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Kırcaali'de 1200 Kişilik Cami İnşa Edilecek
Kırcaali’de bin 200 kişi 

kapasi te l i ,  müf tülük, 
Kur’an kursu ve diğer sos-
yal donatılar bulunacak 
külliye özelliklerine sahip 
bir cami yapılacak.

Kırcaali Belediye Başka-
nı Hasan Azis, AA muha-
birine yaptığı açıklamada, 
kentte cami yapımı için 
2006 yılından bu yana 
yoğun çaba harcadıkları-
nı söyledi.

Önce 3 bin 500 metre-
kare bir alan bulduklarını 
belirten Azis, bunun ar-
dından hem proje çizdir-
me çalışmalarına ağırlık 
verdiklerini hem de ço-
ğunluğu Türk ve Müs-
lüman olmayan meclis 
üyelerine, inşaat izniyle 
ilgili kararı imzalattıkları-
nı anlattı. Bulgaristan’da 
cami inşaatı için izin al-
manın önemli bir mese-
le olduğunu vurgulayan 

Azis, sorunları yüzde 99 
oranında çözdüklerini ve 
inşaat aşamasına geldik-

lerini dile getirdi.
A z i s ,  K ı r c aa l i ’n i n , 

Bulgaristan’da en fazla 

Türk ve Müslüman nü-
fusun yaşadığı kent ol-
duğuna dikkati çekerek, 
“Kırcaali ’deki camiler 
yetersiz. Özellikle cuma 
günleri ve bayramlarda 
cemaat, namazlarını dı-
şarıda kılmak zorunda ka-

lıyor. Yağmurlu ve soğuk 
havalarda cemaatin işi 
daha da zorlaşıyor” dedi.

Ülkede yürürlükteki ya-
salarına göre kaba inşaa-
tın 5 yılda tamamlanması 
gerektiği bilgisini veren 
Azis, bunun için cami ya-
pımında gerekli parayı bu-
labilmek amacıyla yoğun 
çalıştıklarını bildirdi.
C a m i  i n ş a a t ı n a 

Türkiye’den destek
Camiyi en kısa sürede 

tamamlamayı arzuladık-
larını ifade eden Azis, 
“Caminin projesi ve inşaat 
izni tamamlandı. En kısa 
sürede kazmayı vurma 
arzusundayız. Aslında bu 
camiyi zorlansak da ken-
di yerel kaynaklarımızla 
yapabiliriz ancak Türki-
ye ile yapmak istiyoruz. 
Görüşmelerimiz sürüyor. 
İnşallah en kısa sürede 
sonuca ulaşırız” ifadesini 
kullandı.

Destek konusunda hem 
Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Alte-
pe hem de Diyanet İşleri 

Başkanlığı yetkilileriyle 
görüştüklerine değinen 
Azis, bunun önemli ve 
kapsamlı bir proje oldu-
ğunu kaydetti. Altepe’nin, 
“Üzerimize düşen ne var-
sa yaparız” dediğini, Diya-
net İşleri Başkanlığından 
da olumlu yanıt bekledik-
lerini aktaran Azis, il mer-
kezi ve köylerdeki cami ile 
mescitlere gerekli desteği 
verdiklerini sözlerine ekle-
di.

Cebel Belediye Başka-
nı Bahri Ömer ise projesi 
tamamlanan Kırcaali Mer-
kez Camii Külliyesi ve Kül-
tür Merkezi’nin yapılması 
halinde buradan ağırlıklı 
olarak gençlerin faydala-
nacağını belirterek, “Bu 
projeyi çok önemsiyoruz. 
Bizim kuşak İslam dinini 
ancak annesinden, baba-
sından öğrendi. İnşallah 
bu proje hayata geçtiğin-
de gençlerimiz yüce İslam 
dinini daha sağlıklı öğre-
necek” diye konuştu.

           Anadolu Ajansı
Ana dilde seçim propagandası teklifi
İktidardaki sosyalist-

ler, seçim kanunu ile 
ilgili ülkedeki Türkleri 
ilgilendiren bir tasarıyı 
parlamentoya sundu. 
Ancak şu anda ana 
dilde propaganda ya-
sağının kaldırılması zor 
görünüyor.
İktidardaki Bulgaris-

tan Sosyalist Partisi’nin 
(BSP) parlamentoya 
sunduğu seçim yasa 
tasarısı tartışılıyor. Ta-
sarıdaki iki konu, ülkede 
yaşayan yaklaşık bir mil-
yon Türk ve Türkiye’deki 
yüzbinlerce Bulgaristan 
vatandaşı göçmeni ya-
kından ilgilendiriyor.
Seçim yasa tasarında 

Türkler açısından önemli 
olan birinci konu, seçim 
propagandası dönemin-
de siyasi partiler tarafın-
dan düzenlenen miting 
ve toplantılarda ülkenin 
resmi dilinden farklı bir 

dilde propaganda yasa-
ğının kaldırılması.
Mevcut yasaya göre, 

örneğin Türklerin en 
yoğun yaşadığı Kırcaali 
bölgesinde bir Türk kö-
yünde Türk bir siyasetçi-
nin seçmene ana dilinde 
hitap etmesi yasak.
Tasarıda bu yasağın 

kaldırılmasına ilişkin 
madde bulunmuyor.
Türkleri yakından ilgi-

lendiren ikinci konu ise 
yurtdışında yaşayan 

vatandaşların oy kulla-
nabilmek için seçim gü-
nünden geriye dönük 
olarak altı ay boyunca 
Bulgaristan’da ikamet 
etmiş olmaları şartı. Bu 
şart, Türkiye’de yaşa-
yan ve çifte vatandaş-
lığa sahip yüzbinlerce 
Bulgaristan Türkünün 
Bulgaristan’daki doğum 
yerlerine gelerek oy kul-
lanmasını engelliyor.

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis ve Yüksek İslam Şura Başkanı Şabanali 
Ahmed T.C. Filibe Başkonsolosluğunu ziyaret ettiler.
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Bulgaristan’da Azınlık Sorunu ve HÖH
Türk azınlık toplumu 

üyelerinin ağırlıkta olduğu 
Bulgaristan’daki Hak ve 
Özgürlükler Hareketi’nin 
(HÖH) 19 Ocak 2013 ta-
rihinde yapılan 8. Olağan 
Genel Kurulunda Parti 
Lideri Ahmet Doğan’ın 
silahlı saldırıya uğra-
ması, bu ülkedeki siyasi 
durumun yeniden gün-
deme taşınmasına yol 
açtı. Doğan’ın saldırıdan 
yara almadan kurtulma-
sı ne kadar önemli ise 
olayın faili olarak yakala-
nan Türk kökenli Oktay 
Enimehmedov’un kim 
ya da kimler tarafından 
yönlendirildiğinin ortaya 
çıkarılması da bir o kadar 
önemlidir. Sanığın eylemi-
ni HÖH liderini öldürmek 
için değil, “dokunulmaz ol-
madığını göstermek” için 
gerçekleştirdiğini ifade 
etmesi uzun süredir Türk 
azınlık siyasetinde yaşa-
nan çatallaşma tartışma-
sını daha da alevlendirmiş 
oldu.

Hak ve Özgürlükler 
Hareketi’nin Bulgar Si-
yasetindeki Konumu

 1984 yılında Todor 
Jivkov'un totaliter reji-
mi tarafından başlatılan 
etnik temizlik siyaseti-
nin bir sonucu olarak 
350 binden fazla Türk, 
Bulgaristan’daki toprak-
larını ve mülklerini geri-
de bırakarak Türkiye’ye 
sığındı.1989 yılına kadar 
devam eden bu politika 
kapsamında zorla Bul-
garlaştırma uygulamaları 
sonucu, kişi isimleriyle 
birlikte yer isimleri de de-
ğiştirildi. Asimilasyona di-
renenler ise “Belene” adı 
verilen işkence ve ölüm 
kampında insanlık dışı 
eylemlere maruz kaldı. 
Yaşanan trajediden son-
ra Bulgaristan’daki Müs-
lüman Türk azınlığın hak-
larını savunmak amacıyla 
22 Aralık 1989’da kurulan 
Ahmet Doğan liderliğinde-
ki HÖH, 1990’da yapılan 
Parlamento Seçimleri’nde 
23 milletvekilli çıkararak 
üçüncü parti oldu.

 Bulgar siyasetinde uzun 
süre anahtar parti konu-
mundaki yerini koruyan 
HÖH, 2001-2009 döne-
minde iktidar ortağı olarak 
ciddi bir seçmen desteği 
elde etti. Bu süreçte Müs-
lüman azınlığın beklenti-
lerini karşılamada yetersiz 
kalan HÖH içerisinde Ah-
met Doğan’ın tek adam-
lığına ve partideki tek 
sesliğe karşı yoğun eleş-
tiriler yapıldı. İktidar orta-
ğı olduğu dönemde HÖH 
yönetiminin Türk azınlı-
ğın haklarını yeterince 
koruyamadığı, eski rejim 
döneminde kilit görevleri 
olan kişilerin partide hala 

söz sahibi olduğu ve Türk 
yerleşimlerinin bulunduğu 
bölgelerdeki ekonomik 
sefaletin önlenmesi için 
hiçbir şeyin yapılmadığı 

gibi birçok olumsuzluktan 
söz edildi.

 Aşırı milliyetçi Ataka 
Partisinin güçlenmesiyle 
birlikte Müslüman azın-
lığa yönelik artan baskı 
politikasına karşı HÖH 
etkili bir mücadele or-
taya koyamadı. Nihayet 
Temmuz 2009’daki son 
seçimlerle birlikte muha-
lefete gerileyen HÖH, çok 
sesli bir yapıya dönüşmek 
için gerekli adımları at-
mada isteksiz davranın-
ca kurucularından Kasım 
Dal istifa etti ve HÖH’ten 
ihraç edilen Korman İs-
mailov ile birlikte Hürriyet 
ve Şeref Halk Partisini 
kurdu. Ahmet Doğan’a 
yönelik suikast girişimi-
nin, Bulgaristan’daki Türk 
azınlık toplumunun siyasi 
temsil arayışlarının yo-
ğunlaştığı dönemde ger-
çekleşmesi ise çeşitli spe-
külasyonları beraberinde 
getirdi.

 Çözülme ya da Bütün-
leşme

 Yaklaşık 23 yıllık siyasi 
tecrübeye sahip olan Bul-
garistan Türklerinin kendi 
içlerinde yaşadığı sorun-
ların gerisinde yenilikçi-
gelenekçi çekişmesinin 
izleri bulunuyor. Deği-
şime direnen eski tüfek 
siyasetçilerin parti yöneti-
mini bırakmak istemeyişi, 
bölünme riskini artırıyor. 
Bulgaristan Türklerinin 
sadece azınlık haklarının 
elde edilmesi için değil 
aynı zamanda ülkenin bir 
bütün olarak geleceğini 
ilgilendiren siyasi ve eko-
nomik sorunlarına çözüm 
üretebilmesi bakımından 
tutarlı bir siyasi perspek-
tife ihtiyacı var. Ancak ge-
niş halk kitlesine ulaşma-
nın ve kuşatıcı bir politika 
izlemenin ön koşulu ilkeli 

ve kararlı bir politik duruşa 
sahip olmaktan geçiyor.

 Son yıllarda görüş ay-
rılıklarıyla birlikte ciddi 
çözülmelerin yaşandığı 

Türk azınlık siyasetinin 
güç kaybetmesi, Bulgar 
siyasetindeki boşluğu gi-
derek daha fazla oranda 
aşırı sağcı grupların dol-
durmasına yol açacaktır. 
Bu yüzden azınlık siyase-
tine yön veren gelenek-
çi çevrelerin bir yandan 
Borisov’u, diğer taraftan 
Erdoğan’ı idare etmeye 
çalışarak bir tür denge 
politikasını sürdürmesi, 
önümüzdeki süreçte pek 
mümkün görünmüyor. 
Zira Bulgaristan’ı bekle-
yen siyasi ve ekonomik 
istikrarsızlık tehlikesin-
den fazlasıyla etkilene-
cek olan Türk azınlığın 
kendi ayakları üzerinde 
durabilmek için öncelik-
le gerçek bir dönüşümü 
arzu etmesi gerekiyor. Bu 
yüzden Müslüman Türk 
azınlığın siyasi aktörleri, 
Bulgaristan’ın insan hak-
ları hukukuna dayalı bir 
siyasal sisteme geçişine 
destek olmalı ve temel öz-
gürlükler alanının genişle-
tilmesi yönünde bütüncül 
bir politika izlemeye çalış-
malıdır.

Bulgar Siyasetinin 
Azınlık Hukuku ile İm-
tihanı

Bulgaristan Parlamen-
tosunun 11 Ocak 2012 
tarihinde almış olduğu 
kararda,1980'lerde sözde 
“Uyanış süreci” adı altında 
Müslüman azınlığa karşı 
uygulanan asimilasyon ve 
etnik temizlik politikasını 
kınaması, demokratikleş-
me açısından umut verici 
bir gelişmeydi. Bu kınama 
bildirgesinde; "360 binden 
fazla Türk kökenli Bulgar 
vatandaşının sınır dışı 
edilmesini, totaliter rejimin 
uyguladığı bir etnik temiz-
lik olarak kabul ediyoruz” 
ifadelerine yer verilmişti. 

Karar, geç kalınmış olsa 
da Bulgaristan'ın karan-
lık geçmişi ile yüzleşme-
si ve adalet arayışlarının 
önün açması bakımından 

önemli bir gelişme olarak 
kabul edilmektedir. Bulga-
ristan Parlamentosunun 
asimilasyon sürecini kı-
nayan kararının bir anlam 
ifade edebilmesi için baskı 
döneminin siyasi aktörleri 
yargı önüne çıkarılmalı ve 
bağımsız bir soruşturmay-
la adaletin tesisi sağlana-
bilmelidir.

 Bu tür normalleşme 
eğilimlerinin aşırı sağcı 
Bulgar siyasetçilerince 
engellenmek istendiği bir-
den çok olay yaşanmıştır. 
Ancak milliyetçi grupların 
provokasyonlarına çok 
da aldırış etmeden Müs-
lüman azınlığın haklarını 
ilerletebilmek bakımından 
soğukkanlı bir siyaset iz-
lenmesi önemlidir. Avrupa 
Birliği ve Avrupa Konseyi, 
azınlık hakları konusunda 
birçok kez Bulgar yöneti-
mini suçlayıcı ifadelere 
yer vermiş ve Türk toplu-
muna yönelik ayrımcı uy-
gulamaların son bulmasını 
istemiştir. Ülkedeki azınlık 
haklarının tanınmasıyla il-
gili olarak Bulgar yönetimi 
uluslararası sözleşmeleri 
onaylamak konusundaki 
isteksizliğini sürdürmek-
tedir.

 Avrupa Konseyi Par-
l amente r l e r  M ec l i s i 
(AKPM) Bulgaristan’ın 
Ulusal Azınlıkların Korun-
masına İlişkin Çerçeve 
Sözleşmesi’ni uygulama-
sını ve Avrupa Bölgesel 
ve Azınlık Dilleri Şartı’nı 
imzalamasını istese de bu 
talepler şu ana kadar kar-
şılık bulmuş değil. AKPM, 
Bulgaristan’daki ulusal 
azınlıkların anadilde eği-
timlerinin sağlanması ve 
kültürel kimliklerinin ko-
runması yönündeki hakla-
rının garanti altına alınma-
sı için çağrıda bulunmayı 

sürdürürken, azınlıklara 
karşı devam eden nefret 
söyleminin de koşulsuz 
olarak kınanmasını talep 
etti. Avrupa Konseyi İnsan 
Hakları Komiseri Thomas 
Hammarberg tarafından 
kaleme alınan raporda 
ise, baskı ve asimilasyon 
süreciyle birlikte geçmişte 
göçe zorlanan Türk azın-
lığın sosyal güvenlik hak-
larının iadesi konusunda 
Bulgaristan yönetiminin 
gerekli adımları atması 
istendi. 

İslamofobi’nin Yükse-
lişi

 Geçen yıl Burgaz Ha-
vaalanında İsrailli turist-
lerin hedef alındığı bom-
balı saldırının ardından 
Müslümanlara uygula-
nan baskılar ar tmaya 
başladı. İslamofobi’nin 
Bulgaristan’da yayılma 
eğilimi göstermesiyle çe-
şitli Müslüman grupların 
kurmuş oldukları vakıf ve 
derneklerin faaliyetleri kı-
sıtlandı. Öyle ki “kökten-
dinci” oldukları gerekçe-
siyle bir grup cami imamı 
gözaltına alındı ve hakla-
rında çeşitli davalar açıl-
dı. Daha önce ırkçı Ataka 
Partisinin taraftarlarıyla 
Müslümanlar arasında 
Banyabaşı Camii önünde 
çıkan çatışmaların tekrar-
lama olasılığı bulunduğu 
gibi Müslüman mezarlık-
larına ve ibadethanelere 
yönelik sistematik saldırı-

ların önlenmesi konusun-
da Borisov Hükümetinin 
başarılı olduğu söylene-
mez. Bütün bu gelişmeler, 
Bulgaristan’daki Müslü-
man azınlığın medya ma-
nipülasyonu aracılığıyla 
Bulgar halkı tarafından 
bir tehdit olarak algılan-
masına zemin hazırla-
maktadır.

 Sonuç olarak;
 Bulgaristan’da önümüz-

deki Haziran ayında ya-
pılacak seçimlere kadar 
Türk azınlığın siyasi bü-
tünleşmeyi sağlayarak hu-
kuki eşitlik ve insan hakla-
rı temelinde azınlık hakları 
için mücadelesini sürdür-
mesi ve Bulgaristan’ın 
siyasi ve ekonomik geliş-
mesine katkı sağlayacak 
projeler üretmesi, Türk-
Bulgar ilişkilerinin gelece-
ği açısından büyük öneme 
sahiptir. Bulgaristan’daki 
siyasi normalleşme çaba-
larının desteklenmesinde 
kilit bir etkiye sahip olan 
Türk azınlığın atacağı 
doğru adımlar, Müslüman 
topluluğun haklarının ya-
sal olarak güvence altına 
alınmasına da katkı sağ-
layacaktır. Aynı zamanda 
Bulgar siyasetinin zaman 
yitirmeden uluslararası 
azınlık hukukuyla uyumlu 
yasal reform sürecini baş-
latması beklenmelidir.

Selvet ÇETİN
Stratejik Düşünce Ens-

titüsü

Yasa tasarısında bu 
şartın kaldırılması da 
öngörülmüyor.
İktidardaki BSP’nin ko-

alisyon ortağı ve üyele-
rinin büyük bir bölümü-
nü Türklerin oluşturdu-
ğu Hak ve Özgürlükler 
Hareketi Partisi (HÖH), 
Türkleri ilgilendiren bu 
iki konunun seçim yasa 
tasarısında tekrar dü-
zenlenmesini istiyor.
HÖH milletvekili Çetin 

Kazak, partisinin tutu-
munu açıklarken vatan-
daşların anayasal hak-
larına vurgu yaparak 
ikamet zorunluluğunun 
bu haklara aykırı oldu-
ğunu belirtti.
Yürürlükte olan seçim 

kanunu ile parlamento-
ya sunulan tasarıda da 
ikamet zorunluluğunun 
kaldığını hatırlatan Ka-
zak, yabancı dilde pro-

paganda ve ikamet zo-
runluluğu ile ilgili öneri 
sunacaklarını kaydetti. 
Israrla “ana dilde” pro-

paganda yerine “yaban-
cı” dilde ifadesini kullan-
mayı tercih eden Kazak, 
eğer Türklerin ana dilde 
siyasi propaganda yap-
ma yasağı parlamen-
toya sunulan tasarıda 
olduğu gibi kalırsa ve 
ikamet zorunluluğu 
kaldırılmazsa “karşı oy 
kullanacak mısınız” so-
rusuna “evet” demedi.
Kazak, Türkleri ilgilen-

diren tasarıdaki bu iki 
konunun tüm siyasi par-
tilerin sorumluluğunda 
olduğunu ifade etti.
HÖH’ün tutumu ve ül-

kedeki Türklere ait sivil 
toplum kuruluşlarının 
yasa tasarısıyla ilgili 
tepkisizliği, şimdilik ana 
dilde propaganda yasa-
ğının kaldırılmasının zor 
olduğunu gösteriyor.

Ana di lde seçim 
propagandası teklifi

1. sayfadan devam
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Yirmibirinci Asrın Başında Bulgaristan’da Yaşayan Türkçe
Balkanlar’da Türk edebi-

yatı, Türklerin bu yerlere 
adım attıkları ilk dönem-
lerden itibaren başlar. 

Türklerin XIV. yüzyıldan, 
XX. yüzyılın başlarına 
kadar Asya’nın dört tara-
fına uzanarak Balkan ya-
rımadasına kadar yerleş-
meleri, başta Bulgaristan 
olmak üzere, Rumeli’nin 
bütün bölgelerinde önem-
li değişikliklere yol açmış-
tır. Her şeyden önce “Ru-
meli”  veya “Balkanlar”  
olarak adlandırılabilecek 
bu coğrafî bölge (Bulga-
ristan, Yunanistan(Batı 
Trakya),Yugoslavya, Ar-
navutluk, Avusturya, Ma-
caristan ve Romanya’nın 
bir kısmı) asırlar içeri-
sinde Türk mimarî eser-
leriyle, Türk kültür ve 
sanatıyla, Türk’ün güzel 
Türkçesiyle, Türk gele-
nek ve görenekleriyle, 

inançlarıyla bezenmiş, bu 
bölgenin ayrılmaz unsur-
ları olmuşlardır. Özellikle, 
başta Edirne olmak üze-

re Balkan coğrafyasında 
Üsküp, Selânik, Saray-
bosna, Prizren, Priştine, 
Sofya, Belgrad, Filibe, 
Manastır, Vardar Yenice-
si, Serez ve Kalkandelen 
gibi Rumeli şehirleri birer 
kültür merkezi hâline gel-
di. Bu şehirler, asırlarca 
Türk kültürünü besleyip 
büyüten, yaşatan gürül 
gürül pınarlar oldular. 
Bugün, bütün bunlardan 
geriye kalan nedir ve yeni 
bir asrın eşiğinde Balkan-
larda Türk dili ve edebi-
yatı, Türk kültürü ve me-
deniyeti adına ayakta ka-
labilen değerler nelerdir 
sorusunun cevabına ge-
çelim ve bu tespitlerimize 
öncelikle Bulgaristan’dan 
başlayalım isterseniz. 

Bulgaristan Türklerinin 
edebiyatı, aslında Türk-
lerin Rumeli’ne geçişleri 
kadar eskiye dayanır. Bu, 
o kadar eskidir ki, bugün-
kü Bulgarcada, Osmanlı 
Türklerinin bu dile hedi-
ye ettiği 4-5 bin civarın-
da kelime yaşamaktadır. 
Hatta Benyo Tsonev, 
“Bulgar Dili’nin Tarihi” 
başlıklı eserinde Türkçe-
nin Bulgarca üzerindeki 
etkisinden bahsederken, 
bu etkinin sadece kelime-
lerden ibaret olmadığını, 
Bulgarcada birçok Türk-
çe deyimin, atasözünün, 
özlü sözlerin de kullanıl-
dığını vurgulamakta ve 
bir hayli de örnek ver-
mektedir. Bu nedenle, 
Çağdaş Bulgaristan Türk 
Edebiyatı bir bakıma eski 
Rumeli Türk edebiyatının 
bir devamıdır. Yazılı ve 
sözlü olarak yaşayan bu 
edebî geleneğin yakın 
dönemlerde zaman za-
man kesintilere uğradığı 
ya da durgunlaştığı görü-
lür. Böyle bir ortamda ve 
böyle bir süreçte soyut 
anlatımın en kurtarıcı yolu 
olan şiir, edebiyatta diğer 
bütün ifade tarzlarının 
önüne geçmiştir. Buna 
göre Çağdaş Bulgaristan 
Türk şiirinin başlangıcını 
Sofya’lı Âşık Hıfzî’nin; 
“Plevne Muharebesi 
Destanı”  adlı manzume-
si oluşturur. İkinci Dünya 
Savaşı’nın sona ermesiy-
le Bulgaristan Türklerinin 
sosyal ve kültürel haya-

tında köklü değişmeler 
oldu. Özellikle çocuk 
edebiyatında şiir türü ön 
plâna çıkar. Komünist 
rejimin baskıları günden 
güne artarken Türk kül-
türü adına ne varsa orta-
dan kaldırılmaya, insanla-
rın isimleri değiştirilmeye, 
hatta Türkçe konuşmanın 
yasaklanmasına kadar gi-
der bu baskılar...
Kaynağını zengin halk 

kültüründen alan Bulga-
ristan Türk şairleri, şiir-
lerinde aruzun yanı sıra, 
heceyi ve serbest nazım 
tarzlarını benimsemiş-
lerdir. Bu manzumelerde 
yer yer Rumeli şivesinin 
izlerine rastlansa da esas 
itibariyle dil her zaman 
Anadolu Türkçesi olmuş-
tur. 
Çağdaş Bulgaristan Türk 

şiirinin önemli simaları 
arasında yer alan ilk isim 
Mehmet Müzekka Con 
(1885-1974)’dur. Con, Bul-
garistan Türkleri edebiya-
tının İkinci Dünya Savaşı 
öncesi dönemiyle sonraki 
dönemini birbirine bağ-
layan sanatçılardandır. 
1890’lı yıllarda Vidin’de 
doğan Mustafa Şerif Al-
yanak ve 1896 yılında 
Nevrokop/ Satovça’da 
doğan Mehmet Behçet 
Perim(ö.1965) 1930’lu yıl-
larda Türkiye’ye gelen şa-
irler arasındadır. Mehmet 
Fikri (1908-1941), bugün 
Omurtag olarak bilinen 
Osmanpazarı’ndan idi. 
Hayatı boyunca din, ada-

let, ahlâk ve fazilet için 
savaştı. Şiirlerinin asıl te-
ması Bulgaristan Türkleri 
ve Bulgaristan’ın doğal 
güzellikleridir. 1890 yılın-
da Kırcaali’de doğan İzzet 
Dinç (ö.1965) de şiirlerin-
de benzer temaları işledi. 
Deliorman şairlerinden 
Ahmet Şerifov 1926 yı-
lında Razgrat’da dünyaya 
geldi. Şairin ilk şiir kitabı 
olan Müjde 1960 yılında 

yayınlandı. Şair, Bursa’da 
çıkan Balkanlarda Türk 
Kültürü dergisinin ba-
şında bulundu. Halen 
Paris’te yaşamını sürdür-
mekte olan Mefküre Mol-
lova1927 yılında Dobriç 
(Hacıoğlupazarcık)’te 
doğdu. Akademisyen şa-
irlerden olan Mollova’nın 
Şiirleri 1964 yılında ya-
yınlandı. Şumnulu şair-
lerden Mülazım Çavuşev 
(1927-1995) basit, sade 
Türkçeyle yazdığı şiirle-

Halit A. Dağlı

Sabri TATA

rinde vatan sevgisini ve 
tabiat konularını işledi. 
1927 yılında Eskicuma 
(Tırgovişte)’de doğan Ni-
yazi Hüseyinov (Bahtiyar), 
ilk şiir kitabını 1964 yılın-
da Köy Yankıları adıyla 
yayınladı. 1989 göçünde 
Türkiye’ye gelen şairler-
dendir. Şiirlerinde iyilik ve 
kötülük, sevinç ve keder 
gibi soyut temaları işleyen 
Lütfi Demirov, 1929-1990 

yılları arasında yaşamış 
Razgrat yöresi şairlerin-
dendi. İşte onun güzel 
şiirlerinden bir dörtlük: 
Benim Yârim:
Benim yârim ince-

lerden incedir
İpek fistan giymiş 

görsen nicedir
Saçı sümbül, başı 

dağdan yücedir
Ferace altından çı-

kalı beri

Devamı gelecek sayıda

Rüstem Aziz (Karakurt)

1944 Kırcaali doğum-
lu olup 1987’den beri 
Varna’da oturmaktadır. 
Varna Sabahattin Ali 
Halk Kültürevi Kurucu 
Başkanı, Varna Türk 
Kültür Derneği Kurucu 
Sekreteri, Deliorman 
Edebiyat Derneği Yö-
netim Kurulu üyesi ve 
Bulgaristan Gazeteciler 
Birliği üyesidir. Mosko-
va Üniversitesi Felsefe 

Bölümü ve Sof-
ya Üniversitesi 
Türkoloji Bölümü 
mezunudur. Uzun 
yıllar üniversite 
öğretim üyeliği ve 
Bulgar Radyo Te-
levizyon Kurumu 
Varna Baş Editör 
Muavinliği yap-
mıştır. İlk şiirleri, 
ardından ilk öy-
küleri 1970’lerde, 
Kırcaali’de çıkan 
Nov Jivot /Yeni 
Hayat gazetesin-
de ve Sofya’da 

yayımlanan Yeni Hayat 
dergisinde basılmıştır. 
Daha sonra kimi şiirleri 
iki şiir antolojisine alın-
mış ve son yıllarda bir-
kaç şiiri Şumnu’da çıkan 
Mozaik dergisinde ve 
tüm Balkanlara yönelik 
olarak Edirne’de yayım-
lanan Balkan Türküsü 
dergisinde basılmıştır. 
Bugün beş dilde şiir 
kitapları ve roman çe-

virileri yapmaktadır. 
Halihazırda T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın 
TEDA Projesi çerçeve-
sinde en başta Osman-
lı tarihine ilişkin roman 
çevirileri üzerinde ça-
lışmaktadır. Bunun yanı 

1989 GÜZÜNDEN BERİ

Yetmişi aşmış görünüyor başım saçım
Ama siz aldanmayın buna sakın.
Değişmedi 1989 güzünden beri,
Aslında hâlâ üç buçuk benim yaşım.

Mestanlı’nın kara toprağı benim mekânım
Yeller esip geçiyor kabrim üstünden 
Ama yirmi dört yılı aştı yine de ömrüm 
Çıkarmadı beni asil Türkler gönlünden.

Şehit diyorlar bana onur ateşi sönmeyenler,
Bir şey yapmadım ki ben, alıp götürdüler.
Annemdi, babamdı, teyzeler ve amcalardı,
Dimdik durup ölümün üstüne yürüyenler. 

sıra Türkiye Sosyal Ta-
rih Araştırma Vakfı’na 
çeviriler yapmaktadır. 
Bulgarca, Almanca, 
Rusça ve Fransızca’dan 
kitap çeviri ve derleme-
leri Bulgaristan ve Tür-
kiye kitap piyasalarında-
dır. Son çalışmaları şiir 
kitabının baskı hazırlık-
ları üzerinedir.     
          Kırcaali Haber

                KIRCAALİ

Dünya haritasında belki yoksun,
Avrupa'da bir noktasın belki.
Balkanlarda bir incisin oysa, 
İçimdeyse bir aşksın Kırcaali.

Gel, geç şöyle karşıma!
Seni ben anlatayım sana:
Sen her dalı ümit yüklü
Çiçek açmış bir ağaçsın.

Gözleri alev alev yanan,
Ta ufuklara özlemle bakan
Taptaze bir gelinsin dersem
İşte, asıl yakışanı budur sana.

 Kırcaali, 1976

Bilemiyorum, tüfek miydi bağrımı deşen,
Zırhlı tekeri miydi üzerimden gelip geçen.
Oh olsun demiştir tetiğe basan emir kulu,
Cehennemdir kara emri verenlerin yolu.

 Kırcaali, 2013
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Eğitimde Bulgaristan -Türkiye işbirliği
Bulgaristan, birçok alan-

da olduğu gibi eğitim ala-
nında da Türkiye ile işbir-
liği yapmaya devam edi-
yor. İşbirliği kapsamında 
Bulgaristan’ın çeşitli orta-
okullarda eğitim gören 30 
öğrenci Leonardo Da Vin-
ci Programı kapsamında 
Edirne’de Toyoto, Opel ve 
Ford’un servislerinde staj 
yapacaklar. Aynı zaman-
da Edirne’de teknik lisede 
eğitim gören öğrenciler-
le de kaynaşma imkanı 
bulacak olan Bulgaristan 
öğrencileri, stajların so-
nunda sertifika kazanma 
şansı bulacak. Edirne 
Tuzcular Otomotiv Toplan-
tı Salonunda gerçekleşen 
protokole Bulgaristan Milli 
Eğitim Bakan Yardımcısı 
Mukaddes Nalbant, Sofya 
Kütüphanecilik ve İletişim 
Teknik Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Stoyan Den-
çev, Krumovgrad Meslek 
Lisesi Müdürü Mühendis 
Petko Petkov, Edirne Milli 
Eğitim Müdürü Hüseyin 
Özcan’da katıldı.

Protokol ile Bulgaristan-
dan gelecek 5 öğrenci 3 
hafta Edirne Ford Tuzcu-
lar Otomotiv’de staj eğitimi 
alacak. Bulgaristan Milli 

Eğitim Bakan Yardımcısı 
Mukaddes Nalbant, yaptı-
ğı açıklamada Bulgaristan 
ve Türkiye arasında eğitim 
konusunda ciddi işlerin 
yapıldığına dikkat çeke-
rek, “Ben öncelikle Toyo-
to, Opel ve Ford’a bizim 
öğrencilerimize kapılarını 
açtıkları için teşekkür edi-
yorum. Avrupa Birliği Pro-
jelerinde epey uzmanlaş-
mışız. Şuna inanıyorum ki 
bu projeler çok başarı ile 

sonuçlanacaktır. Bu proje 
eğitim dışında iş alanında 
da iki ülke arasında yeni 
projelere öncülük edecek-
tir. Eğitim alanında yapa-
cağımız yeni atılımlarda 
iki ülke arasında yapılan 
işbirliği büyük katkılar 
sağlayacaktır. Aynı za-
manda ortaokulların dı-
şında üniversite arasında 
da işbirliği söz konusu bu 
sebeple heyetimizde çok 
değerli bir rektörümüz bu-

lunuyor” dedi.
Edirne Milli Eğitim Müdü-

rü Hüseyin Özcan ise Milli 
Eğitim Müdürlüğü olarak 7 
projelerinin devam ettiğini 
belirterek, her alanda bu 
faaliyetlerin devamını iste-
diklerini kaydetti. Leonar-
do Da Vinci programı kap-
samında uygulanan proje 
ile öğrencilerin Edirne’ye 
geleceğini söyleyen Öz-
can, “Mart ayında 30 öğ-
renci geliyor. 3 tane ser-
visimizde staj yapacaklar. 
Bizde bu gelen öğrencile-
re Edirne’mizin tanıtımı-
nı yapacağız. Buradaki 
teknik lisedeki öğrencile-
rimizle gelen öğrencile-
rimizi de buluşturacağız. 
Bu yapılan iş son derece 
faydalıdır. Bu tip faaliyet-
ler iki ülke arasındaki bağı 

da arttıracağına inancım 
tamdır” dedi. 

Sofya Kütüphanecilik ve 
İletişim Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Stoyan 
Dençev, 10 seneye yakın 
bir süredir Türk-Bulgar 
ilişkilerine önem verdiğini 
Üniversiteler arası işbirli-
ğinde de bulunduğunu ifa-
de ederek, “İlk çalışmamız 
Türkiye’de bulunan kilise-
lere yönelik oldu. Daha 
sonra Trakya Üniversite-
sindeki Bulgar buluşma 
noktasını icra ettik. Bunlar 
benim için şanstır. Sayın 
Edirne Valisi’nin Bulgaris-
tan ziyaretinin öncülüğü-
nü de yaptım. Vali Türkiye 
ve Bulgaristan için önemli 
görüşmeler kaydetti. Be-
nim Üniversitem ile Trak-
ya Üniversitesi arasında 
5 yıllık bir protokol imza-
ladık. Bu program kap-
samında Bulgaristan’dan 
Türkiye’ye gelecek öğren-
cilere şimdiden başarılar 
diliyorum” dedi. 

Krumovgrad Meslek 
Lisesi Müdürü Mühen-
dis Petko Petkov, yaptığı 
açıklamada şunlara yer 
verdi. “Bugün yapılacak 
imza töreninde Sayın Ba-
kanımızın, Rektörümüzün, 
Milli Eğitim Müdürümüzün 
ve Tuzcular Otomotiv Ge-
nel Müdürünün aramızda 
olmasından son derece 
memnunum. Öğrencileri-
mizin bu programa katıl-
masından dolayı çok mut-
luyum. Geçen yıl da bu 
program yapılmıştı. Bize 
o zamanda şimdiki gibi 

çok destek olunmuştu. İş 
ortamında bizim öğrenci-
lerimize çok güzel eğitim 
verdiler”.

Edirne Ford Tuzcular 
Otomotiv Genel Müdürü 
Ertuna Bilgiç, Bulgar öğ-
rencilerin eğitim alması 
için Ford Tuzcular Otomo-
tiv ailesi olarak her zaman 
işbirliği yapmaya gayret 
ettiklerini belirtti. Edirne 
Ford Tuzcular Otomotiv 
Genel Müdürü Satış Son-
rası Hizmet Koordinatörü 
Coşkuner Başar ise “Avru-
pa Birliği Eğitim Projeleri 
kapsamında Leonardo Da 
Vinci projesi çerçevesinde 
ülkeler arasında zaman 
zaman öğrenci değişim 
programları uygulanıyor. 
Bizler de bu eğitim çerçe-
vesinde Bulgaristan’dan 
stajyer öğrenci kabul edi-
yoruz. Bulgaristan’dan 
gelecek öğrencilerimiz 
teknik lise okuyorlar. Şir-
ketimizin servis bölümün-
de 5 öğrenci 3 hafta sü-
reyle aktif staj yapacaklar. 
Bugün bu programın imza 
törenini gerçekleştiriyo-
ruz. Bu proje ülkemizin 
tanıtımına da katkı sağla-
yacak. Geçen yıl yapılan 
staj programından sonra 
öğrencileri verdiğimiz ser-
tifikalar sayesinde Bulga-
ristan dışındaki Avrupa 
Birliği ülkelerde kolayca 
iş bulduklarını öğrendik. 
Bunun için teşekkür aldık” 
dedi.

                     Gazete24

Yunanistanlı yatırımcılar Kirkovo 
bölgesine yoğun ilgi gösteriyor

Kirkovo (Kızılağaç) 
B e l e d i ye  B a ş k a n ı 
Sali Ramadan, Kuzey 
Yunanistan’dan yatırım-

cıların ilçe merkezi ve 
bölgeye yoğun ilgi gös-
terdiklerini bildirdi. O, 
Makas-Nimfeya Sınır 
Kapısı’nın açılmasından 
sonra en az 10 Yunan iş 
adamının iş yeri açma 
sebebiyle uygun alan 
veya hazır odalar bulmak 
için belediyeden yardım 
istediklerini kaydetti. 
İskeçe’den bir şirket-

le tütün fabrikası inşası 
için sözleşme imzalan-
dıklarını açıkladı. Bele-
diye bunun için Podkova 
(Nalbantlar) üretim tesis-

leri kurulması üzere 30 
dekarlık eski bir askeri 
öğrenci kampı olan alanı 
sağlıyor. Yakın zaman-

da biber imal fabrikası 
inşaatına başlanması 
bekleniyor. Şirket, Sela-
nik, Kavala ve Türkiye’de 
konserve fabrikalarına 
sahip. 
Ş i r k e t ,  K u z e y 

Yunanistan’da yetiştirilen 
biberi çeşitli işlemlerden 
geçirerek konserve ha-
linde başlıca Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) 
ve Batı Avrupa ülkeleri-
ne ihraç ediyor. Şirket, 
gelecek fabrikada yak-
laşık 80 kişiyi çalıştıra-
rak, Bulgaristan’da 8 bin 

ton biberin işlenmesini 
amaçlıyor. 
Sali Ramadan, “Kir-

kovo İlçesi’ndeki üreti-
ciler bu miktarda biberi 
yetiştiremezler ve bu 
yüzden üretim tüm Kır-
caali ili üreticilerinden 
satın alınacak” diye 
izah etti. Başkan’ın 
ifadesine göre ciddi 
yatırımcılar arasında 
araç içi led aydınlatma 
üretimi yapan bir şirket 
bulunuyor. O, en büyük 
otomobil üreten kuru-
luşlarla işbirliği yapıyor, 
Dedeağaç, Selanik ve 
İstanbul'da fabrikaları 
bulunuyor.
Yunanlıların şu anda 

üretim tesisleri kurmak 
için arazi satın alma 
konusunda görüşmeler 
yaptıklarını ifade eden 
Belediye Başkanı, “Yu-
nanlılar, gerekli dona-
nımları kurup hemen 
üretime başlanması 
için hazır tesisler sağ-
lamamızı istediler. Ne 
yazık ki, tesis kurmaya 
uygun binalara sahip 
değiliz” dedi.
        Kırcaali Haber

Pazarcık’daki vakıf mülkleri 
harap durumda!

Yıllarca süren davalar-
dan sonra Başmüftülü-
ğün Pazarcık şehrinde 
sahip olduğu vakıf mal-
larını geri alabildiği bil-
dirildi. 
Fakat adaletin yerini 

bulmasının verdiği mut-
luluk uzun sürmedi. 20 
Ocak 2014 tarihinde 
Pazarcık Bölge Müftüsü 
Abdullah Salih ve ekibi 
vakıf mülklerini çok ha-
rap durumda buldular. 
4 yıl süren davalar sıra-
sında bu mülklerin Pe-
tır Vangelov tarafından 
kullanıldığı açıklandı. Bu 
zamana kadar onun tek 
bir kuruş dahi ödemeden 
vakıf mülklerini kullandığı 
belirtildi. 
İcra memurunun mü-

dahalesi sonucunda 
eski kiracının bunca yıl 
yasa dışı olarak saye-
sinde kazanç elde ettiği 
bu mülkleri harap ettiği 

belirtiliyor. Tüm donanım 
alıp götürülmüş, mülkler 
tanınmaz hale getirilmiş 
durumda. 
Pazarcık şehrindeki 

güvenlik ve koruma şir-
ketinin (SOT) görevlileri 
ve Kamu Denetçisi İvan 
Dimitrov da vakıf mülk-
lerinin bulunduğu durum 
için söyleyecek söz bula-
madılar. Yoldan geçenler 

de bu acı tablo karşısın-
da şaşkınlık içindeydiler.
Bölge Müftüsü Abdullah 

Salih, atalarımızın bize 
miras bıraktığı vakıf mal-
larının vandallık eylem-
leriyle gasp edilip harap 
edilmesine göz yumma-
yacağına söz verdi. Suç-
luların cezalandırılması 
için yetkili makamlara 
başvurulacağını söyledi.     
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Kırcaali'de Müslüman Nüfusa "Huzurlu Ortamda Doğru Din Eğitimi"
Bulgaristan’da, Türk ve 

Müslümanların yoğun 
olarak yaşadığı Kırcaa-

li bölgesi, 282 cami ve 
mescit, 222 cami der-
neği ile Doğu Avrupa’da 
İslam dininin en iyi ya-
şatıldığı yerleşim birim-
lerinden biri niteliğiyle 
dikkati çekiyor. Günde 5 
vakit ezanın camilerden 
hoparlörle okunabildiği 
Kırcaali’de, Müslümanla-
ra huzurlu ortamda doğ-
ru din eğitimi verilmeye 

çalışılıyor.
Kırcaali Müftüsü Bey-

han Mehmet, yaptığı 

açıklamada, bölgede 
çoğunlukla Müslüman 
Türk nüfusun yaşadığı-
nı söyledi.
Kentte Müslümanların 

dini ihtiyaçlarını karşıla-
yabilmek için ellerinden 
geleni yaptıklarını be-
lirten Mehmet, “Hede-
fimiz; bölgede yaşayan 
Müslümanların dini bil-
gilerini artırmak ve dini 

hayatlarını oluşturmak. 
Bu çerçevede gençlerin 
doğru din eğitimi alma-
sını çok önemsiyoruz. 
Bundan dolayı Kur’an 
kurslarına ağırlık veriyo-
ruz. Bu kurslara gösteri-
len ilgi de bizi memnun 
ediyor” dedi.
Hazırladıkları vaaz, 

ilahi ve mevlid CD’lerini, 
mevlid kitaplarını vatan-
daşlara sunduklarını dile 
getiren Mehmet, cuma 
günleri vaaz verip hutbe 
okuduklarını anlattı.
Yaz aylarında köylerde 

mevlid ve yağmur dua-
sı düzenlediklerine işa-
ret eden Mehmet, “Din 
ve gönül adamları, bu 
programlara katılıyor. Bu 
etkinliklerde güncel ko-
nular ele alınıp bir ayet, 
iki hadis yorumlanarak 
vaaz ediliyor. Kuraklık 
varsa yağmur, yağmur 
yağmışsa şükür duası 
yapılıyor” diye konuştu.
“Yaklaşık 70 noktada 

yaz Kur’an kursları dü-

zenliyoruz”
Mehmet, Mestanlı ka-

sabasındaki İlahiyat 
Lisesinde öğrencilere 

yatılı hizmet verildiğini 
aktardı.
Bu okulun, başarı çıta-

sını her sene yükselttiği-
ni vurgulayan Mehmet, 
şunları kaydetti:
“ B u l g a r i s t a n ’ d a 

imam hatip ihtiyacını, 
Mestanlı’daki okulumuz-
la karşılamayı amaçlıyo-
ruz. Kırcaali Yatılı Kur’an 

Kursunu da 2012 yılında 
faaliyete geçirdik. Muh-
telif okullarda eğitim gö-
ren öğrencilere huzurlu 

bir ortamda din eğitimi 
veriyoruz. Ayrıca Kırca-
ali Camii’nde kız ve er-
kek öğrencilere Kur’an 
kursları veriyoruz. Bu-
nunla beraber yaklaşık 
70 noktada yaz Kur’an 
kursları düzenliyoruz. 
Bunun yanı sıra hac ve 
Umre için hazırlık semi-
nerleri veriyoruz. Alem-

lere rahmet olarak gön-
derilen Peygamberimiz 
Hazreti Muhammed’i 
anmak, hayatı ve mesaj-

larını Müslümanlara ilet-
mek için ‘kutlu doğum’ 
programları düzenliyor, 
katılımcılara onun haya-
tıyla ilgili kitaplar hediye 
ediyoruz.”
Kırcaali’de 282 cami 

ve mescit ile 222 cami 
derneği bulunduğu öğ-
renildi. 
         Anadolu Ajansı                          

Kırcaali Kamu Denetçisi Hakif Emin, 
2013 yılı faaliyet raporunu tanıttı

Kırcaali Belediye Kamu 
Denetçisi Hakif Emin, ka-
muoyuna 2013 yılı faaliyet 
raporunu tanıttı. Geçen 
yıl Kamu Denetçisi ofisi-
ni, belediye veya devler 
kurum ve kuruluşlarının 
tutumlarından meydana 
gelen kişisel ve kamu 
sorunlarının çözümlen-
mesi için 374 vatandaşın 
ziyaret ettiğini açıkladı. 
Sorunlarını dinleyip tav-
siyelerde bulunduğunu ve 
bununla birlikte 14 yazılı 
şikayet ve ihbar üzerine 
de 233 vatandaşla gö-
rüşüp şikayetleri üzerine 
konuştuklarını kaydetti. 
Ayrıca başka ilçelerden 
de kendilerine başvurdu-
ğunu ifade eden Emin, 
her konu değerlendiril-
mesi için araştırma ya-
pılıp belediye yönetimi 
aracılığı ile vatandaşlara 
yanıtlar, öneriler ve da-
nışmanlık hizmetleri ve-
rildiğini, müdahale ettiği 
durumlarda yasal yollara 
başvurulmadan şikayetçi 
ile şikayet olunan kişiler 
arasındaki soruna çözüm 
bulunması amaçlandığını 
belirtti. 

En çok sayıdaki 56 şi-
kayetin kamu hizmetleri, 
çocuk, eğitim, kültür ve 
başka alanlarında yaşa-
nılan sorunlarla ilgili olup, 
34’üne çözüm bulundu-
ğunu, 3’üne ise olumsuz 
cevap alındığını paylaş-
tı. Mobil operatörlerin 
sunduğu hizmetlerin de 
memnunsuzluğa yol açtı-
ğı ve onlara karşı 9, EVN 
elektrik dağıtım şirketine 
karşı 5, Su ve Kanalizas-
yon şirketine karşı da 3 
şikayet geldiğini açıkladı. 
Sırasıyla vatandaşların 

mülkiyet sahibiyeti sorun-
larıyla 28, sosyal sorun-
larla ilgili ise 27 şikayet 

alındığını paylaştı. Kamu 
Denetçisi, idari hizmet-
lerden şikayetlerin 22, 
kamu düzeni korunması 
ve vatandaşların güven-
liği alanında ise 8 şikayet 
geldiğini söyledi. 
Hakif Emin, “Kamu 

Denetçiliği kurumunun 
geçen yılki faaliyeti ona 
toplumda ihtiyaç duyul-
duğunu gösterdi. Vatan-
daşlar, bize güvenmeye 
devam ediyor. Çoğu va-
tandaşlara kurum her tür-
den bürokratik engellerin 
aşılması için son çare 
oldu” ifadesini kullandı.   
         
           Kırcaali Haber

Hafize Osman, Yılın Sporcusu ödülünü aldı
Arda Boks Kulübü’nün 

başarılı sporcusu Ha-
fize Osman, Kırcaali 
Belediyesinin 2013 Yılı 
En Başarılı Sporcusu 
ödülünü aldı. Kırcaali 
Oteli’nde düzenlenen 
ödül töreninde sporcu 
adına plaketi ve tasdik 
belgesini alan antrenö-
rü Stoyan Uzunov, kızın 
Belmeken kampında 
ulusal boks takımıyla 
antrenmanlara katıldığı-
nı bildirdi. Kırcaali Otets 
Paisiy Lisesinde öğ-
renci Hafize’nin Çin’de 
yapılacak Olimpiyat 
Oyunları’na hazırlandı-
ğını açıkladı. Belediye, 
sponsor ve Kırcaali’de 
boks destekleyen her-
kese teşekkür eden 
Uzunov, onların saye-
sinde şehirde iki ulusal 
boks şampiyonaları ve 
13 Mayıs 2014 tarihinde 
de Erkekler Bulgaristan 
Kupası Boks Şampiyo-
nasını gerçekleştirece-
ğini kaydetti. 
Yılın Sporcusu sı-

ra lamasında Yıldız 
B u l g a r i s t a n  B o ks 
Şampiyonası’nda birin-
ciliği elde eden Mert 
Ramadan ikinci oldu. 
Dört kere Bulgaristan 
Erkekler Plaj Voleybolu 
Şampiyonası’nı kaza-
nan Konstantin Mitev 
ve Nikolay Kolev ikilisi 
ise üçüncü oldular. 
Sıralamada derece ka-

zanan sporculara ödül-

lerini Kırcaali Belediye 
Başkanı Müh. Hasan 
Azis sundu. Başkan, 
geçen yıl büyük başa-

rılar kaydeden spor ku-
lüplerini de ödüllendirdi. 
İşitme engelliler Rodopi 
Spor ve Turizm Kulübü, 
Petko Raçov Slaveykov 
ve Hristo Botev Yaban-
cı Diller Liseleri voleybol 
takımları ödül aldılar.
2013 yılı Kırcaali’de Yı-

lın Sporcusu ödülünün 
sunulmasının 20.yılı ol-
duğunu kaydeden Bele-
diye Başkanı, bunun için 
sporcu, antrenör ve ku-
lüp başkanlarının katkısı 
olduğunu belirtti. Yarım 
saat süren bir şöhretin 
gece gündüz çalışıp 
ağır antrenmanlar so-
nucunda elde edildiğini 
ifade etti. Kırcaali’nin en 
iyi on sporcusunun sert 
kriterlerle ve 1 aylık sü-
ren anket sonucunda 
belirlendiği açıklandı. 

Ankete katılan kulüp 
başkanları, Yerel Mec-
lis Gençlik Faaliyetleri 
Komisyonu üyeleri, ga-

zeteciler ve vatandaş-
ların katıldığı elektronik 
oylamadan elde edilen 
sonuçlar üzerine sıra-
lamanın oluşturulduğu 
bildirildi. 
Hasan Azis, bu yılın 

Kırcaali açısından bir 
spor yılı olacağını söyle-
di. Kapalı yüzme havu-
zunun ve Drujba futbol 
stadının onarılması bek-
leniyor. Ayrıca şehirde 
ve başka yerleşim yer-
lerinde çok fonksiyonlu 
spor sahaları kurulması 
planlanıyor.
Belediye yönetimi, ge-

lecek yıl Yılın Sporcusu 
ödülünü kazanan spor-
cuya özel olarak hazır-
lanan bir küçük heykel 
sunulacağınla söz ver-
di.
          Kırcaali Haber
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Momçilgrad Hastanesinde Ebeler Günü kutlandı
Momçilgrad (Mestanlı) 

Belediye Başkan Yar-
dımcısı Erol Mehmet 
halk arasında Ebeler 
Günü olarak bilinen Do-
ğum Yardımları Günü ve-
silesiyle Dr. Sergey Ros-
tovtsev Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum 
Bölümünü ziyaret etti. 
Belediye yönetimi adına 
bölümde çalışan uzman-
lara çiçek, pasta ve hedi-
yeler sundu. Hekimler, iyi 
diyalog sürdürülmesi ve 
tedavi kurumunun mali 
açıdan güçlendirilmesi 
yönünde yürütülen sağ-
lık politikasından dolayı 
memnun olduklarını ifa-
de ettiler. 
Belediye Başkanı Akif 

Akif tarafından gönderi-
len tebrik mektubunda, 
“Şüphesiz geçen 2013 
yılı bizleri çok sevindirdi. 
Momçilgrad hastanesin-
de 123 bebek doğdu. 

Mali sıkıntılardan dolayı 
yaşanılan zor günlerden 
sonra ortak çabalarla 
komşu ilçe ve bölgeler-
den gelen hastalar için 
bir eve dönüştü. Birçok 
projelerle potansiyelini 

yeni yeni geliştirmiş ola-
cak belediye hastanesi-
nin geleceğinden ümitli-
yim. Momçilgrad bölgesi 
sakinleri ve kendi adıma 
göstermiş olduğunuz fe-
dakarlık ve duyarlılık için 

şükranlarımı arz etmek 
isterim” deniliyor.
Belediyenin girişimiyle 

hastane için yeni dona-
nım satın alınması üzere 
bağış yapılmasına ilişkin 
banka hesabı açıldı. Ka-

dın Hastalıkları ve Do-
ğum Bölümü’nde çalı-
şanlar toplanılan parayla 
doğum evinin modernize 
edileceğini paylaştılar. 
Onlar Momçilgrad has-
tanesinin bölgede do-
ğum için tercih edilen bir 
yer olmasını bekliyorlar. 
Smolyan (Paşmaklı) ve 
Zlatograd dahi Cebel 
(Şeyh Cuma), Kirkovo 
(Kızılağaç) gibi komşu il-
çelerden hamile kadınlar 
doğumlarını burada yap-
mayı tercih ediyor. 
Şubat ayında Momçilg-

rad Belediyesi, güneş 
kolektörleri konulmak 

üzere hastanede enerji 
tasarrufu yapılmasına 
ilişkin proje başlatacak. 
Ana binanın ahşap doğ-
ramalarının PVC çift cam 
ile değiştirilmesi ve dış 
duvarlarına ısı yalıtımı 
yapılması öngörülüyor. 
Ulusal Güvenlik Eko 

Fonu tarafından finanse 
edilen projenin toplam 
tutarı 801 608,22 leva. 
Onlardan yüzde 85’i veya 
681 366,99 leva hibe 
desteği, belediye bütçe-
sinden sağlanan katkı 
payı ise yüzde 15’i veya 
120 241,23 levadır.
           Kırcaali Haber

Avrupa Komisyonu: 
Bulgaristan 

güvenimizi sarstı
Bulgaristan ve Romanya, 2007 yılında Avrupa 

Birliği’ne katıldıklarında yolsuzluk ve yargıda re-
formla ilgili problemlerin üstesinden tam olarak 
gelememişti.

İki ülkeye yargı konularında AB’ye üye olmala-
rından sonra da yardımcı olabilmek için bir İşbirliği 
ve Doğrulama Mekanizması (CVM) kurulmuştu. 
Program, yedi yıldır devam ediyor.

EurActiv’in ulaştığı son CVM raporu, geçtiğimiz 
dönemde hükümet karşıtı protestoların patlak ver-
mesine yol açan büyük bir skandala işaret edi-
yor.

Geçtiğimiz Haziran ayında Bulgaristan’da kuru-
lan azınlık hükümetinin başındaki Başbakan Pla-
men Oreşarski, göreve geldikten yalnızca iki hafta 
sonra sürpriz bir şekilde Ulusal Güvenlik Devlet 
Ajansı’nın (DANS) başına, karanlık bir isim olarak 
bilinen Delyan Peevski’yi getirme kararı almıştı.

33 yaşındaki Peevski, Bulgaristan’daki Türk 
azınlığı temsil eden Haklar ve Özgürlükler 
Hareketi’nden (HÖH) milletvekili seçmişti. HÖH ve 
Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), Mayıs ayında 
aşırı sağcı Ataka partisinin dışarıdan desteğiyle 
azınlık hükümeti kurmayı başarmıştı.

Peevski’nin adaylığını çekmesine rağmen 
Bulgaristan’daki hükümet karşıtı gösteriler devam 
etmişti.

Bir Komisyon yetkisinin ‘oldukça eleştirel’ nitele-
diği raporda, CVM raporlarında kural olarak isim-
lerin geçmemesi sebebiyle doğrudan Peevski’den 
bahsedilmiyor. Ancak raporun mesajı açık.

Belgede şunlar kaydediliyor:
‘Yeni bir DANS direktörünün atanmasıyla bir-

likte DANS’ın yetkilerinde karmaşa yaşanmıştır. 
Komisyon’un atamalarla ilgili tavsiyeleri, gerçek bir 
rekabet ortamı sağlayan, bu görev için son derece 
önemli olan liyakat ve entegrasyona odaklanan 
bir şekilde, net bir prosedüre olması yönündedir. 
Komisyon şu ana kadar kamuya açıklamalarda 
bulunmuştur. Aday geri çekilmiş ve diğer tepkilerin 
de üzerine parlamento kararını geri çekmiştir. Bu 
olaylar, Bulgaristan’ın ortaklarında ve kamuoyun-
da, güven konusuyla ilgili zor bir intiba bırakmış-
tır. Yetkililerin bu intibanın üstesinden gelmesi zor 
olacaktır’ dedi.

Raporda, Bulgaristan’ın geçtiğimiz yıl kaydettiği 
ilerlemenin ‘kısıtlı ve zayıf’ olduğu belirtiliyor.     

                                                          Euractiv

Kırcaali Bölge Bilgi Merkezi, 2013 faaliyet raporunu tanıttı
İki yıl önce hizmete açı-

lan Kırcaali Bölge Bilgi 
Merkezi’nin 2013 yılında 
gerçekleştirdiği faaliyeti-
ne ilişkin rapor tanıtıldı. 
Merkez^’de düzenlenen 
basın toplantısında, Kır-
caali Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis de yer 
aldı. Kurum, Avrupa Bir-
liği fonlarından mali kay-
nak için aday vatandaş 
ve teşkilatlara AB prog-
ramlarına katılımı konu-
sunda yardımcı oluyor. 
Belediye Başkanı, 

“Son aylarda Bölge Bil-
gi Merkezi ekibiyle bir-
likte Kırcaalilerle konut 
yenilemeyle ilgili bir dizi 
bilgilendirme görüşme-
leri gerçekleştirdik. Bu 
enerji tasarrufu progra-
mının insanlara büyük 
yararı olacak. Biz onla-
rın alacakları kararların 
sonuçlarını bekliyoruz” 
dedi. 
Projeye dahil olmak 

üzere 10 dilekçe sunul-
duğuna dikkat çeken 
Azis, bir apartmanın ye-
nilenmesi için anlaşma 
imzalandığını açıkla-
dı. Başkan, Bölge Bilgi 
Merkezi’nde görevli uz-
manlarla vatandaşları 
bilgilendirme kampan-
yalarına devam etmeye 
hazır olduğunu söyledi. 
Azis, “Bu görüşmelerle 
ilgili bir plan yapılacak. 
Bizim için vatandaşların 
bu girişimin etkinliğinin 

farkına varıp yaşadıkla-
rı apartmanların yenilen-
mesinin ne kadar faydalı 
olduğunu anlamaları çok 
önemli bir mesele” diye 
konuştu. 
Bölge Bilgi Merkezi 

Başkanı Dora Hristova, 
birimin ildeki tüm ilçe 
merkezlerinde kabul 
günleri düzenlediğini 
kaydetti. Kurumun faali-
yetiyle ilgili olarak Bele-
diye Radyosu’nda “Avru-
pa ve Biz” başlığı altında 
13 program yayınlandı-
ğını paylaştı. Merkezde 
görevli uzmanların “Av-
rupa Birliği’nin Sağladı-
ğı Kaynaklar Size Erişi-
yor Mu?” ve “Öğrenilen 
Dersler” başlığı altında 
yapılan ulusal kam-

panyalarda, Kırcaali ve 
Kirkovo’da (Kızılağaç) 
düzenlenen yuvarlak 
masa toplantılarında yer 
aldıkları belirtildi. 
Geçen yıl merkezi ziya-

ret eden 411 Kırcaalilinin 

sunulan hizmetlerden 
faydalandıkları bildiril-
di. 2012 yılında ise 257 
kişinin başvurduğu göz 
önünde bulundurulursa, 
AB programlarına olan 
ilginin ve Bölge Bilgi 
Merkezi’nden yardım 
isteyenlerin sayısında 
artış görülüyor. 
Hristova, vatandaşların 

en çok konutları yenile-
me projesine ilgi gös-
terdiklerini söyledi. Bu 
yönde Belediye Başka-
nı Hasan Azis ile birlikte 

Kırcaali semtlerinde dü-
zenlenen bilgilendirme 
görüşmelerinin son de-
rece faydası olduğunu 
vurguladı. 
Geçen yıl yenilik ola-

rak Kırcaali Valiliği ile 

yapılan işbirliğine dikkat 
çekti. Gençlerle yapılan 
görüşmelerin çok fayda-
lı olduğunu ifade eden 
Hristova, amacın AB’nin 
gençlik girişimlerinin 
popülarize edilmesi ve 
burs olanakları hakkın-
da bilgi verilmesidir. 
Bu yıl yapılacak yeni 

faaliyetlerden biri genç-
lere yönelik proje yöne-
timi konusunda eğitim 
seminerleri düzenle-
mektir.

Resmiye MÜMÜN
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Ardino Hastanesine modern teletıp cihazı sağlandı
Kırcaali Acil Tıp Merke-

zine hastanın durumunu 
izleme ve kalp ritmini 
teşvik eden Korpuls 3 
adı verilen modern bir ci-
haz sağlandı. Almanya'da 
üretilen bu cihaz, MedSis 
şirketinin gerçekleştirdiği 
pilot bir proje çerçevesin-
de 6 ay süre test edilmek 
üzere Acil Tıp Merkezi’ne 
teslim edildi. Teletıp cihazı 
sayesinde acil sağlık gö-
revlileri daha ambulansta 
miyokard enfarktüsü olan 
hastalara yardım etmeleri 
mümkün olacak. Korpuls 
3 cihazı Kırcaali Acil Tıp 
Merkezi Ardino (Eğridere) 
Şubesi’nin ekibi tarafın-
dan kullanılacak.
Cihazı tanıtan Kırcaali 

Acil Tıp Merkezi Başkanı 
Dr. Atanas Mitkov, "Bu ci-
haz teletıp alanında son 
teknoloji ürünü. Sistem, 
hayati önem arz eden 
belirtilerin izlenmesini ve 
ambulansta hastaya hiz-
met eden hekim ve başka 

Resmiye MÜMÜN

sağlık uzmanlarının has-
tanenin acil yardım servi-
sindeki görevli personelle 
doğrudan doğruya bağ-
lantı kurulmasını sağlıyor. 
Cihaz, bu 5 göstergeleri 
merkezimizde bulunan 
baz istasyonuna iletir. 
Elde edilen bilgilere Kar-
diyoloji Bölümü, Aneste-

ziyoloji, Yoğun Bakım Bö-
lümü ve Acil Tıp Merkezi 
erişebiliyor. Sinyal GSM 
bağlantısı ile mümkün. 
Yenilikçi teknoloji, has-
taların acil tedavi ihtiyacı 
olduğunda hızlı, profesyo-
nel ve gerekli hizmet gö-
rüp danışmalarına katkı 
sağlayacak” dedi. 

Dr. Mitkov, bu cihaz 
sayesinde deneyimli he-
kimlerin hastanın göster-
gelerini en hızlı biçimde 
görüp gerekli tedavi ko-
nusunda tavsiyelerde bu-
lunabileceklerini söyledi. 
Romanya’da Korpuls 3 ile 
600 ambulansın donatıl-
dığı ve ölüm olaylarının 

yüzde 10 azalmasına se-
bep oldu. 
Kırcaali bölgesi açısın-

dan teletıp cihazının bü-
yük önem arz ettiğini pay-
laşan Dr. Mitkov, şu anda 
Acil Tıp Merkezi’nin 8 şu-
besinden sadece 3’ünde 
hekim olduğunu paylaştı. 
Kırcaali’den başka Ardino 
ve Momçilgrad (Mestanlı) 
şubelerinde birer hekim 
olduğunu söyledi. 
MedSis şirketi sahibi 

Hristo Karakostov, tele-
tıp cihazıyla donatılmış 
ambulansların acil tıp uz-
manların işini kolaylaştı-
racağını ve dünyanın ne-
resinde olurlarsa olsun 
tıpta önde gelen isimlerle 
danışmalarına imkan ve-
receğini yorumladı. Kor-
puls 3 cihazının ülkede ilk 
defa Kırcaali bölgesinde 

kullanılacağı bildirildi. 
15 bin avro maliyetinde-

ki bu cihaz test edildikten 
sonra Sağlık Bakanlığı ta-
rafından ülkedeki acil tıp 
merkezlerinde kullanıma 
girecek. Bu fikir Bulgaris-
tan Hekimler Birliği tara-
fından da destekleniyor. 
Dr. Atanas Mitkov’dan 

cihazı kabul eden Acil 
Tıp Merkezi Ardino Şube 
Başkanı Safiye Karaba-
şeva, cihazdan dolayı 
son derece memnun 
olduklarını ifade etti. Bir 
hafta düzenlenen eği-
tim esnasında kombine 
cihazın nasıl çalıştığını 
görme imkanı buldukla-
rını açıkladı. Korpuls 3’ün 
ilk defa Ardino İlçesi’nde 
test edileceğinden gurur 
duyduklarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Plevneliev’in 2 Yıllık Çalışmaları
Cumhurbaşkanı Rosen 

Plevneliev, "Milleti birleş-
tiren, bu veya şu siyasi 
parti değil, benim" dedi.

Plevneliev, iki yıllık ça-
lışmalarını değerlendir-
diği basın toplantısında, 
ülkesinin iki yılda büyük 
sınavlar verdiğini belirte-
rek, bunların ekonomik 
krizle mücadele ve Bur-
gaz kentinde düzenlenen 
terör saldırısı olduğunu 
söyledi.

Muhaliflerin "Cumhur-
başkanı milleti bölüyor" id-
diasının asılsız olduğunu 
savunan Plevneliev, "Gö-
revimi yerine getirirken, 
siyasi partilerin değil, sivil 
toplumun adil taleplerine 
destek verdim. Milleti bir-
leştiren, bu veya şu siyasi 
parti değil, benim" ifadesi-
ni kullandı.

Ülkede yıllardır süren 
siyasi iniş-çıkışların top-
lumu yapay olarak böl-
düğünü, son bir yılda 
kitle protestoları sürerken 
Bulgaristan'da üç kabi-

ne değişikliği yapıldığını 
anımsatan Plevneliev, 
"yurttaşın enerjisinin yük-
seldiğini" öne sürdü.

"Bulgaristan'ın geleceği-
ni Mesihler değil, çalışan 
kurumlar sağlayacaklar" 
diyen Plevneliev, "Siya-
sette ahlak talebiyle son 
aylarda sokaklara dökülen 
halkımızın haklılığı tartışı-
lamaz" dedi.

Güven eksikliği
Bulgar toplumunun aş-

ması gereken en ciddi 
sorunu "güven eksikliği" 

olarak nitelendiren Plev-
neliev, toplumdaki bu 
eksikliğin, popülizm, kin 
ve yapay milliyetçiliği kö-
rüklediğinin altını çizdi. 
Plevneliev, "Kafası ka-
rışmış, özgüveni düşük 
görünen, nüfusunun ya-
rısı tamamen yoksul olan 
Bulgaristan'ın vatandaşla-
rı artık ortak amaç, hedef 
ve otorite tanımıyor. Hepi-
miz hastayız, ortak yol ve 
toplumsal düzen arıyoruz" 
diye konuştu.

Piyasa ekonomisinin 

normal çalışmasını, rüş-
vet, oligarşi ve tekellerin 
engellediğini söyleyen 
Cumhurbaşkanı Plevne-
liev, ülkesinin, milli kah-
raman Vasil Levski'nin 
miras bıraktığı "temiz ve 
kutsal cumhuriyet" ilkesi-
ne sadık kalması gerekti-
ğini ifade etti.

Plevneliev, Milli Güvenlik 
Kurulu'nun şubat ayında 
2014-2020 döneminde ya-
pılacak AB finansmanı ile 
ilgili stratejik projeleri de-
ğerlendirmek üzere topla-
yacağını da duyurdu.

Plevneliev ile Başbakan 
Plamen Oreşarski hükü-
meti arasında ciddi görüş 
ayrılıkları bulunuyor. Ore-
şarski hükümetine karşı 
aylardır süren kitlesel 
protestolara paralel ola-
rak, başbakan yandaşları 
da her akşam cumhur-
başkanlığı önünde topla-
narak, Plevneliev'in istifa-
sını talep etmeye devam 
ediyor.   

           Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanına 
mali denetim

Bulgaristan Ulusal Gelirler Ajansının (NAP), 
Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev'in sahip ol-
duğu tüm gelir ve mal varlığının ayrıntılı olarak 
denetimini yaptığı açıklandı.

Ülkenin en varlıklı vatandaşlarından biri ola-
rak gösterilen Cumhurbaşkanı Plevleniev'in, 
siyasi çevrelerde ailesinin mal varlığı ile ilgili 
yapılan spekülasyonlara son vermek üzere, 
NAP'tan mali denetimi kendisinin şahsen talep 
ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nin açıkla-
masında Plevneliev'in, aile üyeleri ve ailesine 
bağlı üçüncü şahısların maddi durumunun do-
laylı veya dolaysız olarak aylardır araştırıldığı 
belirtildi. Açıklamada, şu ana kadar gerçekleş-
tirilen araştırmaların hem süreç olarak hem de 
verdikleri sonuçların eksik olması gerekçesiyle 
Rosen Plevneliev, kendisine kapsamlı genel 
bir denetimin yapılmasını talep ettiği ifade edil-
di.

Açıklamada, "Her bir Bulgaristan vatanda-
şı sahip olduğu mal, elde ettiği gelir, ödediği 
vergi konusunda araştırılabilir, Cumhurbaşkanı 
makamı da bu konuda istisna teşkil etmez" 
ifadesine de yer verildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Rosen Plevne-
liev, NAP'ın denetimlerinin yaşam standardı 
ile resmi gelirleri arasında çelişki olan "riskli" 
vergi mükellefi gruplarına da odaklanması ça-
ğırısında bulundu.

Plevneliev, ülkede üst düzey devlet bürokrat-
ların yıllık gelir ve mülk beyanlarının açık ola-
rak yayınlanmasının şart olduğunu, kendisinin 
de bu görevini yerine getirdiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Plevneliev'in 2012'ye ait ya-
yınlanan son mal beyanına göre eşi Yuliana 
Plevnelieva ile Bulgaristan ve Yunanistan'da, 
2007-2009 döneminde satın alınmış 1,7 mil-
yon avro değerinde 5 evi bulunuyor. Sahip ol-
duğu Audi Q7 markalı aile aracının yanı sıra 
Plevneliev'in çeşitli banka hesaplarında 840 
bin avro ve 100 bin levası (50 bin avro) bulunu-
yor. Bu nakitin, 712 bin avrosunun yurt dışın-
daki çeşitli bankalara yatırıldığı bildiriliyor.

Ali Hoca: “Mahkemeden önce bizleri basın mahkum etti”
Pazarcık şehrinde ül-

kede yasa dışı olan İs-
lam Vakfı üyesi olarak 
dini propaganda yapmak 
gerekçesiyle 13 kişinin 
yargılandığı davayla ilgili 
duruşma yapıldı. 
Pazarcık Bölge Mahke-

mesi davada yargılanan 
üçüncü kişi Pazarcık 
Bölge Müftü Vekili Ali 

Hoca’nın ifadesini dinledi. 
Sanık, davanın sonuçlan-
masında basının olumsuz 
etkisi olduğunu ileri süre-
rek, “Mahkemeden önce 
bizleri basın mahkum et-
tirdi” diye ifade etti. 
Ali Hoca, 2005 yılın-

da Suudi Arabistan’ın 
Mekke kentinde düzen-
lenen İslam Vakfı’nın 

Bulgaristan’da yasa dışı 
olarak şubesinin kuruldu-
ğu seminere katıldığını ve 

kurucu protokolünü imza-
ladığını itiraf etti. 
Müftü Vekili, İslam Vak-

fı örgütünün eylem pla-
nı hazırlandığı 2008 ve 
2009 yılında İstanbul’da 
düzenlenen seminerlere 
de katıldığını belirtti. 
Duruşmada kalan diğer 

10 sanığın ifadeleri dinle-
niyor.                       

 KH
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Bulgaristan'daki Soydaşların Güvencesi Türkiye
Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin 

(HÖH) milletvekili Erdinç Hayrul-
lah, “Bizim Türkiye’nin soluğuna 
bile ihtiyacımız var” dedi.

Hayrullah, yaptığı açıklamada, 
Bulgaristan’daki sürekli baskı al-
tında tutulan Türklerin siyasette 
daha aktif ve söz sahibi olmak 
için oluşturduğu HÖH’ün geçen 
24 yıllık süreçte önemli mesafe 
katettiğini, son dönemde etnik 
bir parti olmaktan çıkıp, kitle 
partisi haline dönüşmeye baş-
ladığını söyledi.

HÖH’ün Bulgaristan’da yaşa-
yan soydaşlar ve Müslümanlar 
için çok önemli çalışmalara imza 
attığını dile getiren Hayrullah, 
2001 yılından bu yana ülke ge-
nelinde çok sayıda yeni caminin 
yapımına katkı sağladıklarını, 

pek çok camiye de yardım et-
meye devam ettiklerini bildirdi.

Hayrullah, 2001 yılından bu 
yana ya hükümet ortağı oldukla-

rını ya da hükümetleri dışarıdan 
destekleyerek yönetim içinde 
aktif rol oynadıklarını vurgula-
yarak, bunun hem avantajlarını 
hem de dezavantajlarını yaşa-
dıklarını belirtti.

Bulgaristan’da özellikle Av-
rupa Birliği ile ilişkilerde sorun 
yaşanması durumunda ilk suç-
lanan partinin HÖH olduğunu 
ifade eden Hayrullah, “Bazı 
konularda temaslarımız oluyor 
ama diretemiyoruz. Çünkü di-
retme gösterdiğimizde marjinal 
bir parti olmakla suçlanıyoruz. 
Yani hala eski sorunlar devam 
ediyor. Aksi durumlarda önce 
Türkler suçlu gösteriliyor” diye 
konuştu.

Hayrullah, Bulgaristan’da 
Türklerin örgütlenme anlamın-

da yavaş yavaş bilinçlenmeye 
başladığına işaret ederek, şöyle 
devam etti:

“Son zamanlarda bazen Tür-
kiye ile hükümetle sorunlar 
yaşayabiliyoruz. Aşılmayacak 
konular değil. HÖH olarak bi-
zim de hatalarımız oluyor el-
bet. Örneğin, bazı konularda 
Bulgaristan’daki sivil toplum 
kuruluşlarını harekete geçire-
medik. Zaten Bulgaristan’da si-
vil toplum kuruluşları çok güçlü 
değil. Biz Türklerin STK anla-
mında güçlenmesini sağlaya-
bilirdik. Bunu hata olarak kabul 
ediyoruz. Zaman zaman sorun 
yaşasak da Türkiye hüküme-
ti bizim için çok önemli. Bizim 
Türkiye’nin soluğuna bile ihtiya-
cımız var.”      

Anadolu Ajansı                    

Filibe Başkonsolosu Şener Cebeci: 
‘Bulgaristan, Türkiye için her açıdan önemli’

Türkiye’nin Bulgaristan Filibe 
Başkonsolosu Şener Cebeci, 
Bulgaristan’ın Türkiye için her 
açıdan önemli bir ülke oldu-
ğunu belirterek, “Konsolosluk 
olarak sorumluluk bölgemiz-
de düzenlediğimiz etkinliklerle 
Türkiye’nin hem modern hem 
de geleneksel yüzünü gösteri-
yoruz” dedi.
Cebeci, yaptığı açıklamada, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 1924 
yılından beri Filibe’de konsolos-
luk binası olduğunu belirtti. Kon-
solosluk olarak Bulgaristan’da 
özellikle Türk ve Müslümanların 
yoğun olarak yaşadığı 10 ken-
te hizmet verdiklerini ifade eden 
Cebeci, Bulgaristan devletiyle 
özellikle tarihi binaların resto-
rasyonu anlamında ortak ça-
lışmalar yürüttüklerini bildirdi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon 

Ajansı Başkanlığının (TİKA) 
Bulgaristan’da ofisinin bulun-
madığını anlatan Cebeci, o 
nedenle Bulgaristan’daki tarihi 
camilerin restorasyon ve onarı-
mını konsolosluk olarak yürüt-

tüklerini kaydetti.
Cebeci, görev bölgelerinde 

Türklerin yanı sıra Pomak, Ro-
man ve diğer Müslümanlara 
da hizmet götürdüklerini ifade 
ederek, “Kesinlikle ayrım yap-
mıyoruz. Bulgaristan bizim için 
önemli bir ülke. 3,5 milyar dolar-
lık ihracatla bölgemizin 2. büyük 
pazarı. Bulgaristan’dan ithalatı-
mız da iyi. Çalışmalarımız çok 

yönlü. Kon-
s o l o s l u k 
olarak so -
rumluluk böl-
gemizde dü-
zenlediğimiz 
etkinliklerle 
Türkiye’nin 
hem modern 
hem de ge-
leneksel yü-
zünü göste-
riyoruz” diye 
konuştu.
Sorumluluk 

bölgeler in -
de Türk ve 
Müslüman-
lar için me-

zarlık yaptıklarını, Kırcaali’de 
de bir anaokulu projelerinin bu-
lunduğunu vurgulayan Cebeci, 
ilişkilerin daha da gelişmesi, 
Türk ve Müslümanlara daha iyi 
hizmet verebilmek için Şumnu 
bölgesinde de Türkiye’nin bir 
konsolosluk açmayı planladı-
ğını sözlerine ekledi. 
                    Anadolu Ajansı

Müslümanlar, mültecilere bağışta bulundu

Kırcaali ve Krumovgrad (Ko-
şukavak) Bölge müftüleri Bey-
han Mehmet ve Nasuf Halil, 21 
Ocak’ta Harmanli’de bulunan 
mülteci kampını ziyaret ettiler. 
Ziyaretin amacı temsil ettikleri 
Müslümanlar adına bağış yap-
maktı. 

Suriyeli mültecilere Kirkovo’nun 
Sredsko (Ortacı) köyü sakinleri 

tarafından sağlanan kurban eti 
ve ekmek verildi. Ayrıca mülte-
cilere Kırcaali Müftüsü ve Staro-
vo (Kocaömer) köyü muhtarının 
aracılığıyla Almanya'dan hayır-
sever insanların bağış ettiği 
yeni giysi, ayakkabı, elektrikli 
ev aletleri ve temizlik ürünleri 
teslim edildi.  

                     Kırcaali Haber      


