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birer dilsiz gibi ödeme-
dik mi? Ödedik! Kesilen 
makbuzları, birer hatıra 
olarak hala ceplerimiz-
de taşıyoruz. 
O karanlık, demir per-

deli yıllarda sabırlı bir 
millet olduğumuzu ka-
nıtladık. Bazı ülkelerde 
olduğu gibi en kötüsü-
nü (silaha sarılmasını) 
düşünmedik. Zamanın 
olgunlaşmasıyla hak 
ve özgürlüğümüzü is-
temek için, barışçıl bir 
şekilde meydanlarda 
sesimizi yükselterek 
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 Koca Yusuf Er Meydanı yeniden şenlendi
Yaşamı boyunca bir tek Gül’e yenilen ve Koca unva-

nını cesur ve yiğit güreşi ile gücü ve ahlakı sayesinde 
kazanan Şumnu(Şumen) ili Şeytancık (Hitrino) beldesi 
Karalar (Çerna) köylü Korkunç Türk lakaplı Yusuf İsmail 
baba ocağında anıldı. İlk defa düzenlenen Koca Yusuf 
Yağlı Güreş ve Şenlikleri Türk’ün ata sporu olan güreşi 
Koca Yusuf Er meydanına getirdi.

Sayfa 5’de

Devamı 4’de

HÖH, Türkçe eğitiminin garanti edilmesini istiyor
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi (HÖH) yöne-
timinin oturumundan 
sonra Genel Başkan 

Yardımcısı Lütvi Mes-
tan, “Eğitim Kanunu 
tasarısı okullarda Ana-
dili eğitiminin zorunlu ol-
ması garanti edilmeden 
kabul edilirse, HÖH mil-
letvekilleri Parlamento 
Eğitim Komisyonundan 
ayrılacaklar” diye bil-
dirdi. Sayın Mestan’ın 
ifadesine göre, böylece 
kanunda yer alan ayrım-
cı metinlerin sorumlulu-
ğunun kime ait olduğu 
belli olacak. HÖH partisi 
Anadili derslerinin hafta-
da 4 saat okutulmasının 

zorunlu olmasını istiyor. 
Kanun tasarısında ise 
seçmeli ders olarak 
haftada minimum 3 saat 

Anadili Türkçenin oku-
tulması öngörülüyor. 
Parlamentoda Eğitim 

Komisyonu oturumu 
sırasında HÖH partisin-
den milletvekilleri ka-
nunda Anadili eğitiminin 
zorunlu olmasının yazıl-
masını istediler. Fakat 
bunun yerine milletve-
killeri, eğitim süreci sıra-
sında çocukların Anadili 
ve koreografi derslerini 
de okuyabileceklerinin 
yazıldığı Eğitim, Genç-
lik ve Bilim Bakanlığı 
(MOMN) tarafından ha-

zırlanan kanun varyan-
tını kabul ettiler. Eğitim 
Bakanı Sergey İgnatov, 
Lütvi Mestan’ın isteği-

ni gelecek Parlamento 
seçimleri düşünülerek 
yapılan bir davranış ol-
duğunu söyledi. 
Konu ile ilgili Sayın 

Mestan, “Temel hakların 
savunulması HÖH’nin 
sabit bir politikasıdır” 
dedi. Milletvekili, Bakan 
İgnatov’un şu anda yete-
rince Anadili öğretmen-
leri olmadığı görüşüyle 
de razı olmadı ve “Bu 
sözleriyle Bakan, Ana-
dili eğitimi için gereken 
organizasyonu sağla-
madığını doğrudan doğ-

ruya itiraf etti” dedi. 
HÖH partisinden Ana-

dili Türkçe eğitiminin ka-
nunla garanti edilmeme-

si durumunda sadece 
Eğitim Komisyonundan 
ayrılmakla kalmayacak-
larını, Avrupa kurumla-

rından da yardım iste-
yeceklerine dair uyarıda 
bulundular. 
         Kırcaali Haber

Kulağımıza küpe olsun!
Tarihi bir gerçektir ki, 

kimliğine, dinine, diline, 
alfabesine ve kültürüne 
sahip çıkmamış yüzler-
ce millet, millet olarak 
dünya haritasından 
silinmiştir. Bir sözle 
büyük balıklara yem 
olmuşlardır. 
Biz Bulgaristan Türk-

leri olarak, ardımıza dö-
nüp yakın geçmişimize 
bir baktığımızda aynı 
yolun yolcusu olduğu-
muzu görmedik miy-
di?! Geçen asrın son 
25 yılını (1975-2000) 
bizlerden kim unutabi-
lir? O yıllarda, Anadili-
miz Türkçe okunması 
yasaklandı. Bir emirle 
Türkçe basının son 
verilmesinin ardından, 
silah gücüyle 1985-89 
“Soya Dönüş” (Bul-
garlaştırma) yıllarında 
Anadilimiz Türkçe bir 
MERHABA 10 leva 
değerinde değil miy-
di?! Sokak ortasında 
kesilen o para cezasını 

dünyaya duyurduk. Ül-
kemize demokrasinin 
gelmesinde en büyük 
payı verdik! 
Demokras in in  i lk 

günlerinde hak ve öz-
gürlüğümüzü isterken, 
günlük Türkçe basın 
da istemiştik. Maale-
sef, kesilen tırnak ucu 
kadar verilen basın 
hakkımızdan yararla-
namadık. Nedenini bir 
başkalarına sormak 
gerek. 
Son yıllarda bazıları 

kendi girişim ve çaba-
larıyla bir şeyler yap-
maya çalıştılar. Ne ya-
zık ki, onlardan çokları 
ekonomik kriz süzgeci-
ne takılarak, geçeme-
diler. Ayakta kala kala 
aylık ve birkaç ayda bir 
çıkan bir iki dergi ve bir 
Kırcaali Haber gazetesi 
kaldı. Gazetemiz aylık, 
iki haftada bir derken 
haftalık yayın hayatına 
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Nevin TÜRKER

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE-BULGARİSTAN İLİŞKİLERİ

Uluslararası sistemdeki de-
ğişikliklerin etkisini devletlera-
rası ikili ilişkileri şekillendirerek 
gösterir. Sınır komşusu olan 
Türkiye ve Bulgaristan’ın da 
ilişkileri hem Soğuk Savaş’tan 
hem de Avrupa Birliği’nden et-
kilenmiş ve bu ikisinin etkisiy-
le şekillenmiştir. 1980’li yıllar, 
Bulgaristan’ın kendi toprakla-
rındaki Türk-Müslüman azınlı-
ğa uyguladığı asimilasyon po-
litikasıyla akıllara kazınmıştır. 
Bulgaristan’daki tarih bilincine 
göre Türkiye ve Türkler, kendi 
ataları olan Bulgarlara zulme-
den “Osmanlı Diktatörleri”nin 
varisleridir. Bulgar halkı ara-
sındaki bu yaygın görüş, ko-
münistlerin “yeniden doğuş” 
politikasının uygulanabilirli-
ğini kolaylaştırmıştı. Bu dö-
nemde, azınlıkların sosyal ve 
kültürel hayatlarındaki pek çok 
(Türklük ve İslamiyet emare-
si olarak görülen) uygulama 
yasaklanmıştır. Buna örf ve 
adetlerin yanı sıra anadilde 
eğitim ve hatta konuşma yasa-
ğı da eklenmiştir. Bu yasağa 
uymayanlar çeşitli şekillerde 
cezalandırılıp hapse atılmış, 
sürgüne gönderilmiş ve ağır 
işkencelere maruz kalmış-
tır. Bir süre sonra Türkiye ve 
bazı uluslar arası örgütler bu 
duruma tepki göstermiş ve 
Bulgaristan’a nota vermişler-
dir. Bu yıllar Türkiye ve Bul-
garistan arasında gerilimin 
en yüksek olduğu yıllar olarak 
hatırlanır.
Soğuk Savaş’ın sona erme-

siyle uluslar arası ilişkiler yeni 
küresel düzenle tanıştı. Sos-
yalist devlerde komünist irade-
ler son bulurken bu ülkelerde 

yeni oluşumlar baş gösterdi. 
Balkan ülkeleri bir yandan 
kendi içlerindeki etnik sorun-
larla uğraşırken diğer yandan 
da yeni kurdukları demokratik 
rejime alışmaya çalışıyorlar-
dı. Bu gelişmelerin yanı sıra, 
bölge ülkeleri Batılı kurumlar-
la eklemlenme konusunda is-
tekliydiler. Onların bu isteğine 
NATO ve Avrupa Ekonomik 
Topluluğu (AET) da sıcak ba-
kıyor, kendi sistemlerine bölge 
ülkelerini dahil etmek istiyor-
lardı. Bölge, özellikle jeopolitik 
konumu ve potansiyeliyle AET 
için aranan nüfuz ve genişle-
me alanıydı. 
Komünizmin çöküşünden 

sonra Bulgaristan için de yeni 
bir dönem başlamıştır. De-
mokratik rejimin benimsendiği 

ve liberal ekonomiye geçildiği 
bu dönemde Türkiye’yle ilişki-
ler de nispeten yumuşamıştır. 
Türkiye komşusuna maddi yar-
dımda bulunmanın yanı sıra 
Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ve NATO’ya giriş çabalarında 
Bulgaristan’a hem destek ver-
miş hem de model olmuştur. 
Türkiye Bulgaristan’a her 

zaman ve her alanda batılı 
kurumlarla bütünleşme konu-
sunda açıkça destek vermiştir. 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 
üyelik meselesinde ise, daha 
önceleri Türkiye’yi bu konuda 

desteklediğini ve destekleye-
ceğini söyleyen Bulgaristan’ın 
tavrı kendi üyeliğinden sonra 
değişiklik göstermiştir. Kendi 
iç siyasetlerinde, kamuoyu 
muhalefet partilerinin tavırla-
rında etkilenmekte. Bulgaris-
tan meclisinin içi ve sokaklar, 
Türkiye’nin üyeliği desteklen-
meli mi yoksa desteklenme-
meli mi diye referandum öner-
gesi vermek yönünde talepleri 
ve çabaları olan Türk ve Türki-
ye aleyhtarlarıyla dolu. Aleyh-
tarların mevcudiyeti yeni bir 
şey değil fakat tavırlarının bu 
kadar aşikar olması, seslerinin 
bu kadar gür çıkması kendi 
üyeliklerinden sonra daha da 
cesaretlendiklerinin gösterge-
si. Bu cesareti Bulgaristan’ın 
üyelikten sonra Türkiye’ye 

uyguladığı vize şartında gör-
dük. Buna göre, Şengen vize-
si sahibi olsa bile, hiç kimse 
Türkiye’den Bulgaristan’a Bul-
gar vizesi olmadan giremeye-
cekti. Bu da Türk vatandaş-
larının Bulgaristan’a girişinde 
zorluk çıkarmıştı. Bulgaristan 

ve Romanya üyeliklerine rağ-
men hâlâ Şengen Bölgesinin 
dışındalar. 
Bulgaristan’ın AB’ye aday-

lığıyla Türkiye’nin adaylık 
süreci karşılaştırıldığında 
Bulgaristan’ın bütünleşmesinin 
epey kısa sürede tamamlan-
dığı görülür. Aralarında büyük 
yapısal, etnik ve kültürel fark-
lar olan bu iki ülkenin adaylık 
süreçlerini karşılaştırılması 
pek de sağlıklı olmayabilir. 
AB’nin hazmedebilme kapa-
sitesi bu noktada önemlidir, 
çünkü bu, bütçeden alınacak 
paylarla, fonlarla ve Avrupa 
Konseyi’nde temsil edilmek-
le direk alakalıdır. Fakat, şu 
açıktır ki, Bulgaristan’ın nü-
fusu ve büyüklüğü de AB için 
hazmı daha kolay bir lokmadır. 

Türkiye’ninse kalabalık nüfu-
su, büyüklüğü, Birlik’le olan 
farklılıkları, Yunanistan’la olan 
sorunları vs. yüzünden AB’ye 
katılım süreci bu denli uzamış-
tır. 
Karşılıklı ilişkilerin yanı sıra 

iki ülkeyi bir araya getiren 

AB girişimlerine de yer ver-
mek gerekmektedir. Bulgaris-
tan, Yunanistan’ın yanı sıra, 
Türkiye’nin AB’ye giriş kapısı-
dır. Türkiye ve AB arasındaki 
her türlü mal, kişi giriş-çıkışları 
bu noktada gerçekleşmekte-
dir. Sadece ticaret ve turist 
akışının gerçekleşmediği bu 
noktada organize suçlarla ve 
kaçakçılıkla mücadelede de 
Türkiye ve Bulgaristan AB’nin 
yararına işbirliği sergilemek-
tedirler. Ayrıca, yine AB’ye 
bağlı politikalar doğrultusun-
da Meriç nehri havzasında da 
su taşkınlarını ve su kirliliğini 
önlemede de beraber inisiyatif 
almaktadırlar.
Sınır faaliyetlerinden başka, 

Türkiye ve Bulgaristan’ın, AB 
daha kapsamlı başka projele-
rinde de beraber yer aldıkları-
nı görebiliriz. Enerji alanında-
ki Nabucco Projesi bunlardan 
biridir. Ortak projeler, karşılıklı 
ekonomik ilişkiler, yatırımlar ve 
işbirliklerinin yanı sıra enerji 
meselesi de iki ülkeyi bir araya 
getirmiştir. Avrupa’ya taşınan 
alternatif enerji yolunda Tür-
kiye ve Bulgaristan stratejik 
konumlarıyla önemli bir rol 
oynamaktadırlar. Bulgaristan 
Asya’dan gelen enerjinin AB 
topraklarına girdiği ilk üye ül-
kedir ve Türkiye de bu ener-
jinin Avrupa’ya geçişindeki 
en büyük yüzölçümüne sahip 
taşıyıcı ülkedir. İki ülke arasın-
daki bağlantı noktası sadece 
enerji kaynağının akışı değil 
aynı zamanda para akışı an-
lamına da gelmektedir. Yıllar 
sonra iki ülke sınır komşulu-
ğunun ötesine bu proje saye-
sinde geçecekler. Bu da, biri 
aday diğeri üye olan iki ülkenin 
kendi çıkarlarından başka, bir 
ulusüstü örgüt olan AB’nin çı-
karları doğrultusunda bir araya 
gelecekleri anlamına gelir. 

   Devamı gelecek sayıda

Bulgaristan Euro’dan vazgeçti
Bulgaristan Maliye Bakanı 

Simeon Dyankov, Avrupa 
Birliği'nde artan belirsizlik 
sebebiyle Euro kullanımına 
geçmekten vazgeçtiklerini 
söyledi. Daha önce de Polon-
ya Dışişleri Bakanı Radoslav 
Sikorski, ortak para birimine 
geçişi Euro Bölgesi krizi sona 
erene kadar erteleyeceklerini 
açıklamıştı.
AB'nin en yoksul, aynı 

zamanda en düşük borç 
yüküne sahip olan ülkesi 
Bulgaristan'ın Dışişleri Ba-
kanı Simeon Dyankov, Wall 
Street Journal gazetesine 
yaptığı açıklamalarda 'Şu 

anda Euro Bölgesi'ne katıl-
manın hiçbir faydasını göre-
miyorum, yalnızca maliyetle-
rini görebiliyorum. Bizim için 
bu çok riskli ve kuralların ne 
olduğu, bir-iki yıl içinde ne 
olacakları belirsiz' dedi.
2012 yılında ekonomide 

yüzde 1.5 civarı büyüme 
beklediklerini de sözlerine 
ekleyen Dyankov, Avrupa 
ülkelerinin Almanya'nın mali 
disiplin çağrısına destek ver-
mek yerine başka politikalar 
aramayı sürdürmesi halinde 
Euro Bölgesi'nin beş yıl için-
de 'sıfır büyüme' ile karşı kar-
şıya kalabileceği uyarısında 

bulundu.
Para birimi Bulgar levasını 

Euro'ya endeksleyen Bulga-
ristan, katı bir mali disipline 
bağlı kalmaya çalışıyor.
Öte yandan Polonya Dışiş-

leri Bakanı Radoslav Sikors-
ki de Frankfurter Allgemeine 
Zeitung gazetesinde yayım-
lanan açıklamalarında, ortak 
para birimine katılmayı kriz 
geçene kadar erteleme ka-
rarı aldıkları söylemişti. Si-
korski, yine de uzun vadede 
Euro'ya geçmek istediklerini 
kaydetmişti. Polonya, 2008 
yılında krizin patlak verme-
sinden bu yana ekonomisi 
durgunluğa girmeyen az sa-
yıda AB ülkesinden biri.
                 Kırcaali Haber
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İsmail Çavuşev’in yeni öykü kitabı ilk okurlarıyla buluştu
Bulgaristan Müslümanları 

Başmüftülüğünde İrşad, Eği-
tim, Yayınevi ve 
Hac Daire Baş-
kanlıklarından 
görevlilerin ka-
tılımıyla gerçek-
leştirilen haftalık 
oturumda kuru-
mun resmi yayın 
organı “Müslü-
manlar” dergisi-
nin Genel Yayın 
Yönetmeni uzun 
yıllar gazeteci-
lik yapan, şair 
ve yazar İsmail 
Çavuşev iş ar-
kadaşlarına yeni 
basılan Her Gün 
Bir Hediye kitabı-
nı hediye ederek 
sürpriz yaptı. 
Yazar, iş arkadaşlarına ik-

ramda bulunarak, yeni öykü 

kitabını tanıttı. Sayın Çavu-
şev, kitabını yayınlayan Baş-

müftülüğe şükran duygularını 
ifade etmeyi unutmadı. Olayın 

en güzel kısmı yazarın özel 
imzaladığı bir adet kitabını 

arkadaşlarına hediye etmesi 
oldu. Arkadaşları yazarın Bul-

garistan Türk edebiyatına yeni 
yeni kitaplar kazandırmasını 
dilediler. 
İsmail Çavuşev’in yeni öykü 

kitabı yaz mevsiminde Baş-
müftülüğü tarafından çocukla-
ra hediye edildi. Her Gün Bir 
Hediye kitabı 25 ilginç hikaye 
içerir. Bu kitap bir bakıma Bul-
garca ve Türkçe basılan Müs-
lümanlar dergisine ek olarak 
8 yıldır yayınlanan Hilal çocuk 
dergisinin meyvesidir. Küçük 
veya büyük yaştaki okurlar 
İsmail Çavuşev’in edebi eser-

lerini okuyarak, yazarın uzun 
yaşam deneyimlerinin prizma-
sından yansıttığı Müslüman ve 
Türk zihniyet ve kültürüne do-
kunma fırsatını bulacaklar. 
Hikayelerde işlenen konular 

arasında dürüstlük, doğruluk, 
okuma sevgisi, özgüven kaza-
nılması, dini değerlere saygı 
gösterilmesi, Anadilini okuma, 
dini öğretim ve eğitimde iyi 
uygulamalar gibi konular çok 
belirgin bir biçimde ön plana 
çıkmaktadır. 
                    Kırcaali Haber

"Muhteşem Yüzyıl" Tartışması
Özel bir televizyon kanalında 

yayınlanmaya başlayan ve ül-
kede büyük ilgi gören "Muhte-
şem Yüzyıl" dizisi, Bulgar ve 
Türk uzmanlarca canlı yayın-
da tartışıldı. Bulgar uzmanlar 
dizinin tarihi gerçeklerle ilişki-
sini sorguladı.
"Muhteşem Yüzyıl" dizisini 

Bulgarca dublajlı olarak gös-

termeye başlayan TV7 kanalı, 
Sofya stüdyosunda üniversite 
öğrencileri ve tarih uzmanları-
nın katılımıyla dizinin hikayesi, 
tarihsel gerçekliği, kostümler 
ve oyuncuların başarısı üze-
rine canlı tartışma programı 
yayınladı.
Programa Sofya'dan tarih 

doçenti Rositza Gradeva ve 
arkeolog Prof. Nikolay Ovça-
rov, İstanbul'dan da tarihçi Tal-
ha Uğurluel ve gazeteci–yazar 
Tuna Kiremitçi katıldı.
Gradeva, filmdeki birçok sah-

nenin Osmanlı dönemindeki 
saray yaşamını yansıtmadığı 
görüşünü dile getirerek, "Kıya-

fetler oldukça farklı görünüyor. 
Bunlar Osmanlı kıyafetleri de-
ğil. 16. ve hatta 19. yüzyılda 
bile Osmanlı kadınları böyle 
giyinmezdi. Haremdeki kadın 
dekolteli elbiseli olamazdı. 
Sultan masa başında oturup 
yazı yazmazdı, özel levhalara 
yazı yazardı. Ayrıca sofra ba-
şında yemek yenmezdi" dedi. 

Gradeva, Harem'in Osmanlı 
sarayında son derece otori-
te sahibi bir kurum olduğunu 
kaydederek, "Kadınlar harem-
de yönetici olurken Muhteşem 
Süleyman yaşamının ikinci ya-
rısında eşinin tamamen kuk-
lası olmuş" değerlendirmesini 
yaptı.
Arkeolog Ovçarov ise, Os-

manlı İmparatorluğu'nun Bi-
zans İmparatorluğu'nun mi-
rasçısı olduğunu ancak din 
farkı yüzünden dünya impa-
ratorluğu olmayı başaramadı-
ğını öne sürerek, "Muhteşem 
Süleyman'ın fikirlerinden biri 
de Büyük İskender'in takipçisi 

olmaktı" dedi. Ovçarov, saray-
daki kadınların rolü konusunda 
Gradeva'nın görüşüne katıl-
mayarak, "Kadınlar saraydaki 
devlet işlerini etkileyemezdi. 
Bu konu tamamen fantezi sa-
yılır" dedi.
Canlı yayındaki tartışmaya 

İstanbul'dan katılan tarihçi 
Talha Uğurluel ise, "Dizide 

herkes  Kanun i 
Sultan Süleyman'ı 
görmek istiyor. Di-
zideki ve tarihteki 
'Kanuni' birbiri ile 
ör tüşmediği için 
ortaya büyük te-
zatlar çıkıyor" dedi. 
Uğurluel, "Dizi di-
zidir ve kurgu ile 
or taya konmuş 
olan bir hadisedir. 
Bundan dolayı ve 
bir tarih filmi olma-
dığı için bence ne 
Türkiye'de ne de 
o coğrafyalardaki 
insanların tedirgin 
olmasına gerek 
yok" dedi.

Gazeteci–yazar Tuna Kire-
mitçi de, dizilerin ticari ürünler 
olduklarını ve yapım neden-
lerinin öncelikli olarak tarih 
konusunda bilgi vermek değil, 
ticari başarı kazanmak oldu-
ğunu vurguladı. Kiremitçi, di-
zinin kurgusundaki aşk hika-
yesini takip eden seyircilerin 
Osmanlı tarihini pek de fazla 
düşünmediği görüşünü dile 
getirdi. Kiremitçi, "Dizinin dün-
yasındaki entrikalar, Dallas'tan 
bu yana her diziyi başarıya 
taşıyan şeylerdir" yorumunda 
bulundu.
                                    AA

Boyko Borisov: “Makas yolunun 
Yunanistan kısmını da yapalım”

Yıllardır bir türlü bitmeyen Makas yolunun Yunanistan kısmı Baş-
bakan Boyko Borisov’u harekete geçirdi. 

15 Eylül Cumartesi günü Kırcaali’ye gelen Borisov, Yunan mes-
lektaşı Andonis Samaras’a yolun Yunanistan kısmını Bulgar inşaat 
firmaları tarafından bitirilmesini önereceğini açıkladı.

Makas yolunun ne zaman açılacağı sorusuna Boyko Borisov, 
“Makas yolu için Yunan meslektaşım Andonis Samaras’la anlaş-
tım. Kendisiyle arkadaşlığımız var. 1,5 kilometre yolun asfaltlanma-
sı için paraları yok. Yolun böyle kapalı durması gerçekten günah. 
Gelecek görüşmemde bizim firmalar tarafından yolun bitirilmesini 
önereceğim” diye cevap verdi. 

Rusya iptal edilen nükleer santral için 
Bulgaristan'dan 1 milyar Euro istiyor
Rus nükleer enerji firması Atomstroyexport, Bulgaristan'ın Bele-

ne nükleer santralini yapma planlarını rafa kaldırmasının ardından 
ülkeden talep ettiği 58 milyon Euro'luk tazminat miktarını 1 milyar 
Euro'ya yükseltti.

Bulgaristan, ülkenin ikinci nükleer santralini inşa etme planını 
geçtiğimiz Mart ayında iptal etmişti.

Rus Vızglyad gazetesi, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçisi Boy-
ko Kostev'in, iptal kararının kaynak yetersizliği sebebiyle alındığını 
söylemişti.

Ancak Belene santrali inşa edilmese de Bulgaristan'a maliyeti 
büyük olabilir. Atomstroyexport, Bulgaristan'dan istediği tazmi-
nat talebini 58 milyon Euro'dan 1 milyar Euro'ya yükseltti. Dava, 
Paris'teki Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne taşındı.

Rus ITAR-TASS haber ajansı, Atomstroyexport'un tazminat ta-
lebinin, Fukuşima felaketi ardından AB'nin talep ettiği stres test-
lerinde ortaya çıkan inşaat, ekipman, depolama ve diğer harca-
maları karşılamak için yapıldığını bildirdi. Şirket aynı zamanda 
Bulgaristan'ın ödemeleri kestikten sonra verdiği hizmetlerin de 
maliyetinin karşılanmasını istiyor.

Bulgaristan Rusya'ya petrolde yüzde 89, doğalgaz ve Kozlo-
duy nükleer santralindeki iki reaktörün nükleer yakıtı için yüzde 
100 oranında bağımlı. Ülke aynı zamanda Rus doğalgaz şirketi 
Gazprom ile uzun vadeli bir anlaşma için müzakereler yürütüyor. 
Ancak Sofya'nın, daha düşük doğalgaz fiyatı için Rus destekli 
Güney Akım boru hattı projesinde yer alma kararı, Brüksel'de bazı 
kaygılara yol açtı.

Rusya'nın projeleri arasında Belene ve Güney Akım'ın yanı sıra 
Burgaz-Dedeağaç petrol boru hattı da bulunuyor, ancak bu proje 
şimdilik askıya alınmış durumda.

Öte yandan muhalefetteki Bulgar Sosyalist Partisi, hükümetin 
kararının 'Amerika dahil olmak üzere bazı büyükelçiliklerin etkisi 
altında alındığını' savundu. 

Başbakan Boyko Borisov ise, Sosyalistlerin projeye iktidarları 
döneminde toplam maliyetini tam anlamadan onay verdiğini söy-
leyerek muhalefetin iddialarına karşı çıktı.

Sosyalist Parti, nükleer santralin planlandığı gibi inşa edilmesi 
için bir referandum düzenlenmesine yönelik 800 bin imza topla-
dıklarını açıkladı. Ülkedeki otoritelerin, gereken 500 bin geçerli 
imzaya ulaşıldığı yönünde karar açıklaması halinde önümüzdeki 
yıl bir oylama gerçekleşmesi mümkün olacak.
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BAF, Bulgaristan’ı Uluslararası Ceza Mahkemesine verdi
Bulgaristan Adalet Federas-

yonu (BAF) Başkanı Sezgin 
Mümün, Bulgarlaştırma süre-
cinden zarar gören Bulgaris-
tan Türkleri 
adına dev-
lete ve ilgili 
makamlara 
karşı ceza 
p rosedür ü 
başlatılması-
nı talep ettiği 
Hollanda'nın 
Den Haag 
k e n t i n d e 
b u l u n a n 
Uluslararası 
Ceza Mah-
k e m e s i n e 
(UCM) şika-
yet dilekçesi 
sundu. 
S a y ı n 

M ümün’ün 
imzasını ta-
şıyan dilekçe Türkiye’de 
faaliyet sürdüren daha 10 
göçmen derneği adına mah-
kemeye sunuldu. Belgeden 
birer kopya Başsavcı Boris 
Velçev, Başbakan Boyko 
Borisov, Cumhurbaşkanı 
Rosen Plevneliev, Adalet 
Bakanı Diyana Kovaçeva ve 
Parlamento Başkanı Tseçka 
Tsaçeva’ya gönderildi. 
Dilekçeye çeşitli Bulgar 

kurumlarından alınan 117 
sayfalık belgeler eklenmiş-
tir. Göçmenlerin şikayetinde, 

“Bulgarlaştırma sürecinin 
başladığı 50’li yıllardan beri 
ve özellikle de 70’li ve 80’li 
yıllardan günümüze kadar 

Bulgaristan Cumhuriyetinde 
1 500 000’den fazla Türk ve 
Müslüman’a yönelik siyasi ve 
etnik motive edilen sistema-
tik olarak soykırım suçlarına 
dayanan devlet stratejisi gü-
dülüyor” diye yazıyor. 
Şikayetçiler, isim değiştir-

me kampanyası için sorum-
lu kişilerden ancak küçük bir 
bölümüne karşı başlatılan 
soruşturmanın artık 20 yıl-
dır sürdüğünü belirttiler. Bu 
olayın ardında hukuka aykırı 
olarak suçluların gerçekte 
temize çıkarılması veya en 

azından huzurlu yaşam sağ-
lanması niyetinin görüldüğü-
nü dile getirdiler. Ayrıca şi-
kayette bunun adil bir adalet 

olmadığı ve, 
“Bu davayla 
ilgili soruştur-
manın saçma 
sapan yürü-
tülmesini sağ-
lamış olan ve 
sağlayan tüm 
kurum ve şa-
hıslar, hakiki 
suç ortakları 
konumunda-
dır” deniliyor. 
Şikayet di-

l e kç e s i n d e 
k u r u m l a r ı n 
Bulgarlaştır-
ma sürecinin 
d o ğ u r d u ğ u 
sonuçları dü-
zeltme davra-

nışlarında bulunmayı reddet-
tiklerine göre ülkede soykırım 
sürecinin hala sürdüğü be-
lirtiliyor. Hala Belediye Sivil 
Kayıt ve İdari Hizmetler Daire 
Başkanlıklarında (GRAO) bu-
lunan sicil kayıt defterlerine 
geçirilen zorla verilen Bulgar-
ca, Rusça ve başka adların 
ortadan kaldırılmadığı iddia 
ediliyor. Belgede bu olayın 
sadece manevi acıların ver-
mesiyle kalmadığı, mirasçılık 
hakları ve mirasçılar arasın-
daki ilişkiler açısından da cid-

di maddi zararlara yol açtığı 
vurgulandı.
Başka bir sorunun da Bul-

garistan devletinin koşul-
suz olarak vatandaşlıktan 
mahrum edilen Türklere bu 
haklarını geri iade etmemesi 
olduğu ileri sürüldü. Aynı za-
manda asimilasyon politika-

sından zarar görenlerin hala 
tazminat hakkının yerine ge-
tirilmediği hatırlatıldı. 
Bulgaristan Türkleri şika-

yetinde belediye düzeyinde 
Anadili Türkçe’nin kullanıl-
masına engellerin getirildiğini 
söylediler. 
                  Kırcaali Haber

KULAĞIMIZA KÜPE OLSUN!
başladı. Bunun başlıca se-
bebi siz okuyucuların gaze-
temize gösterdiğiniz ilgiden 
dolayı  bölgesellikten çıkarak 
ulusal bir yayın oldu. Balkan 
ülkelerinde izlenen ve her sa-
yısı sabırsızlıkla beklenen bir 
gazete haline geldi. 
Hali hazırda yurtiçi ve yurt-

dışı muhabirlerimizin okuyu-
cular arasında azimli çalış-
maları meyvelerini vermekte. 
Onların sayesinde gazetemi-
zin tirajı aydan aya artmakta-
dır. Kırcaali muhabirimiz Res-
miye Mümün’e, Sofya muha-
birimiz İsmail Köseömer’e, 
Şumnu’dan muhabirimiz Fev-
zi Ehliman’a, Yunanistan Gü-
mülcine muhabirimiz Rodop 
Rüzgarı dergisi sahibi sayın 
İbrahim Baltalı’ya sonsuz 
şükranlarımızı arz ederken, 
kalemlerinin hiç durmaması-
nı dilemekteyiz. 
Evet, sayın okuyucularımız, 

devlet azınlıklarının basınına 
yüz çevirmiş durumda, ilgi-

lendiği de yok zaten. Durum 
böyleyken, biz kendi kendimi-
ze sahip çıkmazsak, yabancı 
biri bizleri işaret parmağıyla 
gösterip, alay eder düşün-
cesindeyim. Bu üzücü hale 
düşmemek bizim elimizde. 
Ülkemizde sayısı bir elin par-
maklarından az Anadilimiz 
Türkçe çıkan basına abone 
olarak destek vermek boyun 
borcumuz olmalı. 
Özellikle, beş yıldır aralık-

sız, hiç kesintisiz, haftanın 
her Çarşamba günü bekle-
diğimiz Kırcaali Haber gaze-
tesine 15 Ekim’den itibaren 
abone olarak onun yaşatıl-
masında katkımız olacağına 
inanıyorum. 
Destek dedim de, geçen-

lerde Filibeli dostlarımla bir 
sohbette azınlıkların basını 
söz konusu oldu. Aramızdan 
biri yaşamış olduğu bir olayı 
anlattı. “Yıllar önce usta de-
mirci bir Ermeni yanında çı-
rak olarak çalışıyordum. Bir 
sabah, henüz iş başı yapma-
mıştık ki, usta cebinden beş 

leva para çıkardı ve bana, 
‘Git karşıdaki bizim kilisenin 
bayisinden Ermenice bir ga-
zete al. Paranın üstünü orada 
bırak’ dedi. Gazeteyi alıp ge-
tirdim. Usta, gazetenin say-
falarına bile bakmadan dün 
yaptığımız bir baltayı sarıp 
sarmaladı ve bekleyen müş-
teriye verdi. Müşteri gittikten 
sonra neden okumadan bal-
tayı sardığını sordum. O da 
şöyle gözlerimin içine baktı 
baktı da, ‘Gazeteyi okumak 
önemli değil, onu destekle-
yip yaşatmak marifet’ dedi. 
Şimdi onun sözlerine hak 
veriyorum.” 
Dostumun anlattıkları hala 

uğul uğul kulaklarımda. Bu 
Ermeni asıllı vatandaşın de-
dikleri kulağımıza küpe olup, 
gelecek nesillere bile ders 
olacağı umudundayım. 

Durhan ALİ
Kırcaali Haber Gazetesi
Genel Yayın Yönetmen 

Yardımcısı

Bulgaristan’da eğitim 
seviyesi düşük

Uluslararası öğrenci eğitim seviyesi değerlendirme prog-
ramı (PISA) 2009 yılından bu yana 15 yaş öğrencilerin eği-
tim seviyeleri durumu konusunda sürdürdüğü araştırmalar 
sonucunda 65 ülkenin bulunduğu bir liste hazırlandı. Bu 
listede Bulgaristan da yer aldı, fakat kendisine 46. sırada 
yer bulabildi. 

Bu sonuca göre ülkedeki eğitim düzeyinin hiç de iyi du-
rumda olmadığı gözleniyor. Ayrıca yapılan araştırmalara 
göre Bulgaristan’da 15 yaşındaki öğrenci grubunun eğitim 
düzeyinin bir hayli düşük olduğu ve son zamanlarda geri-
lemeye devam ettiği kaydedildi. Hatta listenin biraz daha 
üst sıralarındaki ülkelerdeki öğrenciler ile Bulgaristan’daki 
öğrencilerin arasında uçurum gibi fark olduğu açıklandı.

Şu ana kadar çıkan sonuçlar içinde belki de en kötüsü 
Bulgaristan’daki öğrencilerin % 41’lik bölümünün doğru 
okuma sıkıntısı içinde oldukları ortaya çıktı. Bu sonuçla-
rın ardından okullardaki eğitim metotları hakkında deği-
şikler yapılıp yapılmayacağı bilinmezken, acil bir şekilde 
önlemlerin alınması gerektiği çok net olarak ortaya çıkıyor. 
Ayrıca Bulgaristan’daki eğitim düzeyini bu denli düşük ol-
masındaki en büyük faktörün öğrencilerin çoğunluğunun 
köylerde yaşıyor olması ve velilerinin de eğitimli olmama-
ları olarak gösteriliyor.

Her ne kadar kötü sonuçlar için öğrencilerin aile prob-
lemlerinden kaynaklandığı düşüncesi ağır bassa da, okul-
larda verilen eğitimin de oldukça düşük seviyede olduğu 
bilinen bir gerçek. Son yıllarda özellikle ülkemizde yaşa-
nan öğrenci sıkıntısı şüphesiz bir numaralı sorun olarak 
ortaya çıkıyor. Her şeye rağmen eğitim düzeyinin daha 
yukarılara çekilmesi noktasında radikal kararların alınması 
gerekiyor. 

Naylon poşet masrafı 
ekmek fiyatıyla yarışıyor
Bulgaristan'da naylon poşetlere getirilen ek çevre vergisi, 

üretici ve tüccarları sokaklara döktü.
Başkent Sofya'da gösteri düzenleyen naylon poşet sek-

törü çalışanları poşet başına 35 stotinka (yaklaşık 40 ku-
ruş) vergiye tepki gösterdi. 

Bulgar Polimer Birliği, yeni vergi ile tüketicilerin bir po-
şete 50 stotinka ile 1 leva arasında para ödemek zorunda 
kalacağını belirtti. İnsanların bir ekmek fiyatına denk poşet 
masrafından kaçınacağını ifade eden sektör çalışanları, 3 
ila 6 bin kişinin işsiz kalacağını belirtti. Göstericiler AB'nin 
en fakir ülkesinde poşete en yüksek vergiyi ödemeye mah-
kum edilmek istediklerinden yakındı.

Su ve Çevre Bakanlığı ise bir naylon poşetin ortalama 
20 dakika kullanıldığını, fakat doğaya karışmasının onlarca 
yıl aldığına dikkat çekti. Bakanlık, bu sebeple üretici ve 
tüketicileri kağıt veya kumaş poşetlerin kullanımını teşvik 
etmek için ek vergi kararı aldıklarını açıkladı. Bakanlığın 
planlamasına göre bu vergi Ekim 2012'de 35; 2013'te 45; 
2014'te ise 55 stotinkaya yükseltilecek. Tüketicilerin daha 
önce tanesine bir stotnika verdiği poşetler geçtiğimiz yıl-
dan itibaren 15 stotnikaya sabitlenmişti. 
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İsmail KÖSEÖMER

Koca Yusuf Er Meydanı yeniden şenlendi
Yaşamı boyunca bir tek Gül’e 

yenilen ve Koca unvanını ce-
sur ve yiğit güreşi ile gücü ve 
ahlakı sayesinde kazanan 
Şumnu(Şumen) ili Şeytancık 
(Hitrino) beldesi Karalar (Çer-
na) köylü Korkunç Türk lakap-
lı Yusuf İsmail baba ocağında 
anıldı. İlk defa düzenlenen Koca 
Yusuf Yağlı Güreş ve Şenlikleri 
Türk’ün ata sporu olan güreşi 
Koca Yusuf Er meydanına ge-
tirdi. Şumnu Koca Yusuf Spor 
ve Kültür Derneği tarafından 
düzenlenen şenliğe ülke gene-
linden ve Türkiye’den de çok 
sayıda kişi katıldı. Başta Edirne 
Valisi Hasan Duruer, Vali yar-
dımcısı Abdullah Aslaner, Vali-
lik özel kalem müdürü İbrahim 
Tarancı ve valilik heyeti, Türkiye 
Cumhuriyeti Burgaz Başkonso-
losu Cem Ulusoy, Trakya Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Ye-
ner Yörük, Türkiye Cumhuriyeti 
Edirne Dışişleri Temsilcisi Elçi 
Metin Kılıç, Uzunköprü Kayma-
kamı Uğur Kolsuz, İl Jandarma 
Alay Komutanı Albay Selman 
Kömürcü, İl Emniyet Müdü-
rü Cemil Ceylan, Özel İdare 
Genel Sekreteri Ahmet Çetin, 
Kültür Turizm İl Müdürü İrfan 
Özcan, Milli Eğitim Müdürü 
Hüseyin Özcan, Gençlik Hiz-
metleri Spor İl Müdürü Serhat 
Ocak, danışman Fahri Tuna, 
Balkan Türkleri Federasyonu 
Yönetim Kurulu Başkanı Zürfet-
tin Hacıoğlu, Edirne belediyesi 
temsilcileri, Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH/DPS) Milletve-
killeri Çetin Kazak ve Belgin 
Şükrü, belediye başkanları ve 
daha birçok misafir bu önemli 
olaya katıldılar. Edirne’den ge-
len yağlı güreş pehlivanları, ha-
kemler, cazgır, davul zurnacılar, 

aynı Tarihi Kırkpınar havasını 
Karalar’a getirdiler.

Önce köy meydanında proto-
kol konuşmaları yapıldı. Bulga-
ristan ile Türkiye arasındaki ikili 

ilişkilerin kültürel ve sosyal alan-
da iyi gittiği vurgulandı. Komşu-
luğun ve karşılıklı dayanışmanın 
çok iyi meyveler vereceğinin altı 
çizildi. Milletvekili Belgin Şükrü 
HÖH Genel Başkanı Dr. Ahmet 
Doğan’ın özel selamlarını iletti.

Ardından hemen meydan ya-
nındaki alana kurulan temsili 
Koca Yusuf Anıtı ve çalıştığı o 
dev taşın yanında hatıra fotoğ-
rafları çekildi. Oradaki taş za-
mana az da olsa yenik düşmüş 
ve bir kısmı kopmuş. 

Bunun ardından Koca Yusuf’un 
doğup büyüdüğü ve bir yangın 
sırasında kül olan evinin kalın-
tıları yanına gidildi. Çok yakın 

zamanda eski görüntülerden 
bu evin yeniden kazandırılması 
azdan aza dolaştı! Evin yanın-
da bir de yatılı bir yurt kalıntıları 
var. Koca Yusuf’un çalışmalarda 

kullandığı taştan kırılan parçası 
da burada.

Sonra güreşlerin başlama-
sı için herkes Koca Yusuf Er 
meydanına gitti. Burada kurak-
lığın ortasında ottan yemyeşil 
bir minder ve üç yanı sıra sıra 
sandalyeler ve masa dizili, üstü 
kapalı seyirci alanı. Cetvel ha-
kemleri farklı boylarda yarışa-
cak güreşçileri kayıt ederken 
davul-zurnacılar da ortama 
apayrı bir hava katmaktaydı. 
Edirnelilerinin ustalığı ve yardı-
mı gerek tertiplemede, gerekse 
de güreşler boyunca en üst se-
viyedeydi. Yağlı güreşte ülkemi-
ze temsil eden tek belediye olan 

Ulanlı (Ruen) belediyesi güreş-
çilerine kıspet hediye edildi. 

Şumnu Toplum Merkezi genç 
saz ve ses toplulukları da izle-
yicilere keyifli dakikalar yaşat-

tırdılar. 
Farklı boylarda yapılan güreş-

ler boyunca, yağlı güreşte kulla-
nılan: ayakta dış kazık, katır yu-
ları boyunduruk, köpekkuyruğu, 
bel kündesi, sarmayı sökmek, 
boyunduruk, künde, peşrev, 
yaslanıp kol ile çevirmek, ke-
manede dış kazık, kazkanadı, 
çapraz, sapan sürmek, tırpan, 
kemanede sarma, kepçe, elen-
se, köstek, sarmadan kalkarken 
kalkanı bozmak, gıcırı bükme, 
ayakta iç kazıkla paça, sarma-
dan dönmek, sarma, yer kün-
desi, sarmadan çevirmek, şak 
künde, sarmadan kalkmak, ka-
zık, Cezayir sarması, dalma ve 
tilkikuyruğu oyunlarının tamamı 
seyircilere sunuldu. Bunlardan 
bazıları uzunca alkışlandı ve 
uygulayanlara galibiyet getirdi.

Yağlı güreşler başlamadan mi-
nikler için karakucak güreşleri 
yapıldı.

Büyük altı boyu Ulanlı Belediye 
başkanı İsmail Osman’ın pehli-

vanı kazanırken, Baş altı boyu 
Edirneli iki güreşçi güreşti. Edir-
ne valiliği adına güreşen Gürsel 
Umut, Belediye başkanı adına 
güreşen Umut Gereci yenerek 
birinci oldu. Baş boy karşılaş-
masını Kırkpınar’da dereceye 
girip bir üst boya çıkan Edirne 
Belediye Başkanı Hamdi Se-
defçi adına güreşen Asil Çelik, 
İsmail Osman adına güreşen 
Gökhan İslam’ı yenerek birin-
ci oldu. Müsabaka hakemliğini 
Asil Çelik’in ustası ve öz amcası 
Talat Çelik yaptı. 

ÇETİN KAZAK 2013 KOCA 
YUSUF YAĞLI GÜREŞ AĞASI 
OLDU

Açık arttırmaya seçilen Ağalık 
ilginç yarışmaya şahit oldu. 4 ki-
şinin katıldığı açık artırmayı Hak 
ve Özgürlükler Hareketi Şumnu 
Milletvekili ve Meclis Grubu Ge-
nel Sekreteri Çetin Kazak 2500 
leva karşılığında 2013 Koca Yu-
suf Yağlı Güreş ağası oldu.

Çoluk çocuk demeden, genci 
yaşlısı, orta yaşlısı demeden, 
yediden yetmiş yediye birçok 
güreş sever er meydanı etrafını 
doldurdu. 

Şenlik boyunca toplam 18 
emniyet temsilcisi asayişi sağ-
ladı. Sivil polislerin silahları ve 
kelepçeleri görünecek şekilde 
giysi giymeleri biraz da sanki 
güç gösterisiydi. 

Koca Yusuf kimdir? Koca 
Yusuf, Yusuf İsmail, Korkunç 
Türk (d. 1857, Şumnu, Osman-
lı Devleti- ö. 4 Temmuz 1898 
Atlas Okyanusu), Deliormanlı 
efsanevi Türk güreşçidir. Os-
manlının başpehlivanı olduk-
tan sonra sırasıyla Avrupa ve 
Kuzey Amerika’da tüm rakiple-
rini yener. İstanbul’a dönerken 
gemi kaza geçirir. Koca Yusuf 
iki rekat namaz kılır ve bir saat 
boyunca yüzerek suda bulunan 
kadınları ve çocukları teknelere 
çıkarır. Kendisi de bir tekneye 
yapışır, ancak teknedekiler ken-
disinin tekneyi devireceği korku-
suyla ellerine küreklerle vurma-
ya başlar. Tutuşunu sökemeyen 
korkaklar ellerini bileklerden 
baltayla keserek Koca Yusuf’u 
ölüme terk ederler. 

Ozan Ali Emin, Su Aynası için türkü yaptı
Ardino’nun (Eğridere) Yabılko-

vets (Elmalı) köyünde dünyaya 
gelen yetenekli söz 
ve saz ustası Ali 
Emin Su Aynasının 
Güzelliği adlı ikinci 
stüdyo albümünü 
çıkardı.
B u n u n l a  i l g i l i 

ozan Ali Emin, “Su 
Aynası’nın kurulma-
sı binlerce Kırcaa-
lilinin hayaliydi. Bu 
tesis, güzel şehri-
mizin bir sembolü 
ve atraksiyonu ha-
line geldi. Bundan 
dolayı Arda nehri 
üzerinde kurulu bu 
büyük modern tesis 
için bir türkü yapma-
yı düşündüm” dedi. 
Ali Emin’in ikinci al-

bümü sözü ve müzi-
ği kendisine ait 15 çeşitli türkü 

içeriyor. Onların arasında Eğ-
ridere - Çamdere, Gurbetçiler, 

Aşkın Ne Olduğunu Bilmezdim 
gibi türküler yer almakta. 

Sanatçı, “Eserlerimi gelecek 
nesillere adamak istiyorum. 

Bu türkülerin ülkede fa-
aliyet sürdüren birçok 
Türk folklor ve amatör 
sanatçı gruplarının re-
pertuarına girebilece-
ğini düşünüyorum” diye 
paylaştı. O, yeni stüdyo 
çalışmasını Bulgaristan 
Radyosu (BNR) Türk-
çe Yayınlar Bölümüne 
göndermek niyetinde. 
Su Aynası’nın Güzelliği 
türküsüne de klip çek-
mek istiyor. 
Ali Emin’in bu yılın ba-

şında piyasaya sürülen 
ilk albümünde yer alan 
Bülbül Kuşum türküsü 
Türk televizyon kanal-
larında hit haline geldi. 
Ali Emin 20 yıldan beri 

Kırcaali’de taksi şoförlü-
ğü yapıyor.      Güner ŞÜKRÜ

10 leva para cezası itiraz edilebilir
Artık vatandaşlar 10 leva miktarında kesilen her 

para cezasını itiraz edebilirler. Bulgaristan Millet 
Meclisinde İdari İhlaller ve Cezalar Kanununda 
yapılan yeni düzenlemenin kabul edilmesiyle buna 
hak tanınmış oldu. 

Bu karar, Anayasa Mahkemesi’nin birkaç ay 
önce Trafik Kanunundaki küçük miktarda olduğu 
için kesilen idari para cezalarının itiraz edileme-
mesi hükmünün Anayasaya aykırı olduğunu ilan 
etmesi sonucunda alındı. 

Kabul edilen kanun düzenlemesiyle başka ka-
nunlar gereğince de kesilen küçük miktarda idari 
para cezalarının itiraz edilememesi hükmü orta-
dan kaldırılmış oldu.                   Kırcaali Haber
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AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları, HÖH 
Kırcaali Gençlik Kolları heyetini ağırladı
AK Parti Bursa İl Gençlik 

Kolları Başkanı Süleyman Ak-
yüz, "Balkanlar'la omuz omu-
za, hep beraberiz. Bu bağımız 
devam edecektir. Balkanlar 
bizim için çok önemli. Orada 
yaşayan soydaşlarımız bizim 
her şeyimiz" dedi. İl binasında-
ki görüşmeye AK Parti Bursa 
Gençlik Kolları Başkanı Süley-
man Akyüz, Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi Kırcaali Gençlik 
Kolları Başkanı Kadir Musta-
fov, Hak ve Özgürlükler Hare-
keti Kırcaali İl Başkanı Ahmet 
Habib, Bal-Göç Genel Başkan 
Yardımcısı Sadık Yılmaz, Hak 
ve Özgürlükler Hareketi Bur-
sa Temsilcisi Cihangir İzmirli 
ile AK Parti Bursa İl Gençlik 
Kolları ve Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi Kırcaali Genç-
lik Kolları yöneticileri katıldı. 
Toplantıda konuşan AK Parti 
Bursa Gençlik Kolları Başkanı 
Süleyman Akyüz, Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi Gençlik Kol-
ları yönetimini konuk etmekten 

duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirdi. AK Parti'de gençliğe veri-
len öneme işaret eden Akyüz, 

6 ay önce eski Gençlik Kolları 
Başkanı Ahmet Kılıç'ın Genel 
Merkez Gençlik Kolları Genel 
Başkan Yardımcısı olduğu-
nu hatırlatarak, "AK Parti'de 

siyaset yapmak bu yüzden 
çok güzel. AK Parti, siyasette 
gençleri önemli noktalara taşı-

yor" dedi. Hak ve Özgürlükler 
Hareketi Kırcaali Gençlik Kol-
ları Yönetim Kurulu üyesi Cem 
Bayraktar ise, kendilerini misa-
fir eden AK Parti Bursa Genç-

lik Kolları yönetimine teşekkür 
etti. Bayraktar, uzun süredir 
kesintiye uğrayan kardeşlik 

ilişkilerini ye-
niden kurmak 
istedik ler ini 
dile getirerek, 
"Türkiye bizim 
için çok önem-
l i  b i r  ü lke. 
Türkiye'yi ilk 
adımı atıla-
cak yer ola-
rak gördük 
ve öncelikle 
AK Par t i ' y i 
ziyaret etmek 
istedik. Hede-
fimiz kardeşlik 
yolunda hep 
beraber ilerle-
mek" şeklinde 
konuştu.

 
BALKANLAR'LA OMUZ 

OMUZAYIZ  
Bayraktar’ın konuşmasın-

dan sonra bir değerlendirme 

yapan AK Parti Bursa Gençlik 
Kolları Başkanı Akyüz, "Zaten 
biz Balkanlar'la omuz omuza, 
hep beraberiz. Bu bağımız her 
zaman devam edecek. Bal-
kanlar bizim için çok önemli. 
Orada yaşayan soydaşlarımız 
bizim her şeyimiz. Balkanlar, 
Osmanlı ve Türkiye'nin kalbi. 
Başbakanımız Recep Tayyip 
Erdoğan da Balkanlar konu-
sunda çok hassas. Oradan 
gelen misafirlerimiz bizim baş 
tacımızdır. Biz elimizden gelen 
ne varsa hazırız. Oradaki zul-
mü ve verilen mücadeleyi de 
biliyoruz. Şükürler olsun bu-
gün biraz daha iyi durumda. 
Bu inşallah gün geçtikçe daha 
iyi hale gelecek" ifadelerini 
kullandı. AK Parti İl Gençlik 
Kolları Başkanı Süleyman Ak-
yüz, toplantının sonunda Hak 
ve Özgürlükler Hareketi Kır-
caali Gençlik Kolları Yönetim 
Kurulu üyesi Cem Bayraktar'a 
İznik çinisi hediye etti.
                  Kırcaali Haber

HÖH Kırcaali Gençlik Teşkilatı’ndan BAL-GÖÇ Ziyareti
Hak ve Özgürlükler Hareketi 

(HÖH) Kırcaali Teşkilatı’nın İl-
ilçe Gençlik Kolları eski ve yeni 
başkanlarından oluşan HÖH 
Heyeti, BAL-GÖÇ Derneğini 
ziyaret ederek, Yönetim Kurulu 
üyeleriyle tanıştı. Gerçekleşen 
nezaket ziyaretinde, ‘gençlik ve 
siyaset’ konusu ön plana çıkar-
ken; BAL-GÖÇ Genel Başkanı 
Doç. Dr. Yüksel Özkan, değiş-
meyen tek şeyin değişim oldu-
ğunu dile getirerek, gençlerin 
bu bağlamda büyük bir sorum-
luluk üstlenmeleri gerektiğini 
belirtti. Yaşama iddiasını sür-
dürme eğiliminde olan kurum-
larda gençlere daha fazla yol 
açılması gerektiğini söyleyen 
Başkan Özkan, bunun HÖH ve 
BAL-GÖÇ için de geçerli oldu-
ğunu vurguladı. 

H eye t  a d ın a  ko n u ş a n 

Türkiye’yle İlişkilerden Sorum-
lu Gençlik Kolları Üyesi Cem 

Bayraktar, BAL-GÖÇ’te kendi-
lerini evlerinde gibi gördüklerini 

söyleyerek, Derneğin gösterdiği 
yakın ilgiden ve misafirperver-

likten dolayı büyük bir memnu-
niyet duyduklarını belirtti. HÖH 

Kırcaali Gençlik Kolları olarak 
bir ilki gerçekleştirerek ilçeler-

deki gençlik kolları eski ve yeni 
başkanların bir araya gelme-
siyle Türkiye’de temaslarda bu-
lunduklarını söyleyen Bayraktar, 
Bursa’nın bu bağlamda ilk ve en 
önemli durak olduğunu sözleri-
ne ekledi.

HÖH Heyeti’nce BAL-GÖÇ 
Genel Başkanı ve Gençlik Kolla-
rına teşekkür plaket takdim edi-
lirken; BAL-GÖÇ yönetim kurulu 
üyelerinin eşliğinde, Bursa’daki 
AK Parti, CHP ve MHP gibi si-
yasi partilerin de gençlik kolları 
başkanları ziyaret edildi. HÖH 
Heyeti, Bulgaristan dönüşünde 
BAL-GÖÇ Genel Sekreter Yar-
dımcısı Kader Özlem’in rehber-
liğinde Gelibolu’daki Çanakkale 
Şehitlerini de ziyaret etti. 

Türkiye, Bulgaristan'ın Otoyol 
Projesinden Çekiliyor

Türkiye'nin, Bulgaristan'ın Rusçuk - Svilengrad şehirleri arasına 
yapılması planlanan otoyol projesinden çekildiği belirtildi.

Bulgaristan Bölgesel Kalkınma Bakanı Lilyana Pavlova, otoyol 
projesinin şu anda Bulgaristan ile Katar tarafları arasında yürütül-
düğünü, Türkiye'nin ise cazip gelmediği için projeden ayrıldığını 
söyledi.

Türkiye'nin proje için oluşturulan çalışma gruplarında çekildiğini 
belirten Bakan Pavlova, Ankara'nın ileriki aşamalarda projeye dahil 
olma ihtimalini göz ardı etmediklerini dile getirdi.

Üç ülke başbakanları mayıs ayında Varna'da bir araya gelerek 
projenin detaylarını görüşmüştü. 

HÖH, “Radikal İslam” davasını 
yakından takip ediyor

HÖH milletvekili Aliosman İmamov,” Rodoplar’da hiçbir 
dini gerginlik yoktur” açıklamasını yaptı. İmamov, HÖH’ün 
Pazarcik’teki 13 kişi aleyhinde açılan dava sürecini dikkatle 
izlediklerini söyledi. 

Sözlerinde, bu dava sürecinin son derece hassas bir konu 
olduğundan dolayı, Bulgar mahkemesi olgunluk testinden 
geçmiş olacağını belirtti. 

Aliosman İmamov, “Eğer ki bu davada sanıkların hak ve 
özgürlükleri ihlal edilirse, HÖH tüm yasal tedbirlerini alacak” 
açıklamasını yaptı. Yargı sistemine müdahale etmeleri söz 
konusu olmadığının altını çizen İmamov, bu durumda objektif 
olmaları çağrısında bulundu. O, bu sürecin Bulgaristan'da iki 
büyük dini toplulukların karşı koymak için kullanılırsa, büyük 
bir hata olacağını söyledi. 

HÖH milletvekilline göre şuanda dava karine olarak kabul 
ediliyor ve bu durum sanıkların suçlu ve cezalandırılmalarını 
gerektiriyor. 

Her şeye rağmen İmamov, mahkeme salonu teolojik an-
laşmazlıklar için bir yer olamayacağı yönündeki umudunu 
dile getirdi.
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Yerel yönetim ile yasama kurumu arasında Diyalog Günü düzenlendi
Ülke çapında düzenlenen bir 

girişim üzere Kırcaali’de Yerel 
İktidar ile Yasama Kurumu Ara-
sında Diyalog Günü gerçekleş-
tirildi. 1998 yılından beri süre-
gelen bu girişim Bulgaristan 
Cumhuriyeti Ulusal Belediye-
ler Birliği (NSORB) tarafından 
organize edilmektedir. Biznes 
İnkübatör binasında düzenle-
nen görüşmede Kırcaali Bele-
diye Başkanı ve aynı zamanda 
NSORB Yönetim Kurulu üyesi 
olan Müh. Hasan Azis, Mil-
letvekili Tsveta Karayançeva, 
Kırcaali Kamu Denetçisi Akif 
Emin, Kırcaali Belediye Meclis 
Başkanı Raif Mustafa, Kırcaali 
İlinden belediye memurları ve 
sivil toplum kuruluşları temsil-
cileri yer aldılar.
Açılışı yapan Hasan Azis, 

“Bugün biz yerel iktidarın tem-
silcileri olarak yasama organı 

ile diyaloga hazır olduğumuzu 
beyan ediyoruz. Devlet ikti-

darını temsil eden şahısların 
bölgedeki belediyelerin büyük 
sorunlarıyla ilgili görüşünü 
duymak bizim için çok önem-
li. Bu şekilde her iki tarafı da 

memnun edecek doğru kararın 
alınabilinmesi için fikir alışveri-

şinde bulunabiliriz” dedi. 
Bu yıl ülke çapında düzen-

lenen forumlarda yerel iktidar 
için çok önemli bir mesele olan 
2013 yılında yapılacak kanun 

değişikliklerinden belediye-
lerin beklentileri üzere vurgu 
yapıldı. 
NSORB Yönetim Kurulu Üyesi 

olarak Müh. Hasan Azis, teşki-
lat tarafından yeni dönemin ba-
şından bu yana 20 kanun tas-
lağı düzenlemelerle ilgili uzman 
görüş bildirmiş, onların yarısı 
kanun tasarılarında yer almış. 
Başkan, bunu yerel yönetimle 
yasama organları arasında iyi 
bir etkileşimin işareti olarak gö-
rüyor. Sayın Azis, “Bu sonuçlar 
bizi tatmin etmiyor, daha fazla 
önergelerimizin kabul edilme-
sini arzuluyoruz” diye sözlerine 
ekledi. 
Başkan, yakın zamanda be-

lediyeleri büyük ölçüde ilgilen-
diren 2013 Yılı Devlet Bütçesi 
ile ilgili NSORB ile Maliye Ba-
kanlığı arasında müzakerelerin 
başlayacağının altını çizdi. Ha-

san Azis, görüşmeye katılanları 
belediyelerin hemfikir olmadığı 
su sektörü ile ilgili önergelerle 
tanıştırdı. Yerel iktidarın Avrupa 
Birliği Fonları’ndan daha kolay 
mali kaynak alınması için yasal 
dayanaklar hazırlanmasında 
yardımcı olmaya hazır olduğu 
belirtildi. 2013 yılında belediye-
lerin gelişimini sağlayan çevre-
nin iyileştirilmesi tartışılan ko-
nuların başına geldi. 
Kırcaali Milletvekili Karayan-

çeva, “NSORB’un bu girişimi 
yerel yönetimin yasama fa-
aliyetlerinde gelişim olması 
açısından diyalog yürütülmesi 
için çok güzel imkan veriyor” 
dedi. Milletvekilinin ifadesine 
göre AB Fonlarından alınan 
mali kaynakların kullanımında 
şeffaflık sağlanması çok önem-
lidir. 
                   Kırcaali Haber

İki Bayram Arasında Nikâh  ve 
Düğün Yapmanın Hükmü

M ü f t ü m ü z  B e y h a n 
Mehmet’in yorumu:
Mübarek gün ve geceleri 

konu ettiğimiz makalelerde 
“Kimi zamanların diğerlerine 

Bulgaristan Türklerinin Sesi Kırcaali Haber gazetesi, halkımız tarafından 
merak edilen ve mütalaası yapılan “İki bayram arasında evlilik” konusunu 
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet’e cevabını almak üzere arz etti.

nispetle daha faziletli oldu-
ğunu, sebebi hikmetini de 
o gecelerde olağan büyük 
olaydan vuku bulması olarak 
açıklamıştık. Ancak bununla 
beraber, uğursuz ve kutsuz 
zaman dilimi olmadığını ilave 
etmiştik.
İki Bayram arası yani Ra-

mazan Bayramı ile Kurban 
Bayramı dönemleri, İslam 
takvimine göre Şevval ve Zil-
kade aylarına tekabül ediyor. 
Peygamber efendimizin Aişe 
annemizle evliliği ise Şevval 
ayındaydı. Dolayısıyla halk 
arasında merak edilen bu 
konuyla ilgili, hiç bir sakınca-
nın olmadığını Peygamber 

efendimizin hayatından bir 
kesitte sunarak ifade etmiş 
oluyoruz.
Şartlar ve imkânlar oluştu-

ğu zaman yılın bütün gün ve 
saatlerinde nikâh kıyılabilir, 
düğün yapılabilir. Yani nikâh 
için belli bir zaman ve vakit 
yoktur. 
Evlilik ise Peygamberimizin 

(s.a.s) en önemli sünnetlerin-
den biridir. “ Evleniniz çoğa-
lınız, ben kıyamet gününde 
sizlerin çokluğuyla iftihar 
edeceğim”. Çokluktan mak-
sat eğitilmiş, ahlakı kazandı-
rılmış ve özellikle din bilinci 
verilmiş bir kinayedir.

Beyhan MEHMET

Bakan Tomislav Donçev: “Gelecek program döneminde AB’den daha çok para alacağız”
Kırcaali’de düzenlenen Eko-

nomi Forumuna katılan Bulga-
ristan Avrupa Birliği (AB) Fon-
larının Kullanımından Sorumlu 
Bakan Tomislav Donçev yerel 
ve ulusal basın mensuplarıyla 
görüştü. Bakan, “2013 yılı bizim 
için çok önemli olacak. Çünkü 
Avrupa Komisyonu (AK) ile 
2014-2020 program dönemi için 
yürütülen müzakerelin final aşa-
masına girilecek. Hedefimiz ge-
lecek yılın ortasına doğru diğer 
program dönemi için operasyo-
nel programlarla ilgili metinlerin 
ve AK ile yapılacak sözleşme-
nin hazır olmasıdır” diye vurgu 
yaptı. Bakan, gelecek program 
döneminde ulusal stratejik refe-

rans çerçevesi yerine AK ile bir 
sözleşme imzalanacağını be-
lirtti. Bu anlaşma gerek AB’nin, 
gerekse özellikle Bulgaristan’ın 
her alanda daha ciddi angaj-
manlar üstlendiğini, ülkemizin 
AB Fonlarından alınan mali 
kaynakların yönetiminde büyük 
sorumluluklar üstlendiğini gös-
terecektir. 

Bakan Donçev, “Gelecek 
program döneminde projeler 
için daha çok para verilmesini 
bekliyoruz. Sadece AB tara-
fından minimum 8 milyar euro 
alacağız, bu da ulusal mali kat-
kıyla birlikte tüm operasyonel 
programlar üzere en az 18-19 
milyar leva oluyor. Şu ana kadar 

AB projeleri üzere 15,6 milyar 
leva aldık. Koşullar iyi gelişirse, 

AB projeleri için toplam mali 
kaynakların miktarı 20 milyar 

levaya ulaşabilir” dedi. 
B a k a n ,  s o n  y ı l l a r d a 

Bulgaristan’ın AB Fonlarından 
alınan mali kaynakları yönetebi-
leceğini ispatladığını ve bunun 
için de şu ana kadar uygulama-

dan durdurulan her hangi bir 
operasyonel programın olmadı-
ğını ileri sürdü. Tomislav Don-
çev şu anda ülkede AB projesi 

gerçekleştirmeyen bir belediye 
olmadığını söyledi. Bu bakım-
dan Sofya Belediyesinin birinci 
yerde, Burgaz ve Garbrovo be-
lediyelerinin ise ikinci ve üçüncü 
yerde oldukları açıklandı. Yak-
laşık 10 belediyenin 100 milyon 
levadan fazla para için sözleş-
meleri olduğunu ifade etti. 

Tomislav Donçev, “Kırcaali Be-
lediyesi operasyonel programlar 
gereğince finanse edilmesi için 
36 proje önerisi sunmuş, onlar-
dan 11 tanesi onaylanmamıştır. 
Onaylanan projelerin tutarı 41 
381 501 leva. Bu projeler üzere 
AB tarafından 39 824 921 leva 
miktarında hibe yardımı almıştır. 
Kırcaali Belediyesi ülke açısın-
dan belki 23. sırada bulunuyor” 
dedi. 

Avrupa Komisyonu, oryantal tütün 
üretimini yasaklamayacak

Avrupa Komisyonu sözcüsü, 
AK’nin oryantal tütün yetiştiril-
mesine yasak getirmeyi düşün-
mediğini bildirdi. 

Tütün Ürünler i 
Direktifinde öngö-
rülen değişikliklerin 
ne tütün yetiştirme-
nin sınırlandırılma-
sı, ne de belirli cins 
tütünlerin yasak 
edilmesine ilişkin 
olmayacakları açık-
landı. 

Tütün Ürünler i 
Direktifinde yapıla-
cak değişiklikler şu 
anda tartışma aşamasındadır 
ve bu yılın sonuna kadar kabul 
edilip, yürürlüğe girmesi bekle-
niyor. Söz konusu değişikliklerin 
tütün yetiştirilmesiyle ilgili değil 
de tütün ürünlerinin paketlen-

mesi gibi başka yönleriyle ilgili 
olacağı anlaşıldı. 

Tarım ve Gıda Bakanı Miroslav 

Naydenov, iki Avrupa Komisyo-
nu komiserine göndereceği bir 
mektupla Bulgaristan’ın muhte-
melen oryantal tütün yetiştiril-
mesi yasağına karşı olduğunu 
beyan edeceğini açıklamıştı. 

                     Kırcaali Haber



 8

Кърджали Хабер
 10 Октомври 2012  Сряда - Година:VI  Брой:38 (154)   Цена 0,50 лв.  www.kircaalihaber.com  İSSN 1313-6925

      
 Genel Yayın Yönetmeni: SEBAHAT AHMET ;  Genel Yayın Yön. Yrd.: Durhan Ali;  Muhabir: Resmiye Mümün;  Yayın Ekibi: Sebahat Ahmet, Mustafa Bayramali, 
Bayram Kuşku, Habibe Hasan, İsmail Köseömer.;  Tel.: 0361/ 52 715;  GSM: 0878 70 19 67;   e-mail: kircaalihaber@gmail.com   

Adres: Kırcaali, 6600, «Bılgariya» Bulvarı, No 53, Kat. 2, ofis No 10.  Abone Katalog No: 2454     
 
  Главен редактор: СЕБАХАТ АХМЕТ ;  Зам. гл. редактор: Дурхан Али ;  Репортер:  Ресмие Мюмюн ;  Редакционен съвет: Себахат Ахмед, Мустафа Байрамали, 
Байрам Кушку,  Хабибе Хасан, Исмаил Кьосеюмер.  Адрес на редакцията: Гр. Кърджали, 6600;  Бул.“България” № 53, ет. 2, офис № 10 

 Издава: Е. Т. «СЕНИ ПРЕС - ГЮЛШЕН АХМЕД» гр. Кърджали ;  Каталожен № 2454 ;  ISSN 1313 - 6925

Bulgaristan'da Türk tabusunu yıkacak film
Bulgar yapımcı Mitovski 

ve yönetmen Popgançeva, 
Osmanlı'nın son döneminde 
yaşanan gerçek bir aşk hika-
yesinin filmini çekerek, ülkesin-
deki Türk algısını değiştirmeye 
hazırlanıyor.

Bulgaristan ve Türk kültür ba-
kanlıkları arasında imzalanan 
ortak film yapım anlaşması için 
geldikleri İstanbul’da AA muha-
birinin sorularını yanıtlayan Di-
mitır Mitovski ve Zornitsa Sofia 
Popgançeva, Bulgaristan'da 
Türk dizilerinin gösterilmesiy-
le, ülkesindeki Türk imajının 
olumlu yönde değiştiğini, çe-
kecekleri yeni filmle de bunu 
bir ileri boyuta taşıyacaklarını 

kaydetti.
Bulgaristan'ın en büyük yapım 

şirketlerinden Camera'nın sa-
hibi Mitovski ile bu ülkede gişe 
rekorları kıran "Marslı Mila" 
(2004) filminin yönetmeni Pop-
gançeva yeni bir projede bir 
araya geldi.

Daha önce büyük başarılara 
imza atan ikili, bu kez Osmanlı 
İmparatorluğu'nun son günle-
rinde yaşanan bir aşk hikaye-
sini konu eden film projeleri için 
iddialılar. Mitovski ve Popgan-
çeva, yeni filmlerinin, ülkele-
rindeki Türk algısını tamamen 
değiştireceğini söylüyorlar.

Türk dizileri beğenilince, 
Bulgarlar da dizi çekmeye 
başlamış

Bulgaristan'da Türk dizileri 
furyasının Gümüş ve Yaprak 
Dökümü başladığını, bugün bu 
ülkede 10 kadar Türk dizisinin 
yayınlandığını belirten Mitovs-
ki, "Türk dizilerinin kazandığı 
başarıyı gören TV kanalları 

bizden yerli diziler üretmemizi 
istedi. Gizli Görev adlı dizim 
bu yıl 3. sezonuna giriyor. Bü-
yük başarı kazandı. Amerikan 
Lionsgate şirketi ABD için 
dağıtım haklarını satın aldı. 
Bulgaristan'ın yurt dışına sattığı 
ilk TV dizisi oldu" dedi. Mitovs-
ki, Cam Saray adlı ikinci dizisini 
de bir Türk televizyon kanalının 
satın aldığını belirterek, dizinin 
yakında Türkiye'de gösterilece-
ğini söyledi.

Diziler Türk imajını değiş-
tirdi

Bulgaristan'da Türk dizilerinin 
sosyal etkileri olduğunu belir-
ten yönetmen Popgançeva da, 
"Bulgar halkı 'eski düşmanımı-

zın' bize ne kadar benzediğini, 
yakın olduğunu Türk dizileri 
sayesinde gördü. Ataerkil yapı, 
aile değerlerimiz, gelenekleri-
miz çok benziyor. İnsanlar 'Bu 
biziz, aynıyız' demeye başladı. 
Bu, ortak geçmişimizi, yeni bir 
anlayışa varacak şekilde sin-
dirmemiz için bir ilk adım oldu" 
dedi.

Kendilerinin de iki ülkenin 
halklarının, ama özellikle de 
Bulgar halkının Türkiye'yle 
ortak geçmişi yeni bir şekilde 
görmesini sağlayacak bir film 
projeleri olduğunu anlatan 
Popgançeva, "Bulgaristan'da 
Türkleri düşman göstermek 
yakın zamana dek bir devlet 
politikasıydı. Bu algıyı değiştir-
mek büyük bir iş. Türk dizileri 
bu yönde ilk adımı teşkil etti. 
Biz şimdi, çekeceğimiz bir film-
le, Türk tabusunu yıkacak daha 
büyük ikinci adımı atmaya ha-
zırlanıyoruz" diye konuştu.

Bulgar çeteci ile Türk ko-

mutanın aşkı
Bulgaristan'da Osmanlı'nın 

son dönemiyle ilgili bugüne 
kadar binlerce film çekildiği-
ni, bunlarda Bulgar halkının 
Osmanlı'ya karşı verdiği sa-
vaşın anlatıldığını ifade eden 
Popgançeva, kendilerinin bunu 
tersine çevirecek bir film çeke-
ceklerini söyledi. Popgançeva 
şunları kaydetti:

"Çok farklı bir film projemiz 
var. Adı 'Dağların Kraliçesi Ro-
umena.' Roumena, Osmanlı'nın 
son döneminde yaşamış bir 
kadın çete şefi. Türklere de-
ğil, adaletsizliğe karşı savaşı-
yor. Dinine, ırkına bakmadan 
fakirin, zorda kalanın yanında 

yer alıyor. Bir tür kadın Robin 
Hood hikayesi. Sonunda da, 
Türkler tarafından değil, kendi 
çetesindeki 3 Bulgar tarafın-
dan öldürülüyor. Hikayenin di-
ğer kahramanı da bir Türk ko-
mutan. Daha küçük bir kızken 
peşine düşüyor Roumena'nın. 
Yakalıyor, haremine alıyor ama 
Roumena kaçmayı başarıyor. 
Ancak Türk komutan onurlu bir 
adam, Roumena da onurlu bir 
kadın. Sonunda, Roumena'nın 
intikamını alan da Türk komu-
tan oluyor."

Senaryonun gerçekten yaşa-
mış bir karaktere dayandığını 
belirten Popgançeva, "O döne-
me ait, Roumena'dan söz eden 
pek çok hatırat okuduk. Tarihi 
kişilik olarak Roumena'dan ve 
gerçek olaylardan ilhamla yazıl-
mış bir senaryomuz var" dedi.

Türk ortak arıyorlar
Osmanlı'nın son dönemin-

de Bulgarların yaygın biçimde 
Türkçe konuştuğunu hatırlatan 

Popgançeva, "Filmin tamamı 
ya da büyük kısmı Türkçe çe-
kilebilir" bilgisini verdi.

Popgançeva, filmi çekmeye 
hazır olduklarını ancak bir Türk 
yapımcıyla ortaklaşa çekmeyi 
tercih ettikleri için beklediklerini 
kaydetti.

Türkiye ile ortaklık sadece 
para meselesi değil 

Türkiye ve Bulgaristan'ın coğ-
rafi olarak da, kültürel olarak 
da çok yakın olduğuna dikkat 
çeken yapımcı Dimitır Mitovs-
ki de, "Ortak çok yanımız var.. 
Milli karakterimiz, zevkimiz, 
mizacımız benziyor. Çünkü ta-

rihimiz ortak. Türkiye'yle ortak 
yapımlara imza atmak bu ne-
denle sadece bir para meselesi 
değil. Hükümetlerimizin ortak 
yapımları kolaylaştıracak bir 
anlaşmaya imza atması büyük 
meyveler verecek. Aslında bu-
nun bugüne dek ihmal edilmiş 
olması şaşırtıcı" dedi.

M i t ov s k i ,  O s m a n l ı ' n ı n 
Bulgaristan'a girdiği yıllarda ge-
çen ve Türk padişahının beylik 
verdiği bir Bulgar kahramanın 
hikayesini anlatan bir TV dizisi 
projesini de hayata geçirmeye 
hazırlandığını söyledi.
                                    aa


