
KIRCAALİ HABER
   24 Eylül  2014        Yıl: 8                                    Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete                    Sayı: 248                 Fiyatı 0,80 Lv.   

“МАРС 55” ООД
Продажба на апартаменти,                              
         гаражи  и търговски 
                                      обекти
                  GSM: 0884067245

                  GSM: 0884067246

Türkan bebeğin anısı Bursa’da da yaşatılacak
Bulgaristan’daki Türklere uy-

gulanan asimilasyon politikala-
rına karşı direşin simgesi olan 
ve 1984 yılında henüz 18 aylık 
iken annesinin sırtında komü-
nist rejimin askerleri tarafından 
vurularak şehit edilen Türkan 
Bebeğin anısı adına Büyükşe-
hir Belediyesi’nin katkılarıyla 
Bursa’da yaptırılan çeşme, dü-
zenlenen törenle hizmete açıl-
dı.

Türkan Çeşmesi’nin açılması 
nedeniyle düzenlenen törene; 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, AK Parti Bursa 
milletvekilleri Mustafa Öztürk, 
Hakan Çavuşoğlu, Mustafa 
Kemal Şerbetçioğlu, Yıldırım 
Belediye Başkanı İsmail Hakkı 
Edebali, BAL-GÖÇ Genel Baş-
kanı Yüksel Özkan ve çok sayı-
da vatandaş katıldı.

“Ezanlar susmayacak, bay-
raklar inmeyecek”

Törende konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
bu milletin sadece Balkanlar’da 
değil, Anadolu’da da yok edil-
mek istendiğini ancak bu ama-
ca kimsenin ulaşamayacağını 
söyledi. Türk Bayrağı’nın hiçbir 
zaman inmeyeceğini, ezanların 
hiçbir zaman susmayacağını 
kaydeden Başkan Altepe, “Biz 
bunun için 10 yıldır Balkanlar’da 
çalışıyoruz. Ecdadımızın bundan 
625 yıl önce Türk ve Müslüman 
toprağı yaptığı Balkanlar bizim 
için ecdat emaneti. Bu emane-
te sahip çıkmak için elimizden 
gelini yapıyoruz, yapmaya da 
devam edeceğiz” dedi. Başkan 
Altepe, açılışı yapılan Türkan 
Çeşmesi’nin hayırlı olması dile-
ğinde bulundu.

Kendisinin de Bulgaristan 
göçmesini olduğunu hatırla-
tan AK Parti Bursa Milletveki-
li Mustafa Öztürk ise, 100 yıl 
süren asimilasyon politikaları 
ile Bulgaristan’da camilerin ka-
patıldığını, sünnetin ve kurban 
kesmenin engellendiğini hatır-
latarak, ancak Türk hükümeti 
olarak o bölgedeki Türklerin her 
zaman yanında olduklarının al-
tını çizdi.

Yıldırım Belediye Başkanı İs-
mail Hakkı Edebali de, maddi 
açıdan çok önemli olmayan 
fakat manevi değeri itibariyle 
minik şehidin hatırasının yaşa-
tılması anlamında büyük önemi 
bulunan Türkan Çeşmesi’nin 
hayırlı olmasını diledi.

Bulgaristan’da Türk direnişi-

nin simgesi olan Türkan Be-
beğin abisi Turhan Öztürk de, 
Bulgaristan’da yaşayan Türkle-
rin 1980’li yıllarda büyük acılar 
çektiğini hatırlatarak, “Türk ve 
Bulgar halkı neredeyse kardeş 
denilecek kadar yakın, sorunsuz 
bir şekilde birbiriyle yaşıyordu. 
Ancak dönemin rejimi tarafın-

dan Türkler üzerinde baskılar 
başladı. Kimliğimizi yok etmek 
istediler. Yaşananlar karşısında 
sessiz kalmayan Killi köylüleri 
kadın erken çoluk çocuk 26 Ara-
lık 1984’te belediyeye yürüyüşe 
geçti. Tamamen savunmaz hal-
kın üzerine askerler tarafından 
yaylım ateşi açıldı. Annemin 

sırtında henüz 18 aylık dünya-
dan bi haber olan kardeşim de 
başından vurularak oracıkta 
şehit oldu. Ancak bu yaşanan-
lar hiçbir millete zorla benliğinin 
unutturulamayacağını göster-
di. Burada yaptırılan çeşmenin 
neyi temsil ettiği, gelecek nesil-
ler tarafından iyi bilinmeli” diye 
konuştu.

Killiler Kültür Dayanışma ve 
Yardımlaşma Derneği Başkanı 
Mümin Kaşmer de, Killi halkı-
nın Türklüğü kutsal kabul eden, 
İslam’a sadakatle bağlı ve çalış-
kan bir toplum olarak bilindiğini 
belirterek, Bulgar hükümetinin 
sadece çalışkanlık özelliğini kul-
lanmak istediğini, diğer değer-
leri ise silmek için yoğun gayret 
sarf ettiğini hatırlattı. Türklük 
ve İslam davası uğruna Killi’de 
şehitler verdiklerini dile getiren 
Kaşmer, dernek binası önüne 
yapılacak Türkan Çeşme ile 
yaşananları hiçbir zaman unut-
turmayacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından proto-
kol üyeleri, çeşmenin açılışını 
törenle gerçekleştirerek su içti. 
Türkan bebek ve bölgedeki dire-
nişi anlatan şiirleri dinleyen bazı 

Devamı 3’de
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STK’lardan Barekov’un Türkiye sınırını kapatma girişimine tepki
Sansürsüz Bulgaristan 

partisi Başkanı Nikolay 
Berekov, son günlerde er-
ken genel seçimler öncesi 
1-6 Ekim tarihlerinde Tür-
kiye sınırının kapatılması 
için büyük bir kampanya 
başlattı.

Hatta partinin ofislerinde 
bu kampanyaya katılmak 
isteyen gönüllülerin liste-
si hazırlanıyor. Bu eylem 
çağrısı seçim klibi olarak 
tüm Bulgar medyalarında 
yer aldı. Barekov, en bü-
yük gazete ve televizyon-
lara çıktı ve Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
dışındaki diğer partilerin 
de bu girişime destek ver-
melerini istedi.

Konuyla ilgili Kırcaa-
li bölgesindeki tüm sivil 
toplum kuruluşları (STK) 
Sansürsüz Bulgaristan 
Koalisyonu’nun bu girişi-
mine karşı ortak bir dekla-
rasyon hazırladı. Bununla 
ilgili Kırcaali Haber gaze-
tesi olarak Kırcaali’deki 
bazı sivil toplum örgütle-
rinin başkanlarıyla görüş-
tük. Onların olayla ilgili 
yorumlarını aynen akta-
rıyoruz. 

Kırcaali Bölgesi Siyasi 
Tutuklular Derneği Baş-
kanı Halil Rasim olayla 
ilgili şöyle yorumda bu-
lundu: “Son zamanlarda 
Barekov, Bulgaristan’da 
bulunan Türklere karşı bir 
tavır aldı. Siyasi mağdur-
lar olarak bununla hiçbir 
şey kazanamayacağını, 
sarfettiği sözlerin hiçbir 
değeri olmadığını düşü-
nüyoruz. Türkiye’deki va-
tandaşlarımızın Kurban 
Bayramı nedeniyle ve 
oy kullanmak için ülkeye 
gelmelerini adamlarıyla 
Türkiye sınırını kapatarak 
engelleyeceklerini söylü-
yor. Bu akıllı bir siyasetçi-
nin aklına gelebilecek bir 
durum değildir. Bundan 
önce Ataka partisi lideri 
Volen Siderov bize karşı 
siyaset yürütmeyi denedi, 
başarılı olamadı. Türkle-
re karşı hakaret ve sal-
dırılarda bulunan başka 
bir siyasetçi de Vatanse-
ver Cephesi lideri Valeri 
Simeonov. Başka birşey 
üzerine siyaset yapama-
dığından dolayı her tele-
vizyona çıkışında Türklere 
karşı saldırılarda bulunu-
yor. Biz bunlardan hiç 
korkmuyoruz, gülüp ge-
çiyoruz. Çünkü bu saldırı 
sadece bize karşı değil, 
Türkiye Cumhuriyeti’ne 
karşı olduğunu düşünü-
yoruz. Bunların geçmişte 
daha Osmanlı dönemin-
de Türk yönetimine karşı 
hafızalarında kalan bazı 
düşüncelerini dile getir-

diklerini düşünüyorum. 
Biz kardeşçe birlik ve be-
raberlik içinde yaşamak 
istiyoruz. Bulgaristan’da 

bulunan Türk halkı olarak 
Bulgaristan’ın kalkınma-
sında katkıda bulunmak 
istiyoruz. Bütün gücümü-
zü bu yöne yönlendirmek 
istiyoruz. Onlar gibi haka-
retle siyaset yapmak iste-
miyoruz. Bulgarların da 
bize karşı öyle tavır alma-
sını istiyoruz. Hele hele 
bu seçimler öncesinde 
böyle tavırlara anlam ve-
remiyoruz. Biz seçimlerin 
kardeşçe, huzur içinde 
geçmesini istiyoruz. Tür-
kün de, Bulagrın da her-
kesin oy kullanmak için 
sandık başına gitmesini 
istiyoruz. Kimin gönlünde 
hangi parti yatıyorsa, oyu-
nu ona versin, buna karşı 
değiliz ama böyle saldırı-
larla siyaset yapmalarını 
kabullenemiyoruz. Bir gün 
onların da her insan gibi 
bugünkü hareketlerinden 
utanç duyacaklarını düşü-
nüyorum. Çünkü bu tavır 
ne demokrasi ile, ne de 
insanlıkla bağdaşıyor. Biz 
de insanız, bu topraklar-
da doğduk, bu toprakların 
insanlarıyız. Ne kadar bu 
topraklarda onların yaşa-
ma hakkı varsa, bizim de 
o kadar burada yaşama 
hakkımız olduğunu düşü-
nüyorum. Ben geçmişimi 
söylemek istiyorum. Ben 
ömrümü böylelerine karşı 
mücadele ederek geçir-
dim ve hayatımın büyük 
bir kısmını Belene’de, 
sürgünde geçirdim. Bu tür 
tavırlar gördükçe şaşıyo-
rum. Çünkü biliyorum ki, 
bütün dünya arkamızda, 
76 milyonluk Türkiye bi-
zim arkamızda. Bize karşı 
yapılan bu hareketleri de-
ğerlendirdiklerini düşünü-
yorum. Uluslararası insan 
hakları örgütlerin, kurum-
ların, Avrupa Birliği’nin 
Siderov’un, Barekov’un 
bize karşı nefret ve haka-
ret dolu söylemlerini kayda 
aldıklarını biliyorum. Böyle 
insanların bir gün hüsrana 
uğrayacaklarından yüzde 
milyon eminim. Biliyorum 
ki, böyle insanları hare-

kete geçirip siyaset yapıp 
belki bir gün ufak da olsa 
bir başarıya ulaşabilirler. 
Hitler de ulaştı ama sonu 

hüsran oldu. Mussolini 
de. Her halde bunlardan 
esinlenerek ağıza alınma-
yacak, hakaret dolu sözler 
işitiyorum, televizyonda 
izliyorum. Ben asıl onla-
rın kendileri için üzülüyo-
rum. Bizim için problem 
yok. Biz biliyoruz ki, hak 
ve hukuk bizden yanadır. 
Bize yapılan bu hakaretler 
Anayasa’ya da aykırı gel-
mektedir. Anayasa’yı çiğ-
nediklerinden eminim. Bir 
gün bu nefret söylemleri-
nin karşılığını öyle veya 
böyle alacaklar. Biz belki 
şu an susuyoruz, tavrı-
mızdan taviz vermiyoruz, 
onlardan insanlık bekliyo-
ruz. Seçimlerin huzur için-
de geçmesini beklerken, 
böyle tavırlar bizi daha da 
seferber edip, birlik ve be-
raberliğimizi sağlıyor. Be-
nim geçmişimi bilen bazı 
arkadaşlar gelip bana, 
“Halil abi bu işin sonu 
ne olacak” diye kaygıla-
nıyorlar. Ben de onlara, 
“Korkmayın bunlar geçi-
çi. Başka söyleyecek lafı 
yok. Bulgaristan’ın ekono-
misi zaten çökmekte, ge-
rilemekte. Bunu düşünüp 
hep birlikte ekonomiye 
katkıda bulunup, ülkenin 
ekonomisini, refahını dü-
zeltmek yerine bunlar hiç 
olmayacak, akıl almaya-
cak hareketlerde bulunu-
yorlar. Ben ne Türkiye’de, 
ne de başka bir yerde 
böyle hareket duymadım 
ve görmüyorum. Bizler 
Bulgaristan’dan kovulduk, 
vatandaşlığımızı koruduk. 
Nasıl diğer Bulgaristan va-
tandaşları gibi kimlik kartı-
na sahipsek, oy kullanmak 
için Anayasa hakkımızı 
da kullanacağız. Vatan-
daşların bir kısmı yurt dı-
şında bulunuyor. Mesela, 
İspanya’da, Almanya’da, 
Danimarka’da olan vatan-
daşlar ülkesine gelip oy 
kullanamayacaklar mı o 
zaman?! Ben Bulagristan 
vatandaşıyım, kimlik taşı-
yorum, bu kimliğin hak-
kını vermeyecek miyim?! 

Ne demek-Türkiye’deki 
vatandaşlar buraya ge-
lip de oy kullanmasınlar! 
Aldığım haberlere göre 
Türkiye’deki hemşehri-
lerimizin bu Barekov ve 
Siderov’un konuştuklarına 
karşılık daha çok seferber 
olup Bulgaristan’a gelip 
burada oylarını kullanmak 
istediklerini duyuyorum. 
Bunun da onlara fayda 
değil, oy potansiyellerinin 
büyük bir oranda düşme-
sine sebep olacağını dü-
şünüyorum. Bizim, yani 
Bulgaristan Türklerinin 
lehine olan oy potansi-
yelinin de çok daha fazla 
yükselmesine sebep ola-
cağını düşünüyorum. Ben 
totaliter rejimin en büyük 
mağdurlarından biri ola-
rak bunu görüyorum ki, bi-
zim seçimler için seferber 
olmamızı Volen Sidrov ile 
Nikolay Barekov sağlaya-
cak”.

Kırcaali Türk Kültür ve 
Sanat Derneği (TÜRK-
SAD) Başkanı Müzekki 
Ahmet: “Barekov’un bu 
akıl almaz girişimi insan-
lık suçudur. Dünya çapın-
da totaliter ve hatta faşist 
rejimi olan ülkelerde bile 
görülmeyen bir tutumdur. 
Bulgaristan’daki Türk-
lere karşı yapılan çirkin 
bir girişimdir. Ben Türk 

Kültür ve Sanat Derneği 
Başkanı olarak bu girişi-
mi şiddetle kınıyorum ve 
Bulgaristan’da yetkili ma-
kamları, Başsavcı’nın ola-
ya el koymasını istiyorum. 
Çünkü dediğim gibi bu gi-
rişim bir suçtur. 1-6 Ekim 
tarihlerinde bizim yüzler-
ce, binlerce akrabalarımız 
annelerimiz, babalarımız, 

kardeşlerimiz Türkiye’den 
her bayramda olduğu gibi 
Müslümanların en büyük 
bayramı olan Kurban 
Bayramında da bayram 
ziyaretlerine gelecekler. 
Bu bayram ziyaretlerini 
birilerinin siyasi amaçla 
kullanarak, sınırdan geçi-
şi durdurmak gibi girişim-
lerde bulunmaları bence 

büyük suçtur. Bu siyasi 
partiler tarafından maale-
sef, malzeme olarak kul-
lanılıyor. Çünkü bahane 
ettikleri gibi Türkiye’deki 
vatandaşlarımız buraya 
oy vermek için gelmiyor-
lar. Oy vermek isteyen 
Türkiye’de de oyunu vere-
bilir, bunun için hiçbir ya-
sak yok. Bizim Müslüman 

Türk kardeşlerimizin bay-
ramda annelerini, babala-
rını, kardeşlerini, akraba-
larını ziyarete gelmelerini 
engellemek büyük suçtur. 
Bunun için Bulgaristan 
Türk halkı adına buna izin 
verilmemesi için yetkilile-
re çağrıda bulunuyorum. 
Çünkü bunun sonu bir fe-
laket olabilir”.

Resmiye MÜMÜN

Türkiye sınırını kapatmaya yönelik açıklamalar 
sebebiyle sivil toplum kuruluşlarından 

Deklarasyon
Biz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri olarak, bazı siyasi parti temsilcilerinin 

Kurban Bayram arifesinde ve Bayram günlerinde Türkiye Cumhuriyeti ile olan 
sınır kapılarını kapatmaya yönelik açıklamalarından endişe duyarak;

Serbest dolaşım hakkının Avrupalı değerlerine aykırı olduğuna inanarak;
Tüm toplum ile basın-yayın organlarının hoşgörü ve olgunluk göstermelerini, 

ayrımcılık özellikleri taşıyan ve demokrasi anlayışı ile örtüşmeyen yasadışı 
eylemlere izin vermeyeceği ümidiyle

                                       BU DEKLARASYONLA
Son zanamlarda ülkemiz Bulgaristan’da yaşanan olumsuz açıklamalardan 

derin endişe ve üzüntü duyduğumuzu ifade ederek, farklı dini ve etnik grup-
larına yönelik ayrımcılık, nefret ve şiddet kışkırtmalarına, toplumda korku 
uyandıran tüm eylemlere karşı çıkmaktayız;

Bir Avrupa Birliği üyesi olan Bulgaristan Cumhuriyeti’nde, farklı etnik, kül-
türel ve dini kimliğe sahip insanlar işbirliği ve diyalog içerisinde olabileceği, 
hukukun üstünlüğü ve temel insan hak ve özgürlüklerini garanti edeceği bir 
demokrasi ülkesi olduğuna kesin kanaat getiriyoruz;

Bulgaristan’da her türlü ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve ötekine 
karşı hoşgörüsüzlük belirtilerini şiddetle kınıyoruz;

Her türlü ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve ötekine karşı hoşgö-
rüsüzlük eylemlerine karşı vatandaşları korumakla yükümlü olanları tüm yasal 
yollarla yaşanılan olumsuzluklara karşı koymaları çağrısında bulunuyoruz;

Tüm toplumun nefret içerikli söylemlere karşı duyarlılığını arttırmasını ve 
kesin tepki göstermesini beklemekteyiz.

Türk Kültür ve Sanat Derneği – Kırcaali
Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği – Kırcaali
Zeybekler Türk Kültür Derneği – Momçilgrad
10 Mayıs Türk Kültür ve Sanat Derneği – Karamantsi, Haskovo
Türk Kültür, Sanat ve Etkileşim Derneği – Momçilgrad 
Siyasi Tütüklülar Vakfi Derneği – Kırcaali
Türk – Bulgar Kültür Derneği - Plovdiv
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Şair Haşim Semerci’nin ilk şiir kitabı çıktı
G e ç t i ğ im i z  ha f t a 

Kırcaalili şair Haşim 
Semerci’nin Bizim Bu-
ralarda adlı ilk şiir kitabı 

çıktı. Okuyucuları tara-
fından merakla bekle-
nen bu kitapta şairin 55 
şiiri yer alıyor.
Kitapta şiirler, Yaşam, 

Sen ve Çocuk adla-
rı verilen üç bölümde 
verilmiştir. Şairin ön-
sözde belirttiği gibi üç 
bölümden oluşan bu 
kitapta bizim buraların, 
Rodoplar’ın insanı an-
latılıyor. Onun yaşamı, 

mütevaziliği, temiz aşkı 
anlatılıyor. Şair bura-
daki insanın bir başka 
olduğunu, zorlukları, 
göçü, gurbetçiliği, sev-
giyi, ayrılığı, yalnızlığı 

bir başka yaşadığını, 
ekmeğini alın teriyle ka-
zandığını, sahtekarlık-
tan uzak durduğunu ifa-
de ediyor. Son bölümde 
şairin eğitici ve öğretici 
niteliğinde olan çocuk 
şiirlerine yer verilmiştir. 
Bu şiirlerde anne baba 
sevgisi, öğretmen sevgi-
si, Anadili sevgisi vardır. 
Semerci’nin çocuk şiirle-
rine göçten sonraki zor-

luklar, gurbetçilik yüzün-
den ayrılıklar, çocukların 
uzaktaki babalara çağ-
rıları da konu olmuştur. 
Şair yazılarında olduğu 
gibi şiirlerinde de Anadili 
Türkçe konusuna büyük 
önem vermektedir. Ana 
dili sevgisini çocuklara 
aşılamayı,onu seve seve 
konuşmalarını, onunla 
gurur duymalarını istedi-
ğini ifade ediyor. Kitapta 
herkese birşeylerin ol-
duğunu düşünüyor. 
Semerci’nin ilk şiir ki-

tabının kapak resmi 
ünlü ressam Kamber 
Kamber’in eseridir. Ki-
tabın editörü gazeteci, 
şair ve yazar Durhan Ali, 
teknik redaktör ise şairin 
kızı Ayşe Semerci’dir. 
Haşim Semerci Kim-

dir?
H a ş i m  S e m e r c i , 

1959 yılında Kırcaali İli 
Momçilgrad (Mestanlı)
İlçesi’ne bağlı Sedefçe 
(Saranlı/ Saruhanlı) kö-
yünde doğdu. İlköğre-
timini doğduğu köyde, 
liseyi Krumovgrad (Ko-
şukavak) kasabasın-

da bitirdi. Askerlikten 
sonra Kırcaali’de Öğ-
retmen Enstitüsü’nün 

Bulgarca ve Fransızca 
Bölümü’nden mezun 
oldu. 1982 yılında öğ-

retmenliğe atandı. Daha 
sonra aynı Enstitünün 
Türkçe Bölümü’nü bi-

tirdi. 1995 yılından beri 
Kırcaali’de yaşamakta 
ve bölgede Türkçe öğ-

retmenliği yapmaktadır. 
Türkçe sevgisi, dergiler-
de ve gazetelerde çıkan 
yazılarından belli. Eski-
den çıkan Balon ve Gö-
nül dergilerinde, maka-
leleri ve şiirleri basıldı.
Daha sonra eski Yeni 

Hayat ve Kırcaali Haber 
gazetelerinde ilginç yo-
rumları, makaleleri ve şi-
irleri yayınlandı. Okuma-
nın yaşı olmadığını dü-
şünen öğretmen ve şair, 
47 yaşında Plovdiv (Fi-
libe) Üniversitesi Kırca-
ali Şubesi’nin Bulgarca-
Türkçe Bölümü’nden 
mezun oldu.
Kosova'da çıkan Os-

man Baymak'ın hazırla-
dığı “Yüz Yılın Yüz Şai-
ri” Bulgaristan Türk Şiiri 
Antolojisi’nde yer aldı.
Haşim Semerci şu an, 

Cebel Lisesi’nde Türk-
çe ve Beden Eğitimi 
öğretmenidir. Aynı za-
manda Türkçe kitaplar 
editörlüğü yapmaktadır. 
Bir kız babasıdır. Bizim 
Buralarda şairin ilk şiir 
kitabıdır. 

Resmiye MÜMÜN

Bulgaristan seçimlerinde Türkiye’de 
126 sandık açılacakB u l g a r i s t a n 'd a  5 

Ekim'de gerçekleştirile-
cek erken genel seçim-
ler için Türkiye'de 126 
sandık kurulacak.
Merkez Seçim Komis-

yonu, yurt dışında ya-
şayan Bulgaristan va-
tandaşlarının 49 ülkede 
açılacak sandıklarda oy 
kullanabileceğini belir-
terek, en çok sandığın 
Türkiye'de kurulacağını 
açıkladı.
Türkiye'de Bulgaristan 

vatandaşlarının yoğun 
olarak yaşadığı Bursa, 
İstanbul, İzmir, Edirne 
gibi illerde 126 sandı-
ğın kurulacağını bildiren 
Merkez Seçim Komisyo-
nu, resmi internet site-
sinde sandık kurulacak 
yerlerin tam listesini ya-
yımladı.
Açılacak sandık sayı-

sına göre Türkiye'nin 
ardından 56 sandık-
la İspanya gelirken, 
İspanya'yı ABD, İngilte-
re, Almanya, Yunanistan 
ve Fransa izliyor. 
18 siyasi parti ve 7 ko-

alisyonun yanı sıra 4 ba-
ğımsız adayın katılacağı 
seçimlerde, Türkiye'de 
kurulacak sandıklardan 
çıkacak oylar üyelerinin 
çoğunluğunu Türklerin 

oluşturduğu Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi Partisi 
(HÖH) için büyük önem 
taşıyor.
- Aşırı milliyetçiler, 

Türkiye'deki sandık 

sayısını protestoya 
hazırlanıyor –
Seçimler için yurt dı-

şında en çok Türkiye'de 
sandık kurulacak olması 
ülkedeki aşırı milliyetçi 
siyasi partileri rahatsız 
etti.
Sağ çizgideki 13 siya-

si parti ve hareketin bir 
araya gelerek oluştur-
duğu Vatansever Cep-
hesi Koalisyonu (NFSB-

VMRO), Türkiye'deki 
sandık sayısını protesto 
için Merkez Seçim Ko-
misyonu binası önünde 
gösteri düzenledi.
Vatansever Cephesi 

Koalisyonu, Türkiye'de 
çok sayıda sandık ku-
rulmasının ülkenin çıkar-
larına hizmet etmediğini 
savunarak sandık sayı-
sının azaltılmasını talep 
ediyor.
-Anketler, birinci par-

ti olarak GERB'i göste-
riyor-
Oy kullanmanın zorunlu 

olmadığı Bulgaristan'da 
yüzde 4 olan seçim ba-

rajını aşabilecek durum-
daki siyasi parti sayısı-
nın 7'yi geçmeyeceği 
tahmini yapılıyor.
Kamuoyu araşt ı r-

maları, Bulgaristan’ın 
Avrupalı Gelişimi İçin 
Vatandaşlar Partisinin 
(GERB) sandıktan en 
çok oy alan parti olarak 
çıkacağını gösteriyor.
Ancak siyasi gözlemci-

ler, GERB'in tek başına 
hükümet kuracak sayı-
da milletvekili çıkarma-
sının zor olduğunu kay-
dediyor.
Bulgar Sosyalist Par-

tisi (BSP) ile Hak ve 
Özgürlükler Hareketi 
Partisinin oluşturduğu 
önceki hükümetin Baş-
bakanı Plamen Ore-
şarski, aylarca süren 
sokak gösterilerinin ar-
dından 23 Temmuz'da 
istifa etmek zorunda 
kalmıştı. İstifanın ardın-
dan Cumhurbaşkanı 
Rosen Plevneliev par-
lamentoyu feshederek, 
5 Ekim'de yapılacak 
erken genel seçimlere 
kadar görevde kalacak 
Georgi Bliznaşkı'ya ge-
çici hükümet kurma gö-
revini verdi.
        Anadolu Ajansı

vatandaşlar göz yaşlarına 
hakim olamadı. Killi Kültür 
Dayanışma ve Yardımlaş-
ma Derneği Başkanı Mü-
min Kaşmer, günün anısına 
Başkan Altepe’ye teşekkür 
plaketi takdim etti.

Özellikle 1980’li yıllarda 
Bulgaristan’da yaşanan 
asimilasyon politikaları 
sonucu, komünist rejim 
tarafından büyük baskıla-
ra maruz kalan, dinlerini 
yaşamaları engellenen ve 
camileri kapatılan Türkler, 
baskılara karşı sessizliği-
ni 1984 yılında bozmuştu. 
Killi Bölgesi’nde yaşayan 
Türkler, 26 Aralık 1984 ta-
rihinde kadın erkek, çoluk 
çocuk bir araya gelip, elle-
rinde hiçbir silah bulunma-
dan savunmasız bir şekil-
de bugünkü adı Benkovski 
olan belediye binasına 
doğru yürümeye başladı. 
Komünist rejimin askerleri, 
tamamen savunmasız olan 
Türk halkını yaylım ateşine 
tutarken, henüz 18 aylık 
olan Türkan Feyzullah an-
nesinin sırtındaki kundakta 

başından vurularak şehit 
olmuştu. Bulgaristan ge-
nelinde Türk direnişinin 
simgesi olan Türkan Be-
bek anısına, şehit düştüğü 
Killi’nin Yurtçular Köyü’ne 
bir anıt çeşme yapılmıştı.

75 bin TL’ye maloldu
Millet Mahallesi’ndeki Yu-

nusemre Orkide Parkı içe-
risine yaptırılan Bursa’daki 
çeşme ise; Bulgaristan’da 
uygulanan asimilasyon 
politikalarından kaçıp Kil-
li Bölgesi’nden Bursa’ya 
yerleşen vatandaşlar ta-
rafından kurulan Killiler 
Kültür Dayanışma ve Yar-
dımlaşma Derneği’nce 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkılarıyla hizmet verme-
ye başladı. Mart ayında 
inşa çalışmaları başlayan 
çeşme, Bulgaristan’daki 
asıl örneğine uygun ola-
rak projelendirildi. Açık 
renk traverten taştan imal 
edilen çeşmenin tüm ay-
rıntıları el işçiliği ile üretil-
di. 3 yüzünde de Osmanlı 
motifleri kullanılan çeşme, 
75 bin TL’ye maloldu.

             Kırcaali Haber

Türkan bebeğin 
anısı Bursa’da da 

yaşatılacak
1. sayfadan devam
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Canlı yayında Kırcaali için siyasi mücadele 
Bulgaristan’da önde ge-

len siyasi partilerin temsil-
cileri BTV’nin Kırcaali’den 
canlı yayın yaptığı prog-
ram sırasında Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
partisini eleştiri yağmu-
runa tuttular. BSP-Sol 
Görüşlü Bulgaristan İçin 
Koalisyon’dan Milko Bag-
dasarov, GERB’den Tsve-
ta Karayançeva, ABV 
Koalisyonu’ndan Trendafil 
Veliçkov, Reformcu Blok 
Koalisyonu’ndan Korman 
İsmailov, Sansürsüz Bul-
garistan Koalisyonu’ndan 
Rada Kocabaşeva ve 
Vatanseverlik Cephesi 
Koalisyonu’ndan İrina 
Muhtarova, HÖH’ün tem-
silcisi Milletvekili Adayı 
Müh. Erdinç Hayrullah’ı 
eleştirdiler. 

Buna karşılık Müh. Er-
dinç Hayrullah, “Bir çağ-
rım olacak, somut ve hoş-
görülü davranalım” dedi. 
Milletvekili adayı HÖH 
partisinin seçmenlerin 

iradesi ile Kırcaali böl-
gesinde yönetimde oldu-
ğunu belirtti. HÖH partisi 
Kırcaali milletvekili aday 

listesinde ikinci sırada 
olan Müh. Hayrullah, “Biz 
Kırcaali ilini kalemiz oldu-
ğunu söylemiyoruz, bunu 
söyleyen rakiplerimiz. 
Söylem şekillerini değiş-
tirmeliyiz. İnsanlar kendi 
iradesi ile bizi destekliyor. 
Ben 15 yıldır siyasetin 

içindeyim ve hiçbir zaman 
seçmenlerimize baskı ya-
pıldığına şahit olmadım” 
diye vurguladı. Bununla 

birlikte “Kırcaali’de Türk-
çe bilmediğin halde ek-
mek alamazsın” klişesini 
de yalanladı. Hayrullah,” 
Resmi dilin dışında çok 
sayıda vatandaşların baş-
ka bir dil konuşması halin-
de dükkanda satıcı da bu 
dili bilirse, onu kullanması 

normal” dedi. Milletvekili 
adayı, 5 Ekim 2014 ta-
rihinin Kurban Bayramı 
gününe denk gelmesine 
rağmen Meclis’teki tüm 
siyasi partiler tarafından 
seçim günü olarak tercih 
edildiğini ve HÖH tarafın-
dan dayatılmadığını be-
lirtti. “Biz seçimleri mani-
püle etmiyoruz. 2009 yı-
lında Kırcaali’ye gözlemci 
olarak kendini tanıtan ve 
GERB partisine bir mil-
letvekili kazandıran 3000 
GERB taraftarı geldiğini 
hatırlatmak isterim” diye 
ifade etti. 

İzleyiciler arasında bu-
lunan Kırcaali Belediye 
Başkanı Müh. Hasan 
Azis’e Belediye’ye Türk 
kökenli vatandaşların ön-
celikli olarak atandığı ve 
mağazalarda müşterilere 
Türkçe hizmet edildiğinin 
doğruluğu sorulunca Baş-
kan, “Bu basit bir soru. 

Belirli bir parti bu tür 
manipülasyonlarla siya-

set yapmaya çalışıyor-
sa, bu durumda HÖH 
partisi sorun yaşamadan 
iktidarda olmaya devam 
edecek. Burada Kırca-
aliler hakkında saygıyla 
konuşulmalı. Çünkü bu 
durumda onlara hakaret 
edilmektedir. Belediyede 
etnik kökene dayanan kri-
ter yoktur. Memur atama-
larında her şeyden önce 
mesleki beceriler dikkate 
alınır. Kırcaali’nin günde-
mi başka. İnsanlara etnik 
mensubiyetine göre dav-
ranmaktan vazgeçmeli-
yiz” diye kanaat getirdi. 

Belediye Başkanı, Veli-
şane köyü muhtarının sa-
dece HÖH partisinin yö-
nettiği muhtarlıklara des-
tek verdiğine dair suçla-
maları reddetti. “Belediye 
Başkanı’nın tüm yerleşim 
yerlerinin muhtarlarına 
yönelik taşıdığı sorum-
luluk aynı. Bulgaristan 
vatandaşlarının yaşadığı 
her bir yere yatırım yapı-

lan her bir levanın anlamı 
var” dedi.
İzleyiciler arasında bu-

lunan HÖH Gençlik Kol-
ları Kırcaali İlçe Başkanı 
Kadir Mustafov, “HÖH 
partisinde kaynaşma var. 
Biz kimseye yönelik kişi-
sel saldırıda bulunmadan 
hoşgörü temelli bir kam-
panya yürüteceğiz” diye 
vurguladı. 
Sonunda Erdinç Hayrul-

lah şöyle özetledi: “HÖH 
partisi iktidar heveslisi 
olmamakla birlikte biz 
seçmenlere şans vermek 
için iktidardan vazgeçtik. 
Yeni yönetim dönemin-
de küçük ve orta ölçekli 
çiftlik sahiplerine Avrupa 
Birliği fonlarından sağla-
nan kaynakların ödenme-
sinin garanti edilmesi için 
çalışmayı üstleniyoruz. 
300 dekara kadar top-
rak işleyen tüm çiftçilerin 
desteğe ihtiyacı var”. 
            Kırcaali Haber

Şabanali Ahmed: “Bu ülkede etnik ve dini gruplar, yüzyıllardır birlikte, hoşgörü 
ve anlayış içerisinde yaşamış ve yaşamaya devam edecekler”

Ş a b a n a l i  A h m e d 
03.06.1978 y. Kırcaali ili-
nin Çubuklu köyü (Vodaç) 
doğumlu. İlk ve orta okul 
eğitimini köyünde tamam-
ladı.  Mestanlı imam hatip 
lisesinde lise eğitimini aldı. 
Askerlik sonrası Türkiye - 
Konya Selçuk Üniversite-
si İlahiyat Fakültesi’nden 
mezun oldu. İstanbul 
Üniversitesi ’nde yük-
sek lisansını tamamladı, 
doktora eğitimine devam 
etmekte. Bulgaristan’a 
döndüğünden beri Bul-
garistan Başmüftülüğün-
de değişik kademelerde 
görev almakta. Kariyerine 
Haskovo müftü yardımcısı 
olarak başladı, akabinde 
Kırcaali Bölge müftüsü 
olarak çalıştı ve son 5 
yıldır Bulgaristan Yüksek 
İslam Şurası Başkanı ola-
rak görev yapmakta. Evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Sayın Ahmed, Bulga-
ristan Müslümanlarının 
güncel sorunları hangi-
leri ve ne gibi çözümler 
öneriyorsunuz?

Bugüne kadar yakla-
şık 10 yıldır Bulgaristan 
Başmüftülüğünde görev 
yapmakta halkıma dini 
yönde hizmet etmekte-
yim. 05.10.2014 tarihinde 
yapılacak olan parlamen-
to seçimlerinde Hak ve 
Özgürlükler Hareketi’nden 

/HÖH/ Kırcaali seçim böl-
gesinden 3. sıradan aday 
gösterildim. Tabii siyaset 
dini bir kuruma göre daha 
geniş bir kitleye hitap et-
mekte ve yelpazesi daha 
kapsamlıdır. Amacım si-
yaseten faydalı olmak ve 
halkımızın 
sorunlarını 
çözme ko-
n u s u n d a 
yol almak. 
Y ı l l a r ı n 
içerisinde 
d e ğ i ş i k 
sorunlarla 
karşılaştık 
ve karşı-
l a ş m a y a 
d e v a m 
ediyoruz. 
2010 yılın-
da yaşa -
nılan son 
m ü f t ü l ü k 
krizini her-
kes hatır-
l a m a k t a . 
A v r u p a 
Birliğine üye olmuş bir 
ülkede bu ve benzeri 
olayların yaşanılması ka-
bul edilebilir bir şey değil. 
Devamına gelince var 
olan 10’larca vakıf malı-
nın hala akıbeti belli değil. 
Hatırlayacaksınız 2012 
sonunda bu eserlerle ilgili 
dava açıldı, hukuki süreç 
başlatıldı. Bu bile kamu-

oyunda bir sürü tepkiye 
neden oldu. Bırakın geri 
iade edilmelerini veya hu-
kuki davaları kazanmayı, 
istememiz bile hala suç 
olarak görülüyor. Halbuki 
bu eserleri isteyen kurum 
Bulgaristan’ın bir kurumu, 

geçmiş kurumların varisi. 
Şunu anlamakta zorluk 
çekiyorum. Bir camii veya 
medresenin müftülüğün, 
devletin veya herhangi 
bir belediyenin mülkiyeti 
olması açısından ne fark 
eder.  Bu saydıklarımın 
hepsi bu devletin kurumu. 
Bizim için fark şu- camii 
ise camii tekke ise tekke 

olarak işlev görmesini isti-
yoruz. Demek hala birileri 
bizi bu ülkenin bir parçası, 
vatandaşı olarak göremi-
yor. Bizim düşüncemiz 
varisi olduğumuz bu eser-
leri sahiplerine geri iade 
edilmesidir.

Anadilde eğitim ve se-
çim propagandalarında 
anadilin yasak olması 
hakkında düşünceleri-
niz nedir?

Bu ülkede yaklaşık bir 
milyon kişi Türkçeyi konu-
şuyor. Ama halen okullar-
da ana dilimizin okutulma-
sını çözemediğimiz gibi 
konuşulması konusunda 

bile sıkıntılarla karşılaşı-
yoruz. Genel Başkanımız 
Sn. Lütvi Mestan 3 defa 
okullarda Ana dilimizin 
Türkçenin zorunlu oku-
tulması için yasa tasarısı 
hazırladı ve üçü de geç-
medi. Gelelim bu sene 
yaşananlara. HÖH, seçim 
yasası hazırlanırken do-
ğal bir şekilde Ana dilinde 
seçmenin ana dili hangisi 
ise onunla seçim çalışma-
sının yapılmasını önerdi. 
Kendi parlamento grubu-
muz hariç kimse destek 
vermedi. Bu kadar insan 
görmezden gelinebilir mi. 
Bir milyona yakın bir nü-
fusun ana dili yabancı dil 
olabilir mi? Bu insanlar, 
bu ülkenin asli unsurları 
değil midir? Öyleyse biz 
bu topraklarda doğup ge-
lişmedik mi? Babalarımız, 
dedelerimiz bu toprakla-
rın insanı değil mi? diye 
sorası geliyor insanın. Ta-
bii ki öyleyiz. Biz asırlardır 
bu topraklarda yaşıyoruz 
ve yaşamaya devam ede-
ceğiz. Ama istiyoruz ki biz 
medeniyetimizi, dilimizi, 
dinimizi koruyarak özgür-
ce yaşamımızı sürdürelim. 
Ana dilimiz de bize ve bu 
ülkeye yabancı değildir, 
olmamalıdır. Haliyle dü-
şüncem Ana dilinin Türk-
çenin okullarda zorunlu 
ders olarak okutulmasını 

ve kullanılmasında sıkın-
tılarla karşılaşmamak için 
yasal olarak çözülmesini 
istiyoruz.

Son olarak okuyucu-
larımıza mesajınız ne-
dir?

Bu ülkede etnik ve dini 
gruplar yüzyıllardır birlikte 
hoşgörü ve anlayış içeri-
sinde yaşamış ve yaşa-
maya devam edecekler. 
Birileri bu durumu devamlı 
siyaseten kullanmaya ça-
lışmışlar ve çalışıyorlar, 
ama biz diyoruz ki hiçbir 
etnik ve dini grubun ya-
şam tarzı dili, inancı bizi 
rahatsız etmiyor. Kilisele-
rin, havraların olması beni 
rahatsız etmiyor. Haliyle 
camilerin de kimseyi ra-
hatsız etmemesi gereki-
yor. Böyle bir toplum ve 
anlayışı istiyoruz. Herkes 
karşısındakini olduğu gibi 
kabul etmesini istiyoruz. 
Biz istiyoruz ki seçmeni-
mize hizmet götürelim, 
her nerede bir insan var-
sa, onun yaşama ve hiz-
metten yararlanma hakkı 
vardır. İnsan merkezli bir 
siyaset yapalım, ülkenin 
maddi ve manevi değe-
rini yükseltelim. Hiç dur-
madan devamlı ülkemiz 
için çalıştık ve çalışmaya 
devam edeceğiz. 

Söyleşi: 
Sebahat  NECİB



  Kırcaali Haber 524 Eylül 2014 Парламентарни избори’2014

Подкрепа за ДПС изразиха 
жителите на микрорайон Млечино
С възгласи „ДПС” и бу-

рни ръкопляскания жи-
телите на ардинските 
села Млечино, Горно и 
Долно Прахово, Башево 
и Богатино посрещнаха 
кандидатите за народ-
ни представители от 
ДПС в Кърджали инж. 
Ердинч Хайрула, Ша-
банали Ахмед, Салиха 
Емин и Муса Юсуф.
По време на срещите 

бе обсъдена актуална-
та политическа ситуа-
ция у нас, както и реал-
ните проблеми на из-
бирателите. Местните 
хора коментираха, че 
основните проблеми, 
пред които са изпра-
вени, са свързани най-
вече с инфраструктура-
та, високата младежка 
безработица и обезлю-
дяването на региона, 
здравеопазването и 
водоснабдяването. Те 
изказаха благодарност 
на ръководството на 
община Ардино в лице-
то на кмета Ресми Му-
рад за асфалтирането 
на пътя от Хромица до 
Долно Прахово, който 
не е ремонтиран пове-
че от 30 години. 
Жителите на ардин-

ските села, присъст-
вали на срещите с кан-

дидатите за народни 
представители комен-
тираха, че ДПС работи 

за хората и изпълнява 
поетите ангажименти 
за разлика от останали-
те политически парти. 
„Ще гласуваме с номер 
18 в бюлетината, за да 
може ДПС да продължи 
започнатото”, сподели-
ха хората.
„Аз съм един от вас и 

винаги ще отстоявам 
вашите интереси”, зая-
ви вторият в листата на 

ДПС в Кърджали инж. 
Ердинч Хайрула. Депу-
татът от 42-то Народно 

събрание призова да 
продължат инвестици-
ите в малките населени 
места, защото и най-
малкото населено мяс-
то е част от България. 
Той отбеляза, че един 
от приоритетите на ДПС 
ще бъде за увеличава-
не на пряката субсидия 
за малките земеделски 
производители.
„Ние сме едно се -

мейство и трябва да 
работим, за да излез-
ем много силни от 

предстоящите избори. 
Всеки прави избори на 
гърба на ДПС, но след 
тях всеки се променя и 
се съобразява с нас”, 
заяви третият в листа-
та на ДПС в Кърджали 
Шабанали Ахмед. 
Четвъртата в листата 

на ДПС Салиха Емин 
запозна местните жи-
тели с предизборната 
програма на Движе-

нието, която включва 
важни проекти и мерки 
за подобряване на ико-
номиката, образовани-
ето, здравеопазването, 
инфраструктурата. Тя 
отбеляза, че за послед-
ните 14 месеца инвес-
тициите в Ардинския 
район са се увеличи-
ли многократно. „Това, 
което се направи, го 
дължим на ДПС. ДПС 
е единствената поли-
тическа сила, за която 
приоритет са малките 
населени места и тех-
ните проблеми”, каза 
още Емин.
Пред активистите и 

симпатизантите се -
дмият в листата на 
ДПС Муса Юсуф под-
черта, че Движението 
за права и свободи се 
е превърнало в сим-
вол на толерантността 
и демокрацията. „Без 
участието на ДПС във 
властта демокрация-
та изпада в опасност. 
В подкрепа на своите 
думи искам да посоча 
изострящия се език на 
омразата, с който си 
служат политическите 
ни опоненти и започ-
налите политически 
уволнения от служеб-
ното правителство. За 

да има демокрация в 
страната, инвестиции 
по регионите, равно-
правие и справедливи 
закони ДПС трябва да 
участва в управлението 
на страната”, подчерта 
Юсуф.
59-годишният Кязим 

Мюмюн от Долно Пра-
хово заяви, че сега е 
моментът да се обеди-
нят всички симпатизан-
ти на ДПС в региона. 
„Плод, който не обича 
клона си, много бързо 
гние. Всички ние тряб-
ва да знаем корените 
си, откъде сме дошли. 
Трябва да бъдем един-
ни и силни, както бяхме 
досега, за да имаме ви-
наги кметове на общи-
ни и министри”, призо-
ва родопчанинът. Той 
пожела успех на кан-
дидат-депутатите и ги 
помоли да не забравят 
народа. Да идват при 
всяка възможност при 
тях, за да чуят пробле-
мите им.
На срещите бяха още 

общинския председа-
тел на ДПС в Ардино 
Изет Шабан, кметът на 
община Ардино Ресми 
Мурад, председателят 
на общинския съвет 
Сезгин Байрям. 

Идеята на ДПС да защитава интересите на 
малките общини в помощ на малкия човек

ДПС винаги е защи-
тавало интересите 
на малките общини, 
на малките места, 
на малкия земедел-
ски производител, 
на обикновения, на 
"малкия" човек. Това 
заяви от трибуната в 
Перперек кандидатът 
за народен предста-
вител от листата на 
ДПС-Кърджали Ай-
хан Етем по случай 
селищния празник 
на кърджалийското 
село. 
Гости на празни-

ка бяха още канди-
дат-депутатът Муса 
Юсуф, кметът на об-
щина Кърджали инж. 
Хасан Азис, предсе-
дателят на местния 
парламент Раиф 
Мустафа, лидерът 
на ДПС в Кърджали 
Мухаррем Мухаррем, 
председателят на 
общинската органи-
зация на Младежко 
ДПС Кадир Муста-
фов, общински съ-
ветници, кметове на 

населени места.
През последните 

години конфронти-
ращия език се пре-
върна в неделима 
част от ежедневието 
на нашите опоненти. 
Българският народ 
остана със сериозни 
съмнения за потъпк-
ването на човешките 
права и свободи. И 
регионът, и страната 
ни имат нужда от ста-
билно правителство 
най-малко за следва-
щите 5-10 години, за 
да станат факт нови 
инвестиции и да бъ-
дат разкрити все по-
вече работни места, 
каза още Етем. 
Муса Юсуф, седми 

в листата на ДПС, 
призова перперек-
чани да гласуват с 
номер 18 в интеграл-

ната бюлетина, за да 
се чувстват свободни 
както в политическо, 
така и в икономиче-
ско отношение. „За-
щото за пълна свобо-
да безусловно е не-
обходимо и икономи-
ческа свобода. Нека 

разберем, че с ниски 
пенсии и трудови 
възнаграждения при 
днешните съвремен-
ни условия не могат 
да съществуват сво-
бодни хора”, изтъкна 
младия кандидат от 
Движението. 

„Перперек е уника-
лен със своите ду-
ховни храмове, обе-
динявайки различни 
етноси и религии. 
Именно затова, на-
шето възприемане на 
Перперек е за селска 
столица на толерант-

ността”, каза кметът 
на Кърджали инж. 
Хасан Азис.
Той посочи, че об-

щината се състои от 
117 населени места и 
неговото разбиране 
като управник е, за 
инвестиране не само 
в общинския център, 
но и във всички села 
чрез различни про-
екти за водоснабдя-
ване, изграждане на 
пътища, училища и 
градини. 
„България постигна 

своите национални 
приоритети, присъ-
единявайки се към 
НАТО и Европейския 
съюз, с присъствието 
на ДПС в управлени-
ето. Моят призив е 
да подкрепите отно-
во ДПС, за да има ин-
вестиции не само в 
градове като София, 
Пловдив и Варна, но 
и в Кърджали, в Пер-
перек, в Мъдрец, в 
Кокиче”, добави инж. 
Азис. 



  Kırcaali Haber 624 Eylül 2014 HABERLER

Bulgaristan Doğu Rodoplar Bölgesinden Çeşmeler adlı kitap çıktı
Birkaç ay önce Momçilg-

rad (Mestanlı) Zeybekler 
Derneği Başkanı Metin 
Hasan’ın derlediği Bul-
garistan Doğu Rodoplar 
Bölgesinden Çeşmeler 
adlı kitap basından çıktı. 
Kitap, Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) ve Hoş-
görü Belediyeler Birliği’nin 
desteği ile basılmıştır. Ki-
tapta yer alan konu baş-
lıkları şunlardır: Derleyi-
cinin Hayatı, Bulgaristan 
Türklerinin Tarihi (özet), 
Kırcaali Bölgesinde Kul-
lanılan Türkçe Kelimeler, 
Kırcaali Önderlerimiz, Be-
lediye Başkanlarımız, Kır-
caali Bölgesinde Türk faa-
liyetleri, Su, Çeşme, Anıt, 
Şehitlerimizi Anma Gün-
leri, Doğu Rodoplar’dan 
Çeşmeler, Bölgemiz, Böl-
gemizde Türk Yaşamı, 
Köylerin Türkçe ve Bul-
garca İsimleri, Mestanlı 
Zeybekler (Sivil Toplum 

Örgütü) ve Mestanlı Zey-
bekler Dostları. 

Birinci sayfada kitabı 
derleyen dernek başkan-
lığı ve Mestanlı Zeybek 
Grubu’nun yönetmenliği-
nin yanı sıra işadamı da 
olan Metin Hasan’ın öz-

geçmişi yer alıyor. Daha 
sonraki sayfada Metin 
Hasan, kitabın basılma-
sından maddi ve manevi 
destek sağlayan tüm şa-
hıs ve şirketlerin isimlerini 
vererek, teşekkür etmiş. 
Sonraki bölümde Bulgaris-

tan Türkleri tarihinin öze-
tinden sonra Kırcaali Türk 
ağzına dair bazı örneklere 
yer verilmiş.”Kırcaali Ön-
derlerimiz” başlığı altında 
HÖH partisi Başkanı Lütfi 
Mestan’a ve hemen sonra 
Kırcaali İli yedi ilçe Beledi-

ye Başkanlarına yer veril-
miştir. Kitapta daha sonra 
Kırcaali bölgesinde Türk 
şairleri, Türk Kültürünü 
yaşatan sivil toplum ör-
gütleri, gazete yazarları, 
ressamlar, gazete, radyo 
ve televizyon, Türk kültür 
derleyicileri hakkında bilgi 
sunulmuştur. Aralarında 
anıt çeşmeler de bulu-
nan Kırcaali bölgesinden 
163 çeşmenin yer aldığı 
bölümde ayrıca Kırcaalili 
şairlerden Şefika Refik, 
Resmiye Mümün ve Ha-
şim Semerci’nin kitaba 
uygun birkaç şiirine yer 
verilmiş. 

Bölgemiz başlığı altın-
daki bölümde bazı tarihi 
cami, mekanlar, tekkeler, 
tarihi ve kültürel yerlere 
yer verilmiş. Bu bölüm-

de ayrıca Kırcaali Türk 
Kültür ve Sanat Derneği 
(TÜRKSAD) ve Kırcaali 
Buket Kadın Korosu da 
yer alıyor. Daha sonra 
bölgemizde geleneksel 
Türk adetlerine dair ör-
nekler yer alıyor. Kırcaali 
ilindeki yerleşim yerleri-
nin Türkçe ve Bulgarca 
isimlerinden sonra Mes-
tanlı Zeybekler Derne-
ği ve Zeybekler Grubu 
hakkında bilgi verilmiş. 
Mestanlı Zeybekler’in 
Kızı Rossi başlığı altın-
daki bölümde grubun 
etkin üyelerinden Rosit-
sa Rayçeva tanıtılmıştır. 
Kitabın son sayfalarında 
Zeybekler Grubu’nun ka-
tıldığı etkinliklere ve dost-
larına ilişkin fotoğraflar 
yer alıyor.

Resmiye MÜMÜN

Başmüftülükten IŞİD’e karşı deklarasyon
Bulgaristan Müslümanla-

rı Başmüftülüğü yönetimi 
Yakın Doğu’da İslam Dev-
leti örgütünün eylemlerini 
sert bir dille kınadığı dek-
larasyon yayımladı.

İşte deklarasyonun tam 
metni:

Bulgar istan Cumhu -
r i ye t i  Müs lüman la r ı 
Başmüftülüğü’nden İslam 
Devleti adı verilen örgütün 
Yakın Doğu’da insanlık 
dışı ve terörist eylemleri-
ne karşı 

    DEKLARASYON
Bulgaristan Cumhuriyeti 

Müslümanları Başmüftü-
lüğü yönetimi, topluma 
karşı taşıdığı büyük so-
rumluluk ve insan hakla-
rının korunmasına yöne-
lik duyarlılığından dolayı, 
insanseverlik ve özgürlük 
savunucusu olarak Yakın 
Doğu’da İslam Devleti 
adındaki örgütün barbar 
saldırılarına karşı yargıla-
yıcı ve kınayıcı pozisyona 
sahip olduğunu duyur-
maktadır. 

Başmüftülük olarak bir 
kez daha masum insanları 
kıymanın, şiddet, terör ve 
masum sivillere karşı bun-
ların her türlü bu biçimde 
davranılmasının kesinlikle 
kabul edilemez, sert tep-
ki hak eden ve İslam dini 
ilkelerine örtüşmediğine 
dair net ve kesin pozisyo-
nunu dile getirmektedir. 

Eşi benzeri görülmemiş 
İslam’ın yüksek erdem-
lerinin çiğnenmesi ve si-
yasi güç kaynakları elde 
etmek için araç düzeyine 
düşürülmesi bize derin 
üzüntü vermektedir. İslam 

dini hiçbir şekilde şiddeti 
vaaz etmiyor ve sebebi ne 
olursa olsun insan canına 
kıymayı kınamaktadır.

Yakın Doğu’da şahit ol-
duğumuz sahte devlet 
oluşumunun İslam dinini 
derin rencide eden eylem-
leri kutsal dinimizin emir-
lerine eşit olamaz, çünkü 
onlar son derece farklı. 

Yüksek İslam ahlakı de-
ğerlerini tanınmaması ve 
derin cehalete dayanan 
çocuksu güç sahibi olma 
arzusundan kaynaklanan 
bu şiddet dolu yabancı 
düşmanlığı eylemlerinin 
dünyadaki barış için ciddi 
bir tehlike olduğunu düşü-
nüyoruz. 

Kendini İslam Devleti 
olarak ilan eden örgütün 
tüm Müslümanların des-
tek vermesi çağrısına 
gelince şunu söylemek 
zorundayız ki, Kuran-ı 
Kerim’in hiçbir yerinde 
veya Peygamber’in Hz. 
Muhammed’in (SAV) 
sünnetlerinde İslam Dev-
leti adındaki oluşumdan 
bahsedi lmemek tedi r. 
Müslümanlar’dan ve diğer 
tüm insanlardan istenilen 

şey, insanlar arasında 
sosyal açıdan, dini veya 
etnik mensubiyet farkı 
yapılmaksızın adaletli bir 
şekilde yönetmeleridir. 

Kuran-ı Kerim’de Allah 
(cc) Maide Suresi’nin 8. 
Ayetinde şöyle buyuru-
yor: “Ey âmenû olanlar 
(Allah'a ulaşmayı, teslim 
olmayı dileyenler)! Allah 

için kavvâmîn olun (hak-
kı ayakta tutun)! Adaletli 
şâhidler olun! Ve bir top-
luluğa karşı duyduğunuz 
kin, sizi adaletten saptır-
masın. Adil davranın! O 
takvaya en yakın olandır. 
Allah'a karşı takva sahibi 
olun. Muhakkak ki Allah, 
yaptıklarınızdan haberdar 
olandır”.

İslam’a göre Devlet Baş-
kanı seçilir, kendi kendini 
Devlet Başkanı ilan et-
mez. Hz. Muhammed’in 
(sav) ölümünden sonra da 
bu uygulama Ashabı Ki-
ram tarafından devam et-
tirilmiştir. Hz. Muhammed 
kendi kendini devlet yöne-
ticisi ilan etme hususunda 
şu şekilde uyarmıştır: “Biz 
bu makamları onları iste-
yenlere veya bu makam-

lara gelmek için her şeyi 
yapmaya hazır olanlara 
vermiyor”. İslam gelene-
ğine göre seçilmiş devlet 
başkanı şiddet kullanarak 
ve ölümlerle kendi irade-
sini kabul ettirmemektedir, 
çünkü islam dininin temel 
amaçlarından biri insan-
ların hayatının korunma-
sıdır, onların öldürülmesi 
değil. Bu halkını öldürmek 
istemediğini izah ederek, 
ikiyüzlülerin öldürülme-
sine izin vermeyen Hz. 
Muhammed’in (sav) kesin 
kararından da açıkça gö-
rülen bir şeydir. 

Yüce Allah’ın emirlerini 
ve Peygamber’in hayatını 
ve islam Devleti adındaki 
örgütün eylemlerini göz 
önünde tutarak, örtüşen 
noktalar bulmadığımız-
dan başka, tam aksine 
taban tabana zıt oldukla-
rını söyleyebiliriz ki bu da 
Müslümanların bu insan-
ların provokasyonlarına 
gelmemeleri gerektiği ve 
kendilerini onlardan ayrı 
tutmaları gerektiği anla-
mına gelmektedir. 

Biz Bulgaristan Müslü-
manları Başmüftülüğü 
Yüksek İslam Şurası’nın 
temsilcileri olarak tüm 
Bulgaristan toplumunun 
manevi değerleri ve iyi-
liğinin manevi ve yüksek 
ahlaki yükselişi için sıkı 
ev özverili biçimde çalış-
maya hazır olduğumuzu 
belirtmek isteriz! 

Mevcut deklarasyon Bul-
garistan Dini Cemaatler 
Ulusal Kurulu (NSROB) 
tarafından desteklenmek-
tedir.

Başmüftü Hacı: "Yabancılara 
iyi davranmalıyız"

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş 
Hacı, ülkelerine gelen sığınmacılara iyi davranılması 
gerektiğini belirtti.

Hacı, Bulgaristan Ulusal Radyosu’na (BNR) yaptığı 
açıklamada, Bulgar toplumunun sığınmacılara daha 
sıcak davranması gerektiğini vurgulayarak, Başmüf-
tülüğün geçen yıl 10 bin kişi için 200 ton gıda ve eşya 
yardımı topladığını bildirdi.

Pernik şehrine bağlı Kovaçevtsi kasabasında sığın-
macı çocukların okullara kabul edilmemelerini kınayan 
Başmüftü Hacı, “Yabancılara iyi davranmalıyız” dedi.

Bulgar gençlerin de yabancı ülkelerde hoş karşılan-
mak istediklerini hatırlatan Hacı, her toplumun savaş 
ve vahşetten kaçan sığınmacılara iyi davranması ge-
rektiğinin altını çizdi.

Kovaçevtsi’deki veliler, Afgan ve Suriyeli sığınmacıla-
rın çocuklarının “hastalık taşıyabilecekleri gerekçesiyle” 
kendi çocukları ile aynı okula gitmelerini reddetmişti.

Başmüftü Hacı ayrıca, genel seçim öncesi kimi si-
yasilerin, aşırılık yanlısı gruplar konusunda spekülatif 
söylemlerde bulunduklarını belirtti. Bazı bölgelerde 
söz konusu grupların yasa dışı din eğitimi verdiklerine 
dair haberlere karşı çıkan Hacı, ülkenin 21 bölge müf-
tülüğüne gerekli teftişlerde bulunarak önlem almaları 
konusunda çağrı yaptı.

Balkanların tüm ülkelerini gezdiğini ve Bulgar top-
lumun aşırı görüşlerden uzak durduğunu kaydeden 
Hacı, “Aşırılık yanlısı propaganda yapıldığına dair bil-
giye rastlamış değilim. Dini açlık varsa yasal yoldan 
karşılanmalıdır” diye konuştu.

Politikacıların toplumsal sorunlara çözüm bulamadık-
ları sürece, özellikle gençler arasında beyin göçünün 
devam edeceğini belirten Hacı, “Aralarında eğitimli 
Müslümanların da bulunduğu gençlerimizin kaçması iyi 
bir şey değil. Bıraktıkları boşluk mutlaka doldurulacak. 
Önemli olan yasal yollardan doldurulmasıdır” dedi.
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Bulgaristan’da azınlıkların eğitim sorunu
Erken parlamento se-

ç imine doğru giden 
Bulgaristan’da geçici hü-
kümet, 2020 yılına kadar 
azınlıkların eğitim enteg-
rasyonuna 53 milyon avro 
bütçe ayırdı.
Eğitim Bakanı Rumyana 

Bıçvarova, Avrupa Birliği 
(AB) destekli “Eğitim Bi-
lim Çalışma Programı” 
kapsamında yapılacak 
girişimler taslağını, kamu-
oyunca tartışılmak üzere 
bakanlığın sitesinde ya-
yınladı.
Bakanlar kurulunun 

onayı ile yürürlüğe gir-
mesi beklenen program-
da, başta Roman azınlık 
olmak üzere, “toplumsal 
dışlanmaya maruz ka-
lan” çeşitli etnik azınlıkla-
rın entegrasyonuna özel 
önem veriliyor.
Programda, azınlıkların 

anadil eğitiminin yanı sıra 
toplumsal entegrasyonu 
açısından önem taşıyan 
Bulgarca dil eğitimine de 
vurgu yapılıyor. Program-
da, sosyal ve toplumsal 
entegrasyonu en zor yü-
rütülen Roman azınlığa 
ilişkin yapılacak çalışma-
lara ağırlık veriliyor.
Av r u p a  B i r l i ğ i ’n i n 

(AB) en yoksul ülkesi 
olan 7,2 milyon nüfuslu 
Bulgaristan’da en büyük 
azınlıkları Türk ve Ro-
manlar oluşturuyor. Türk 
ve Romanların nüfusun, 
2 milyona yaklaştığı tah-
min ediliyor. Ülkede, çok 
daha küçük nüfusa sahip 

Rus, Musevi ve Ermeni 
toplumları da yer alıyor.
Azınlıkların sorunları
Genel anlamda eğitim 

konusunda en büyük so-
runlar, Türk ve Roman 
azınlıkların arasında ya-
şanıyor.
Devlet Milli İstatistik 

Entitüsü’nün (NSİ) ve-
rilerine göre, son nüfus 
sayımının yapıldığı 2011 
yılında ülkede yaşayan 
Romanların sadece yüz-
de 0,5’i üniversite mezu-
nu. Okula asla gitmeyen 
Romanların oranı ise 
yüzde 21,8 olarak tespit 
edilmiş.
Eğit im Bakanlığının 

(MON) verilerine göre, bu 
kesimdeki çocukların ge-
rek okul eğitimi, gerekse 

anadili eğitimi konusunda 
öğrenim motivasyonu son 
derece düşük. Bakanlık, 
Bulgarisan’da Roman 
kökenli hiçbir çocuğun 
Romanca anadil dersi 

görmediğini de belirtiyor.
Türkçe anadil eğitimi 

sorunu
Türkçe anadili eğitimi 

konusunda ise son yıllar-
da bu derslere katılan öğ-

rencilerin sayısında ciddi 
bir düşüş gözlemlendiği 
belirtildi.
Bulgaristan’da anadil 

eğitimine ilk başlandığı 
1992 yılında 120 bin öğ-
renci haftada 3-4 saat 
mecburi-seçmeli ders 
olarak Türkçeyi seçmişti. 
Yıllar geçtikçe Türkçe'ye 
karşı ilgi azalırken, 2013 
yılında sadece 9 bin öğ-
renci anadilinde ısrar ede-
rek, onu ek ders almayı 
tercih etti. Ülkenin devlet 
onaylı eğitim sisteminde 
kullanılan Türkçe ders ki-
taplarının yayım tarihi ise 
1992 yılına dayanıyor.
Güneydoğu Bulgaristan 

Türkçe Öğretmenleri Bir-
liği Başkanı Harun Bekir’e 
göre, “yasalar herkese 
anadili eğitimi görmeye 
hak tanıyor ancak okulla-
ra bunu yapmaya zorun-
luluk getirmiyor.’’
Türkçe öğrenmek iste-

yen yeteri sayıda öğren-
cinin toplanmaması duru-
munda okul Türkçe sınıfı 
açmıyor. Eğitim sistemi 
müfredatında kullanıla-
bilecek kitapların 1992 
yılından bu yana yenilen-
memiş olması, Türkçe'ye 
ilgiyi daha da azaltıyor.
Velilerin tavsiyesi üze-

rine, İngilizce, Almanca, 
Fransızca ve diğer ya-
bancı dillerin tercih edil-
mesinin, Türkçe'ye karşı 
ilginin daha da azalma-
sına neden olduğu ifade 
ediliyor.
Ülkedeki Türk ve Müs-

lümanlar sayesinde son 
25 yıldır Bulgaristan si-
yasetinde sürekli kilit rol 
oynayan Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) de 
Türkçe eğitiminin yaygın-
laştırılması konusunda 
başarı sağlayamadığı 
belirtiliyor.
          Anadolu Ajansı

Bulgaristan’daki bazı sığınmacı çocuklar okula başlayamadı
Bulgaristan’da yakla-

şık 750 bin öğrenci yeni 
öğretim yılına törenlerle 
başladı. Ülkeye savaştan 
kaçarak gelen mülteci ai-
leleri de çocuklarını öğre-
nim görmeleri ve topluma 
adapte olabilmeleri için 
çeşitli okullara kaydettiler. 
Ancak başkent Sofya’nın 
30 kilometre doğusundaki 
Kovaçevtsi kasabasında 
sığınmacıların çocukla-
rı ‘’istenmeyen kişi’’ ilan 
edildi.

Sığınmacılar arasında 
"mallory ve diğer farklı bu-
laşıcı hastalıkları taşıyan 
vakaların tanısının konul-
masını" gerekçe gösteren 
velilerin baskısı nedeniyle 
ders yılı açılışında yaban-
cı çocuklara okullarda yer 
verilmedi.

Pernik şehrine bağlı Ko-
vaçevtsi kasabasındaki 
okulda ders yılı açılışında 

Bulgar çocukların velile-
ri, Somali ve Afganistan 

sığınmacıları barındıran 
yurttaki çocuklara kar-
şı protesto düzenlediler. 
Veliler, kasabaya zorunlu 
olarak yerleştirilen yaban-
cıların bulaşıcı hastalıklar 
taşıyor olabileceklerin-
den endişe duyduklarını 

söylediler. Tepkili veliler, 
"Kökenini bilmedikleri ya-

bancı insanların yaşam 
ve kültür farklılıklarından" 
dolayı korku duyduklarını 
söylediler. Protestocular, 
yetkililerinden "din ve et-
nik farklılıkları göz önünde 
bulundurarak, tanımadık-
ları sığınmacıların bir an 

önce kasabadan tahliye 
edilmesini" talep ettiler.

Eğitim Bakanı Rumya-
na Kolarova ise mülteci 
çocukların eğitimine yö-
nelik velilerin taleplerine 
ilişkin "yabancıların yerel 
okullarda ders görmeleri 
gerektiğini ancak bu aşa-
mada bunun mümkün ola-
madığını" kabul etti.

Mülteci çocukların eği-
timine karşı çıkılan kasa-
banın belediye kurulunun 
sorunla ilgili karar alması 
bekleniyor.

Bu arada Kazanlık şehri-
ne bağlı Rozovo köyünde 
nisanda yaşanılan ben-
zer bir sorun yüzünden, 
Rozovo’ya sığınmacı ola-
rak yerleştirilmeye çalışı-
lan tüm yabancılar, yerel 
halkın baskısı yüzünden 
tahliye edilmişti.

Bulgaristan’da 15 bini 
aşkın sığınmacı yaşıyor.

Bursa’dan Ardino 
Hastanesine Bağış
Yetkin Eczaneler Zinciri sahibi Bursalı Cemal Şen, Ar-

dino (Eğridere) Hastanesine bağışta bulundu.
ilaç şirketi İdris Özdoğan’ın yardımıyla bu yıl zarfında 

ikinci kez sağlık kurumunun ihtiyaçları için tıp malzeme-
leri gönderdi. İnsanı yardımı hastane müdürü Dr. Adam 

Persenski’ye Belediye Başkanı Resmi Murat, Belediye 
Başkan Yardımcısı İzzet Şaban ve Meclis Başkanı Sez-
gin Bayram sundular. Bağışın teslim edilmesinde Yerel 
Meclis Üyesi Yüksel İsmail de hazır bulundu.

İnsani yardım temel ilaçlar, iğneler, şırıngalar, dezen-
fekte maddeler gibi evrensel tıbbi malzemeler içerir. Dr. 
Adam Persenski tarafından atanan bir komisyon bir pro-
tokolle bağışı kabul etti.

Dr. Persenski kendi ve tüm hastane ekibi adına, Bele-
diye Başkanı Resmi Murat ve Hastane Derneği Başka-
nı Sezgin Bayram, hayırseverlik davranışından dolayı 
eczaneler zinciri sahibi Cemal Şen’e kalbi şükranlarını 
ifade ettiler. 

Barekov, Türkiye sınırını kapatmaya hazırlanıyor
Sansürsüz Bulgaris-

tan Koalisyonu Başkan 
Yardımcısı Rosen Pet-
rov, partililer tarafından 
Kapıkule Gümrük Kapı-
sını abluka altına alarak 
Türkiye ile sınırı kapata-
caklarını bildirdi. Petrov, 
sınırın 1-6 Ekim arası ab-
luka altında tutulacağını 
açıkladı. 
Haskovo (Hasköy) böl-

gesinden koalisyon üye-
lerinin sınırda araç trafi-
ğini engelleyecekleri ve 
sadece ticari kamyonla-
rın sınırı geçmelerine izin 
verilecekleri belli oldu.

Sansürsüz Bulgaristan 
Başkanı Nikolay Barekov, 
“Bu bizim sivil çatışmala-
rı olmasını istemezlerse, 
Türkiye’den seçmenlerin 
ithal edilmesini engelle-

meleri için Geçici Başba-
kan Georgi Bliznaşki ve 
Cumhurbaşkanı Rosen 
Plevneliev’e kesin uya-
rımızdır. Onların akıllı 
davranmalarını ve bunun 
olmamasını umuyoruz” 
dedi. 
Sofya’da düzenlenen 

basın toplantısında Ba-
rekov ve Petrov, Hak ve 
Özgürlükler Hareketi’nin 
(HÖH) Türkiye’den seç-
menler getirmesine karşı-
lık Romanya’da yaşayan 
Bulgaristan vatandaşları-
nı otobüslerle getirecek-
lerini söylediler. Barekov, 

“Koalisyonun bütçesin-
den devletin son yıllar-
da hiçbir şey yapmadığı 
Romanya’da yaşayan 
bizim vatandaşlarımızın 
buraya gelip oy kullan-
maları için taşınmalarını 
finanse edeceğiz” diye 
konuştu. 
Barekov, 5 Ekim’den 

sonra üçüncü bir önle-
min oy kullanmak için 
seçmen kartına sahip 
olunması olduğunu söy-
ledi. Bu kartın 8.sınıf dü-
zeyinde sözlü ve yazılı 
Bulgarca sınavını alan-
lara verileceğini belirtti. 



  Kırcaali Haber 824 Eylül 2014

      
    Genel Yayın Yönetmeni: Müzekki AHMET;  Genel Yayın Yön. Yrd: Sebahat AHMET;  Muhabirler: Resmiye Mümün; Nilgün Ahmet; Yunanistan temsilcisi: İbrahim 

Baltalı; Adres: Kırcaali, 6600, «Bılgariya» Bul., No 53, Kat. 2, Ofis 10;  Tel.: 0361/ 52 715;  e-mail: kircaalihaber@gmail.com    
 

Издава: Е. Т. «СЕНИ ПРЕС - ГЮЛШЕН АХМЕД»  гр. Кърджали     www.kircaalihaber.com
 Гл. редактор: Мюзекки АХМЕД ;  Зам. гл. редактор: Себахат АХМЕД ;  Репортери:  Ресмие Мюмюн, Нилгюн Ахмед;  Кореспондент в Гърция - Ибрахим Балталъ.     

Адрес на редакцията: Гр. Кърджали, 6600;  Бул. “България”  № 53,  ет. 2,  офис № 10;  Каталожен № 2454 ;      ISSN 1313 - 6925  

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
  24 Септември  2014      Година: 8     Седмичен вестник за актуални новини       Брой: 248         Цена 0,80 Лв.

T. C. Filibe Başkonsolosu Alper AKTAŞ'ın Mesajı
Değerli Vatandaşlarımız ve 

Soydaşlarımız,
11 Eylül 2014 tarihi itibariy-

le T.C. Filibe Başkonsolosu 
olarak görevime başlamış 
bulunmaktayım. Cumhuri-
yet tarihimizin ilk yurt dışı 
temsilciliklerinden biri olan 
ve 1924 yılından bu yana 
Filibe’de hizmet veren Baş-
konsolosluğumuz, 1988 
senesinde mevcut hizmet 
binamıza taşınmıştır. Kançı-
larya binamız, konsolosluk 
hizmetlerinin vatandaşları-
mıza layık oldukları şekilde, 
en üst kalitede ve en hızlı 
biçimde verilmesine imkan 
sağlayan çağdaş bir altya-
pıya sahiptir.
Coğrafi açıdan Türkiye’ye 

en yakın temsilciliklerden 
biri olan Başkonsoloslu-
ğumuzun görev bölgesi, 
Filibe’ye (Plovdiv) ilaveten, 
Kırcaali (Kardzhali), Pa-
zarcık (Pazardzhik), Has-
köy (Haskovo), Paşmaklı 
(Smolyan), Eski Zağra (Sta-
ra Zagora), Plevne (Pleven), 
Lofça (Lovech), Gabrovo ve 
Veliko Tırnovo illerini kapsa-
maktadır.
Ülkemiz ile Bulgaristan 

arasındaki ilişkiler her alan-
da hızla gelişmektedir. Ama-
cımız, görev bölgemiz itiba-
riyle bu ilişkilerin daha da 
gelişmesine ve Türk-Bulgar 
halkları arasındaki dostluk 
münasebetlerinin güçlendi-
rilmesine katkı sağlamak-
tır. Başkonsolosluğumuzca 
ekonomi, ticaret, bilim, eği-
tim, kültür, sanat vs. alanla-
rında gerçekleştirilen muh-
telif faaliyetlerle ülkemizin 
Bulgaristan’da tanıtılması 
için çaba sarf edilmekte-
dir. Takdir edileceği üzere, 
Bulgaristan’da yaşayan va-
tandaşlarımız ve soydaşları-
mız bu bağlamda önemli bir 
köprü işlevi görmektedir. 
Türk işadamlarının görev 

bölgemizdeki ekonomik ve 
ticari faaliyetlerinin teşvik 
edilmesi ve iki ülke ara-
sındaki ticari ve ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesi kap-
samında, temasların yoğun-

laştırılması önceliklerimiz 
arasında yer almaya devam 
edecektir. 

Öte yandan, gö-
rev bölgemizdeki 
üniversite öğren-
cilerimizin varlığı 
da ilişkilerimize 
ilave bir boyut ka-
zandırmaktadır.
Yaşadıkları çev-

rede Türkiye’nin 
ve Türk kültürü-
nün birer elçisi 
olan vatandaşla-
rımız, esasen ül-
kemizle Bulgaris-
tan arasında her 
alandaki güçlü 
ve köklü ilişkile-
rin sürdürülmesi-

ne ve daha da ilerlemesine 
katkıda bulunan en önemli 

etkendir. Vatandaşlarımızın 
yaşadıkları toplumun eko-
nomik, sosyal ve kültürel 
hayatına aktif biçimde katıl-
maları, hayatın her alanında 
başarılı olmaları Başkonso-
losluğumuzun öncelikli he-
defleri arasındadır. 
Başkonsolosluğumuz, 

sizlerin de kıymetli destek 
ve katkılarıyla, ülkemiz ile 

görev bölgemiz arasında-
ki dostluk ve işbirliğini her 
alanda pekiştirmeye ve ge-
liştirmeye yönelik gayretleri-
ni sürdürecektir.
Bu vesileyle, şahsım ve 

Başkonsolosluğumuz per-
soneli adına en içten saygı 
ve sevgilerimi sunarım. 
            Alper AKTAŞ
            Başkonsolos

Anadolu Üniversitesi Bulgaristan 
Programları Seçme Sınavına 

Kayıtlar Devam Ediyor
Anadolu Üniversitesi Açı-

köğretim Fakültesi Bulgaris-
tan programları için seçme 
sınavına kayıtlar 27 Eylül 
2014 tarihine kadar devam 
edecektir. Bulgaristan’da 
Türkçe bilen herkese uzak-
tan eğitim imkanı sunan 
Anadolu Üniversitesine giriş 
sınavı 28 Eylül 2014 tarihin-
de Filibe’de (Plovdiv) gerçek-
leşecektir. 
Seçme sınavını geçen öğ-

renciler 2 yıllık Önlisansc-
programlarından:
Dış Ticaret 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat 
Turizm ve Otel İşletmeciliği 

4 yıllık Lisans programları-
dan ise işbu seçenekler ara-
sından tercih yapabilirler.
Uluslararası İlişkiler 
İktisat 
Kamu Yönetimi 
İşletme 
Sosyoloji 
Türk Dili ve Edebiyatı 

Jelezarska sok. No: 6, Fi-
libe adresinde bulunan bü-
romuza gelerek; 032 26 22 
32 / 0988 854 309 telefon 
numaralarımızı arayarak 
veya anadolu_uni@abv.
bg e-mail adresimizden bize 
ulaşarak detaylı bilgi alabilir-
siniz.

HÖH Genel Başkan Yardımcısı Rıza: 
"Bulgaristan'da Türklere karşı hala 

gizli bir ayrımcılık var"
Bulgaristan'da üyelerinin ço-

ğunu Türklerin oluşturduğu 
Hak ve Özgürlükler Hareketi 
Partisi'nin (HÖH) Genel Baş-
kan Yardımcısı Ruşen Rıza, 
ülkede Türklere karşı hala gizli 
bir ayrımcılığın olduğunu söy-
ledi.
Konuya ilişkin AA'ya konuşan 

Rıza, "Türk ismi taşıyan benim 
kardeşlerim, işe başlarken ih-
mal edilip görmezlikten gelini-
yor. HÖH ülke yönetiminde söz 
sahibi olmadığında, Ahmet, 
Mehmet veya Zeynep karde-
şimiz kamu kuruluşlarında işe 
başlayamıyor" ifadesini kul-
lanırken, bu nedenle HÖH'ün 
gizli ayrımcılığın ortadan kaldı-
rılması için temel unsur olduğu-
nu belirtti.
Ülkedeki ayrımcılık konu-

sunda kendinden örnek veren 
Rıza, parti çalışmalarından 
önce birçok yere iş başvuru-
sunda bulunduğunu ancak da-
ima bir kusuru bulunarak kabul 
edilmediğini, nedeninin ise Ru-
şen adını taşımasında yattığını 
kaydetti.

Rıza, Bulgaristan'ın demok-
ratik bir ülke olarak gelişmesi 
için önyargıların aşılması ve 
insanların taşıdığı isme değil, 
niteliklerine bakılması gerekti-
ğini kaydetti.
HÖH iktidar ortağı olduğunda, 

etnik azınlıklardan insanların, 
devletin belirli kademelerinde 
iş sahibi olduğunu ancak ik-
tidara başkası geldiğinde bu 
kişilerin hemen işten atıldığını 
savunan Rıza, adı ne olursa 
olsun nitelikli insanların, gelişi-
mi için şansı olması gerektiğini 
vurguladı.
Bulgaristan'da 5 Ekim'de ger-

çekleştirilecek erken genel se-
çimler için yoğun bir çalışma 
yürüten HÖH partisi, devam 
eden seçim kampanyasında 
"özgürlük sende" sloganını 
kullanıyor.
240 sandalyelik Bulgar par-

lamentosuna 48 milletvekili 
sokmayı hedefleyen HÖH, 
Türkiye'de kurulacak 136 san-
dıkta göçmenlerin kullanacağı 
oyları önemsiyor. 


