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 Rodop Hükümeti Muvakkatesi - 3
Hükümet-i Muvakkate yönetimi sorunun çözümü 

için Babı Ali’ye başvurur.  Sultan Abdülhamit’ten 
silah ve cephane yardımı talebinde bulunur. Fakat 
boşuna. Çünkü Rusya’dan çekinen Padişah, Ro-
dop Türkleri’nin bu isteklerine karşılık hiçbir yar-
dımda bulunamaz.

Sayfa 2’de

Devamı 7’de

Anadili dersi okuyan öğrencilerin sayısı 114 
binden 10 bine düştü!

Bulgaristan parlamen-
tosunda görüşülen eği-
tim yasasında anadilde 

eğitimin mecburi ders 
olarak kabul edilmemesi 
tartışma yarattı.

Üyelerinin çoğunluğu-
nu Türklerin oluşturduğu 
muhalefetteki Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH), 
Eğitim Komisyonunda gö-
rüşülen yasada mecburi 
derslerin arasında anadil 
eğitimine yer verilmeme-
sine sert tepki gösterdi.

HÖH Genel Başkan Yar-
dımcısı Lütfi Mestan, “Ko-
misyon üyelerinin oyları 

ile yapılan yasa düzenle-
meleri resmen ayrımcılık 
yaratır ve biz, parti olarak 
buna karşı sert tepkimizi 
koyacağız” dedi.

Yasadaki ifadeye karşı 
çıkan Mestan, “Haftada 
4 saat mecburi anadil 
eğitimi yapılır” ifadesinin 
yer almasını önerdi.

Önerisi reddedilen Mes-
tan, ayrı bir önem taşıyan 

anadil eğitiminin, devlet 
eğitim standartlarının 
dışında dini bilgiler, sivil 

toplum, sağlık ve kültür-
ler arası ilişkiler alanında 
öngörülen diğer eğitim 
profilleri ile aynı statüye 
getirildiğini belirtti.

Komisyon toplantısı sı-
rasında Eğitim Bakanı 
Sergey İgnatov ile doğ-
rudan tartışmaya giren 
Mestan, “Yarın öbür gün 
başka bir eğitim bakanı 
anadil eğitiminin haftalık 

süresini bir saate de indi-
rebilir” dedi.

Bakan İgnatov ise “Ana-
dil eğitimi mecburi olursa, 
örneğin ülkemizde üç 
Maltalı çocuk olursa, on-
lara da anadil eğitimi ya-
pacak bir öğretmen bul-
mak zorunda kalabiliriz” 

yanıtını verdi.
Komisyonun ta-

vırlarını HÖH’nin 
parti merkezine 
rapor edeceğini 
belirten Mestan, 
toplantının ardın-
dan basına yap-
tığı açıklamada 
şunları söyledi:

“Par t i  o larak 
göstereceğimiz 
tepkiyi belirleye-
rek, genel otu-
rumda yapılacak 
yasa görüşme-
lerine katılıp ka-
tılmayacağımıza 
karar vereceğiz. 
Bundan sonraki 
neticeler in so-
rumluluğu, yasayı 
bu hali ile destek-

leyen Parlamento 
çoğunluğuna ve Eğitim 
Bakanı Sergey İgnatov’a 
aittir.”

Bulgaristan’da halen 
geçerli olan yasaya göre 
“mecburi seçmeli” sta-
tüsünde olan anadilde 
eğitimin haftalık süresi 3 
saat. Seçmeli ders olarak 
alındığında süre haftada 
4 saate kadar uzatılabi-

liyor. Velilerin onayı ile 
yapılan anadilde eğitim 
kapsamında Türkçenin 
yanı sıra İbranice, Er-
menice ve Romanca 
gibi çeşitli dillerde ders-
ler veriliyor. Eğitim Ba-
kanlığının istatistiklerine 
göre, geçen ders yılında 
nüfusu 7,34 milyon olan 
Bulgaristan’da toplam 
11 bin 68 çocuk anadil 
dersi gördü. Öğrencile-
rin 10 bin 612’si Türkçe, 
216’sı Ermenice, 117’si 

İbranice, 14’ü Yunanca, 
13’ü ise Rumence ders-
ler aldı. Bulgaristan’da 
faaliyet gösteren Ulus-
lararası Azınlıklar ve 
Kültürel İletişimler Araş-
tırma Merkezi’nin (IMIR) 
Temmuz ayında yayınla-
dığı rapora göre, ülkede 
seçmeli ders olarak ana-
dil eğitimine başlandığı 
1992-1993 eğitim yılında 
114 bin öğrenci anadil 
dersi gördü.
  İvo Radoykov / aa

Pazarcık’ta “Radikal 
İslam” davası sürüyor
Pazarcık kentinde başlayan, ülkede yasa dışı olan 

İslam Vakfı üyesi olarak dini propaganda yapmak ge-
rekçesiyle 13 kişinin yargılandığı davanın duruşma-
sında tanıkların ifadeleri alındı.

"Yasa dışı bir örgütün üyeliğini yapmak" ve "radikal 
İslam öğretisi yaymak" iddiasıyla yargılanan sanıkla-

rın hazır bulunduğu duruşmada, kimliği gizli tutulan 3 
tanığın ifadeleri dinlendi.

Sanıkların avukatlarının salonda hazır bulunmaması 
nedeniyle başlama saati defalarca ertelenen duruş-
mada ifade veren tanıklar, iddianamede yer alan ifa-
delerinden uzaklaştı. İslam Vakfı'nın Bulgaristan'daki 
temsilcileri olarak gösterilen sanıklara yapılan öde-
melere ilişkin iddianamede yer alan veriler doğrulan-
madı.

Mahkeme salonunda "radikal İslam" kavramı tartışı-
lırken, sanıklar savcılık tarafından kimliği gizli tutulan 
tanıkları yuhaladı.

-Başmüftülük ve halkın tepkisi-
Savcılığın iddianamesine göre, Bulgaristan'da 2010 

yılına kadar Rodop dağları bölgesinde "radikal İslam" 



 2
  Kırcaali Haber  203 Ekim 2012 HABERLER

Metin EDİRNELİ

Rodop Hükümeti Muvakkatesi

Hükümet- i Muvak-
kate yönetimi soru-
nun çözümü için Babı 
Ali’ye başvurur.  Sultan 
Abdülhamit’ten silah ve 
cephane yardımı tale-
binde bulunur. Fakat bo-
şuna. Çünkü Rusya’dan 
çekinen Padişah, Ro-
dop Türkleri’nin bu is-
teklerine karşılık hiçbir 
yardımda bulunamaz.
İhtilalciler direnişin 

sürdüğü bir dönemde 
sorunu görüşmeler yo-
luyla çözme konusunda 
da girişimde bulunur-
lar. Önce Rus ordula-
rı komutanı Grandük 
Nikola’ya başvururlar 
ve kendisinden zulüm-
lere son verilmesini 
isterler. Talepler dik-
kate alınmaz. Dahası 
geri gönderilen elçi-
ler, Bulgar komitacılar 
tarafından katledilir. 
Fakat ihtilalciler soru-
nu çözme ve konuyu 
uluslararası kamuoyu-
na taşıma konusunda 
kararlıdır lar. Bunun 
için 16 Mayıs 1878’de 
harekete geçer ler. 
Hükümet-i Muvakkate 
imzalı bir bildiriyi 1856 

Paris Antlaşması’nın 
tarafı olan ülkelerin 
İstanbul’daki temsilci-
liklerine gönderirler. 
Rodoplu ihtilalciler, 

köy meclis üyelerinin 
de imzalarını taşıyan 
muht ı r ada , 
Rus ordusu-
nun ve Bulgar 
komi tac ı la -
rın yaptıkları 
zulmü ortaya 
koyarlar. Ay-
rıca Osmanlı 
egemenliğin-
den başka bir 
egemen l i ğ i 
tanımayacak-
larını, bunun 
için gerekir-
se kanlarının 
son damla-
sına kadar 
savaşacak-
larını üstünü 
vurgulayarak 
b e l i r t i r l e r : 
“Ayastefanos 
Antlaşması’nı 
şiddetle pro-
testo ederiz. 
Müslümanla-
rın idare et-
tikleri yerlerle, Ruslar 
ve Bulgarlar tarafında 
idare olunan yerler ara-
sındaki büyük farkı gör-
mek üzere kimi isterse-
niz gönderiniz. Meriç’in 
güney-batı tarafında-
ki topraklardan, yeni 
Bulgaristan’a bir karış 
yer vermemenizi istir-
ham ederiz. Çünkü ida-
remiz altında bulunan 
4 milyon Müslüman, 
işitilmemiş cinayetlerle 
ismini kirletmiş olan ve 
her zaman düşmanımız 
bulunan bir hükümete 

Geçen sayıdan devam boyun eğmektense yok 
olmayı tercih eder.
16 Mayıs 1878  - 

Hükümet-i Muvakkate” 
Dönemin büyük güç-

leri aradıkları fırsatı en 
sonunda bulmuşlardır. 

Şimdi yapılması gere-
ken Rusya üzerinde 
baskı kurmaktır. Öyle 
de olur. Rodoplar’daki 
Türkler’in şikayetlerini 
dinlemek ve olan biteni 
yerinde incelemek üze-
re hemen bir uluslarara-
sı komisyon kurulur.  Ar-
dından da Bismarck’ın 
davet etmesiyle taraflar, 
Berlin’de bir araya ge-
lir.
Berlin kongresi 13 

Temmuz 1878’de im-
zalanan bir anlaşmay-
la son bulur. Rusya ve 
Bulgar Prensliği hariç 

herkes memnundur. 
Londra, Berlin, Viya-
na ve Paris, bölgede 
Rusya’nın etkisini sınır-
ladıkları; Rodoplu Müs-
lümanlar da Osmanlı 
devleti sınırları içinde 

kalma amacına ulaştık-
ları için mutludurlar. 
Berlin Kongresi’yle 

Büyük Bulgaristan üçe 
bölünür. Bulgar Prens-
liği, Balkan dağlarının 
kuzeyinde Osmanlı 
Devletine bağlı küçük 
bir ülke olarak bırakılır. 
Rodoplar’da ve kuze-
yinde Türk direnişinin 
olduğu bölgede ise baş-
kenti Filibe yani Plovdiv 
olan Şarki Rumeli Vila-
yeti kurulur. 
Rodoplar’daki Türkler 

mücadelelerinin mey-
velerini en sonunda 
alırlar. Mücadeleleriyle 
hem Osmanlı Devleti’ne 
büyük bir toprak parça-
sı kazandırırlar, hem 
de onun bir parçası 
olarak kalmayı başarır-
lar. Fakat bölge insanı 
için bundan sonrası 
çok daha zor, çok daha 
kötü olacaktır. Çünkü 
bundan böyle kendileri 
için timsah gözyaşları 
döken İngiltere, Fransa, 
Almanya ve Avusturya 
için Rodoplar ve yok 
edilmek istenen Türk-
ler diye bir sorun olma-
yacaktır. Çünkü onlar, 
Rodoplar’daki Türkler’in 

acıları ve direnişleri sa-
yesinde amaçlarına 
ulaşmışlardır. 
Olayın asıl üzücü 

olan yanı ise başkenti 
kurtarma derdindeki 
sarayın, yani Sultan 

Abdülhamit’in Rusya’nın 
tutumu konusundaki 
yanlış değerlendirme 
nedeniyle bölgeye yar-
dım edemeyişidir. Artık 
Rodoplar’daki Müslü-
manlar, yani Türkler 
kendi kaderleriyle baş-
başadırlar. Fakat tüm bu 
olumsuzluklara rağmen 
Rodoplar’daki insanlar 
bundan sonra da yine 
tarih yazacaklar, tarihin 
akışını değiştirecekler-
dir. Çünkü onlar göster-
dikleri kahramanlık ve 
destansı mücadeleyle,  
Anadolu’nun emperya-
list güçlerce işgaline 
karşı Türk halkının or-
taya koyduğu halk dire-
nişinin ilk başarılı örne-
ğini ortaya koyanlardır.  
Osmanlı Devleti, Ber-

lin Antlaşması’nın ken-
disine tanıdığı hakkı 
kullanamaz. Doğu Ru-
meli vilayetiyle Bulga-
ristan Prensliği sınırla-
rına Rus ordusunun or-
ganize ettiği Bulgarların 
direnişi nedeniyle asker 
yerleştiremez. Bu duru-
mu Bulgar Prensliği çok 
iyi kullanır. 19 Mayıs 
1885’te bir tek kurşun 
sıkmadan Doğu Rumeli 

Vilayetini sınırlarına ka-
tar. Bu gelişme üzerine 
daha önce Doğu Rumeli 
yönetimini tanımış olan 
Rodop ve Kırcaali’deki 
Türkler, ilhakı protesto 
eder. Bölge ileri gelen-
leri, verdikleri muhtıra 
ile Padişaha bağlı ola-
rak kalacaklarını, başka 
bir yönetimin emri al-
tında yaşayamayacak-
larını bildirirler. Ayrıca 
bu amaca ulaşmak için 
sonuna kadar savaşa-
caklarını da yine açıkça 
ifade ederler.
Rodop ile Kırcaali 

Türkleri’nin bu talebi, 
büyük güçlerce dikkate 
alınır. 5 Nisan 1886’da 
imzalanan İstanbul Kon-
feransı Antlaşması’yla 
bu talepleri kabul edi-
lir. Şimdi isteklerine 
kavuşmuşlar, yeniden 
Osmanlı Devleti’nin bir 
parçası olmuşlardır. 
1886 Antlaşması’nda 

O s m a n l ı  D e v l e -
t in in  tek  kazanc ı 
olur. Rodoplar ’daki 
Müslümanlar’ın, yani 
Türklerin verdikleri mü-
cadeleyle bir miktar 
toprak elde eder. 
Rodoplu Türkler hüz-

nü ve mutluluğu bir 
arada yaşarlar. Mutlu-
durlar, çünkü amaçları-
na ulaşmışlar, Osmanlı 
Devletinin bir parçası 
olarak kalmışlardır. 
Hüzünlüdürler, çünkü 
8 yıldır binbir özveri ve 
zorlukla büyütüp ayakta 
tuttukları çocukları, yani 
Hükümet-i Muvakkate 
yok olmuştur. Gerçekle-
şen umutlar ve biten bir 
hayal, yani Hükümet-i 
Muvakkate. 
Tevfik Bıyıklıoğlu’na 

göre 8 yıl süreyle veri-
len mücadelenin başa-
rısızlıkla sonuçlanma-
sının en büyük nedeni 
hareketin herkesi pe-
şinden sürükleyecek bir 
liderinin olmayışıdır. Bir 
başka görüşe göre Pa-
dişahın direnişe destek 
vermemesi yenilginin 
asıl nedenidir.  Belki de 
bunların hepsi birden 
bu sonucu doğurmuş-
tur. 
                       SON
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Bulgaristan semalarında Balkan ışıltısı
Uluslararası çevirmenler günü 

arifesinde hemşerimiz çevir-
men Aygül Gavazova okurları-
nı “Balkan Işıltısı” yeni kitabı ile 
sevindirdi. 
Yirmi üç Makedonya, Koso-

va ve Romanya yazarını içine 
alan bu kitap “Balkanlarda Türk 
öyküsü” projesinin dördüncüsü 
olmakla birlikte, Aygül hanım 
şimdiye kadar okurlarımızı 60-
ın üzerinde Balkan Türklerinin 
öykü yazarlarını tanıtmış bu-
lunmaktadır. 
“Balkan Işıltısı” ile ilgili dü-

şüncelerini kitabın önsözünde 
prof.dr. Slavi Slavov şöyle özet-
lemektedir: 
“Bu derlemedeki tüm öyküler 

şüphesiz ayrı, ayrı halkların ruhi 
ve milli özelliklerini sergilemek-
tedirler. Fakat bununla birlikte 
onların ortak noktası - insan ve 
yaşamın umum ve ebedi yön-
lerini içermeleridir. Memnuni-
yetle tespit ettiğim en önemli 
hususta – iyilik her öyküde 
ateş böceği gibi parlamakta ve 
yaşamı desteklemektedir. Bu 
içerikli derlemenin işte bu hu-
susiyeti okuyucuları tatmin edip 
sevindirmektedir. “Balkan Işıltı-
sı” insanı iyilik ve kötülük konu-
sunda derin düşüncelere sevk 
ederek, çok önemli bir soruya 

da cevap vermiş olmaktadır – 
kötü millet yoktur, ancak kötü 
insan vardır!
Aygül Gavazova’nın okuyucu-

larımızı bölge halklarının ede-
biyatı ile tanıştır-
ma çalışmaları, 
ayrı, ayrı, halk-
ların manevi de-
ğerlerini çağdaş 
umumileştirme 
çabalarına isa-
bet etmektedir 
ki, bu da halk-
ların birbirlerini 
daha yakından 
tanımak, yakın-
laşmak, tarihin 
n e g a t i f l e r i n i 
unutup, ondan 
külü değil, sa-
dece koru, alevi 
almak demektir. 
Böylece bu der-
leme edebiyat 
dili aracılığı ile 
Balkan halkla-
rının birbirlerini 
tanımasında kat-
kıda bulunarak, 
Avrupa’nın bu 
güzelim köşesi – Balkan yarı-
madasında hep beraber barış 
içinde yaşamaları için kendi 
payını vermiş olmaktadır.” 

Aygül Gavazova’nın kitapları 
okurlar, edebiyat ve içtimai ca-
miasında iyi rağbet görmekte-
dir. 
Bulgaristan Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı Sn. Margarita Popo-
va, Gavazova’ya hitaben şöyle 
yazıyor:
“Samimi olarak söylemek 

istiyorum ki, sizin kitaplarınız 
beni çok duygulandırdı. Onla-
rın içerdikleri yapıtlar istidatlı 
yaratıcıların ilhamlı ve semereli 
çalışmalarının ürünleri olmakla 
birlikte, bu yaratıcılar arasında 
sizler de layıkıyla yer almakta-
sınız. Şüphesiz bu kitaplardaki 
tüm eserler çok değerli olma-
larının dışında, itiraf etmek ge-
rekir ki, bireylerin manevi be-
raberlikleri sınırları aşıp, bazen 
politikacı ve diplomatların çok 
daha büyük güçlü ve çabalarla 
ulaştıkları neticeleri daha kolay 
elde ederler. Onun içindir ki, 
sizler gibi pozitif ve faal insan-
lar çok ümit vericidirler.”
Tanınmış Kırcaali avukatla-

rından Sn. Nataliya Paçilova 
da duygu ve düşüncelerini şu 
sözlerle paylaşıyor:
“Aygül Gavazova’nın kitapları-

nı elinde tutmak sevinç ve zevk 
kaynağıdır. Tercümenin zarif 
ve bütünlüğüne hayran kal-
dım. Her çeviri genellikle mü-
kemmellikten uzak kalmış bir 
günahtır. Fakat Gavazova’nın 
çevirileri öylesine mükemmel-
dir ki, öykülere daldığımda ori-
jinalden okumadığımı unuttum. 
Çevirmenin inkar edilmez kabi-
liyeti sayesinde, şimdiye kadar 
tanımadığım Türk yazarlarının 

öykülerinin harikulade dünya-
sına değinebildim. İnsanın bu 
kitapları hayatının bir parçası 
yapmasına değer.”
Aygül hanımın uğraşları ile 

ilgili doğduğu Nebol (Nikopol) 
şehrinden de yankılar olum-
ludur. Bu duyguları yerli şaire 
Sn. Yuliya İvanova şöyle dile 
getirmektedir:
“Aygül Gavazova’nın özverili 

çeviri çalışmaları Nebol hal-
kında hayranlık ve takdir duy-
guları uyandırmaktadır. Çevir-
miş olduğu çağdaş Türk öykü 
yazarlarının yapıtları ile bizlere 
komşu halkların yaşam, sevinç 
ve kederlerini daha yakından 
tanıma imkanı vermektedir. 
Metinler kolay ve cazip okun-
maktadır, çünkü çeviri son de-
rece yüksek dil kültürü ile yazıl-
mıştır. Umarız yazarlar ve çe-
virmenler sayesinde 21.Yüzyıl 
Balkanlarda karşılıklı anlaşma, 
dirlik, kültür alış-verişi ve barış 
aşırı olacaktır.”
Bizler de Aygül hanımı bu ha-

yırlı uğraşlarından dolayı kutlar, 
halka hizmet yolunda kaleminin 
hep böyle verimli olmasını di-
leriz.
                Kırcaali Haber

Ali Bayram’ın Arşivi, Şumnu Kültür Evine Bağışlandı
Bulgaristan Türk Edebiyatı-

nın tanınmış şairlerinden Ali 
Bayram’ın ailesi- eşi Fatma, 
kızı Arzu ve 
oğlu Mecnun, 
15 Eylül 2012 
tarihinde unu-
tulmayan şai-
rin kitap, dergi, 
belge, fotoğraf, 
not, düşünce, 
b a s ı l m a m ı ş 
el  yazılar ını 
Şumnu Kültür 
Evi Derneği’ne 
b a ğ ı ş l a d ı . 
Arzu Bayram, 
şunları paylaş-
tı: “Babam bir 
gün, raflarda 
kitaplarını gös-
tererek ” benim 
için bunlar en 
değerli, bunlar benim zenginli-
ğimdir. Kırılma, kızım, ben öl-
dükten sonra bu zenginliğime 
en iyi değer biçecek, onları en 
güzel koruyacak ve gençlere 
tanıtacak, geleceğe taşıya-
cak insan Nurten’dir, kitapları-
mı ona vereceksiniz” dedi. Ali 
Bayram’ın yıllarca biriktirdiği, 
çok eski kitap, dergi, fotoğraf, 
belgeler içeren ve eşi olma-
yan, çok değerli arşivini kabul 
eden Şumnu Kültür Evi Başkanı 
Nurten Remzi ise şunları anlat-
tı:” Ali Bayram, sadece benim 
değil, Deliorman’ın ve düzenle-
diğimiz Genç Kalemler Şiir Ya-

rışması etkinliklerimizden çocuk 
ve genç yaratıcılarımızın çok 
yakın dostu ve yardımcısıydı. 

Çocuklarımıza 
her geldiğinde 
kitaplar bağış-
lardı, birçok yer-
de şiir etkinlik-
leri düzenlerdi, 
köy köy, kasaba 
kasaba gezip 
Mozaik dergi-
mizi dağıtırdı. 
Ben ona “A l i 
Ağabey, faaliyet 
düzenliyorum”, 
deyince hemen 
koşardı, işe ko-
yulurdu, bizleri 
yö n l end i r i r d i , 
bizlere babalık 
yapardı. Birçok 
kez şiir gecele-

rine giderken birlikte yolculuk 
yaptık. “Nurten, kızım, sana 
hiç kimselere anlatmadıkları-
mı anlatıyorum” derdi ve ömür 
boyu, çocukluğundan ölene 
kadar özel hayatını, yaşadıkla-
rını, çocukluğunu, çektiklerini, 
mutluluklarını, sevdiklerini, nef-
retlerini, gençlik yıllarını, öğret-
men ve müfettiş olduğu yıllarını, 
sırlarını bana anlatırdı. Şumnu 
Kültür Evimize geldiğinde ve et-
kinliklerde masallar, destanlar, 
efsaneler anlatırdı. Türkü söy-
lerdi, tekerleme, şiirler okurdu. 
Zaten gülümsemesi, konuşma 
tarzı şiir gibiydi, melodik, esp-

rili, uyumlu, uyaklı... Aynı anda 
mizah duygusu büyüktü. Şiir 
gecelerimizde hep onu sunucu 
yapardık, herkesi güldürüyordu, 
herkesi sözüyle, düşüncesiyle, 
sunum tarzıyla etkiliyordu. 

Ali Bayram 15 Nisan 2011 ta-
rihinde vefat etti. Hatta o gün 
Genç Kalemler Kompozisyon 
yarışmasından gençlerin eser-
lerini değerlendirmek için birçok 
şair toplanmıştı. Cenazesine 

Deliorman şairleri ile birlikte 
gitmeye kısmet oldu. O giti... 
Etkinlik, faaliyet, şiir geceleri, 
Deliorman Edebiyat Derneği 
toplantılarında onun eksikliğini 
yoğun hissediyoruz. Ali Bayram 

artık yok desek de, Ali Bayram 
artık yok demek doğru olmaz. 
O hala kalbimizde, sözümüzde, 
anılarımızda, fotoğraflarımızda. 
Onun adı geçmeden hiç bir faa-
liyet geçmiyor. 

Bu değeri biçilmeyen bağış 
için kızına, ailesine, yakınlarına 
Bulgaristan Türkleri adına de-
rin şükranlarımızı sunuyoruz. 
Ali Bayram’ın kitaplarını, yazı-
larını gelecek nesillere taşımam 
için onun adını taşıyan özel bir 
oda düzenlemeği planlıyorum. 
Kapısında adı yazacak, içeri gi-
rer girmez fotoğrafı görünecek, 
ayrıca ailesinin yazdığı bağış 
belgesini ve fotoğrafını da çer-
çeveye alırım. Eminim ki, Ali 
Bayram odasına giren günlerce 
çıkamayacak. 

Ali Bayram’ın evinden arşivi-
ni alırken çok heyecanlıydım, 
çok mutluydum. Yolda arabam-
la giderken hatıralar canlandı. 
Evinin avlu içine girdim. Her 
gidene havlayan Ali Bayram’ın 
uzun tüylü, kahverengi köpeği, 
hiç havlamadı, sadece kuyru-
ğunu sallayarak etrafımda do-
laştı, beni kokladı ve oturdu. Ali 
Bayram’ın kitaplarını arabaya 
oğlu Mecnun ile taşırken, o 
köpekle yaşadıklarımı anlata-
mıyorum... Oturmuştu, kımılda-
mıyordu. Sadece başını çevirip 
hiç durmadan bana bakıyordu, 
Mecnun’a bakmıyordu, bana ba-
kıyordu. Ben nereye gidersem, 
gözleri de oraya kayıyordu. Ya-
nından geçerken “Üzülüyor mu-
sun? Kitaplardan Ali Bayram’ın 
kokusunu mu alıyorsun? Üzül-
me, onlar yine onun...”, diye ona 
konuştum. İnanmadım, hala hiç 
kımıldamadı. Sadece gözleri 
yaşaracakmış gibi derin derin 
bana bakıyordu...

                      Emel SEYHAN  

KÜÇÜK BULGAR MEZARLIĞI

Bu karşıda gördüğüm küçük Bulgar mezarlığı.
Soykırımı devrinin acı hatırasıdır.
Kabirler üstündeki solgun açan çiçekler.
Bulgar adı altında yatanların yasıdır.

Buna benzer mezarlık görmedim hiçbir yerde.
Ne İsa’nın hacı var, ne ağacı ne gülü...
Bu mezarlık kanayan yaradır yüreklerde.
Toprağında yatanlar kalbimizde gömülü.

Mezar taşlarındaki eski Bulgar adları,
Biz Türklerin gözüne bir ok gibi batıyor.
Istıraplar içinde geçmiştir hayatları.
Küçük Bulgar mezarlığında koca Türkler yatıyor!

Ali BAYRAM
1935 - 2011
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Resmiye MÜMÜN

Momçilgrad kentinde  yeni kültür evi kurulacak
Momçilgrad (Mestanlı) Be-

lediye Başkanı Akif Akif, Kır-
caali Haber gazetesine kent 
merkezinde bir kültür binası 
kurulacağını bildirdi. Baş-
kan, “İzmit Belediye Başka-
nı Nevzat Doğan birkaç yıl 
önce buraya geldiğinde bize 
bir kültür binası projesi hedi-
ye etti. Şu anda proje hazır 
ve Türkiye’de Türkçe ‘ye ter-
cüme edilmektedir. En yakın 
zamanda proje kapsamında 
kentin merkez kısmında bir 
kültür binası inşa edilecek. 
Bu binanın Momçilgrad’ın 
ayrı bir simgesi olmasını bek-
liyoruz” diye açıklama yaptı. 
Yeni kültür evininde yerel 

halk kültürünün yaşatılması 
ve korunması amacıyla ça-
lışmalar yürütüleceğini söyle-

yen Akif Akif, aynı zamanda 
İzmit Belediyesinin tanıtıldığı 

ayrı bir oda olacağını belirtti. 
Belediye Başkanı, “Ayrıca bu 

binada çalışmak üzere özel 
bir ekip kurulacak. Buradaki 

ekip Türkiye’deki tüm kardeş 
belediyelerimizle olan ortak 

projelerin gerçekleştirilmesi 
için başlatılan çalışmalara 

devam edecek. 
Böylece 5-10-
20 yıl önümüzü 
düşünerek, biz-
den sonra gele-
cek olan bele-
diye başkanları 
burada sağlam 
bir temele da-
yanan çalışma 
ekibi bulacaklar” 
diye paylaştı. 
Başkan, “Bu-

rada özel l ik-
le Türkiye ve 
Yunanistan’dan 
kardeş beledi-
yeler, sivil top-
lum örgütleri ve 
başka kuruluş-

larla beraber çalışacağız. 
Her şeyden önce bize bu 

projeyi hediye eden kardeş 
belediyemizle kültür bağlan-
tılarını geliştireceğiz. Gerek 
bölgemizde süren cami ona-
rımları, gerek belediyemizin 
meyvecilik, çiftçilik gibi her 
hangi bir tarım sektöründe 
istihdam yaratılması amaçla-
nan değişik projelerinin kar-
deş belediyelerin yardımı ve 
Türkiye’deki TİKA’nın (Türk 
İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı) vasıtasıyla ger-
çekleştirmeyi düşünüyoruz. 
Hatta şu anda onlarla küçük 
bir çalışmamız devam edi-
yor. 
Kardeş belediyelerimizin 

yardımıyla yüzyıldır belki su 
olmayan küçük köylere içme 
suyu getireceğiz. Gelecek 
dönemlerde bu kültür oca-
ğında kıpır kıpır çalışılmasını 
arzuluyoruz” diye ifade etti.

Belediye Başkanı Akif Akif, yeni projelerini anlattı
Momçilgrad (Mestanlı) Bele-

diye Başkanı Akif Akif, Kırca-
ali Haber gazetesi için şu an 
ekibiyle birlikte çalıştıkları yeni 
projeleri anlattı. Başkan şöyle 
konuştu: “Daha önceki 
Belediye Başkanımız 
Erdinç Hayrullah’ın 
döneminde hazırlan-
mış , çeşitli kurumlara 
sunulmuş projelerin 
ve bizim çalıştığımız 
Avrupa projelerinin 
neredeyse yüzde el-
lisi hemen hemen 
tamamlandı. Şu anda 
okullarda enerji ta-
sarrufu yapılmasına 
ilişkin projeler gerçek-
leştiriyoruz. Uluslara-
rası Kozloduy Fonun-
dan finanse edilecek 
özel bir proje kazan-
dık. Nov Jivot Toplum 
Merkezi binasında iç 
cephe yalıtımı yapı-
lacak. Aynı zaman-
da bu binada ilk defa 
dört kademede ısıtma 
yapılmasını düşünü-
yoruz. Kısmet nasip 
olursa, iki yıl içinde 
Momçilgrad Belediye-
sinde tek bir susuz köyün ol-
maması için elimizden geleni 
yapacağız. Bu proje bizim için 
şu anda en önemli. Bu husus-
ta çalışmalar devam ediyor. 
İnşallah, bir iki yıl sonra her 
hangi bir köyümüze gittiğimiz-
de 21. asırda artık insanların 
su hakkının yerine getirildiğini 
görmek istiyorum. Projelerle 
ilgili çok büyük çalışmalar yü-
rütüyoruz, tempoyu neredey-
se iki katına çıkardık, görüş ve 

çalışma tarzı açısından bele-
diyede değişik şekilde çalışı-
yoruz. Sağ olsun arkadaşlar, 
hem Mecliste, hem partimizde, 
özellikle belediyede çalışanlar 

artık bunun farkında. Gelecek 
dönemde birkaç köyde ve ka-
sabamızda çeşitli spor amaçlı 
sahaların inşa edilmesi için 
yeni bir projenin onaylanma-
sını bekliyoruz. Tarım ve Gıda 
Bakanlığına sunduğumuz 6 
milyon leva tutarında başka 
bir projeyle de köyler arasın-
daki büyük yolların tamiratını 
yapmak istiyoruz. Bu projeden 
de iyi sonuçlar bekliyoruz. Bu 
projeleri kazanırsak, önümüz-

de iki yıl için iş almış olaca-
ğız. En yakın zamanda Voden 
Tsikıl (Su Döngüsü) dediğimiz 
25 milyon levalık büyük proje 
gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. 

Proje kapsamın-
da bütün kasa-
bamızın içme 
suyu şebekesi 
ve kanalizasyon 
sistemi yenile-
necek, kentsel 
atık su arıtma 
tesisatı kurula-
cak. Kent içinde 
proje çalışmaları 
başladığı zaman 
vatandaşlar bi-
raz rahatsız ka-
lacaklar, ama 
ayrı ayrı sokak-
larda yapılacak 
çalışmaların en 
kısa zamanda 
bitirilmesi için 
çaba sarf ede-
ceğiz. Gelecek 
z a m a n l a r d a 
kent temizliğine 
dikkat edeceğiz. 
Bu yönde kent-
te belki ülkede 
birkaç yerde gö-

rülen yeni bir sistem yarattık. 
Momçilgrad’da çöp toplama 
arabasının arkasından kunduz 
tipi kovaları yıkıyoruz. Böylece 
kovaların temizlenmesiyle bir-
likte aynı zamanda dezenfekte 
etmiş oluyoruz. Bu işlemin bu 
yaz çok faydalı olduğunu gör-
dük. Ayrıca kent içinde bulu-
nan tüm yeşil alanlara yönelik 
sulama sistemi projesi üzere 
çalışma içerisindeyiz. Bu yıl 
şimdiye kadar kent içinde 8 

tane otopark yaptık ve yakın 
zamanda apartmanlar arasın-
daki alanlarda da 20 özel oto-
park kurulmasını amaçlıyoruz, 

çünkü son yıllarda araçlar kat 
kat arttı ve otopark yetersiz-
liği vatandaşımızı rahatsız 
ediyor”.
              Resmiye MÜMÜN

Yüzde 72 memnuniyetsizlik, iktidar 
krizle nasıl mücadele ediyor

"Transatlantik Eğilimler" araştırmasına göre Bulgarların % 72’si 
ekonomik krize karşı hükümetin eylemlerini tasvip etmiyor. Vatan-
daşların % 86’sı ise ekonomik sistemimizin insanlar için sadece 
küçük bir kısmına çalıştığını düşünüyor.

Çalışma, Alman STK "Dzharman Marshall Fonu" tarafından ta-
sarlanan ve ABD, Rusya, Türkiye ve Bulgaristan da dahil olmak 

üzere 12 AB üye ülkesi, 2 ve 27 Haziran 2012 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir.

Ulusal hükümetlerin onaylanmayan ekonomik eylemleri en yük-
sek İspanya -%73, Bulgaristan -%72, İtalya -%66 ve %65 ile Por-
tekiz oldu.

Ortalama olarak Avrupa'daki katılımcıların yüzde 56'sı kendi hü-
kümetlerinin eylemlerini onaylamıyor. ABD’de bu oran yüzde 52 
olup, Rusya’da ise yüzde 46.

AB'nde ankete katılanların % 65'i kişisel olarak ekonomik krizden 
etkilenirken, ABD'de ise %79’u etkilenmiş. Yüzde 89’la en yüksek 
oran Bulgaristan ve Portekiz oluyor, ardından Romanya'da % 88'i 
buluyor.

Avrupalıların yüzde 76’sı ve Amerikalıların yüzde 64'ü ekono-
mik sistemin faydaları küçük bir azınlık arasında dağıldığına ina-
nıyor.

Ekonomik krize rağmen, Avrupalıların % 61'i hala onların eko-
nomisi için pozitif olarak AB üyeliğini değerlendiriyor. Bulgarların 
üçte ikisi genel olarak AB’yi krizle başa çıkmasını beğenirken, ne-
redeyse yarısının ise avroya geçişten sonra ülkemiz için kesinlikle 
kötü olacağına inanıyor.                                    Kırcaali Haber
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Kirkovo’da Sonbahar Şenlikleri Yapıldı
Kirkovo (Kızılağaç) Beledi-

yesinde geleneksel düzen-
lenen Sonbahar 
Şenlikleri bu yıl 
da merkez yerle-
şim yerinde yüz-
lerce vatandaşı 
ve misafiri bir ara-
ya getirdi. Etkinlik 
Kirkovo Belediye 
Başkanı Sali Ra-
madan tarafından 
açıldı. Başkan se-
lamlama konuş-
masında Sonba-
har Şenlikleri ya-
pılan günün aynı 
zamanda bilanço 
günü olduğuna 
vurgu yaptı.
Sali Ramadan, 

“Bugünkü gibi 
günlerde bizler yaşadığımız 
güzel anları ve başarılarımızı 

hatırlamak için sık sık geriye 
bakarız. Aynı zamanda yeni 

yeni ödevler yerine getirmek, 
yeni yeni fikirleri hayata ge-

çirmek için kendimizde güç 
ve irade topluyoruz” diye ko-

nuştu.
Başkan, bu yıl Sonbahar 

Şenlikleri Bulgaristan’ın ba-
ğımsızlığının ilan edildiği 22 
Eylül arifesine denk gelmesi-
nin özelliklerinin altını çizdi.  
Kirkovo Belediye Başka-

nı, “Sık sık belediyemizin 
diğer belediyeler gibi kolay 
değil, hatta zor diyebilece-
ğim bir sosyal ekonomi du-
rumda bulunduğunu ve her 
birimizin büyük zorluklar ve 
sorunlar karşısında olduğu-
muzu söyleriz. Bütün bunlara 
rağmen çocuklarımız için, ai-
lelerimizin refahı ve belediye-
mizin gelişimi için irademizi 

ve güçlü savaşçı ruhumuzu 
koruyacağımıza inanıyorum” 
diye sözlerine ekledi. 
Bu yılki şenliklerde de her-

kesin zevkine göre gösteriler 
vardı. Küçük Rodop belediye-
sinin sakinleri Payner Müzik 
Şirketinin pop-folk yıldızları 
Galin ve Kali’nin muhteşem 
konserleriyle unutulmaz anlar 
yaşadılar. Kutlama programı 
Manuş Sarıev’in yönetmen-
liğindeki Rodopska Mladost 
orkestrasının icralarıyla sona 
erdi. 
                Kırcaali Haber

Ardino Sonbahar Kültür Etkinliklerine 
Büyük İlgi

Geçen hafta sonu Ardino 
(Eğridere) kentinde düzen-
lenen geleneksel Sonbahar 
Kültür Etkinlikleri bu yıl da 
yurt içinden ve yurt dışından 
yüzlerce insanı merkez mey-
danda bir araya topladı. Açı-
lış töreninde 
konuşan Ar-
dino Beledi-
ye Başkanı 
Resmi Mu-
rat, “Rodop 
dağ la r ın ın 
güzel bir par-
çası olan Ar-
dino gönülle-
rimizin aydın 
tarafıdır. Bu 
aydınlık bizi 
tüm yaratılan 
ve meydana 
getirilen her 
şeye, iyiye 
ve güzelliye 
doğru götürü-
yor. Ardino bizim küçük vata-
nımız, ailelerimizle, evimizle, 
çocuklarımızla birlikte yaşam 
sürdürdüğümüz iyi bir yerdir” 
dedi. 
Açılışta resmi konuklar ara-

sında Ardino fahri vatandaşı 
Reşat Aydın, Bursa Eğri-
dereliler Kültür ve Dayanış-
ma Derneği Başkanı Ahmet 
Kahraman, Kartal Balkanlılar 
Derneği Başkanı Olcay Öz-
gün yer aldı. 
Resmi Murat, sadece geç-

mişte değil, günümüzde de 
gerek maddi, gerekse ma-

nevi açıdan kenti geliştiren 
Ardino’nun onurlu şahsiyetle-
ri olduğunu kaydetti. Başkan, 
“Hareketlilik ve gelişimin zorlu 
ve çileli yolunda bizler yalnız 
değiliz, Nilüfer, Kartal, Lüle-
burgaz ve başka yerlerden 
kardeşlerimiz, dostlarımız ol-
duğunu biliyoruz, onların des-
teğine sahibiz” diye sözlerine 

ekledi.
Şirin Rodop kentinin bayra-

mı dolayısıyla Vratsa Beledi-
ye Başkanı Nikolay İvanov ile 
Dimitrovgrad Meclis Başkanı 
Stefan Dimitrov tarafından 
gönderilen tebrik mesajları 
okundu. 
Bu yıl da kutlama programın-

da küçük, büyük, yerli insanlar 
ve misafirlerin, yani herkesin 
gönlüne göre bir şeylerin ol-
ması için çalışıldı. Küçüklerin 
eğlenmesi için her çeşit oyun 
tesisleri kuruldu, elma şekeri 
gibi tatlı yiyecekler sunuldu. 
Kent merkezine kurulan sah-

nede belediye sınırları içinde 
bulunan toplum merkezlerin-
de faaliyet gösteren amatör 
folklor grupları çıktı. 
Rumeli türküleri halk sanat-

çısı Fahriye Güney ve ünlü 
Bulgar pop-folk yıldızı Sonya 
Nemska bu tür müzik sever-
lerin gönlünü kazandılar. Ro-
dopska İskra Toplum Merezi-

ne bağlı Jıl-
tuşa köyünde 
Stefan Terzi-
ev yönetmen-
liğinde faali-
yet sürdüren 
erkek amatör 
folklor grubu 
seyirciler ta-
rafından bol 
bol alkışlan-
dı. Jıltuşalı 
s a n a t ç ı l a r, 
otantik Rodop 
türküleri söy-
lediler. Kent 
merkezinde 
kıvrak horalar 

oynandı. 
Nilüfer Parkında küçük ka-

lelerde futbol turnuvası ve 
Slıntse Birleşik Çocuk Kuru-
mundan miniklerin katılımıy-
la spor etkinliği düzenlendi. 
Futbol turnuvasında birinci 
yeri Kırcaali’den katılan takım 
kazandı. 
Yabılkovets (Elmalı) köyün-

deki Planinski İzgled (Dağ 
Manzarası) Otel Kompleksin-
de Tangra Bale Grubu, Joro 
Lübimetsa ve Dj Rumen’in yer 
aldığı moda defilesi düzenlen-
di. 
                Güner ŞÜKRÜ

Yurtdışında bulunan vatandaşlar, 
sağlık sigorta primi ödeme 
yükümlülüğünden kurtulabilirler
31 Aralık 2011 tarihinden önce yurt dışına çıkmış Bulgaris-

tan vatandaşları için sağlık sigorta primi ödeme yükümlülüğü 
önceden ülkede yaşamadıkları dönemler için de kaldırılabilir. 
Bu amaçla bu vatandaşların bu yılsonuna kadar ülkeyi terk 
ettiklerine dair bir beyanat ve dilekçe sunmaları gerekiyor. 
Ulusal Gelirler Ajansından (NAP), bu işlemin en hızlı bir şe-
kilde posta aracılığıyla olacağı belirtildi. NAP’tan Bulgaristan 
sağlık sistemine değişikliklerin kayıt edilmesi üzere her iki 

belgenin de sunulması gerektiğine dair uyarıda bulunuldu. 
Kurum görevlileri, çalışma hayatından edindikleri deneyim 

üzere vatandaşların sundukları beyanattaki eksikliğin tam 
olarak ülkeden çıkış tarihini belirtmediklerini öne sürdüler. 
Ülkeden çıkış tarihi olarak sadece ay veya ay ile yıl bildirildiği 
için NAP’ın bölgesel ofislerine ulaşan belgelerin işlemden 
geçmediği vurgulandı. 

NAP’tan, eksik bilgilerin giderilmesi maksadıyla bağlantı 
için bir elektronik adres, imkan olduğunda ise telefon veya 
vergi memurlarının Bulgaristan’da bağlanabilecekleri bir şa-
hıs göstermelerini tavsiye ediyorlar. 

Vatandaşlar ülkeye geri dönmeye karar verdiklerinde her 
bir takvim yılında 183 günden fazla yurt dışında bulundukla-
rına dair kanıt göstermeleri gerekiyor. Bunu kimlik kopyası, 
beyanat sunmakla ve başka şekilde yapabilirler. Vatandaşlar, 
ardı sıra gelen 6 ay için sağlık sigorta primi ödemekle veya 
bir kerede 12 sağlık sigorta primi miktarında para ödemekle 
sağlık haklarına yeniden sahip olabilirler.          

Sağlık sigorta primi ödeme yükümlülüğünden çıkma prose-
dürleri, gerek belgeler ve beyanat formunu doldurma ile ilgili 
ek bilgi ülke genelinden şehir içi aramalar fiyatında 0700 18 
700 telefonundan NAP Bilgi Merkezinden alınabilir. 

Ülke dışında bulunan Bulgaristan vatandaşları konuyla ilgili 
sorularını infocenter @nra.bg e-mailine de gönderebilirler. 

                                                                 Kırcaali Haber
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Ardino hastanesinin Kadın ve Doğum Hastalıkları Bölümü 
geçici olarak kapatılıyor

Yerel Meclis Kurulu’nun kara-
rıyla Ardino Hastanesi Kadın 
ve Doğum Hastalıkları Bölü-
münün faaliyeti 3 ay süreliği-
ne kapatıldı. Buna ilişkin öneri 
sağlık kurumunun yöneticisi 
Dr. Adam Persenski tarafın-
dan sunuldu. 
Dr. Persenski nedenlerini 

açıkladığı sırada, “2011 yı-
lında hastaneye 150 bin leva 
miktarında finansmanlar sağ-
landı, 2012 yılında alınan süb-
vansiyon ise 30 bin leva olu-
yor. Paradaki fark miktarının 
hastanenin normal faaliyetine 
yeterli olduğunu düşünüyor-
sanız, öneriyi desteklemeyin”. 
Devamla, “Yerli halkın imkan-
lar dahilinde hastaneye yar-
dım etmesi çağrısı sonucunda 
yerel mandıralardan ücretsiz 
olarak süt ve kaşar peyniri, kış 
sezonu için de yakacak odun 

almaya başlanıldı. Fakat bu 
hastanenin normal faaliyetine 

son derece yetersiz. Kadın ve 
Doğum Hastalıkları Bölümünü 

geçici olarak kapatma kararı 
da durumun düzelmesini sağ-
lamayacak” dedi. 
Uzmanlar, “Kapatılan bö-

lümde doğum yapılmasa da, 

ondan hastanenin ayda 5-6 
bin leva geliri var. Bu bölü-

mün var olması için ayda 7-8 
bin leva masraf yapılıyor ve 
bu uygulamadan 24 bin leva 
para tasarrufu elde edilecek. 
Bir bölümün geçici olarak 3 ay 

süreliğine kapatılması için Böl-
gesel Sağlık Sigorta Kasasın-

dan (RZOK) izin istenilmiyor. 
Sadece bu karara ilişkin bir 
bildirim sunuluyor. Bu süre-
den daha fazla bir zaman için 
hastane bölümü kapatılmak 
istenirse, RZOK’tan gereken 
izin alınması gerekiyor ve bu 
durumda artık bölümün tekrar 
faaliyete açılması çok zor olu-
yor” diye izah ettiler. 
Belediye Başkanı Resmi Mu-

rat, Meclis Üyelerinin hastane 
yöneticisinin önerisini destek-
lemeleri çağrısında bulundu. 
Başkan, “Şu anda hastane-

nin mali durumu çok kötü ve 
giderlerin kısıtlanması için 
önlemler alınması gerekiyor. 
Bir bölümün faaliyetini geçici 
olarak durdurulmasında bir 
sakınca yok” diyerek, 3 aylık 
süreden önce bile hizmete 
açılmasını ümit ettiğini ifade 
etti. Resmi Murat, “Hepimiz 
hastanenin kapanmaması için 
inanılmaz çabalar sarf ediyo-
ruz” diye altını çizdi. 

Cebel’den Çocuk Grupları, Primorsko’da 
Folklor Festivaline Katıldılar

Cebel (Şeyh Cuma) Belediyesi 
okullarından 45 öğrenci beledi-
yenin desteğiyle 
Primorsko ken-
tinde Or feyus 
Denizle Birlikte 
Şarkı Söylüyor 
başlığında dü-
zenlenen 5. Ço-
cuk Folklor Fes-
tivaline katıldı. 

Ç o ğ u n l u k t a 
Rodoplar ’dan 
olmak üzere 30 
yerleşim yerin-
den yak laşık 
600 çocuk, fes-
tival kapsamın-
da muhteşem 
günler yaşadılar. 
Akşamları Ulus-
lararası Gençlik Merkezinde 
düzenlenen festival programın-
da çeşitli bölgelerden farklı yaş 
gruplarında türkü ve halkoyun-
ları icra eden katılımcılar yer 
aldılar. Gündüzleri amatör sa-
natçılar plajda oyun oynayarak 
eğlendiler. 

Orfeyus Denizle Birlikte Şar-
kı Söylüyor Festivali sırasında 

Cebel Belediye Çocuk Mer-
kezine bağlı Grazia (Zerafet) 
Modern Danslar Grubu ve 
“Ruska Peeva” Meslek Lisesin-
den öğrenciler, Kotel ve Şiroka 
Lıka kentlerinde bulunan ulusal 
folklor okullarının temsil grup-
ları ve solistleriyle aynı sahne-

de türkü söyleyip, dans ettiler. 
Cebel amatör folklor sanatçı-

larının sahne gösterileri çok 
güzel duyguların yaşanmasına 
sebep oldu. Folklor gösterileri 
kayda alınarak Bulgaristan Ulu-
sal Radyo’da (BNR) yayınlanıp, 
Folklorik Radyo Keşifleri albü-
müne katılacak. 

                    Kırcaali Haber

Öğrenciler eski bir Roma Yolunu temizledi
Kırcaali Petko Slaveykov 

Lise öğrencileri, “Gençlik Ha-
rekette” programının “Yollar” 
projesi kapsamında, Tatul 
Arkeolojik Merkezi yakının-
da bulunan eski Roma yolu 
alanında temizlik çalışması 
yaptı. 
Öğrenciler, testere, makas, 

tırpan, tırmık ve başka alet-
ler kullanarak, dökülen ağaç 

yapraklarını, burada bırakılan 
plastik, cam ve kağıt atıklarını 
temizlediler. Bu çalışmadan 
sonra yoldan sökülmüş taşlar 
yeniden yerlerine yerleştirilip 
yolun düzenlenmesinde yar-
dımda bulundular. 
Etrafta kaygısızca dolaşan 

ceylan sürüsü öğrencilerin 
büyük ilgisini çekti. Bütün 
gün verdikleri emekten do-

layı katılımcıların dinlenme-
si ve memnun edilmesi için 
Studen Kladenets barajının 
serin sularında kayık gezisi 
düzenlendi.
Eski Roma yolu, Momçilg-

rad (Mestanlı) Belediyesinin 
Tatul köyü civarındaki Orfe-
yus Tapınağı’nın yakınında 
bulunuyor. 
                 Kırcaali Haber

Kamu arazileri için 
ihale zorunludur

Tarım Bakanı Miroslav Naydenov yaptığı açıklamaya göre Ta-
rım Arazilerinin Mülkiyeti ve Kullanım Kanunu gereğince, kamu 
arazileri için ihale devletin sorumluluğu altında olduğunu belirtti. 
Bunun tarihsel bir adalet olduğunu savunan Bakan, böylece geç-
mişte el konulan toprakların insanlara yeniden telafi edilebilir diye 
sözlerine ekledi.

Bu tür ihaleler önceki yıllarda diğer hükümetler tarafından da 
yapılmıştır. Naydenov, piyasayı takip edenlerin bu tür ihalelerden 
yıllar önceden haberdar olduğunu söyledi. Aynı zamanda birkaç 
ay önce Bakanın talebi üzere, İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından 
satılacak arazilerin envanteri yapması istendi. En az bin kişinin 
bundan birkaç ay önce kamu arazilerinin satış ihalelerinden ha-
berdar olduklarını da sözlerine ekledi.

Naydenov “Şimdiye dek kim bu tür ihalelerle ilgilendiyse tazminat 
tahvillerini telafi etmeyi başarabilmiştir. Bu yine de bir risk, çünkü 
biz bu arazilerin satılmaması için de bir karar çıkartabilirdik” diye 
belirterek kayıtlı telafi bonoları satın almak isteyen herkes hisse 
senetleri borsası yoluyla bunu yapmak için yeterli zamana sahip 
olduklarını da sözlerine ekledi.

Burgaz’daki terör saldırısı 
yurt dışında planlanmış

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Komiser Kalin 
Georgiev, 18 Temmuz'da Burgaz'ın Sarafovo Havalimanı'nda 
düzenlenen terör saldırının yurt dışında planlanıp hazırlan-
dığını söyledi.

"Canlı bomba dahil, 7 kişinin öldüğü saldırıda Bul-
garistan sadece platform olarak kullanılmıştır" diyen 
Georgiev,Bulgaristan Ulusal Radyosu'na (BNR) yaptığı ko-
nuşmada, soruşturma ile ilgili gelişmeleri anlattı.

Soruşturmanın Bulgar makamları tarafından yürütüldü-
ğünü, ancak yurt dışından da destek alındığını ifade eden 
Georgiev, "Saldırı tamamen yurt dışında planlanıp hazırlan-
mıştır" dedi.

Sarafovo'daki saldırının ardından yayınlanan robot portre-
ler sayesinde binlerce ihbar geldiğini, ihbarların bazılarının 
soruşturmanın gidişatı için yararlı olduğunu da belirten Ge-
orgiev, "Çalışmalarımız sürüyor, elimize geçen tüm bilgiler 
değerlendiriliyor" dedi.
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1. sayfadan devam

BULTÜRK Derneği Temsilcileri Parlamentoyu Ziyaret Etti
GERB Partisi Kırcaali millet-

vekili ve partinin Parlamen-
to grup başkan yardımcısı 
Tsveta Karayançeva’nın da-
veti üzerine İstanbul merkezli 
“BULTÜRK” göçmen derneği 
başkanı Rafet Ulutürk’ün ba-
şında bulunduğu 30 kişilik bir 
heyet Bulgaristan Parlamen-
tosunu ziyaret etti. 
Heyet, bir kısmı 1989 

yı l ındak i  büyük göç te 
Bulgaristan’dan göç eden 
ülkenin çeşitli bölgelerinden 
göçmenlerden oluşuyor. Türk 
aydınları ve sivil toplum tem-
silcilerinden oluşan böyle bir 
göçmen heyeti ülkemizi ilk 
defa ziyaret ediyor. Misafirler, 
Parlamentoda Cuma günü 

yapılan Parlamento kontro-
lüne katıldılar ve görüşmeler 

gerçekleştirdiler. Görüşme-
lerden sonra, Bulgaristan 

göçmen derneklerinin daveti 
üzerine Başbakan yardımcı-

sı ve İçişleri Bakanı Tsvetan 
Tsvetanov’un yılsonuna ka-
dar Türkiye’yi ziyaret edece-
ği bildirildi. Türkiye’de GERB 
partisi ofisinin açılması öngö-
rüldüğü, ancak hangi şehirde 
olacağı henüz belli olmadığı 
açıklandı. Farklı göçmen 
dernekleri temsilcileri GERB 
partisine üye olmak istedik-
lerini dile getirdiler. Bakan 
Tsvetanov, kaliteli ürünler 
sunan Bulgaristan için Türki-
ye iyi bir pazar olduğundan 
tarım alanında Bulgaristan 
ile işbirliğine ilgi gösterildiği-
ni belirtti.
                                 BNR

BGF: Bulgaristan Parlamentosunu Ziyaret Edenler 
Tüm Göçmen Derneklerini Temsil Etmiyor

Değerli Basın Mensupları;
Geçtiğimiz günlerde, "göç-

men dernekleri Bulgaristan 
Parlamentosu’nu ziyaret etti" 
şeklinde değişik basın or-
ganlarında çıkan yazıların zi-
yarette bulunan heyetin tüm 
göçmen camiasını temsil ettiği 
şeklinde algılanması ve yan-
sıtılması kabul edilemez bir 
durumdur.
Yapılan bu ziyaretin belki de 

bin üyesi bile bulunmayan sa-
dece bir iki dernek temsilcileri 
tarafından gerçekleştiğinin bi-
linmesi gerekmektedir. Balkan 
Türkleri Göçmenleri ve Mülte-
cileri Dernekleri Federasyonu 
(BGF), Bursa, İzmir, Kocaeli, 
Kartal /İstanbul ve Yalova ol-
mak üzere toplam beş büyük 
ilde yaklaşık "yüz bin" üyesi 
olan ve BM bazında kabul 
görmüş etkin bir sivil toplum 

kuruluşudur.
Başka bir STK'nın faaliyetle-

ri bizi bağlayıcı olmadığı gibi, 
göçmen Bulgaristan Türklerini 

de temsil etmemekte ve ayrıca 
aldıkları kararlar sadece ken-

dilerini ilgilendirir.
BGF üyesi tüm 

d e r n e k l e r i m i z , 
Bulgaristan’da ol-
duğu gibi diğer Bal-
kan ülkelerinde de 
Türk ve Müslüman-
larının yaşadıkları 
ülkelerin anayasal 
haklarından so-
nuna kadar yarar-
lanmalarından ve 
onların beraberli-
ğinden yanadır. 
Örgütümüz, bö-

lünmeye, parça-
lanmaya, birlik ve 
beraberliğin zede-
lenmesine yönelik 
eylemlerin dün ol-

duğu gibi bugünde şiddetle 
karşısındadır. Azınlık hakları-

nı savunurken, anayasal hak 
ve hukuktan uzaklaşmadan, 
evrensel insan normlarının 
herkesin hakkı olduğu bilinci 
ile Balkanlarda dostluk, kar-
deşlik duygularının ve barışın 

ön plana çıkarılması BGF'nin 
daima ana hedefi olacaktır. 
Konunun aydınlanması ve 

gerçeklerin yansıtılması an-
lamında tarafımızca böyle bir 
açıklamaya gerek duyulmuş-
tur.
Kamuoyuna ve soydaşlara 

saygıyla duyurulur.

Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN
BGF Genel Başkanı

Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN

Ünlü Türk sanatçı Faruk Yılmaz’dan 
Hasan Azis’e nezaket ziyareti
Tek Rumeli Televizyonu’nda 

program sunuculuğu yapan 
ünlü Türk sanatçı Faruk Yılmaz, 
Kırcaali Belediye Başkanı müh. 
Hasan Azis’i ziyaret etti.

Görüşmede Tek Rumeli 
Televizyonu’nda canlı olarak 
yayınlanan Faruk Yılmaz ile 
Türkülerle Rumeli programının 
bir bölümü Kırcaali’den naklen 
yayınlanması ele alındı. 

Ayrıca Kırcaali bölgesi türküle-
rinin araştırılıp ve notalanıp bir 
kitap halinde yayınlanması da 
fikir olarak öne sürüldü.

Faruk Yılmaz, Başkan Hasan 
Azis’in azimli çalışmalarına hay-
ran olduğunu belirterek, son yıl-
larda yapmış olduğu projeler ile 

Kırcaali’nin daha da güzelleşti-
ğini söyledi. 

Ünlü sanatçı Ömer Lütfi Kül-

tür Derneğini de ziyaret ede-
rek, folklor ekibinin provalarını 
izledi.  

Pazarcık’ta “Radikal 
İslam” davası sürüyor

propagandası yapmaktan yargılanan sanıklar, Bulgaristan Müs-
lümanları Başmüftülüğü temsilcileri ve adliye önünde toplanan 
halktan destek gördü.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftü Yardımcısı Vedat Mehmed, 
sanıkların geçmişteki dini çalışmalarında aşırı hiçbir şey görme-
diğini söyledi.

Davayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Mehmed, "İslamiyet 
çoğulculuk esaslı bir dindir. Kur'an'ın yorumları çeşitli olabilir. İslam 
tek tarzlı bir görüş buyurmaz. Farklı görüş beyanı ise aşırı fikir 
anlama gelmez" dedi.

Adliye binası önünde toplanan yüzlerce Müslüman da sanıkların 
suçsuz olduğunu savunarak, gösteri yaptı.

Jana Hacieva adlı bir gösterici, "Tanıdığımız, bildiğimiz dini lider-
lerimizi destekliyoruz. Haklı oldukları konusunda eminiz. Maalesef 
Bulgaristan'da asimilasyon eylemi sürüyor" dedi.

İsmini açıklamak istemeyen göstericiler, komünist rejiminin 1989 
yılına dek Türk ve Müslümanlara karşı sürdürdüğü asimilasyon 
sürecinin yeniden yaşandığını savundu.

-İslam tartışması-
"Allah büyüktür" slogan atan protestocular, "İslam" sözcüğünün 

barış mesajını verdiğini vurguladı. Dini ön yargıların siyasi bir yar-
gıya dönüştüğünü öne süren protestocular, "Duruşumuzla, tavır-
larımızla, kıyafetimizle ve dinimizle ülkede eşit muamele görmek 
istiyoruz. Dini liderlerimizi seviyoruz. Bugün onlar yargılanıyorsa, 
yarın, öbür gün her birimiz sahip olduğu inancından dolayı huzur 
göremeyebiliriz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, BTV kanalına yaptığı açık-
lamada, "Bulgar halkı bilgedir ve sağduyulu davranır. Ulusal yargı 
kararlarına karışamam" dedi.

Toplumda ve medyada tepki gören dava 27 ve 28 Eylül'deki 
duruşmalarında diğer tanıkların ifadeleri alındı. 

Diğer 7 tanığın ifadeleri alınması için duruşma 29 Ekim’de de-
vam edecek.

                                                                     İvo Radoykov / aa
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Büyükelçi İsmail Aramaz Razgrat Bölgesini ziyaret etti
Türkiye’nin Sofya Büyü-

kelçisi İsmail Aramaz, Bur-

gaz Başkonsolosu Cem 

Ulusoy ile birlikte Razgrat 
Belediye Başkanı Denço 

Boyaciev, Vali Dr. Valentin 

Vasilev ve Belediye Meclis 
Başkanı Milena Tsaneva 

ile görüştüler.
Daha son-

ra  Razgra t 
Belediyesi’nin 
"Kültür ve Tu-
rizm" müdü-
rü Tsvetana 
Benonova ve 
Tarih Müzesi 
Müdürü İvan 
İvanov’un eş-
liğinde şehrin 
mer kez inde 
yürüyüş yap-
tılar.
Vali ile görüş-

mesinin ardın-
dan yapılan basın açık-

lamasında şu sözler yer 
alıyordu: “Dr. Vasilev ve 
Sayın Aramaz temaslarını 
genişletmek ve ikili işbirli-
ğinin derinleştirilmesi için 
niyetlidirler”.
Büyükelçi İsmail Aramaz, 

Bulgaristan ve Türkiye'deki 
dini tapınakların yenilen-
mesi için hükümetler ara-
sı anlaşmanın bir parçası 
olan Camii "Makbul İbra-
him Paşa"yı gezdi. 

Aynı zamanda sanat ga-
lerisi “Prof. İliya Petrov” 
ve "Abritus" kazıbilim milli 
parkı ziyaret etti. Soydaş-
larla görüşmek üzere Işık-
lar (Samuil) belediyesine 
de konuk oldu.
Aldığı hediyeler arasında 

Razgrat Bölge Müftüsü 
Mehmet Ayla’nın sunduğu 
bir teşekkür onurluğu da 
vardı.
             Kırcaali Haber

Başkonsolos Şener Cebeci, Edirne'de 
çeşitli temaslarda bulundu

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu 
Şener Cebeci, Edirne'de çeşitli 
ziyaretlerde bulundu.

Cebeci, Edirne Belediye Baş-
kanı Hamdi Sedefçi ile belediye 
binasında bir süre görüştü.

Başkonsolos Cebeci, burada 
yaptığı konuşmada, Edirne'yi sık 
sık ziyaret ettiğini söyledi.

Edirne'nin tarihi dokusuna ve 
modern görünüşüne hayran 
olduğunu belirten Cebeci, Bul-
garistan ve Türkiye arasındaki 
ilişkilerin gelişmesi için çaba 
gösterdiğini ifade etti.

Sedefçi'de ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.
  -  ETSO ziyareti -
Başkonsolos Cebeci, Edirne 

Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Cemil 

Güler'i de ziyaret etti. Cebeci 
ve Güler, ETSO binasında bir 

süre görüştü.
Cebeci, burada yaptığı konuş-

mada, Bulgaristan ve Türkiye 
arasındaki ticari ve kültürel iliş-
kilerin gelişmesi için çalıştığını 

söyledi.
Güler de ziyaretten duydu-

ğu memnuniyeti dile getire-
rek, AB projeleri kapsamında 
Bulgaristan'ın Haskova, Yan-

bol ve Burgas 
ş e h i r l e r i y l e 
işbirliği içinde 
olduklarını kay-
detti.

Sayın Baş-
konsolos ayrı-
ca Edirne Va-
lisi Sn. Hasan 
Duruer, Trakya 
Ün ive r s i tes i 
Rektörü Prof. 
Dr. Yener Yö-
rük, Edirne İl 

Emniyet Müdürü Sn. Cemil 
Ceylan ve Edirne Müftüsü Sn. 
Ömer Taşçıoğlu ile de görüş-
tü.

                Kırcaali Haber


