani bizim gibi, telaffuz 
ediyor artık. İşte bu çocuklar 
ve daha niceleri artık bizim 
kültürümüz, bizim coşkumuz 
ve bizim rüyalarımızla yetişi-
yor. Kendi ülkelerinin yanı sıra 
tüm insanlığa hizmet bilinciyle 
yetişen bu çocukların kalpleri-
ni artık sadece sevgi, hoşgörü 
ve iyilikler mesken tutuyor. Ve 
bu coşkun kalplerin sevgi dolu 
atışına güzel Türkçemiz tercü-
man oluyor. 

SICAK HAVALARDA ORUÇ TUTMAK SİZİ KORKUTMASIN
Ramazan ayının, bu 

yıl sıcak ve uzun günle-
re denk gelmesinin göz 
korkuttuğunu belir ten 
uzmanlar, lifli gıdalarla 
beslenmenin yanı sıra; 
su ve soda içilmesinin 
önemli olduğunu söyledi. 
Diyetisyen Seda Bahtiyar 
Tatay; yemek yenilebilen 
saatlerde bol su, soda 
ve mineralli içeceklerin 
içilmesinin sıvı kaybını 
dengeleyeceğini, sindi-
rimi yavaş, lif oranından 
zengin besinlerin de uzun 
süre açlığa dayanmaya 
yardımcı olacağını vur-
guladı.
Rafine işleminden geç-

memiş tam buğday unun-
dan yapılmış ekmek ürün-
leri ile mercimek, buğday, 
yulaf, bulgur gibi komp-
leks karbonhidratların ve 
yeşil yapraklı sebzeler, 
elma, armut, kayısı, erik 
gibi kabuğu yenebilen 
tüm kuru ve taze meyve-
lerin uzun süre tokluk his-
si verdiğine dikkati çeken 
Tatay; Ramazan ayında 
oluşabilecek beslenme 
ile bağlantılı sorunlar ara-
sında kabızlık, hazımsız-
lık, gaz, düşük tansiyon, 
düşük kan şekeri ve baş 
ağrısının yer aldığını, 
doğru beslenme sayesin-
de bu rahatsızlıklarla kar-

şı karşıya kalma riskinin 
ortadan kalkacağını dile 
getirdi. Tatay,"Kabızlığa 
ve düşük tansiyona kar-
şı başta su olmak üzere, 
soda(mineralli sıvılar) 
gibi sıvılar bol tüketilmeli 
ve lifli gıdalardan zengin 
beslenilmeli. Hazımsızlı-
ğı gidermek için besinler 
ağır ağır yenmeli ve çok 
çiğnenmeli. Gazlı içe-
ceklerden kaçınılmalı, 
baş ağrısına karşı kafein 
içeren kahve ve çayı den-
geli içmeli ve sigara azal-
tılmalı. Uyku düzenine 
özen gösterilmeli, düşük 
kan şekeri için ise fazla 
şekerli ve unlu gıdalar tü-

ketilmemeli" açıklamasını 
yaptı.
Bazı insanların iftar sa-

atine iş çıkışı rastlayabi-
leceğini belirten Tatay, 
yolda oruç açanların kan 
şekerini dengelemek için 
kuru ve taze meyve veya 
süt, yoğurt gibi gıdaları 
tercih etmelerini, ayrıca 
sandviç türleri ile ön açı-
lış yaparak masaya çok 
aç oturulmasının engel-
lenmesini tavsiye etti. Bu 
besinlerin iftar mönüsü 
olarak değil, ön yemek 
olarak tüketilmesi gerek-
tiğini söyleyen Tatay, uy-
gun olunan zamanda ise 
mutlaka çorba, sebze ve 

salata gibi hafif yemek-
lerin yenmesi gerektiğini 
hatırlattı.
Ramazan ayı boyunca 

beslenme alışkanlığının 
her zamankinden farklı 
olmamasına özen gös-
terilerek ideal kiloların 
bu ayda da korunması 
gerektiğini belirten di-
yetisyen Seda Bahtiyar 
Tatay,"Daha sağlıklı bir 
Ramazan ayı geçirmek 
adına, öğünlerde aşırıya 
kaçmadan potasyum, lif 
ve karbonhidrat kayna-
ğı olan muz, badem ve 
hurma yenmelidir. Bol su 
ve soda içilmeli, kızarmış 
yağlı yiyecekler, şekerli 
gıdalar ve özellikle siga-
radan uzak durulmalıdır" 
dedi.
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Emeklilik sistemindeki değişiklikleri beklerken 
Avrupa nüfusunun 

yaşlanması, kıta dev-
letlerinin emeklilik sis-
tem modellerinde acil 
reformlar gerektiriyor. 
Bulgaristan da bu ba-
kımdan bir istisna de-
ğil. Hükümet, emeklilik 
reformunun gerekli ol-
duğu ve 1999’da baş-
latılan reformun sür-
dürülmesi gerektiğini 
savunuyor.
Hükümet, işveren ve 

sendika temsilcilerinin 
katıldığı Ulusal Emek-
lilik Reformu Danışma 
Konseyi’ndeki tartış-
malar, emeklilik mo-
delindeki değişiklik-
lerin nasıl olması, ne 
zaman ve ne biçimde 
uygulanması konusun-
dadır.
Bulgaristan’ın yaşla-

nan nüfusunun yanı 
sıra Sosyal Güvenlik 
Kurumu NOİ’nin büt-
çesinde beliren dev 
açık yüzünden de bu 
reform gereklidir.Uz-
manlar, nüfusumuzun 
% 23 kadarının 65 yaş 
üstü olduğunu, 100 
çalışana 82 emeklinin 
düştüğünü belirtiyorlar. 
Büyük Avrupa ülkele-

rinde ise 1 emekliye 4 
çalışan düşüyor.
NOİ’nin emeklilik ve 

sosyal sigortalardan 
sağlanan geliri, emek-
lilik maaşlarına gerekli 
mali kaynakların % 
60’ını temin ediyor. 
Kalanı devlet bütçe-
sinden finanse ediliyor. 
NOİ’nin yıl başlarındaki 
bütçe açığı 2.3 milyar 
leva ( yaklaşık 1.2 mil-
yar Avro) idi. Bu açığın 
oluşmasında kayıtdışı-
lığın da önemli bir rolü 
var. Önemli sayıda iş-
veren çalışanlarını al-
dıkları gerçek maaştan 
düşük ücret üzerinde 
sigortalandırmaya de-
vam ediyor. Bazıları 
ise hiç sigorta yaptır-
mıyorlar.
Hükümet, önerilen 

iki emeklilik reform 
varyantından sosyal 
sigorta yapılan hizmet 
süresinin 3 yıl uza-
tılmasını destekliyor. 
Böylelikle kadınlar 
emekliliğe ayrılmak 
için 37, erkekler ise- 40 
yıl çalışmalı. Bu hizmet 
süresini tamamlamala-
rına rağmen çalışmaya 
devam edenlere yıllık 

bazda % 3’lük bonus 
verilecek.
NOİ bütçesinin istik-

rara kavuşturulması 
amacıyla sigortalı kişi-
ler ve emeklilik sigorta 
ödentileri yapılan üc-
retler üzerindeki de-
netimi artırılacak. Bu, 
birçok çalışanı kayıt 
dışı sektörden çıkma-
ya, işverenleri ise gö-
revlilerini aldıkları reel 
maşlar üzerinde sigor-
talandırmaya mecbur 
edecek.
Erken emekliliğin sı-

nırlandırılması, sadece 
birkaç yıl içinde yakla-
şık % 300 oranında 
artan özürlü emeklilik 
maaşlarının sağlan-
masına sıkı denetim 
uygulanacak.
Çalışma ve Sosyal 

Politika Bakanı Totyu 
Mladenov şunları be-
lirtiyor: “Sigortalı hiz-
met süresi çok önemli 
bir sosyal ve ekonomik 
mekanizmaya dönü-
şüyor. Sigortalı hizmet 
süresinin emekliliğe 
ayrılmaları ve alacak-
ları emeklilik maaşının 
belirlenmesine önemli 
koşul oluşturduğunu 
bilen çalışanlar, kayıt 
dışı sektörde çalış-
makta yarar görme-
yecek, çünkü hizmet 
süresinin her gününün 
önemi artıyor. İş söz-
leşmesi olmadan ça-
lıştırılan kişinin işsiz-
lik, iş kazası, meslek 
hastalıkları, hamilelik 
ve doğum, emeklilik 

durumlarında tazminat 
alma hakkı yoktur.
Gerçekleştirilen dü-

zenlemelerle emekli 
maaşlarının ödenme-
sinin devlet bütçesine 
bağımlılığını azaltaca-
ğımızı düşünüyorum. 
Bildiğiniz gibi şu anda 
emeklilik maaşı ve taz-
minat masraflarının % 
60’ı sigorta ödentilerin-
den değil vergi mükel-
leflerinden alınıyor.”
İşveren, sendikalar-

la hükümet arasında 
emeklilik reformu ile 
ilgili tartışmalar sürü-
yor. Bulgaristan’ın iki 
en büyük sendikası 
KNSB ile Podkrepa 
Emek Konfederasyo-
nu, hükümetin öner-
diği emeklilik reformu 
başlatılmadan önce 
bedava bir dönemin 
gerekli olmasından 
yanadır. KNSB ayrıca 
Parlamento’nun sosyal 
sigorta ödentilerinin 
yapılmamasını krimi-

nel suç olarak algıla-
nıp cezalandırılması 
için Ceza Kanunu’na 
düzenlemeler getir-
mesiyle ilk önce sos-
yal güvenlik sisteminin 
mali yönden istikrar-
laştırılmasına gidil-
mesini istiyor. Ancak 
işveren örgütleri buna 
kesinlik le karşıdır. 
Şimdi yürürlükte olan 
uygulamaya göre sos-
yal sigorta ağırlığının 
% 60’ı işveren, % 40’i 
ise çalışan tarafından 
karşılanır.
KNSB, sosyal sigorta 

ödentilerinin 2011 yılı 
itibariyle aşama aşa-
ma artırılmasını öneri-
yor. İşverenler ise kriz 
ortamında ne vergi, ne 
de sigortaların artırıl-
maması gerektiği ge-
rekçesiyle bunu kabul 
etmek istemiyorlar.
KNSB, emekliliğe ay-

rılmalarına 3 yılı olan-
ları işten uzaklaştır-
maktan koruması için 
Meclisin İş Yasası’na 
düzenlemeler getirme-
sini de öneriyorlar.
B u l g a r i s t a n ’d a k i 

emek l i l ik  reformu 
eninde sonunda ger-
çekleşecek. İşveren, 
sendikalarla hükümet 
arasında bu konuda 
uzlaşma sağlanırsa re-
formun startı sancısız 
geçecek. Aksi takdirde 
sendikalar sonbaharın 
başlarında protesto 
yürüyüşleri düzenle-
yeceklerini tehdit edi-
yorlar.
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