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Kırcaali’de ilk kez Türkiye Cumhuriyeti Bayramı kutlandı
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali Türk ve Kültür ve Sanat Derneği
(TÜRKSAD) bir ilke daha
imza attı. 28 Ekim akşamı ilk defa Kırcaali’de
derneğin organizasyonuyla Paradise restoranında düzenlenen resepsiyonla 29 Ekim Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 90.yıldönümü kutlandı. Resepsiyona 60’ın
üzerinde davetli katıldı.
Resmi konuklar arasında Türkiye Cumhuriyeti
Filibe Başkonsolosu Şener Cebeci, Bulgaristan
Müslümanları Yüksek
İslam Şura Başkanı Şabanali Ahmet, Kırcaali
Bölge Müftüsü Beyhan

Mehmet, Kırcaali Belediye Başkanı müh. Hasan Azis ve yardımcısı
Elisaveta Kehayova,
Kırcaali Vali Yardımcıları
Nazmi Mümün ve Musa
Yusuf, Kırcaali İlinden
İlçe Belediye Başkanları, Yunanistan’dan Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Sami
Toraman, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı
Mehmet Emin ve Asbaşkan Serkan Bekir,
Rodop Rüzgârı Dergisi
sahibi İbrahim Baltalı
hazır bulundular. Davetliler arasında birçok sivil
toplum örgütü başkanı,
Türkçe öğretmeni, şair,
yazar ve gazeteci vardı.

Ayrıca Türkiye’den katılan konuklar arasında
Edirne Balkan Türkleri
Federasyonu Başkanı
Zürfettin Hacıoğlu, BALGÖÇ Tarkya Lüleburgaz

Derneği Başkanı Nedim
Dönmez, İstanbul Göçmenler Derneği Genel
Başkanı Necati Barlas,
Rumeli Türk Dernekleri
Federasyonu Başkan

Yardımcısı Fahri Vatansever hazır bulundular.
TÜRKSAD Başkanı
Müzekki Ahmet, re sepsiyona katılanları
dernek yönetimi adına

selamladı. Sayın Ahmet, “Bu yıl Mustafa
Kemal Atatürk’ün 1923
yılında ilan ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin 90.
kuruluş yıldönümünü
kutluyoruz. Bizim için
Türkiye’deki Türkler kadar, yurt dışında yaşayan
Türklerin, soydaşların da
o kadar önemli bir bayramı olduğunu söylemek
isterim.
Hepinizin bayramını
cani gönülden kutluyorum. Bu resepsiyona
destek sağlayan değerli
Filibe Başkonsolosumuza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum”
dedi.
Filibe Başkonsolosu
Sayın Şener Cebeci yaptığı tebrik konuşmasında

Devamı 4’de

Prof. Dr. Üstün Dökmen hem
güldürdü, hem düşündürdü
Resmiye MÜMÜN

SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

Böyle bir tesiste sağlığınızı kazanmak,
tatilinizi yapmak ister misiniz?
O zaman arayın detayları konuşalım.
İrtibat tel: +90 5382711724; +90 5324312126
www.termalafyonda.com
e-maıl: mehmetserbest62@gmail.com

Türkiye’nin tanınmış
eğitimcilerinden Prof. Dr.
Üstün Dökmen, Güney
Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği’nin
daveti üzere Kırcaali’ye
geldi.
Ö m er Lüt f i Kültür
Derneği’nin tıklım tıklım
dolu salonunda ilk önce
öğretmenlere, daha
sonra da vatandaşların

katıldığı konferanslar
verdi.

Konferansları Türkiye
Cumhuriyeti Filibe Baş-

Balkan Turları, Pamporovo ve Bansko Kayak
Turlarıyla Hizmetinizdedir.

konsolosluğu Muavin
Konsolos Murat Muhaciroğlu şereflendirdi. İkinci konferansta Kırcaali
Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet ve Müftü Vekili
Erhan Receb, Momçilgrad (Mestanlı) İlahiyat
Lisesi Müdürü Ahmet
Bozov ve Yardımcısı
Halük Yıldız hazır bulundular.
Ömer Lütfi Kültür Derneği Müdürü Müzekki
Ahmet, Prof. Dr. Üstün
Dökmen’i ve öğretmenleri selamlayarak, bu
organizasyonun Güney
Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği’ne
ait olduğunu vurgulayarak, tebrik ve teşekkür

Devamı 2’de
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Dilden dile anlatılan acı anılar
Dokuz, on, yaşlarında
küçük bir kızdım. Bir gün
anneannemlere misafir
gitmiştim, yakın komşuları olan Halaçlar’ın eski
evlerinin yanlarında oynarken, anneannem:
“Oradaki mezarların
üstüne basmayın” diye
seslendi. Eve toplandığımızda anneanneme,
o mezarların kimin olduğunu ve niçin mezarlıkta
değil de orada olduklarını
sordum. Rahmetli anneannem şöyle anlatmaya
başladı:
- Kızım oradaki her mezarda üçer kişi yatıyor.
Balkan harbinde kaçamayıp evde kalan yaşlı
erkekleri Bulgar askeri öldürmüş. Asker çekilince,
önce kadınlar saklandıkları yerlerden gelip öldürülenleri gömmüşler.
Balkan harbi 1913 yıllarında sona erirken Bulgar
asker birlikleri geri çekilirken bizim köylerden geçmişler. Şimdi her sene
okutulan mevlitlerimiz bu
şehit olan köylülerimiz
içindir. Allah rahmet eylesin cümlesini.
Dedeler ’den,
K a r a m u s t a l l a r ’d a n ,
Amatlar’dan, Hallar’dan,
Şerifler’den, Tosçalı’dan

sıralayarak geçmişler. Bu
cani askerler posta posta
geçmişler. Vicdanlı olanları, köylü ne verdiyse
almışlar. Ve geriden gelenler, cani ruhlularmış,
çalıp çırpanlar, öldürenler, yakıp yıkanlarmış.
Anneannem 1901 yılı
doğumlu. Balkan harbinde on iki yaşlarındaymış,

Bulgar askeri köye girdiğinde evde anneannemle
ikisi varmış, karısı ve diğer çocuklar tarladaymışlar, onlar oralara, bayıra
saklanmışlar.
Ama Osman dede akıllı
bir adammış, kaçamayacaklarını anlayınca,
anneannemi odanın bir
köşesine yatırıp üzerine

kayasını ocağa koymuş
ve kulaç kokusunu duyan
askerler, dedemin evine
üşüşmüşler. Tabi bütün
askerler bir nebze açlar.
Saatlerce kendisine kulaç pişirtirmişler ve dedeme:
“Sen hem yalnızsın hem
sakatsın, kulaçlarını aldık
hadi canını almayalım”

rahmetli. Onun babası
Osman dede, bir eli sakat bir adammış, tek eli
ile çok işler yaparmış.
Karamustallar’da yaşıyorlarmış.

bütün yorgan, döşek ne
varsa yığmış, hava alacak küçük bir yer ayırmış.
Hemen hamur teknesine hamur yapmış, saç

demişler. Onlara yalnız
yaşadığını hiç kimsesi
olmadığını söylemiş. Askerleri çok sevdiğini ve o
yüzden çok kulaç yaptığını anlatmış. Böylece

Prof. Dr. Üstün Dökmen hem
güldürdü, hem düşündürdü
1. sayfadan devam

etti.
Güney Bulgar istan
Türkçe Öğretmenleri
Derneği Başkanı Harun
Bekir, konuğunu ve tüm
Güney Bulgaristan’dan
konferansa gelen öğretmenleri selamlayarak,
ünlü eğitimciye davete
icabet ettiği için teşekkürlerini sundu.
Prof. Dr. Dökmen,
toplam yaklaşık 4 saat
süren iki konferansında aile, sosyal yaşam,
çocuk, anne-baba ve
eğitim gibi konuları ele
aldı. Hoş üslubu ve
keyifli sohbetiyle katılımcılardan büyük alkış
kazandı. Zaman zaman
yaptığı esprileriyle salondakileri kahkahalara
boğdu. İşlediği konularla ilgili verdiği örnekler
arasında kendisine de
ait birçok şiirler vardı.
Dünyadaki diğer in-

sanların kendilerinin
kardeşi, salondaki soydaşların ise canları olduğunu ifade eden Prof.
Dr. Üstün Dökmen, bir
kişinin bulunduğu sosyal

tişim içerisinde olması
onu mutluluğa ve çalıştığı alanda başarıya
ulaştıracağını kaydetti.
Bunun olması için insanın ruh sağlığının

statüsüne bakmaksızın
çocuk dahi her insanı
sevip, aynı değerin verilmesi gerektiğini, çünkü herkesin aynı insan
onuruna sahip olduğunu savundu. Bir insanın
üretken olması, olaylara
bakış açısının olumlu
olması, insanlarla iyi ile-

yerinde olması gerektiğine dikkat çekti. Ünlü
profesör, “Dünyanın en
kötü kötülüğü, gönüllü
köleliktir” diye vurguladı. Öğretmen-öğrenci,
kadın-erkek ve insan
ilişkilerinde yapılan yanlış hareketleri belirterek,
sıkıntı yaşanmaması için

adaletle ve eşit davranılmasına dikkat çekti.
Gerek çocuğa, gerekse her hangi bir insana
yönelik önyargılı davranışlardan kurtulmamızı
tavsiye etti. Bir insanın,
kadın, erkek olsun, bilgi
sahibi olmasının büyük
önem arz ettiğinin altını çizdi. Hayvanlardan
farklı olarak, annelik
duygusunun içgüdüsel
değil, sonradan öğrenilen bir duygu olduğunu
belirtti.
Prof. Dr. Dökmen, hurafelerle ilgili olarak,
“Pozitif bilime sırtını dönenlerin geleceği yok”
diye uyardı.
Konferansın sonunda
ünlü profesör salondakilere, “Bulgarcayı okuyun
ama, Türkçeyi de unutmayın. Bu topraklarda
yaşayan Türk olsun,
Bulgar olsun, herkese
esenlikler ve güzellikler
dilerim” diye seslendi.

kurtulmuşlar.
Dedeler köyünde, Amatlar köyünde, Hallar’da
hep yakaladıklarını öldürmüşler, güzel evleri
yakmışlar.
O zamanlar, 1913’te,
dedem Hafız Muhammed
Tosçalı köyünün muhtarı
imiş. Çok dürüst ve çok
akıllı bir Müslümanmış.
Yeni yaptırdığı köşklü güzel bir evi varmış. Balkonuna oturup köylüye dikiş
dahi dikiyormuş.
Köylü, askerin yaklaştığına haber alınca muhtar
Hafız Muhammed’in evine değerli eşyalarını alıp
gelmişler, hatta tereyağı
çömleklerini bile almışlar:
“Sen muhtarsın, sana
dokunmazlar diye geldik”
demişler.
Dedem:
“Bu gavur, başka gavur,
muhtar falan tanımaz,
haberler kötü, ben dahi
Keçi Kaya’ya, Kuzgun
Kayası’nın altına saklanmalıyız“ deyip, köylüyü
alıp yola koyulmuş.
Çok yaşlılar:
“Biz yaşlıyız, bize bir şey
yapmaz” diye kaçmamışlar. Ellerine beyaz çarşaf
alıp (beyaz bayrak) karşılarına çıkmışlar. “Hoş
geldiniz, hoş geldiniz”
diye karşılamışlar.
Bu askerler insafsız caniler o tatlı yaşlılarımızı
hunharca öldürmüşler.
Bellerindeki uzun sarıkları birbirlerine bağlayıp
hepsini kurşuna dizmişler. Bu yetmiyormuş gibi,
bir de süngülemişler.
Şerifler mahallesinde
ne kadar pınar varsa
hepsinin içine birer ihtiyar
teperek, boğmuşlar, bu
yetmezmiş bir de sırtlarından süngülemişler. Bu
vahşeti görenler, kaçmaya kalkmışlar ama nafile,
onları da yakaladıkları
yerde canice öldürmüşler. Gençleri göremeyince olanca hınçlarını
(öfkelerini) kalan zavallı
ihtiyarlardan almışlar.
Bu gözü dönmüş canavar hızını alamamış
olacak ki, bütün yeni evleri yakmış, yağmalamış.
Dedem Muhtar Hafız
Muhammed’in evi de bu
yakılanların arasındaymış.
Rahmetli Hafız dedem
evinin yandığını görünce
çok üzülmüş. Evini yeni
yaptırmış, elinde avucunda hiç metelik kalmamış.
Saklandıkları Kuzgun
Kayası’nın üzerine çıkıp
hep köye doğru bakıyor-

muş, durumun takibindeymiş. Köy taraftan silahlar
patlamaya başlayınca:
“Eyvah, benim evi yaktılar” demiş. Köyden dumanlar yükselince yangının tek evden değil birçok
evin yandığını anlamışlar.
1927 sensine kadar muhtarlık etmiş ve aynı sene
vefat etmiş.
Tosçalı köyünün Tumba denilen bir sırtı var,
o sırta bütün o civardaki
yaşlıları toplamışlar bellerindeki kuşaklarından
birbirlerine bağlamışlar
ve kurşuna dizmişler, bu
yetmiyormuş gibi birer
kere de süngülemişler,
tıpkı Şerifler Mahallesinde olduğu gibi.
Konuk olduğumuz o
evin etrafından bir sürü
mezarlar olan ev sahibi
Halaç Naim diye bilinen
dedenin süngü bacağına
gelmiş ve kurşun da kendisine isabet etmemiş.
Askerler çekip gidene
kadar öylece sesini çıkarmadan orada yatmış. Benim çocukluğumda epey
yaşlı idi topallayarak zorla
yürüyordu.
Benim çocukluğumdaki
Nadiye arkadaşımın dedesi vardı. Sali dede ona
Gaban Sali derlerdi çok
tatlı bir dedeydi. Balkan
Harbinde Sali dede üç
yaşındaymiş. Annesinin
anlattıklarını bize anlatmıştı. Cani sözde asker,
Tumba denen sırta geldiğinde Sali dedenin annesi Keçikaya’ya kaçarken,
Kotmaklar’ın evinin arkasındaki bahçesinden biraz
yeşil soğan da toplamak
istemiş, Sali dede annesi anlamadan askerlerin
yanına gitmiş. İki askerin
yanına yaklaşmış ve o iki
askerden biri Sali dedeyi
almış havaya atmış altına
da kılıcı çekmiş. Ama diğer askerin vicdanı buna
el vermemiş, arkadaşını
iterek çocuğu kucaklamış
ve yere bırakıp gitmesi
için onu kovalamış. İki
asker tartışırken çocuk
annesinin bulunduğu
yere gitmiş. Annesi olup
biteni Kotmaklar’ın evinin köşesinden büyük bir
soğukkanlılıkla izlemiş.
Çocuğu yanına doğru
gelince askerlere çaktırmadan çocuğun azını kapatıp Keçikaya’ya doğru
kaçmış.
Bütün şehitler imize
Allah’tan rahmet diliyorum.
Resmiye DURGUT
Tosçalı köyü
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Dava Adamı Ve Şair Recep Küpçü Edirne’de Anıldı
Doğumunun 79.yıl dönümünde dava adamı
ve şair Recep Küpçü,
Edirne’nin tarihi binalarından biri olan Halk Eğitim Merkezi'nde anıldı.
Trakya Üniversitesi ve
Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği tarafından organize edilen “Dava adamı
ve şair Recep Küpçü“
adlı panele Bulgaristan
ve Türkiye’den gelen çok
sayıda şair, yazar, akademisyen ve sevenleriyle salon doldu. Panelin
m o der atö r lü ğ ü Tr akya Üniversitesi Balkan
Araştırmalar Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Ahmet
Günşen tarafından yapıldı. Konuşmacılar Trakya
Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Doç. Dr. Esat
Can, kadim dostlarından
Bulgaristan'dan gelen şair
yazar Nedyalko Yordanov
ve şair yazar Ahmet Türkay katıldılar.
Panel Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden öğrenciler tarafından
okunan bir şiirle başladı.
Panelin açılış konuşmasını yapan Trakya Balkan

Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı
Dr. Esma Gündoğdu,
dava adamı ve şair Recep
Küpçüyü anma panelinde
başta eşi, oğlu ve arkadaşlarını misafir etmekten
onur duyduklarını belirtti
ve konuşmasının sonunda şiirlerinden bir parça
okudu; “ Hep sevilen gider ilkin. Böyle Dünyanın
düzeni. Tedirgin olma sen
lakin. Yaşatacağım ben
seni.“

Burgaz Recep Küpçü
Derneği Başkanı Mücella Bilal her yıl Burgaz’da
dava adamı ve şair Recep Küpçü için anma
günü düzenlediklerini ve
bunun bir gelenek haline geldiğini belirtti. Sonunda şairden kısa ama
anlam dolu bir mısra okudu. “Ben Bulgaristan’da
do ğdum ama Bulgar
değilim” Panelin moderatörlüğünü yapan Prof.
Dr. Ahmet Günşen, sözü

ilk konuşmacıya vermeden önce şunları söyledi; “ Balkanlar bıçak sırtı
bir coğrafya, yalnız tarih
üreten değil, tarih tüketen
bir coğrafya, insanları da
şairleri de tüketiyor. Biz
inadına tıpkı Osmanlı'da
olduğu gibi kalıcı barışı eninde sonunda elde
edeceğiz. Recep Küpçü,
Balkan Türk edebiyatının
ve şiirinin önemli şahıslarından ve Türkçemizin
bülbüllerinden biridir.

Eskişehir’de Balkan Haftası Kültür Ve Sanat Şöleni
Eskişehir 2013 Türk
Dünyası Kültür Başkenti
etkinlikleri kapsamında
‘Balkan Haftası Kültür ve
Sanat Şöleni’, Resim ve
Balkan Kıyafetleri Sergisi
açılışı ile başladı.
ETİ Arkeoloji Müzesi’nde
düzenlenen serginin açılış
konuşmasını yapan Eskişehir Valisi Güngör Azim
Tuna, duyduğu heyecanı dile getirdi. Vali Tuna,
‘‘Bugün ‘Balkan Günleri’
etkinlikleri kapsamında
hem resim sergimiz var
hem de geleneksel Balkan kıyafetleri, Osmanlı
kıyafetleri sergisini hep
birlikte dışarıdan gelen
konuklarımızla açmanın
gururunu, heyecanını yaşıyoruz.
2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir’de,
yine güzel bir günde güzel bir etkinliğe, birlik beraberlik içerisinde, ortak
duygulara birlikte imza atmanın heyecanını yaşıyoruz. Eskişehirlilerimize de
önümüzdeki günlerde gezecekleri, ziyaret edecekleri güzel bir mekanımız
ve etkinliğimiz olacak.
Misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkür
ediyorum’’ dedi.
Açılış konuşması ve

Hayatını anlamlandıranlar ve gelecek nesillere
güzel ilkeler ve düşünceler bırakan insanlar ölmüyor dostlar“. Panelistlerden ilk konuşmacı Trakya Üniversitesi Edebiyat
Fakültesinden Doç. Dr.
Esat Can, Recep Küpçü
için şu özetlemeyi yaptı;
“Recep Küpçü, eğilmeyen ağaç, yürüyen adam,
hem bir davanın hem bir
idealin sembolüdür. Davası herkesin bildiği gibi,
ideali insaniyettir, yani
Türklerin ve başka milletlerin yaşadığı vatanlarında dostluk ve mutluluk
içinde yaşamaktır. Recep
Küpçü'ye göre insan hassasiyetinden ve özgürlüğünden daha önemli bir
şey yoktur."
Panelin ikinci konuşmacısı ünlü Bulgar yazar
ve şairlerinden, Recep
Küpçü’nün yakın dostu
Nedyalko Yordanov, konuşmasına şöyle başladı; “İlk görüştüğümüzde
hemen içim ısındı ona,
öyle insanlar vardır ki ilk
görüştüğünüzde hayat
boyu arkadaş olacağınızı anlarsınız. Hakikaten
o benim hayat boyu en
iyi dostlarımdan biri oldu.
Bugün çözülmüş diye görünen etnik problem yine
gündemde. Ne kademelerden geçti, Bulgaristan
için bu suni bir problem.
Bizim Recep ile aramızda
öyle problem hiç olmadı.
Recep, Türk olmasına
rağmen Bulgaristan şairiydi, hiç Türkiye’ye gitmemişti ve hayatı boyunca da gidemedi. Bulgarca

yazdığı şiirlerinden birinin
adı da “Bulgaristan” idi
ve o şiirinde, şöyle diyor;
“Bulgaristan yabancı değilim, Bulgaristan yabancı
değil tozduğum yollarım,
Mezarlarına ellerimle indirdiğim babam ve annem
Senin toprağındadır.
Bulgaristan yabancı
değilim ben Türk oğlu
Türk’üm !..” En son konuşma yapan Panel konuşmacılarından şair yazar ve
yakın dostu olan Mehmet
Türkay, Recep Küpçü’nün
acı dolu hayatını anlatırken gözyaşlarını tutamadı ve konuşmasını yarıda
keserek panel programını
yöneten üniversite öğrencisine devam etmesi için
ricada bulundu. Daha
sonra kendini toparladıktan sonra, hiçbir sırrını
gizlemeyen kadim dostu
Recep Küpçü’nün hayatını ve dostça yaşadıkları
hatıraları anlatırken duygulanmamak elde değildi.
Panelin kapanış konuşmasını yapan Prof. Dr.
Ahmet Günşen; “Dünya
var olduğu müddetçe bir
hoş seda olarak yaşamaya varlığını sürdürmeye
devam edecek olan bir
ölümsüz insanı doğumunun 79.yılında kendisini
rahmetle, minnetle ve
şükranla anıyoruz. Aramızda olan değerli ailesine sabırlar ve uzun ömürler diliyoruz. Bu anlamlı
etkinliğe tüm katılanlara
teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz dedi.”
Hikmet ÇAVUŞOĞLU

Sigara yasağından geri adım atılıyor
Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren kapalı alanlarda sigara
içilmesi yasağından geri adım atılıyor.
Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin, yasağın gevşetilmesine yönelik tasarısı parlamento komisyonunda 8'e

kurdelenin kesilmesinin
ardından Vali Tuna ile
birlikte Karadağ Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Rafet Husoviç,
Makedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir, Kosova
Çevre ve Alan Planlama
Bakanı Mahir Yağcılar,
Sırbistan, Bulgaristan ve
Yunanistan’dan gelen çok
sayıda milletvekili, parti
yetkilileri, çeşitli kamu
kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri sergiyi
ve müzeyi gezdiler.
Sergide, Bulgaristanlı
ressam Kamber Kamber
ve Akın Murat’ın resimleri
ile Bulgaristan, Karadağ
ve Makedonya bölgelerine ait yaklaşık 100 adet
geleneksel Türk kıyafet-

leri yer aldı.
AKM’de Folklor Şöleni
Eskişehir 2013 Türk
Dünyası Kültür Başkenti
etkinlikleri kapsamında
Balkan Haftası Kültür ve
Sanat Şöleni düzenlendi.
Balkan Haftası Kültür
ve Sanat Şöleni etkinlikleri kapsamında Anadolu
Üniversitesi (AÜ) Atatürk
Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, ilk
olarak Kosova'dan gelen
Prizren grubu sahne aldı.
Ardından Sırbistanlı grubun sahneye çıktığı etkinlikte, Makedonya'dan
gelen Çalıklı ve Kalkandelen grupları danslarını
sergiledi. Programda ay-

rıca Yunanistan'ın İskece,
Gümülcine, Bulgaristan'ın
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği Folklor Ekibi, Razgrad Sevar grubu
da ülkelerine özgü halk
dansları ile izleyenlerden
büyük alkış aldı.
Etkinliğe Karadağ Başbakan Yardımcısı Rafet
Husoviç, Makedonya
Devlet Bakanı Hadi Nezir, Kosova Çevre ve
Alan Planlama Bakanı
Mahir Yağcılar, Eskişehir
Valisi Güngör Azim Tuna,
AKP İstanbul Milletvekili
Hüseyin Bürge, Bulgaristan HŞHP Partisi Başkanı Korman İsmailov ve
Yardımcısı Kasim Dal ve
diğer davetliler katıldı.
İhlas Haber Ajansı

karşı 4 oyla kabul edildi.
Spas Pançev tarafından sunulan tasarıda; yasağın
kamu binaları, ofisler, kreşler, okullar, hastaneler ile
fast-food salonlarında uygulanmaya devam edilmesi,
ancak 70 metrekareden küçük işletmelerde kaldırılması öngörülüyor.
Bu alanların sahipleri sigara içilip içilmeyeceğine
kendileri karar verecek. 70 metrekareden büyük kapalı
alana sahip işletmelerde ise zorunlu olarak havalandırma sistemi ve sigara içilen alan ile içilmeyen alan
arasında kalın engel bulundurulması gerekecek.
Gazino ve gece kulüplerinde ise iki alan arasına engel koymaya dahi gerek olmadan sigara içilebilecek.
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Davutoğlu - Vigenin Ortak Basın Toplantısı
Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu, Türkiye’nin,
Suriyeli mülteciler ve
insani kriz konularını
her uluslararası toplantıda gündeme getirdiğini ve Cenevre-2
Konferansı’nın gündeminde de yer alması için
girişimde bulunduğunu
belirterek, “Böyle bir insani krize Türkiye kadar
sorumlu ve cömertçe
yaklaşan herhangi bir
ikinci devlet de olmamıştır” dedi.
Davutoğlu ile Bulgar
mevkidaşı Kristian Vigenin, Dışişleri Bakanlığındaki başbaşa ve
heyetlerarası görüşmelerinin ardından ortak
basın toplantısı düzenledi. Burada gündeme
ilişkin soruları yanıtlayan Davutoğlu, Suriyeli
sığınmacılar konusunda
belirlenen kırmızı çizginin aşıldığı hatırlatılarak,
Türkiye’nin bu konudaki
tutumunun ne olacağının sorulması üzerine,
“mülteciler konusunun
ve artan insani trajedinin, Suriye krizinin en
üzücü yanı olduğunu”
belirtti.
Bu konuda gerekli
adımların zamanında
atılamamasının en olumsuz sonuçlarının, Suriye
halkı ve komşu ülkelere
tarafından görüldüğünü
kaydeden Davutoğlu,

Türkiye’nin defalarca
uyarıda bulunduğunu ve
BM Güvenlik Konseyi’ni
acil tedbir almaya çağırdığını anımsatarak,
“Karşı karşıya kaldığımız tablo, her türlü ta-

tır. Biz insani ve ahlaki
sorumluluğumuzun gereğini yapıyoruz mülteci
politikasıyla ama maalesef uluslararası toplum
bu konuda çok kötü bir
sınav vermiştir” dedi.

ağırlayabilirsiniz ama
bu sayı yüzbinlerle ifade
edilir hale geldiğinde artık kamplarla idare edilmenin ötesine geçer”
ifadesini kullandı. 100
bin sayısından sonra

hallüyatın ötesindedir”
diye konuştu.
Komşu ülkelere gidenlerin şanslı olduğunu,
Suriye’de kalanların ise
su ve yiyecek bulamadıkları için kedi-köpek
eti yeme konusunda bile
fetva alarak ayakta kalmaya çalıştıklarını belirten Davutoğlu, “İfitiharla
söylüyorum: Böyle bir
insani krize Türkiye kadar sorumlu ve cömertçe yaklaşan herhangi bir
ikinci devlet de olmamış-

Suriye dışına giden
mülteci sayısının 2
milyonu aştığına ve
Türkiye’dekilerin sayısının 600 bine ulaştığına
dikkati çeken Davutoğlu, “Hiçbir konuda şimdiye kadar kırmızı çizgi
ifadesini kullanmadım.
Kullandığım tabir şuydu; psikolojik eşik. Çünkü kastım, artık mülteci
krizinin kontrol edilebilir
bir nitelikten çıkmakta
olduğunun işareti. 100
bin kişiyi kamplarda

kamplar dışında şehirlerde bulunanların sayısının süratle arttığını
belirten Dışişleri Bakanı,
“Şehirlerdekiler, neredeyse kamplardakilerin
2 mislini aşar hale geldi”
diye konuştu.
Söz konusu eşiğin
aşılmasının ardından
uluslararası toplumu
harekete geçirmek için
çok sayıda girişimde
bulunduklarını da anlatan Davutoğlu, son
olarak, Türkiye’nin girişimiyle mülteciler ve insani sorunun Cenevre-2
Konferansı’nın gündeminde bulunması hususunun, Londra’da
yapılan Suriye Halkının
Dostları Çekirdek Grubu Toplantısı’nda kabul
edilen bildiriye girdiğini
kaydetti.
“Hiçbir Suriye toplantısı
yok ki ve olmayacak ki
Türkiye, mülteciler sorununu ve insani konuyu gündeme getirmemiş
olsun” ifadesini kullanan
Davutoğlu, Türkiye’nin
gelecek nesiller tarafından takdirle anılacağını
ancak başta Bm Güvenlik Konseyi olmak üzere,
üzerine düşenleri yapmayanların iyi yad edilmeyeceğini söyledi.
-”En kötüsüne hazırlıklı
olmamız, en iyisini ümit
etmemiz gerekiyor”Vigenin de Suriyeli sığınmacılara ilişkin olarak, Bulgaristan’da da
Türkiye’de olduğu gibi
mülteciler konusunun
gündemde olduğunu

Kırcaali’de ilk kez Türkiye
Cumhuriyeti Bayramı kutlandı
1. sayfadan devam
şunları kaydetti: “Bugün
Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşunun 90. yıldönümü. 90 yıl insanların
hayatında uzun bir süre
ama devletlerin hayatında kısa bir süre. İnşallah,
nice uzun yıllar Cumhuriyetimiz yaşar.90 yıl önce
Tür kiye Cumhur iyeti
kurulduğunda dünyada
başka ideolojiler rövanştaydı. Komünizm, faşizm
rövanştaydı, başka diktatörlükler vardı. Fakat bugün Atatürk’ün ve onun
kurduğu sistemin ne kadar doğru olduğunu hep
beraber görüyoruz, çünkü diğer sistemlerin hiç
birisi artık yaşamıyor.
Cumhuriyetimiz dimdik
hayatta. 90 yıl öncesinden çok daha iyi durum-

dayız, çok daha sağlıklı
durumdayız. Her açıdan,
ekonomik, siyasi, toplumsal açıdan iyi durumdayız. Bizler Türkiye dışında
yaşayan kardeşlerimizle
çok daha yakın görüşüyoruz. İlk defa Kırcaali’de
böyle bir organizasyona
öncülük eden Sayın Müzekki Ahmet başkanlığındaki Türk Kültür ve Sanat
Derneği’ne ve onun değerli üyelerine teşekkür
ediyorum. Bu çok anlamlı
etkinlik. Bugün çok güzel
bir gelenek başladı diye
düşünüyorum. İnşallah,
bundan sonra her sene
Cumguriyet Bayramı’nı
kutlarsınız. Kırcaali’de
kardeşlerimiz, dostlarımız arasında Cumhuriyet
Bayramımızı kutlamamın
ayrıca önemli olduğunu düşünüyorum. Onun

için çok önemsiyorum
bunu. Batı Trakya’dan
kardeşlerimizin de bugün aramızda olmasını ayrıca çok anlamlı
buluyorum. Dolayısıyla hem Yunanistan’da,
hem Bulgar ist an’da,
hem Türkiye’de aynı dili
konuşan, aynı kültürü
paylaşan insanlar olarak bugün burada birlikte olmamız çok güzel
bir manzara. İnşallah,
bu manzara hep devam
eder. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.
Bu vesileyle ulu Atatürk’ü
ve silah arkadaşlarını da
minnetle anıyoruz. Teşekkür ediyoruz! Sağ
olun!”
Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren resepsiyon boyunca Cumhuriyet marşları çaldı.

belirtti. Konuk Bakan
Vigenin, “Biz de kabul
edebileceğimiz mültecilerin sayısı konusunda
kırmızı çizgi belirlemiştik
ancak insanların gelmesini engeleyemezsiniz.
Bu durumda, en kötüsüne hazırlıklı olmamız,
ancak en iyisini ümit
etmemiz gerekiyor. İnsani kriz sorunu, ancak
Suriye’de barışa ulaşıldığında ve insanlar ülkelerine ve evlerine dönebildiklerinde çözülebilir”
diye konuştu.
“Bulgaristan’daki mülteci sayısı Türkiye’yle
karşılaştırıldığında hiçbir şey” ifadesini kullanan Vigenin, bu kavramın kendileri için yeni
olduğunu ve konuyla
nasıl başa çıkılacağını
öğrendiklerini söyledi.
AB Komisyonu’ndan ve
çeşitli uluslararası kuruluşlardan maddi destek
talep ettiklerini anlatan
Vigenin, “Bu yardımın
geleceğini umuyoruz ancak hayallere de kapılmıyoruz. Sonuç olarak,
bu durumla başa çıkmak
bizim sorumluluğumuz”
dedi.
-Türkiye-Bulgaristan
ilişkileriTürkiye ile Bulgaristan
arasında tarihi derinliği
ve ekonomik yoğunluğu
olan özel stratejik ilişkiler
bulunduğunu ifade eden
Davutoğlu, bu çerçevede
iki ülke arasında Yüksek
Düzeyli Stratejik İşbirliği
Konseyi kurulduğunu ve
geçen yıl 17 anlaşmaya
imza atıldığını söyledi.
Bunu daha da ileri taşıma iradesine sahip
olduklarını vurgulayan
Davutoğlu, önümüzdeki
aylarda Bulgaristan’ı ziyaret edeceğini belirtti.
İki ülke arasında yoğun
bir istişari mekanizmanın
olduğunu da kaydeden
Davutoğlu, “Türkiye ile
Bulgaristan, hem NATO
üyelikleri bağlamında ortak ittifak sisteminin üyesi olmak sebebiyle stratejik müttefiktir hem de
coğrafi konumları gereği
doğuya ve batıya açılan
kapılar olması itibariyle.
Türkiye, Bulgaristan için
Asya’ya açılan kapıdır,
Bulgaristan da Türkiye
için Avrupa’ya açılan
kapıdır” dedi.
Bugünkü görüşmelerde
ulaştırma, enerji ve ticaret alanlarında atılabilecek adımları gözden ge-

çirdiklerini, vize işlemleri
ve karşılıklı ziyaretlerin
kolaylaştırılmasını ele
aldıklarını belirten Davutoğlu, Bulgaristan’a
Türkiye’nin AB üyeliğine verdiği destek için
teşekkür ederek, AB ile
yürütülen vize diyaloğu
kapsamında Türkiye ile
Bulgaristan arasında insani geçişlerin çok daha
kolaylaşacağını umduklarını belirtti.
Suriye konusunu da
değerlendirdiklerini aktaran Davutoğlu, insani
krizin, Türkiye, Bulgaristan ve diğer ülkelerdeki
etkilerini ve Suriye’den
mülteci akınının artması nedeniyle Türkiye’den
Bulgaristan’a olabilecek
muhtemel geçişleri ele
aldıklarınıı kaydetti.
-”Bulgaristan,
Türkiye’nin AB üyesi
olma isteğini destekliyor”Konuk Bakan Vigenin de Davutoğlu’nu
Sofya’ya davet ettiğini
belirterek, ilişkilerin son
derece iyi seyrettiğini,
özellikle enerji ve ulaşım altyapısının geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Vigenin,
“Ülkelerimiz birbirleri
için dünyanın önemli
bölgelerine açılan birer
kapı niteliği taşıyor” ifadesini kullandı.
Yasadışı göçmenler
konusunun, ülkesi için
önem taşıdığını ve büyük ölçüde Suriye’deki
krizle de bağlantılı olduğunu belirten Vigenin, iki ülke arasında
konuya ilişkin olarak
güzel bir işbirliği bulunduğunu, sınırın her iki
tarafında da en iyi koordinasyonun sağlanması
için ortak çalışmaların
süreceğini kaydetti.
AB sürecine de değinen Vigenin, “Bulgaristan, Türkiye’nin AB üyesi olma isteğini destekliyor. 22. faslın müzakareye açılması yönündeki
karardan memnunuz.
AB’nin vize serbestliğine ilişkin yol haritası
konusundaki çalışmalarını hızlandırması ve
iki tarafın, geri kabul
anlaşmasını da paralel
şekilde ve aynı zamanda sonuçlandırmasının
gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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Müh. Hasan Azis: Perperikon Kalesi için oy verelim!
Bulgaristan’da en önemli
arkeolojik bulgulara ilişkin
yarışmanın ikinci turu devam ediyor.
Bu bağlamda Kırcaali
Belediye Başkanı Hasan
Azis, Perperikon için oy
verelim çağrısında bulundu. Başkan, bu sebeple
ilçenin tüm sakinlerinin
Perperikon’u desteklemeleri için seferber edildiklerini söyledi. Bu sebeple
en aktif olanlar öğrenci,
şehirde okuyan üniversiteliler ve Belediye çalışanları olduğu anlaşıldı.
Perperikon’u desteklemek
amacıyla özel bir Girişim
Komitesi kurulup kampanyayı yürüttüğü belirtildi.
Hasan
A zis,
“ Bulgar ist an’ın H ar i kalar ı sıralamasında
Perperikon’un tekrar başta olmasını amaçlıyoruz.
Eşi benzeri olmayan eski
Trak Tapınağı bunu hak
ediyor” dedi ve her yıl
120 binin üzerinde turistin Perperikon’u ziyaret
ettiğini vurguladı.
Başkan, “Onların yarısı Kırcaali’de bulunduğu
zaman en az 20 leva bile
harcasa, bu demektir ki
yerel ekonomiye yılda
2-3 milyon leva katkıları
oluyor. Son zamanlarda

Doğu Rodoplara dünyanın dört bir yanından insanlar geliyor, bu yüzden
tarihi ve kültürel yerlerin
çekici olması için elimizden geleni yapıyoruz”
diye yorumladı.
Bu bağlamda Başkan,
tüm ülkeden ve yurt dışından gelen sayısız
turistlerin erişebilmeleri
için uygun altyapı kurulması çabalarını belirtti.
Sayın Azis, bundan 4 ay
önce taş şehrinde arkeolojik araştırmaları yöneten
Prof. Nikolay Ovçarov ile
birlikte Perperikon-Tanrı
ve İnsanların Evi projesi-

ni başlattıklarını hatırlattı. Arkeolojik kompleksin
sosyalleşmesi için 3,8 milyon leva yatırım yapılacak
ve bu da eski anıtın dünya
standartlarına göre sergilenmesini sağlayacak.
Kırcaali Belediye
Başkanı, “Perperikon,
Bulgaristan’da turizm
standardı haline gelecek.
Projenin gerçekleştirilmesinden sonra çağdaş
insan için daha erişilir ve
anlaşılır olacak.
Perperikon yerel ve bölgesel yapıdan daha yüksek düzeyde bir anıt, bu
Bulgaristan’ın Harikaları

sıralamasında da görüldü” diye paylaştı.
Perperikon-Tanrılar ve
İnsanlar Evi projesi kapsamında çok sayıda inşaat işleri, Akropol ve kutsal
sarayı güçlendirme faaliyetleri yapılacak, uygun
altyapı kurulacak. Hıyabanlarda sanatsal aydınlatma sistemi kurulacak.
Başkan, “Şu anda Perperikon yılda 120 bini aşkın kişi tarafından ziyaret
ediliyor, birkaç yıl sonra
onların sayısı çok fazla
artacak” diye vurguladı.
Prof. Ovçarov, “14 yıl
önce Perperikon bir or-

Öğrencilerin kanında kurşun oranı incelenecek
Kırcaali’de üç okulda
çevre kirliliğine neden
olan faktörlerin tespit
edildiği bölgelerdeki
çocuklarda sağlık risklerinin değerlendirilmesi
için biyolojik izleme yapıldı. Araştırma 9-14 yaş
arası 150 çocuğu kapsadı. Araştırma, Bölge
Eğitim Müfettişliği, okul
yönetimleri ve Çocuk ile
Okul Sağlığı Hizmetleri
Dairesi’nden tıp uzmanlarının yardımıyla gerçekleşti.
Ç o c u k l a r d a s a ğ lık
riski değerlendirilmesi yapılması için kirlilik
kaynağına yakın, kirlilik
kaynağından uzak ve
kontrol okul kriterlerine
göre sırasıyla Yordan

Yovkov, Otets Paisiy ve
Petko Raçov Slaveykov
Liseleri seçildi.
Biyolojik izleme yapma

istemleri doğrultusunda
her bir çocuktan iki venöz kan numunesi alındı.
Bu numuneler hematolojik testler (kan sayımı) ve
kandaki kurşun oranını

belirlemek için kullanılacak.
B i yo l o j i k m a l ze m e
Sofya Aleksandrovska

Hastanesi’nin Merkez
Klinik Laboratuarı’nda
incelenecek.
Araştırma her bir öğrenciyle yaşam ortamı,
yaşam biçimi, kalıtsal

faktörlerin var oluşu ve
mevcut sağlık durumuyla
bağlantı tespit edilmesi
üzere anket yapılmasını
da dahil ediyor.
Her bir faaliyet öğrencinin katılımının gönüllü
olması, anonimlik ilkesine uyulması ve önceden
haberdar edilerek izin
alınmasıyla gerçekleştirildi.
Elde edilen veriler Ulusal Halk Sağlığı ve Analizler Merkezi’nde işlenecekler.
Biyolojik izleme, 20082013 Ulusal Çevre ve
Sağlık Programı’nın kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından finanse
edilmektedir.
Kırcaali Haber

2014 yılında yoksulluk sınırı 251 leva olarak belirlendi
Hükümet ülkede şimdiki yoksulluk sınırından daha yüksek gelir
miktarı olarak 2014
yoksulluk sınırını belirledi.
Bu yıl yoksulluk sınırı

241 leva iken 2014 yılında 251 leva olacak.
Yoksulluk sınırının
he s aplanması iç in
her yıl Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün
Bulgaristan’da aile

bütçelerine ilişkin yaptığı araştırmadan elde
edilen veriler kullanılmakta.
Bakanlık Kurulundan
minimum gelirin yeterli hayat standardında

yaşayabilmek için minimum gereksinimlerin
karşılanmasının garanti
edilmesi açısından belirlendiği açıklamasını
yaptılar.
Kırcaali Haber

mandı, etraf köylerden
bile insanlar ona tırmanmıyordu, şimdi ise
Perperikon’da yerel halkın bir bölümüne iş sağlanıyor. 14 yıl içinde kale
sadece Bulgaristan’da
değil, dünyada da ün
saldı. Trakların taş şehri
yeterince ünlü ama konservasyon, restorasyon
ve uygun altyapı kurulmadan onun ihtişamını
gösteremeyeceğiz.
Bu sebepten dolayı artık projeye başlanılması
büyük önem arz ediyor”
diye dile getirdi.
Proje tasarımcısı Mimar M inç o N enç ev,
“Perperikon’a yatırılan
her bir leva, 100 altın
levaya eşit, hatta artık
1000 levaya eşit oldu.
Perperikon gelecek nesiller için korunmalıdır”
diye yorumladı.
Filip Kargon’un yaptığı
sıralamada Perperikon,

dünyadaki ilk 50 anıt
kompleksleri arasında
bulunuyor. Perperikon’u
ziyaret eden en büyük
Yunan arkeologlarından
Prof. Nikolaos Stambolidis de Maçu Pikçu ile onu
kıyaslayarak, hayranlığını
ifade etti.
Kırcaali İlçesinin
ve bölgenin sakinle ri Bulgaristan’ın Harikaları sıralamasında
Perperikon’un birinci olmasında kesin kararlılar.
Bulgaristan’da en önemli
arkeolojik bulgulara ilişkin
yarışmanın ikinci turu birkaç gün sonra sona erecek. İnternet üzerinden
yapılan oylamada 20 eşi
benzeri olmayan arkeolojik yapılar yarışıyor. Oylamaya katılıp Perperikon’u
desteklemek isteyen herkes www.standartnews.
com sitesinde oy kullanabilir.
Kırcaali Haber

Yabancılara Toprak
Satma Yasağı Uzatıldı
Bulgaristan Parlamentosu, ülkede yabancılara
toprak satış yasağını 2020 yılına dek uzattı.
Gün boyu süren şiddetli tartışmaların ardından
ırkçı ve aşırı milliyetçi ATAKA Partisi'nin sunduğu
teklif 240 sandalyeli parlamentoda 171 milletvekilinin oy ile kabul edildi. Kararla ilgili 38 milletvekili aleyhte oy kullanırken, 12 milletvekili çekimser
kaldı.
Başbakan Plamen Oreşarski'nin koalisyon hükü-

metini destekleyen, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin
(HÖH) genel oturuma katılan milletvekillerinin tamamı karara karşı sert tepki gösterdi.
HÖH Lideri Lütvi Mestan, 2007'de Avrupa
Birliği'ne (AB) katılan Bulgaristan'ın bu karar yüzünden AB'den ceza görebileceği uyarısında bulundu.
"Bu karar Bulgaristan milli memfaatlerini tehdit
edecek" diyen Mestan, Anayasa Mahkemesi'nin
bu soruna dikkat etmesi gerektiğini belirtti.
Parlamento Başkanı Mihail Mikov da kararın
neticelerinin AB'nden büyük sorunlar getireceğini
söyledi.
ATAKA Lideri Volen Siderov ise kamuoyu araştırmaların halkın yüzde 70'inin yabancılara toprak
satışına karşı olduklarını beyan ettiklerini söyledi.
Siderov, toprağın Bulgaristan'ın "en değerli stratejik malzemesi" olduğunu savundu.
Kırcaali Haber
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Osmanlı'yı savunan profesöre Bulgaristan'a giriş yasağı
İspanya'da Osmanlı tarihi üzerine çalışan sayılı
akademisyenlerden Prof.
Dr. Miguel Angel de Bunes Ibarra, Osmanlı'yı
savunduğu gerekçesiyle
Bulgar hükümetinin kendisine ülkeye giriş yasağı
koyduğunu açıkladı.
"Bulgar kültürü, dili ve
Bulgaristan'ın bir ülke olarak karakterleri Osmanlı
idaresi süresince mükemmel olarak korundu"
diyen İspanyol Profesöre,
yaklaşık 4 yıl önce Avrupa
Birliği üyesi Bulgaristan'a
giriş yasağı konulduğu ortaya çıktı.
Osmanlı Devleti'nin klasik dönemi üzerinde çalışmalar yürüten Miguel
Angel de Bunes Ibarra,
Cihan Haber Ajansı'nın
(Cihan) sorularını cevapladı.
Balkanlar'da Osmanlı'nın
son dönemlerinde ortaya
çıkan romantik milliyetçi
nefretin halen devam ettiğini aktaran Ibarra, Bulgar
hükümetine aleyhinde iki
kere diplomatik yollardan

şikayette bulunulduğunu
bu yüzden de bu ülkeye
giriş yasağı konulduğunu
aktardı.
Profesör Ibarra, "Balkan
milliyetçiliğinin ortaya çık-

düşüncesine göre, kendi
kültürlerini yok eden bir
imparatorluğa ait olduklarını hatırlattığı için mescitler, köprüler gibi eserlerin yanı sıra arşivleri

ve geri verilmemesi gibi.
Yunanlar da aynı şekilde
davrandı." ifadelerini kullandı.
"Buna milliyetçilik deniliyor ve bu yanlış" diyen

masından sonra Osmanlı
kültürü yok edildi. Balkan
milliyetçileri Osmanlı ve
Türk varlığından rahatsız oluyorlar. Onların

de yok etmeye çalıştılar.
Türkiye'nin de azınlıklara
karşı iyi davrandığı söylenemez, mesela Rumların
mal varlığına el konulması

İspanyol akademisyen,
" Dör t-beş sene önce
Bulgarlar benim için Bulgar hükümetine iki kere
diplomatik yollardan şikayette bulundular. Osmanlı Devleti'ni savunmaktan
dolayı Bulgaristan'a girişim yasak. Avrupa'dalar
ama nefretleri devam
ediyor. Osmanlı yönetiminin oralarda romantik
milliyetçi nefret doğurduğu bir gerçek. Ancak bu;
Bulgar kültürünün, dilinin
ve Bulgaristan'ın bir ülke
olarak karakterlerinin Osmanlı idaresi süresince
mükemmel olarak korunduğu gerçeğini engellemiyor. Bu cümle bana karşı
bir diplomatik şikayete
sebep oldu" şeklinde konuştu.
Osmanlı Devleti, Herkesin Aynı Tip Olması
İçin Dayatmadı
Osmanlı Devleti'nin
klasik döneme göre çok
modern bir siyasi yapıya
sahip olmasının ilgisini
çektiğini kaydeden Prof.
Miguel Angel de Bunes
Ibarra, "Kanuni Süleyman, Selim, II. Selim, III.
Murad'ın zamanındaki
politik yapı çok moderndi. Bu aynı zamanda
Avrupa'daki mevcut siyasi
yapıyı da kırıyordu. Gerçekte Roma dünyasının
organizasyon şemalarına
geri dönüyordu. Topraklar
direkt sultanın olmayıp
sultanın emri altındaki
farklı yapılardaki kuruluşlara aitti. Ve bu çok esnek
bir yapı" yorumunu yaptı.
İspanyol Profesör, sözlerine şu şekilde devam
etti: "Ayrıca Avrupa dünyasında o zamanlar ülke
baştan sona aynı olacak

Şair Ali Durmuş, yeni şiir kitabını tanıttı
Güner ŞÜKRÜ
Ardinolu şair Ali Durmuş, dostane bir ortamda Belite Brezi Turistik
Merkezi’nde Yeşil Orman
adındaki yeni şiir kitabını
tanıttı.
Kitap tanıtımında çok
sayıda yaratıcı, öğretmen,
toplum merkezi faaliyetçileri ve şairin dostları hazır
bulundu. Ayrıca Ardino
Belediye Meclis Başkanı
Sezgin Bayram ve Belediye Başkan Yardımcıları Necmi Hocov ve İzzet
Şaban, Eğitim, Kültür ve
Spor Şube Müdürü Bahar Recebov bu anlamlı
gününde şairi yalnız bırakmadılar.
Kitap tanıtımı Ardino
Sonbahar Kültür Günleri
kapsamında Ardino Belediyesi tarafından düzenlendi.
Türkçe basılan kitapta
şair, çocuk şiirleri yanı
sıra özdeyiş ve bilmecelere de yer vermiştir.
Tanıtım Alev Dergisi
sahibi Emel Balıkçi tarafından yönetildi. Balıkçı,
Yeşil Orman kitabında
yer alan eserler hakkında
yorum yaptı. Kitap okurunu çocukların masum
dünyasına götürdüğünü
belirtti.
Selahidin Karabaşev,
kitapta çeşitli konularda
çocuk şiirlerinin bulunduğunu kaydetti.
Alev Dergisi’nin Genel

Yayın Yönetmeni Mehmet
Alev, “Bir kitabın kalınlığına bakılmaz. Önemli olan
içeriğidir. Yeşil Orman
Bulgaristan Türk Edebiyatında gereken yerini
alacaktır. Bu kitap sadece

teşekkürlerini sundu. Şair,
“Çocuk dünyası o kadar
ilginç ki, oraya girdiğinde
bir daha çıkamıyorsun.
Onların dünyası en temiz”
diye ifade etti.
Yeşil Orman güldeste-

çocuklara yönelik değil,
yetişkinlere de mesajlar
içeriyor. Usta kalemiyle
Ali Durmuş bizi ormanda
hayvanların ve bitkilerin
sürdüğü hayata duyarlı
yapıyor” diye konuştu.
Emekli öğretmen Dilaver
Recebov, kitabın doğa ile
insan arasındaki bağlantıya ilişkin bir mesaj olduğunu ifade etti.
N a zi f S a d et t i n, A li
Durmuş’un usta kalem
olduğunu ve Ardino’nun
Fahri Vatandaşı Unvanı’na
önerilmesi gerektiğini savundu.
Ali Durmuş, kendisine
yönetilen soruları cevapladı, tanıtımda bulunanlara
imzalı kitabını hediye etti.
Ardino Belediye yönetimine tanım konusunda yardımcı olmalarından dolayı

si, Haskovo Select Print
Yayınevi’nde basılmıştır.
Baskıya Belediye yayını olan Ardino’nun Sesi
gazetesinin Genel Yayın
Yönetmeni Saffet Eren
tarafından hazırlanmıştır. Kapak tasarımı yerli
ressam Angel Bankov’a
aittir.
Ali Durmuş, 1940 yılında
Nenkovo köyünde dünyaya gelmiştir. Kırcaali Türk
Pedagoji Okulu’ndan mezun oldu. Daha sonra Sofya Üniversitesi Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümü’nde
yüksek eğitimini tamamladı. Yıllar boyu Ardino
yöresinde öğretmenlik
yaptı.
Ye ş i l O r m a n , A l i
Durmuş’un ikinci eseridir.

şekilde devletler oluşturuluyordu. Yani tüm
vatandaşların, kendisini
yöneten kral gibi olması
gerekiyordu. Mesela bu
Almanya'daki dinler savaşını açıklıyor. Bir bölgedeki prensin nasıl olması
gerektiğini belirliyor; Protestan veya Katolik. Osmanlı İmparatorluğu bunu
mesele etmiyor ve tebanın kim olduğuna önem
vermeyip imparatorluğun
idaresi için yararlı olana
önem veriyor ve siyasi
birlik oluşturuyor. Bu açıdan bu yapı çok akıllıca
ve modern."
O smanlı'nın ekono mik temellerinin o kadar
sağlam olmadığını ve en
büyük hatasının da bu
olduğunu savunan Ibarra, "Daha sonra sistemin
yozlaşması ve her şeyden
öte imparatorluğun Cezayir, Bulgaristan, Bosna
gibi farklı birçok bölgesindeki bağımsızlık süreçleri Türkler hakkında kara
efsane doğuruyor ve bu
halen devam ediyor. Osmanlı devleti hakkında
hakim olan görüşler genelde negatif ama bu gerçek değil ve hele hele 16.
ve 17. yüzyıllarına bakacak olursak Osmanlı çok
ciddi ve çok ilgi çekici bir
konu. Belki 18. yüzyıldan
sonrasını tartışabiliriz"
diye konuştu.
İspanyollar Türklerle
Arapları Ayırt Edemiyor
İspanya'daki Osmanlı
çalışmalarına dair bilgi
veren Profesör Miguel
Angel de Bunes Ibarra,
"İspanya'da Osmanlı çalışmaları neredeyse yok.
Osmanlı tarihi üzerine uzman yok ve Türkçe bilen
insan da yok. Yavaş yavaş
ilgi artıyor ama ne yazık
ki hiçbir İspanyol üniversitesinde Osmanlı tarihi
üzerine ders yok. Çünkü
burada 10 sene öncesine
kadar Osmanlı ve Türk tarihi sadece hikayelerden
oluşuyordu. İspanyolların
ilgisi daha çok İspanya ve
yakın Avrupa'ya yönelik.
Türkiye, doğu olmasa da,
bize göre doğuda olduğu
için orası fanteziler dünyası vs. miti devam ediyor." dedi.
İspanyolların son dönemlerde döner kebap ve
spor sayesinde Türkiye'yi
tanımaya başladığını aktaran Ibarra şunları söyledi: "İspanya'daki ders
kitaplarında Osmanlılar
kötü adamlar olarak öğretiliyor. Osmanlı doğu olarak kabul edildiği için ders
kitaplarında çok geçmiyor

ve bilenler de İnebahtı
Savaşı'ndan dolayı biliyor.
Ve o savaşta iyiler biziz
ve Türkler kötü. İspanyollar bir Arap Müslüman
ile Türkü ayırt edemiyor.
İspanyol kültüründe, dini
ile ulusal kimliği özdeşleştirme eğilimi var. Son
zamanlarda döner kebap
sayesinde biraz fark etmeye başladılar. Turizm,
futbol ve basketbol da İspanyolların Türkleri Araplardan ayırt etmesine büyük katkısı oldu."
Beyaz Kablo Üreten
Fabrika Kapandı
Profesör Ibarra, İslam
tarihi üzerinde çalışırken
birçok arşivin Osmanlıca olduğunu görmüş ve
daha sonra Osmanlıca
ve Türkçe öğrenmeye karar vermiş. Dil öğrenmek
için Türkiye'de yaklaşık
4 sene kalan Miguel Angel Ibarra, "Oraya giden
İspanyollar Türk dostu
oluyor ve buraya gelen
Türkler de aynı şekilde
İspanya dostu oluyor"
değerlendirmesinde bulundu.
" Tür k lere rağmen
Türkiye'yi çok seviyorum."
diyen Profesör İbarra gülerek başından geçen bir
hadiseyi şöyle anlattı: "Bir
keresinde elektrik kablolarında arıza çıkmıştı ve
bir elektrik tamircisi geldi.
Elinde sarı kablo vardı ve
ben "beyaz var mı?" diye
sordum. O da, "Hayır, beyaz kablo üreten fabrika
kapandı" cevabını verdi.
Nasıl böyle bir bir şeye
inanmamı beklersin? Bu
tipik Türk hareketi."
Galatasaray taraftarı
olan İspanyol akademisyen, Türkiye ile İspanya
arasındaki benzerliklere
dikkati çekerek, "Her iki
ülkede de güneş var ve
neredeyse tüm Avrupa'nın
yaşlılarını barındırıyoruz.
İki ülkeye gelen Avrupalılar gibi, bu ülkelerin insanları da ırkçılıktan uzak,
yemekleri güzel, futbolda
ve teniste yendiğimizde
gururlanıyoruz. Sonra da
tüm gün kendimizi eleştirmekle geçiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.
İspanya'nın prestijli
CSIC (Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas) araştırma kurumunda görevli Profesör
Miguel Angel de Bunes
Ibarra'nın, 16. yüzyıl yazarlarının Osmanlı hakkındaki düşünceleri üzerine yazdığı en son kitabı
yakında Oxford yayınlarından çıkacak.
Cihan Haber Ajansı
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Bulgaristan’da Anadili Eğitimi Sorunları Devam Ediyor
Nüfusu 7,34 milyon olan
Bulgaristan’da “mecburi
seçmeli ders” olarak verilen anadil eğitimine karşı
ilgi hızla azalıyor.
Eğitim Bakanı Prof. Dr.
Aneliya Klisarova’nın yardımcılarından Atanaska
Teneva, AA muhabirinin
sorusunu yanıtlarken, 1
milyon 400 bin Türk ve
Müslümanın yaşadığı
ülkede anadil eğitiminin
geri planda olduğu söyledi.
Öğretim süreci ve müfredatın denetiminden
sorumlu Teneva, aralarında Türkçe dersinin de
yer aldığı anadilde eğitim
programlarına katılan
öğrenci sayısı konusunda bilgi vermezken “Bu
tür derslere karşı ilginin
her yıl gittikçe azaldığını
tespit etmiş bulunuyoruz”
dedi.

Bazı uygulama materiyellerinde yeni kitaplar
hazırlanmasına rağmen
devlet okullarında Türkçe
derslerinde 1994 yılında
basılmış kitaplar kullanı-

lıyor.
-”Mecburi-seçmeli”
dersAnadili Bulgarcadan
farklı öğrenciler bu alandaki eğitimini “mecburi-

Burgaz Başkonsolosu Akyol: "BULTİŞAD,
Edirneli İşadamları İçin Büyük Fırsat"
Burgaz Başkansolosu Niyazi Evren Akyol,
Şumnu'da kuzeydoğu
Bulgaristan-Türk İş adamaları Derneği (BULTİŞAD) kurulduğunu belirterek, bunun Edirneli iş
adamları için büyük bir
fırsat olduğunu söyledi.
Başkonsolos Akyol,
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO)'nı
ziyaret ederek, Yönetim
Kurulu Başkanı Recep
Zıpkınkurt ve Başkan
Yardımcısı Cavit Duvan
ile bir araya geldi.
Bulgaristan'a en yakın
sınır illeri olan Edirne ve
Kırklareli'ye tanışma ziyaretleri gerçekleştirdiğini söyleyen Başkonsolos Niyazi Evren Akyol,
Burgaz ilinin Bulgaristan ekonomisine katkısı
olan ikinci il olduğunu
ifade etti. Akyol, Edirneli
iş adamları ile Burgazlı iş adamları arasında
ticari ilişkileri geliştirme
noktasında yardıma hazır olduğunu, Türkiye'nin
her alanda Bulgaristan
ile ilişkilerini geliştirmek
istediğini belirtti.
Başkonsolos Akyol konuşmasında Türk yatırımcılarını bölgeye çekmek, ticari ilişkileri geliştirmek ve Türkiye'den
gelecek olan yatırımcıların bürokratik işlemlerde
zamanında gerekli yardımda bulunmak ama-

cıyla Şumnu'da kuzeydoğu Bulgaristan -Türk
İşadamaları Derneği
(BULTİŞAD) kurulduğunu belirtti. Dernek
hakkında bilgiler veren
Akyol, "Alkomet şiketinin sahibi Fikret İnce'nin
girişimiyle kurulan Derneğin Türk işadamları
ağırlıklı şimdilik 24 üyesi
var. BULTİŞAD Edirneli
işadamları için büyük fırsat" şeklinde konuştu.
ETSO Başkanı Recep
Zıpkınkurt ise, Başkonsolos Akyol'un Odaya
yaptığı ziyaretten dolayı
memnuniyetini dile getirerek görevinde başarılar diledi. Bulgaristan'da
Edirneli yatırımcıların olduğunu, yatırımcı sayısını arttırmak için Edirne
Ticaret ve Sanayi Odası
olarak çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen
Zıpkınkurt, "Bulgaristan
ve Burgaz şehrindeki
yatırım ve işbirliği fırsatlarını bizlerle paylaşma-

nızı isteriz. Bulgaristan
yatırıma için uygun bir
ülke. Sınır komşumuz
olan Bulgar istan'da
Edirneli işadamları olarak yatırım fırsatlarını
değerlendirmeliyiz" diye
konuştu.
BULTİŞAD'ın kurulmasının da iş adamları
için memnuniyet verici olduğunu söyleyen
Zıpkınkurt:"Böyle derneklerin kurulması bizler
için sigorta görevi görecek. İşadamları bu dernek sayesinde partnerlerini tanıma fırsatı bulacaklar. Bulgaristan'da
yatırım yapmak isteyen
ve oradaki işadamları
ile işbirliği yapmak isteyen işadamlarımıza yardımda bulunacaklardır"
dedi.
G ör üşme sonunda
Başkan Zıpkınkurt, Başkonsolos Akyol'a günün
anısına hediye takdim
etti.
İhlas Haber Ajansı

seçmeli ders” aile içinde
konuştukları dili haftada 4
saat uzman pedagoglardan öğrenebiliyor. Uygulamaya göre öğrenciler,
diğer alternatif derslerin
arasından mecburi olarak, ek bir ders seçebiliyorlar.
Eğitim yasasına göre
bir anadil eğitim sınıfının
oluşturulması için en az
10 öğrencinin ilgili dersi
seçmesi gerekiyor. Yeterli talep olduğunda okul
yönetimi böyle bir sınıf
oluşturmak üzere eğitimi
yapacak uzman bulma
kararı verebiliyor.

Programda mecburiseçmeli derslerin arasında Türkçenin yanı sıra
Romanca, Ermenice, İbranice, diğer tüm batı dilleri ve bilişim teknolojiler
gibi dersler de yer alıyor.
Yasal düzenlemelere rağmen Bulgaristan’da 1992
yılından bu yana uygulanan anadilde eğitime katılan öğrencilerin sayısı
gittikçe azalıyor.
-114 binden 7 bine
doğru
Uluslararası Azınlık ve
Kültürel İletişimleri Araştırma Merkezi’nin yaptığı
son araştırmasına göre
1992′de Bulgaristan’da
114 bin öğrenci Türkçe
derslerini tercih ederken,
2011 yılında sayısı 7 bine
düştü. Kurumun araştırmasına göre Bulgaristan
zamanla Türk ve Müslümanların ekonomik göçü
Türkiye’den Avrupa ülkelerine doğru yön değiştirince, gurbetteki veliler
çocuklarına Türkçe yerine bulundukları ülkenin
dilini “mecburi-seçmeli
ders” olarak seçmelerini
tavsiye ediyorlar.
Başbakan Plamen Oreşarski Hükümeti’ni kurduran Bulgaristan Sosyalist
Partisi (BSP) ile koalisyon
ortaklığı yapan, üyelerinin

çoğunluğunu Türklerin
oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH),
12 Mayıs’ta yapılan genel
seçim propagandasında
anadilde eğitim sorununu
kampanyada ön plana çıkartmıştı. 240 sandalyeli
mecliste 36 kişilik grubu ile iktidar ortağı olan
HÖH, seçim sonrası konuyu bir daha gündeme
getirmemişti.
Bu arada Eğitim ve Bilim Bakanı Prof. Dr. Aneliya Klisarova, TürkiyeBulgaristan sınırını
kaçak yoldan geçerek
Bulgaristan’a giren Suriyeli sığınmacıların 138
çocuğu ile ilgili gerekli
eğitim hazırlıkların yapıldığın belirtti.
Mülteci Entegrasyon
Merkezleri ve Soyfa Kliment Ohridski Üniversitesi ile temasa geçen bakanlık, Suriyeli çocukları
için uygun Arapça anadil
öğretmenlerin bulunması
için de gerekli girişimlerinde de bulunduğu öğrenildi.
Belirli düzeyde Bulgarca
öğrendikten sonra Suriyeli çocukların Bulgar
okullarında entegre edilmeleri öngörülüyor.
Anadolu Ajansı

Avrupa Parlamentosu, Tütün
Ürünleri Direktifini onayladı
Avrupa Parlamento sunda birkaç aydır süren
tartışmalardan sonra milletvekilleri yeni AB Tütün
Ürünleri Direktifi’ni onayladı. Değişikliklere göre
sigara yapımında mentol
ve başka hammaddelerin kullanımına yasak
getiriliyor. Fakat Avrupa
Parlamentosu’nun direktifi düzeltmesiyle tütün
türleri arasında fark yapılabilinecek. Bu şekilde
Bulgaristan’da büyük ölçüde yetiştirilen oryantal
cins tütün üreticilerin hakları savunmuş oluyor.
Sigara kutularında ön ve
arka tarafını yüzde 65’e
kadar kaplayacak şekilde büyük yazılarla sağlık
uyarıları bulunacak. Elektronik sigaraların satışına
da kısıtlama geliyor.
Avrupa Parlamentosu
milletvekilleri nedenlerini
izah ederken, elektronik sigaraların da nikotin
içerdiğini ve diğer sigaralar kadar insan hayatı
için tehlikeli olduğunu ileri
sürdüler.

Bu önlemlerle gençler
arasında sigaraların celbedici halinin kısıtlanması
amaçlanıyor. AB’nin verilerine göre sigara kullanımından kaynaklanan hastalıklar yaklaşık 25 milyon
avroya mal oluyor ve 700
bin kişiyi kapsıyor.
Avrupa Ekonomi ve Sosyal Konseyi üyeleri sağlığın birinci yerde olmasıyla
birlikte sigara içilmesine
getirilen kısıtlamaların
ekonomi yönlerinin de
unutulmaması gerektiği
şeklinde yorum yaptılar.
Sektörde yaklaşık 1,5
milyon kişinin çalıştığını,

bazı kırsal kesimlerde ise
tütün yetiştirmenin tek
geçim kaynağı olduğu
belirtildi. Şu anda AB’nde
her yıl 250 bin ton tütün
üretiliyor. Bu işi yapanların 400 bin kişiden fazla
oldukları belirtildi.
Örgütten daha sert düzenlemelerin çözüm olmadığını ve daha büyük
sorun olacak sigara kaçakçılığına yol açacağını
dile getirdiler. Şu aşamada AB ülkelerinin artık yılda sigara kaçakçılığından
10 milyar avro kaybettikleri anlaşıldı.
Kırcaali Haber
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T.C. Filibe Başkonsolosluğu, Cumhuriyet
Bayramı Resepsiyonu Düzenledi
29 Ekim’de T.C. Filibe
Başkonsolosluğu, Türkiye
Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 90.yıldönümü münasebetiyle Dedeman Trimontium Princess otelinde
resepsiyon düzenledi.
Resepsiyona Filibe Başkonsolosluğun görev bölgesinden çok sayıda milletvekili, vali ve yardımcıları, belediye ve meclis başkanları,
meclis üyeleri, parti, dini
topluluk, kurum ve kuruluş, sivil toplum örgütleri, iş
dünyası temsilcileri, basın
mensupları ve vatandaşlar
davetli olarak katıldılar.
Ev sahibi konumundaki T.
C. Filibe Başkonsolosu Şener Cebeci ve eşi Fatma
Taşan Cebeci, davetlileri
bir bir kapıda karşılayıp 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı
tebriklerini kabul ettiler.
Sayın Şener Cebeci yaptığı selamlama konuşmasında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşunun 90.yıldönümü
münasebetiyle düzenlediğimiz resepsiyona hoş geldiniz, şeref verdiniz. Türkiye
bildiğiniz gibi Osmanlı İm-

paratorluğunun çöküşünden sonra zor günlerin ardından ulu Mustafa Kemal
Atatürk’ün önderliğindeki
inançlı ve muktedir kadro
tarafından tam 90 yıl önce
1923 yılında kurulmuştur.
Bu ekibin kurduğu sağlam yapı üzerinde bugün
siyasi, ekonomik, askeri,
eğitim, kültür, sanat ve toplumsal gelişim alanlarında

Kırcaali Haber Gazetesi’nin

2014 yılı için abone kampanyası
devam ediyor!

******

büyük atılımlar yapmış,
modern bir ülke işlenmektedir. Bugünlere gelmemizi

sağlayan Cumhuriyetin kurucusu ulu önder Atatürk’ü,
silah arkadaşlarını, aziz

Bulgaristan'da antidemokratik ideoloji propagandası yapmak, yasa
dışı İslam Vakfı'na üye
olmak ve dini temele dayalı nefret yaydıkları gerekçesiyle yargılanan 13
din adamının yargılandığı
dava devam ediyor.
Pazarcık İl Mahkemesinde görülen davanın

bugünkü duruşmasında şahit olarak dinlenen
imam Süleyman Çelebi,
Savcılığı ülkedeki Müslümanlarla alay etmekle
suçladı.
Çelebi, 2009 yılında
Suudi Arabistan Eğitim
Bakanlığının İstanbul'da
düzenlediği bir seminere katılarak, Türkiye'den

şehit ve kahramanlarımızı
bu vesileyle minnet, rahmet ve şükranla anıyoruz.
Cumhuriyetimizin kurucusu
Atatürk, 1913-1915 yılları
arasında Sofya’da Askeri
Ataşe olarak görev yapmış
ve Bulgar halkına karşı daima iyi duygular beslemiştir. Bugün ülkelerimiz NATO
bünyesinde ittifak, AB çerçevesinde de ortaklık ilişkisine sahiptir, hepsinden
önemlisi dost ve komşu
ülkelerdir. Her alanda hızla gelişen ilişkilerimizin ve
dostluğumuzun hepimizin
el birliği ve katkılarıyla çok
daha ileri seviyeye ulaşacağına olan inancımız tamdır.
Davetimize icabet ettiğiniz
için hepinize teşekkür eder,
saygılarımı sunarım” dedi.
Resmiye MÜMÜN

13 Din Adamının Yargılandığı Dava Devam Ediyor

Kırcaali Haber Gazetesi

her hafta evinize gelmesini
istiyorsanız,
15 Aralık 2013 tarihine
kadar en yakın Postane’de
abone olabilirsiniz!
ABONE KAT. NUMARASI: 2454

Bulgaristan'a para getirip getirmediğine ilişkin soru üzerine Çelebi,
"Bulgaristan'daki Müslüman toplumu bu davanın
başlamasıyla tüm kurumlara kırgın. Kimse kimseye saldırmıyor. Size bir
tokat vurduysam kendinizi
savunacaksınız değil mi.
Hangi din için olursa olsun, nereden para gelirse
gelsin, kimseyi korkutmamalı çünkü Bulgaristan'da
aşırı akımlar yok" dedi.
Aralarında Pazarcık,
Smolyan ve Blagoevgrad illerinden imamların da bulunduğu 13 din
adamı hakkında 18 Eylül
2012'de başlatılan davanın bir sonraki duruşması
12 Aralık'ta yapılacak.
Anadolu Ajansı
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