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Kırcaali’de 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti Bayramı Kutlandı

Kırcaali Türk Sanat ve Kül-
tür Derneği’nin (TÜRKSAD) 
organizasyonuyla ikincisi 
düzenlenen resepsiyonla 29 
Ekim Türkiye Cumhuriyeti’nin 
91.yıldönümü kutlandı. Res-
mi konuklar arasında Türkiye 
Cumhuriyeti Filibe Başkonso-
losu Alper Aktaş, Kırcaali Vali 
Yardımcısı Musa Yusuf, Kır-
caali İlinden İl ve İlçe Belediye 
Başkanları, Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi (HÖH) partisinin İl 
ve İlçe Başkanları Bahri Ömer 
ve Muharrem Muharrem, Yu-
nanistan Batı Trakya Türk 
Öğretmenler Birliği Başkanı 
Sami Toraman, Güney Meriç 
Azınlık Eğitim ve Kültür Der-
neği Başkanı Bekir Mustafa-
oğlu, Rodop Rüzgarı Dergisi 
sahibi İbrahim Baltalı, Edirne 
Balkan Türkleri Federasyonu 
Başkanı Zürfettin Hacıoğlu ve 
BAL-GÖÇ Trakya Lüleburgaz 
Derneği Başkanı Nedim Dön-
mez hazır bulundular. 
TÜRKSAD Başkanı Müzekki 

Ahmet, resepsiyona katılanla-
rı dernek yönetimi adına se-
lamladı. Dernek olarak artık 
ikinci yıl bu etkinliği düzenle-
mekten mutlu olup gurur duy-

duklarını ifade eden Ahmet, 
resepsiyona destek sağlayan 
Filibe Başkonsolosluğuna 
şükranlarını sundu. “28 Ekim 
1923 tarihinde Gazi Mustafa 
Kemal, `Yarın Cumhuriyeti ku-
ruyoruz` demiş. Allah’a şükür-
ler olsun ki, 91 yıldır Türkiye 
Cumhuriyeti güçlü ve o ne ka-
dar güçlüyse bizler de burada 
o kadar güçlüyüz ve daha ce-
saretli olarak bu topraklarda 
yaşamaya devam ediyoruz. 
Hepinizin bayramını cani gö-
nülden kutluyorum” dedi. 
Filibe Başkonsolosu Sayın 

Alper Aktaş, selamlama ko-
nuşmasında resepsiyonda bu-
lunmaktan büyük onur ve mut-

luluk duyduğunu ifade ederek, 
organizatörlere ve davetlilere 
şükranlarını arz etti. Başkon-
solos Aktaş şöyle konuştu, 
“Muhterem soydaşlarımız, 
saygıdeğer konuklar. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 
91.yıldönümü münasebetiyle, 
Türk Kültür ve Sanat Derneği 
tarafından bu yıl Kırcaali’de 
ikincisi düzenlenen 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı resep-
siyonu vesilesiyle sizlerle bir 
arada bulunmaktan büyük 
onur ve mutluluk duyduğumu 
belirtmek isterim. Bu vesileyle, 
organizasyona öncülük eden 
Türk Kültür ve Sanat Derneği 
Başkanı Sayın Müzekki Ah-

met ve derneğin saygıdeğer 
üyelerine, Kırcaali’den ve 
çevre bölgelerden gelen tüm 
kıymetli misafirlerimize şük-
ranlarımı sunuyor, sizleri sev-
gi ve saygı ile selamlıyorum. 
15 Eylül 2014 tarihinde Filibe 
Başkonsolosu olarak görevi-

me başladığımdan bu yana 
geçen yaklaşık 1,5 aylık sü-
reçte, burada bulunan misa-
firlerimizin önemli bir kısmıy-
la tanışma fırsatı bulmuştum. 
Bugün de sizlerle, kardeşleri-

Filibe’de Cumhuriyet 
Resepsiyonu

Devamı 7’de

29 Ekim 2014 tarihinde, T.C. 
Filibe Başkonsolosluğu, Türki-

ye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 
91.yıldönümü münasebetiyle 
Ramada Trimontium Oteli’nde 
resepsiyon düzenledi. 
Resepsiyona, Filibe Başkon-

solosluğun görev bölgesinden 
çok sayıda milletvekili, vali ve 
yardımcıları, belediye ve meclis 
başkanları, meclis üyeleri, parti, 

dini topluluk, kurum ve kuruluş, 
sivil toplum örgütleri, iş dünya-

sı temsilcileri, basın mensupla-
rı ve vatandaşlar davetli olarak 
katıldılar. 
Ev sahibi konumundaki T. 

C. Filibe Başkonsolosu Alper 
Aktaş, davetlileri kapıda kar-
şılayıp, Cumhuriyet Bayramı 
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Kırcaali’de 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti Bayramı Kutlandı
1.sayfadan devam

miz ve dostlarımız ara-
sında bu anlamlı günü 
idrak etmenin büyük 
mutluluğunu yaşıyorum. 
Değerli misafirler, 91 yıl 
önce 1923 yılında Ulu 
Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün liderliğindeki 
inançlı ve azimli bir kad-
ro tarafından kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti ku-
rulduğu günden bu yana 
istikrar abidesi olmuş, 
bölge ve dünya barı-
şına katkı sağlamaya 
çalışmıştır. Her geçen 
gün büyüyen ve geliş-
me kaydeden Türkiye, 
bugün 91 yıl öncesine 
göre ekonomik, siyasi 
ve toplumsal açıdan çok 
daha iyi bir konumda ve 
örnek bir ülke durumun-
dadır. Ülkemizin geliş-

mesine paralel olarak, 
başta Balkan coğrafya-
sı olmak üzere Türkiye 
dışında yaşayan, aynı 
dili, aynı kültürü pay-
laştığımız kardeşleri-
miz ve soydaşlarımızla 
temaslarımızın artması 
ve aramızdaki sarsılmaz 
bağların her geçen gün 
daha da kuvvetlenmesi 
bizleri son derece mem-
nun etmektedir. Sizler 
Türkiye ile Bulgaristan 
arasındaki ilişkilerin 
önemli bir temelini oluş-
turmaktasınız. İki ya-
kın dost, komşu, ortak 
ve müttefik ülke olan 
Türkiye ve Bulgaristan 
arasındaki mevcut iliş-
kilerin, sizlerin değerli 
katkılarıyla çok daha 
ileri seviyelere taşına-
cağına olan inancımız 
tamdır. Bu vesileyle Ulu 
Önder Atatürk başta 
olmak üzere, ülkemize 
hizmet etmiş tüm kah-
ramanlarımızı ve aziz 
şehitlerimizi bir kez 

daha minnet, rahmet ve 
şükranla anıyor, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 
Cumhuriyet Bayramınız 
kutlu olsun! ”
K ı rcaa l i  Be led iye 

Başkanı Hasan Azis, 
Kırcaali’de artık ikinci 
kez düzenlenen bu re-
sepsiyonun ayrı bir an-
lam taşıdığını kaydetti. 
Belediye Başkanı, “Bu 
kutlama Kırcaalilerin 
gururuna ve yüreğine 
dokunduğuna inanıyo-
rum. Çünkü Bulgaristan 
ile Türkiye arasında çok 
sıkı bağlantılar olduğuna 
inanıyorum. Birkaç hafta 
öncesi Türkiye Cumhu-
riyeti Sofya Büyükelçisi 
Süleyman Gökçe şunla-
rı söylemişti: `Biz güçlü 
bir Bulgaristan istiyoruz 
ki, güçlü bir Türkiye ol-
sun. Biz güçlü bir Türki-

ye istiyoruz ki, güçlü bir 
Bulgaristan olsun .̀ İşte 
bu sözler iki ülke arasın-
daki bağlantıların ne ka-
dar güçlü olduğunu gös-
teriyor. Balkan coğraf-
yasında biz her zaman 
Türkiye ve Bulgaristan 
için konuşmuyoruz. Biz 
Kırcaaliler olarak aynı 
zamanda Batı Trakya 
diyoruz ve aynı zaman-
da Türkiye diyoruz. İşte 
bizim üçgenimiz budur. 
Bizim Cumhuriyet an-
layışımız da bu üçgen 
arasındadır” diye belirt-
ti. Okuduğu kitaplardan 
Cumhuriyetin kurulduğu 
günlerde İstanbul’da ço-
cuklar arasında yapılan 
yardım kampanyası sı-
rasında elinde ayağında 
bir şeyi olmayan yoksul 
bir çocuğun bile hayır-
sever bir vatandaşın 
kendisine verdiği birkaç 
kuruşu Cumhuriyet için 
verdiğini paylaştı. Sayın 
Azis, “İşte Cumhuriyet 
budur. Cumhuriyet her-

kesten doğar. Herkes 
onu kalbine koyarsa ve 
milletini severse, büyük 
bir devlet doğar. Bayra-
mınız kutlu olsun”. 

Resepsiyondan sonra 
Gorni Lom köyü faci-
asından dolayı ertele-
nen Ömer Lütfi Kültür 
Derneği’nin geleneksel 
Kurban Bayramı kon-
serine geçildi. Beledi-
ye Kültür Merkezi’nde 
Kırcaali Belediyesi’nin 
desteğiyle halka üc-
retsiz olarak sunulan 
muhteşem konserde 
derneğin çatısı altında 
faaliyet sürdüren folk-
lor grupları ve solistler 
zengin halkoyunları ve 
türkü repertuarıyla Türk 
kültürü ziyafeti sundular, 
seyircinin gönlünü fet-
hettiler. Amatör folklor 
sanatçı ve ses yetenek-
leri konser boyunca sa-
lonu tıklım tıklım doldu-
ran izleyiciler tarafından 
alkışlandı.
Konserde konuklar 

arasına Kırcaali Bölge 
Müftüsü Beyhan Meh-
met, Krumovgrad (Ko-
şukavak) Müftüsü Nasuf 
Nasuf, Kırcaali Hıristi-

yan Cemaati Başkanı 
Peder Petır Garena da 
bulundular. 
O r g a n i z a s y o n d a 

emeği geçen herkese 
teşekkür eden Filibe 
Başkonsolosu Sayın 
Alper Aktaş selamlama 
konuşmasında Kırca-
alilere hitaben, “Sizler 
Türkiye ile Bulgaristan 
arasındaki ilişkilerde 
çok önemli bir temeli-
ni oluşturmaktasınız. 
İki yakın dost, komşu, 
ortak ve müttefik olan 
Türkiye ve Bulgaristan 
arasındaki mevcut ilişki-
lerin sizlerin değerli kat-
kılarıyla çok daha ileriye 
gideceği inancımız tam-
dır” dedi. Cumhuriyet 
Bayramının çok önemli, 
ayrıcalık bir gün olduğu-
nun altını çizerek, 91 yıl 
önce kurulan Cumhuri-
yetin kurulduğundan bu 
yana bir istikrar ailesi 
olduğunu, Türkiye’nin 

bölge ve dünya barı-
şına katkı sağlamaya 
çalıştığını kaydetti. Bu 
vesileyle Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk 
başta olmak üzere ül-

keye hizmet etmiş tüm 
kahramanları ve aziz 
şehitleri minnet, rahmet 
ve şükranla andığını 
ifade etti. Sayın Aktaş, 
misafirperverlikten do-
layı teşekkür ederek, 
Kırcaalilerin Cumhuriyet 
Bayramını kutladı. 
Ev sahibi konumunda-

ki Belediye Başkanı Ha-
san Azis konuşmasında 
Gorni Lom köyünde ya-
şanan faciadan dolayı 
ertelenen Bayram kon-
seri için Ömer Lütfi Kül-
tür Derneği yönetimini 
aldığı karar için tebrik 
etti. Aynı zamanda kon-
serin ertelenmesine gö-
nül razılığı gösteren Kır-
caalilerin Gorni Lom kö-
yünde barut fabrikasın-
da yaşanan patlamada 
hayatını kaybedenlerin 
anısına ve yakınlarının 
acısına saygı duyup 
duyarlı davrandıkları 
için teşekkür etti. Kom-

şu Türkiye ile ilişkilerin 
daha da geliştirilmesi 
ve işbirliğin artmasını 
dileyerek, Cumhuriyet 
Bayramı’nı tebrik etti. 
Yüksel Esen ve Seba-

hat Ahmet’in yönetmen-
liğindeki Kırcaali Türk 
Folklor Ekibi ve Çocuk 
Folklor Grubu sahne 
aldı. Rumeli halkoyun-
ları sunulan konserde 
erkek dansçılar özel kı-
yafetleriyle sundukları 
zeybek dansıyla seyir-
cinin beğenisini kazan-
dılar. Derneğin solistle-
ri Berna Ahmet, Dilek 
Mustafa, Mert Hüseyin, 
Kadir Mehmet ve Behi-
ye Ahmet, izleyicilerin 
gönüllerini fethettiler, al-
kış tufanına tutuldular. 
Bayram konserinde 

sahneye ilk defa çıkan 
küçük İlayda Şevket 
söylediği İrem Derici’nin 
“Kalbimin Tek Sahibine” 
şarkısıyla muhteşem bir 
performans sergiledi, 
gelecek vaat etti. 
Ayrıca Momçilgrad 

ilçesinin Gruevo (Hay-
ranlar) köyünden 5 ya-
şındaki Atakan Ömer 
okuduğu Atatürk ve 
Bulgaristan konulu şi-
irlerle sürekli ayakta 
alkışlandı. 
Konserde özel konuk 

olarak ünlü Nazar ve 
Nino ikilisi sahne aldı. 
Üç şarkı söyleyen iki-
li konsere özel olarak 
“Memleketim” şarkısını 
hazırladıklarını ifade 
ettiler. 
Konser için Ömer Lütfi 

Kültür Derneği’ne T. C. 
Filibe Başkonsolosu Al-
per Aktaş, Kırcaali Be-
lediye Başkanı Hasan 
Azis, HÖH Kırcaali İl 
Teşkilatı, Çernooçene 
ve Cebel Belediyeleri, 

HÖH Cebel İlçe Teşki-
latı, Ardino Rodopska 
İskra (Rodop Kıvılcımı) 
Halk Toplum Merkezi 
tarafından çiçekler su-
nuldu.
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Belediye Başkanı Hasan Azis, Endonezya 
Bogor şehrinden konuk heyet karşıladı 
Kırcaali  Belediyesi, 

Endonezya’nın Bogor 
şehrinden gelen bir he-
yete ev sahipliği yap-
tı. Bu ziyaret Belediye 
Başkanı Hasan Azis ile 
Endonezya Büyükelçi-
si Bunyan Saptomo’nun 
Kırcaali ziyareti sırasında 
kararlaştırılmıştı. Bogor 
Belediyesi’nde inşaat ve 
ekonomi işlerinde asis-
tan Lita İslumotanti’nin 
başkanlığındaki heyette 
Belediyede Planlama 
Daire Başkanı Şerifa 
Sofiya ve İşbirliği Daire 
Başkanı Haris Vicaya yer 
alıyor. Onların Kırcaali’yi 
ziyaret sebebi iki bele-
diye arasında kardeşlik 
kurulmasına dair imkan-
ların incelenmesidir. Bu 
olursa Kırcaali, Varna 
ve Montana’dan sonra 
Endonezya’da kardeş 
belediyesi olan üçüncü 
şehir olacak. 
Hasan Azis, görüşme-

den sonra basına yaptı-
ğı açıklamada, “Kırcaali 
şehrinin tüm dünyaya açı-
lıp gelişmesini istiyoruz. 
Günümüzde kültürel de-
ğişim ve turizmin gelişimi 

konusunda mesafelerin 
önemi yok. Endonezya, 
Avrupa’ya aktif olarak 
yatırımlar yapan bir ülke. 
Önemli olan ortak nokta-

ları bulmak. Bizim ilçeye 
bakış Bogor İlçesi’nin 
sahip olduğu imkanlar 
sınırsız. Konuklar tu-
rizm, maden kaynakları 
ve inşaat malzemelerine 
büyük ilgi gösterdiler” 

dedi. Belediye Başkanı, 
Endonezya’nın ilçede 
üretilen ürün ve özellikle 
gıda ürünleri için büyük 
bir pazar olabileceğini 

belirtti. Sayın Azis, “Biz 
bentonit, mekanik mü-
hendislik ürünleri sun-
maya ve Kurşun ve Çin-
ko Fabrikası’nın gelecek 
üretimini değerlendirmek 
için imkanlar aramaya 

hazırız” diye ifade etti.  
Şerifa Sofiya, Bogor’un 

su kaynakları yönetimin-
de Kırcaali’den deneyim 
kazanacağını belir t ti. 

Yoğun yağmur yağışla-
rı olduğunda Bogor’un 
eteklerinde bulunduğu 
dağın sellere yol açtığı-
nı paylaştı. Bir asır önce 
Hollandalılar tarafından 
Bogor’da inşa edilen 92 

küçük baraj olduğunu 
kaydeden Sofiya, şimdi 
Endonezyalıların onları 
turistik atraksiyona dön-
dürmek istediklerini ifade 
etti. Bogor’un 5,2 milyon-
luk nüfusu olup, her yıl 2 
milyon turist karşıladığı, 
fakat iki yıla kadar turist-
lerin 6 milyona ulaşması 
hedeflendiği belli oldu. 
Bogor şehrinin nüfusunun 
yüzde 90’ının Müslüman 
olduğu açıklandı. 
Ş e r i f a  S o f i y a , 

Endonezya’nın nüfus ba-
kımından dünyada dör-
düncü yerde olduğunu 
ve Kırcaali ürünlerine de 
yer olan büyük bir paza-

ra sahip olduğunu kay-
detti. Konuklar, bölgede 
okulların faaliyetlerinin 
teşkilatlandırılmasına ve 
özel olarak da Müslüman 
okullarına ilgi duyduklarını 
dile getirdiler. Kırcaali ilini 
araştırdıklarını ve birçok 
ortak noktaların olduğunu 
bildiklerini ifade ettiler. 
Daha sonra konuklar 

Belediye Başkanına göl-
ge oyunu kuklaları Rama 
ve Shinta, maskeler, ül-
kede mücadele yılların-
da kullanılan bıçak ve 
Endonezya’nın gelenek-
sel kumaşı batik hediye 
ettiler.
      Resmiye MÜMÜN

Lütfi Mestan: “HÖH’ün desteği olmadan 
sağ görüşlü hükümet mümkün değil” 

Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Genel 
Başkanı Lütfi Mestan 
Meclisin ilk oturumunda 
, “HÖH, yönetimde yer 
almasa bile Avrupa At-
lantik profiline sahip bir 
gelecek hükümeti des-
tekleyecek” dedi.
Mestan’ın ifadesine 

göre GERB partisinin 
seçimlerde birinci ol-
ması nedeniyle merkez 
sağ yönetimin başka 
bir alternatifi yok, fakat 
HÖH’ün desteği olma-
dan Meclis’te çoğunluk 
elde etmesi mümkün 
değil.
HÖH’ün ilkelere dayan-

mayan Avrupa Birliği ve 
NATO’ya karşı bir koa-
lisyonu desteklemeye-
ceğini ve milliyetçilerin 
yer alacağı hükümeti 
kastederek, böyle bir 
hükümete muhalif ola-
cağına dair kanaat ge-
tirdi.
Konuşmasında rövan-

şizm zamanı olmadığı-
nın altını çizerek, “Tarihi 
sadece geçmiş olarak 
değil, günümüz açısın-
dan da yorumlayalım” 

şeklinde çağrıda bulun-
du. HÖH, demokrasi sü-
recinin kilit garantisidir” 
diye vurgu yaptı.
HÖH partisi olarak 

sistematik sorunlar ve 
Bulgar demokrasisinin 
eksiklikleri hakkında 
derin tartışma yapılma-
sına hazır olduklarını 

kaydetti.
HÖH lideri, “Bu tartış-

manın yerine sistematik 
sorunlardan sadece bir 
parti veya birkaç kişinin 

sorumlu tutulduğu efsa-
nelerine ilişkin tehlikeli 
strateji ile değiştirilme-
sine izin vermeyeceğiz” 
dedi. 
Korporat i f  T icaret 

Bankası’na (KTB) dair 
gerçek “HÖH partisinin 
bankası olduğu efsa-
nesi dışında” kalıyor. 

Mestan’ın ifadesine göre 
siyasetçiler, “Banka ka-
salarından hangi parti 
ve onlara yakın hangi 
şirketlerin çıkacağı” so-
rusuna, topluma cevap 
vermek zorundalar.
Mestan, Köstendil böl-

gesinden seçilen HÖH 
Milletvekili Aleksandır 
Metodiev’e karşı Mec-
lis önünde düzenlenen 
protestoyu kastederek, 
“Bugünkü protesto kim-
ler tarafından ve kime 
karşı yapılıyor, Bulga-
ristan ve Bulgar Meclisi 
kimler tarafından özgür 
bırakılmalı, hangi halk 
kendi yurttaşları tara-
fından özgür bırakılıyor” 
şeklinde sorular yönelt-
ti. 
Mestan, milletvekili se-

çimine dair anomalilerin 
HÖH partisinin destek-
lemediği yasalarda yer 
alan yanlış seçim yönte-
minden kaynaklandığını 
belirtti.  

Öğrenci ve öğretmenlerden 
seferberlik 

Nikola Yonkov Vaptsarov Lisesi öğrencileri, öğ-
retmenleri ve yönetimi, Momçilgrad (Mestanlı) 
kasabasından 22 yaşındaki Selver Vehib’in teda-
visi için yaklaşık 1 500 leva bağış yaptılar. Top-
lanan para Selver adına açılan banka hesabına 
hayırseverlik girişimcileri Rabiye, Julide ve Şenol 
tarafından yatırılmıştır. 12 A sınıfta okuyan öğren-
ciler, sosyal medyada yakınları ve arkadaşlarının 
sayısız çağrılarından sonra okulun eski öğrencisi 

olan Selver’e yardımcı olmaya karar vermişlerdir. 
Okulda duyurulan Selver’e yardım çağrısına bir 
gün zarfında, tüm öğrenci ve öğretmenler duyarlı 
davranıp kampanyaya katılmayı onaylamışlardır. 
Ayrıca duyarlı ebeveynler de çocuklarının hayırse-
verlik girişimini desteklemeye karar vermişlerdir. 

Lise Müdür Yardımcısı Nermin Ömerova, “Öğ-
rencilerimiz bir kez daha insan hayatı söz konusu 
olunca hassas ve duyarlı olduklarını kanıtladılar. 
Geçen yıllarda başka öğrencilerimiz için de yardım 
kampanyaları düzenlendi” diye konuştu. Belirttiği-
ne göre bu hayırseverlik girişimi hepsinden daha 
kapsamlı şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Bilindiği üzere bundan önce Momçilgrad Beledi-
yesi, Selver’e destek yapılması için Yerel Meclis’e 
teklifte bulunacağını duyurdu. Belediyeciler, “Sel-
ver Vehib’in tedavisi için gerekirse yeni bir hayır-
severlik girişiminde bulunmaya hazırız” dediler. Şu 
ana kadar toplumun ileri gelenleri, iş adamları ve 
siyasetçiler kıza yardım elini uzatacaklarını ifade 
ettiler. Multipl skleroz teşhisi konulan kız şu anda 
tedavi görmektedir.
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Parlamentonun ilk oturumu protestolar eşliğinde gerçekleşti
Ülkemizde 5 Ekim’de 

yapılan erken seçimin 
ardından kurulan 43. 
Parlamentonun ilk genel 
oturumu protestolar eşli-
ğinde gerçekleşti.
En yaşlı milletvekili Ste-

fan Danailov’un açılışını 
yaptığı oturumda ko -
nuşan Cumhurbaşkanı 
Rosen Plevneliev, “ülke-
nin ekonomik kriz içinde 
olduğunu ve halkın sağ-
duyulu ve aktif bir yöne-
time ihtiyaç duyduğunu” 
söyledi.
Seçimde 240 üyelik 

meclise 8 siyasi oluşu-
mun milletvekili hakkı 
kazandığını anımsatan 
Plevneliev, Bulgaristan’ın 
gelecek yıllarda sürekli 
koalisyonlar tarafından 
yönetileceğini belirtti.
Yeni milletvekillerin toplu 

yemin töreninin ardından 
siyasi lidereler konuştu. 
Seçimde en çok oyu alan 
Bulgaristan’ın Avrupalı 
Gelişimi İçin Vatandaş-
lar Partisi (GERB) Lideri 
Boyko Borisov, kurulabi-
lecek koalisyon hükümeti 
konusunda alternatifleri 
aktardı. Borisov, grubu 
olan sağcı Reformcu Blok 
(RB) ve aşırı milliyetçi Va-
tansever Cephesi (PF) ile 
koalisyon hükümeti ku-
rabileceğinin anonsunu 

yaptı.
Kısa ömürlü hüküme-

tin 2015’teki yerel ya da 
2016’daki cumhurbaşkan-
lığı seçimine dek yaşa-
yabileceğini belirten Bo-
risov, 4 yıllık bir program 
uygulayacak uzun ömürlü 
bir hükümetin kurulması 
durumunda ise kendisinin 
cumhurbaşkanı adayı ol-
mayacağını söyledi.
Diğer liderlerin konuş-

maları
Üyelerinin çoğunluğu-

nu Türklerin oluşturduğu 
Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) Lideri Lütvi 

Mestan, partisinin “aktif 
ve yapıcı bir muhalefet” 
olacağına işaret ederek, 
“PF nin katılabileceği 
NATO ve Avrupa karşı-
tı bir koalisyona destek 
vermeyiz” dedi.
Irkçı, aşırı milliyetçi ve 

Rusya yanlısı ATAKA 
Partisi (Atak) Lideri Volen 
Siderov, Parlamentoda 
Bulgar bayrağının yanın-
da bulunan Avrupa Birli-
ği (AB) bayrağının kaldı-
rılmasını istedi. Siderov, 
oturumu izleyen AB bü-
yükelçilerinden Rusya’ya 
karşı yaptırımlarını iptal 

ettirmelerini ve AB’nin 
feshedilmesini istedi.
O t u r u m u n  s o n u n -

da GERB Milletvekili 
Tsetska Tsaçeva, Par-
lamento Başkanı seçil-
di. Tsaçeva’nın yanında 
mecliste temsil edilen 8 
siyasi oluşumdan birer 
yardımcısı görev yapa-
cak. 
Bulgaristan Ortodoks 

Kilisesi Patriği Maksim, 
Müslümanların Başmüf-
tüsü Mustafa Aliş Haci 
ve başlıca dinlerin ru-
hani liderlerinin katıldığı 
oturumun ardından tüm 

milletvekilleri Parlamen-
to önünde ortak bir hatıra 
fotoğrafı çektirdi.
Protestolara devam
Son iki yılda iki erken 

seçimin yapıldığı ve dört 
hükümetin değiştiği ülke-
de yeni parlamentonun 
kuruluşu da kitle protes-
tolara son veremedi.
Yeni parlamentonun ku-

ruluş toplantısı sırasında 
bina etrafında farklı ta-
lepleri olan çeşitli gruplar 
gösteriler düzenledi, slo-
gan attı.
En büyük protesto 

HÖH’nin Köstendil ken-
tinden seçilen milletvekili 
Aleksandar Metodiev’in 
seçimine karşı yapıldı. 
Ülkenin seçim sistemin-
deki uygulamaya göre 
Türkiye’den HÖH için 
gelen oyların Köstendil 
bölgesine aktarılması 
sonucu parlamentoya 
giren Roman kökenli 
Metodiev’in milletvekilliği-

ne tepki ırkçı bir gösteriye 
dönüştü.
PFK Levsk i  fu tbo l 

kulübü taraftarları ve 
Köstendil’den gelen yüz-
lerce protestocu HÖH’nin 
Merkez binası önünde 
toplanarak HÖH’e, Türk-
lere ve Türkiye’ye karşı 
ırkçı slogan attı.
Köstendil Belediye Baş-

kanı Petır Paunov ve Av-
rupa Parlamentosu’nda 
milletvekili olan ırkçı gö-
rüşlü Angel Cambazki, 
Metodiev’in sabıkalı oldu-
ğunu ve Köstendil’de sa-
dece 864 oyla seçildiğini 
söylediler.
Protestocular, askeri 

marşlar eşliğinde par-
lamento binasına doğru 
yürüyüş yaparken, ben-
zer gösteriler Köstendil 
ve Dupnitsa kentlerinde 
de eş zamanlı yapıldı.
Polisin aldığı geniş gü-

venlik önlemlerin saye-
sinde protestolar olaysız 
sona erdi.                AA

İngiltere’de çocuklarının hayallerini yerine getirebilirsin 
 Londra Heringey, Wood 

Green ve Tottenham böl-
geleri, İngiltere’de Bulga-
ristan göçmenlerinin en 
büyük oranda yaşadığı 
yerleşim yerleri olduğu 
biliniyor. İş arayan ya-
bancıların en çok tercih 
ettikleri şehir Londra’nın 
3.bölgesinde bulunuyor. 
Heringey, Wood Green 
ve Tottenham’da Türkçe, 
Bulgarca, Arapça ve Po-
lonyaca yazılar bulunan 
gıda ürünleri, meyve, 
sebze dükkanları, kuaför 
salonları, kafeteryalar ve 
restoranlara sık sık rast-
lanıyor. 
Tottenham'ın merkezi 

caddelerinden birinde 
sahiplerinin Ardino (Eğ-
ridere) ilçesinin Mleçino 
(Sütkesiği) köyünden ol-
duğu Cafe-Bar Olimp bu-
lunuyor. Onlar İngiltere’ye 
geçen asrın 90’lı yılların 
başında göç etmişler. 
Emek ve süreklilikle in-
sanın her şeyi başarabi-
leceğini söylüyorlar.
M leç ino lu  Sevdiye 

Naim, “İlk zamanlarda 
çok zorluklar çektik, fa-

kat zamanla yeni ortama 
alıştık. Şu anda kendi 
evimize ve işimize sahi-
biz. Eşimi dinleyip Birle-
şik Krallık’a geldiğim için 
bir an bile pişmanlık duy-
muyorum” diyor. Burada 

gerçekten kendini mutlu 
hissettiğini ifade ediyor. 
Sevdiye, “Bulgaristan’da 
eksikliğini duyduğum iş, 
temizlik, huzur, iyi eği-
tim, sosyal ve sağlık sis-
temi gibi herşeyi burada 
buldum. Çok kolay kendi 
işinin sahibi olabilirsin. 
Dünyanın dört bir yanın-
dan insanlarla iletişim 

kurma imkanı var. Bura-
da çocuklarının hayalle-
rini gerçekleştirebilirsin” 
diyor. Sıla özlemi çekip 
çekmediği sorusuna, 
Bulgaristan’da bulunan 
sadece annesi ve karde-

şini özlediğini söylüyor. 
Özellikle hafta sonu 

Cafe-Bar Olimp Bul-
garistan göçmenleriyle 
doluyor. Balkan ülkeleri 
mutfağına has yiyecekler 
sunuluyor, her cumarte-
si, pazar ise bayanlar için 
parti düzenleniyor. Her 
ay ünlü Bulgar pop-folk 
sanatçıları Olimp’te sah-

ne alıyor.
B i r k a ç  h a f t a d ı r 

Blagoevgrad’dan barda 
garson olarak çalışan bir 
bayan, “Ülkenin çeşitli 
yerlerinden insanlar ge-
liyor. Londra'yı çok be-
ğendim. Buraya kısme-
timi aramak ve kendimi 
geliştirmek için geldim” 
diyor. 
Mleçino köyünden bir 

grup genç bir kahve iç-
mek ve tanıdıklarla gö-
rüşmek için her pazar 
günü Olimp'e geliyor. 
Onlar çalışıp eve para 
göndermek için birkaç 
ay önce Londra’ya gel-
diklerini paylaşıyorlar. 
İnşaat alanında çalışıyor 
ve günde 50 paund (125 
leva) kazanıyorlar.
Ardino gurbetçi ler i, 

“Gurbette olmak kolay 
değil. Kiralar çok pahalı. 
Yemeğimizi kendimiz ha-
zırlıyoruz. Burada arka-
daş grupları göremezsin. 
Herkes para peşinde ko-
şuşturuyor. İşte değilsen 
kira parasını ödeyemiyor-
sun” diye belirtiyorlar. 
            Güner ŞÜKRÜ

Bulgaristan Göçmenlerine Müjde 
Bulgaristan'dan göç edenlerin Türkiye'de yaşa-

dığı ikamet sıkıntısına Ak Parti Bursa Milletvekili 
Mustafa Öztürk yaptığı çalışmalarla son verdi.

Türkiye Bulgaristan Parlamentolar arası Dost-
luk Grubu Başkanı ve Ak Parti Bursa Milletvekili 
Mustafa Öztürk, Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç 
edenlerin ikametleriyle ilgili yaşadıkları proble-
min çözüldüğünü aktardı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Öztürk, “Şah-
sıma daha önce Sivil Toplum Kuruluşlarından 
ve Bulgaristan’dan göç eden soydaşlarımızdan 
gelen şikayet ve talepler doğrultusunda İç İşleri 
Bakanımız Sayın Efkan Ala ve yetkililer ile yap-
tığımız görüşmede konuyu kendisine aktarmış 
ve detaylı bir rapor sunmuştuk. Sayın Bakanı-
mız da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne talimat 
vererek, 6458 sayılı Yabacı ve Uluslararası Ko-
ruma Kanunun 11 Nisan 2014 tarihi itibariyle 
bütün hükümleriyle birlikte yürürlüğe girmesin-
den sonra Bulgaristan uyruklu soydaşlarımızın 
ikamet izinleri Kanun hükümleri çerçevesinde 
değerlendirilerek yeni bir düzenleme getirilme-
sini sağladı.” dedi.

İkamet başvuruları başladı
Düzenlemenin içeriğiyle ilgili bilgi veren Öz-

türk, Bulgaristan uyruklu göçmenlerin ikamet 
izni taleplerinde bireysel başvuru yapmaları 
gerektiğini, bugüne kadar Bakanlık genelge ve 
talimatlarına istinaden ikamet izni almış olan-
ların ise başvuru için herhangi bir süre koşulu 
aranmadan uzatma başvurusu yapabileceklerini 
söyledi.

Çıkan bu genelgeyle ilgili olarak Valilik ve İl 
Emniyet Müdürlükleri’nin bilgilendirildiğini, bu 
genelgeyle Bulgaristan’dan göç edenlerin bir 
sorununun daha giderildiğini belirten Öztürk, 
‘’Bulgaristan’dan göç eden soydaşlarımız ve 
aileleri başta olmak üzere bu genelgenin tüm 
göçmen camiasına hayırlı olmasını diliyorum’’ 
dedi. 
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Müzekki Ahmet: “Türk kültürünü yaşatmaya devam edeceğiz!”
Bulgaristan Türkleri-

nin başkenti Kırcaali’de 
faaliyet sürdüren Ömer 
Lütfi Kültür Derneği Mü-
dürü ve Kırcaali Haber 
gazetesi sahibi Müzekki 
Ahmet ile 25 Ekim 2014 
tarihinde gerçekleştiri-
len söyleşiyi okuyucu-
larımızın dikkatine su-
nuyoruz. 

- Müzekki Ahmet Bey 
kısaca bize kendinizi 
tanıtır mısınız?

- Evet, ben Müzek-
ki Ahmet. 1967 yılında 
Kırcaali’nin Tozçalı kö-
yünde doğdum. Yaklaşık 
kırk yıldır Kırcaali’de yaşı-
yorum. Totaliter rejim dö-
neminde kapatılmış olan 
Ömer Lütfi Türk Kültür 
Derneği’ni 1993 yılında 
yeniden faaliyete geçirdik. 
Derneğin kurucu başka-
nıyım ve günümüzde de 
dernek müdürü olarak 
görev yapıyorum.

- Ömer Lütfi Kültür 
Derneği’nin faaliyetleri 
hakkında bilgi verir mi-
siniz?

- Derneğimiz Bulgaris-
tanda ve özellikle Kırca-
aali havalisinde yaşayan 
Türklerin kültürünü, ge-
leneklerini yaşatmak ve 
aynı zamanda da yeni 
nesil gençlerimize onları 
aktarmayı ve öğretmeyi 
amaçlıyor. Bununla ilgili 
derneğimizde üç farklı yaş 
grubundan folklor ekipleri-
miz ve müzik gruplarımız 
var. Genellikle Türk halk 
oyunları, türkülerini bu-
rada yaşatmaya devam 
ediyoruz. Ekiplerimiz 10 
yaş altı, 10-14 yaş arası 
ve büyükler dediğimiz 14 
yaş ve üstü Kırcaali folk-
lor ekibinden oluşuyor. 
Daha fazla gençlerimiz 
bu ekipte yer almakta. 
Kırcaali Türk folklor ekibi 
şu ana kadar yaklaşık 60 
uluslararası festivale ka-
tılmış ve oralardan çeşitli 
ödüller almış, her zaman 
Bulgaristan Türklerini 
başarıyla temsil etmiştir. 
Aynı zamanda Bulgaris-
tan genelinde de çeşitli 
etkinliklerde her zaman 
görev almıştır. Derneği-
miz 1997 yılından itibaren 
iki yılda bir düzenlenen 
Balkan Türk Folklor Fes-
tivalini Kırcaali’de orga-
nize etmektedir. Bütün 
Balkanlarda yaşayan Türk 
kardeşlerimizin folklor 
ekipleri buraya gelip Bal-
kanlarda Türklüğün yaşa-
dığını bütün dünyaya gös-
termektedir. Son festivali-
mize 7 ülkeden (Türkiye, 
Yunanistan, Makedonya, 
Kosova, Romanya, Bos-
na Hersek, Bulgaristan) 
Türk folklor ekipleri ka-
tıldı. Gelecek yıl 9.’sunu 
düzenleyeceğiz. İnşallah 
daha büyük bir etkinlik 
yapmayı hedefliyoruz. 

Bulgaristan’da son za-
manlarda hızla azalmakta 
olan yazarlarımız, çizerle-
rimizin Kırcaali’de Recep 
Küpçü ismini taşıyan yak-

laşık 35 üyesi bulunan bir 
merkezleri var. Yazarları-
mız kendi kitaplarını, şiir-
lerini yayınlamakta ve biz 
de derneğimizde bunların 
tanıtımına katkı vermekte-
yiz. Bulgaristan’da Türkçe 
çıkarılan bir yayın, kitap, 
dergi, gazete bizler için 
çok önemli. Yeni bir kitap 
doğduğunda bizim gözbe-
beğimiz oluyor, kendi ço-
cuğumuzmuş gibi üzerine 
titriyoruz. Örneğin bu ayın 
30’unda şairlerimizden 
Haşim Semerci’nin yeni 
şiir kitabının tanıtımını 
yapacağız. En önemlisi 
derneğimiz bünyesinde 
Bulgaristan’daki en çok 
Türkçe kitaba sahip olan 
bir kütüphanemiz var. 
Kütüphanemizde yakla-
şık 10-12 bin kitap var ve 
bunların 6-7 bini Türkçe. 
Kitapların çoğu derne-
ğimize çeşitli kuruluşlar, 
Türk Başkonsolosluğu 
ve Edirne Valiliğimiz tara-
fından bağışlandı. Ayrıca 
totaliter rejim döneminden 
kalan 1984-89 yılları ara-
sında yakılmamış, bir yer-
lerde saklanmış olan 250-
300 kadar Bulgaristan 
yazarlarının kitapları da 
kütüphanemizde mevcut. 
Derneğimizin faaliyetlerini 
yoğun tutmaya gayret edi-
yor özellikle gençlerimiz 
için kurslar düzenliyoruz.

- Peki Müzekki Bey, 
Bulgaristan’da Türk 
Kültür Derneği yöneti-
cisi ya da dernek üyesi 
olmanın ne gibi zorluk-
ları var ya da var mı?

-  Eve t ,  m a a l e s e f 
Bulgaristan’da 500 yıl 
Osmanlı Devleti içerisinde 
yaşamaları sırasında söz-
de yaşanan bazı olaylar-
dan doğan bir Türk düş-
manlığı söz konusu. Bu 
tabi nereden ileri geliyor? 
25 yıldır demokrasideyiz, 
fakat Bulgaristan’da okul-
larda okutulan tarih kitap-
larında maalesef çocuk-
larımız Türk düşmanlığı 

üzerine kurulu metinlerle 
büyümekteler. Türkler 
astı, Türkler kesti, şunu 
yaptılar, bunu yaptılar 
tüm kitaplarda çocuklara 

bunlar anlatılıyor maale-
sef. Bu Türk düşmanlığı 
ile büyüyen gençler artık 
Bulgaristan vatandaşı 
olan Türklere bir yaban-
cı, bir düşman gözü ile 
bakıyor. Derneğimize de 
çeşitli devlet organları ta-
rafından ardı kesilmez de-
netlemeler ve çeşitli psi-
kolojik baskılar da yapılı-
yor ama biz bunlara hiçbir 
zaman baş eğmiyor, hak 
bildiğimiz yolda Bulgaris-
tan yasalarına saygılı bir 
şekilde yürümeye devam 
ediyoruz. Yaşayan bir hal-
kın kültürünü geliştirmek 
demokrasiyle yönetilme-
yen ülkelerde bile suç ola-
maz. Ama Bulgaristan’da 
bizler bir tehdit olarak gö-
rülmeye devam ediliyoruz. 
Türk kültürünü yaşatmaya 
çabalamak Bulgaristan’a 
bir tehdit olamaz. Bizler 
her zaman Bulgaristan 
Türklerinin folklorunun ve 
kültürünün Bulgaristan 
genelinin bir parçası oldu-
ğunu vurguluyoruz. Bizim 
atalarımız yüz yıllarca bu 
topraklarda yaşamış, do-
layısıyla bizler kültürümü-
zü bu topraklarda yaşat-
maya devam edeceğiz.

- Bildiğiniz gibi 1989’da 
totaliter rejim devrildi 
ve Bulgaristan demok-
rasiyle tanıştı. 1989’dan 
bu güne demokrasi 
rejimi Bulgaristan’da 
özümsenebildi mi, neler 
söylersiniz?

- Bulgaristan’a demokra-
si gelmeden beş yıl öncesi 
Türklere büyük zulümler, 
eziyetler yapılmaya baş-
landı. Adeta kültürel soykı-
rıma maruz kaldık: Türkçe 
yer adlarının ve Türk kişi 
adlarının zorla Bulgar ad-
larıyla değiştirilmesi, türlü 
türlü yasaklar vb. Zaten 
demokrasinin gelmesine 
de sebep olan buradaki 
Türklerin, Mayıs olayla-
rı dediğimiz Cebel’den 
başlayarak ülke geneline 
yayılan ayaklanmaları 

olmuştur. Avrupa’da da 
başlayan değişimle To-
dor Jivkov istifa etti ve 
totaliter rejim son buldu, 
Bulgaristan demokrasiy-
le tanıştı. Artık herkesin 
seçme ve seçilme hakkı 
oldu. Türklerin de Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) adlı bir siyasi par-
tisi oldu, milletvekilleri ve 
bakan olanlar çıktı. Yük-
sek düzey devlet görevlisi, 
vali olmaya başlandı. Tabi 
yine bize bu baskıları ya-
pan polis, devlet ajanları 
vb. bundan çok rahatsız 
oldular. Çünkü o yıllarda 
biz Türklere düşen sade-
ce tütün tarlalarında, inşa-
atlarda çalışmaktı, düşü-
nün ki askere gittiğimizde 
bize silah verilmezdi! O 
totaliter dönemden sonra 
Türklerin de eşit konuma 
gelebilmesi bazı şoven 
Bulgarları çok rahatsız 
etti. O dönemde çok mi-
tingler, isyanlar, HÖH’ün 
kapatılması için çok bas-
kılar yapıldı. Demokrasinin 
Bulgaristan’a getirdiği en 
önemli şey özgür seçimler 
oldu. Genel olarak Türkle-
rin büyük çoğunluğu HÖH 
çatısı altında birleşiyor. 
Böylece Bulgaristan de-
mokrasisinde Türklerin 
sesi duyulabiliyor.

- Bulgaristan’da yakın 

zamanda genel seçimler 
yapıldı. Seçim sonuçla-
rını HÖH ve Bulgaristan 
Türkleri açısından de-
ğerlendirebilir misiniz, 
Türkleri neler bekliyor?

- Son seçimlerde HÖH 
ülke genelinde bir başa-
rı sağladı. 38 milletvekili 
ile parlamentoya girme-
ye hak kazandı. Ancak 
25 yıldır hiç görülmemiş 
bir olay yaşandı ve bu 
seçimler sonucunda 8 
siyasi parti parlamentoya 
girmeye hak kazandı. İrili 
ufaklı bu kadar partinin 
meclise girmesi HÖH’ün 
milletvekili sayısını bir 
miktar azalttı. Barajın çok 
yakınında iki parti bulunu-

yor, bunlar girmeselerdi 
Türkler 45 civarı bir vekille 
mecliste temsil edilebile-
ceklerdi. Seçimden birin-
ci parti olarak çıkan Boy-
ko Borisov’un liderliğini 
yaptığı GERB tek başına 
hükümet kurabilecek ve-
kile sahip değil. Tarafların 
koalisyon kurma çabaları 
sürüyor. Özellikle şovenist 
Bulgar partilerinin kurula-
cak koalisyonda yer alma-
ları biz Türkler için kaza-
nımlarımızın gerilemesi 
demek olacaktır. Avrupa 
Parlamentosu’ndan da 
GERB’e AB karşıtı söy-
lemleriyle bilinen şovenist 
partilerle koalisyon kur-
maması yönünde telkin-
ler var. Borisov’un buna 
kulak tıkayıp tıkamayaca-
ğını göreceğiz. Öyle görü-
lüyor ki Türkler bu dönem 
iktidarda değil muhalefet-
te kalacaklar. Kurulacak 
hükümet ne kadar iktidar-
da kalır bilemiyoruz fakat 
uzun süre kalamayacak 
gibi görünüyor. Bu şartlar 
altında HÖH’ün yapabile-
ceği en önemli şey devlet 
makamlarında çeşitli gö-
revlere gelebilmiş Türk-
leri korumak olacaktır. 
Bunu başarmak da kolay 
olmayacak tabi. HÖH’ün 
ilgilenmesi ve gündeme 
getirmesi gereken pek 

çok konu var. Başta ana 
dilinde eğitim, seçimlerde 
ana dilinde propaganda 
yapabilme hakkı vb. ol-
mak üzere. Ne yazık ki 
Türkleri ve diğer azınlık-
ları ilgilendiren bir yasa 
teklifi gündeme geldiğinde 
Bulgaristan’daki tüm sağcı 
ve solcu partiler birleşerek 
buna itiraz etmektedirler. 
HÖH’ün hükümet ortağı 
olduğu dönemde Avrupa 
insan hakları kuruluşları-
nın baskısına rağmen yine 
de Bulgaristan Sosyalist 
Partisi seçim kanunun-
daki Bulgarcadan başka 
dilde seçim propagandası 
yapılamaz maddesini dü-
zeltmemiştir. Ne yazık ki 

herhangi bir Türk siyaset-
çi bizim 70-80 yaşındaki 
hiç Bulgarca bilmeyen 
büyüklerimizle Türkçe ko-
nuştukları için her seçim 
döneminde çeşitli ceza-
lara çarptırılmaktadırlar. 
Öyle ki Bulgaristan yasa-
ları gereği tercüman tut-
maya dahi hakları yoktur. 
Son seçimin ardından bu 
nedenle HÖH lideri Lüt-
fi Mestan ve milletvekili 
Hüseyin Hafızov 2’şer bin 
levayla cezalandırıldılar. 
Durum pek parlak değil 
ama Bulgaristan Türkleri 
olarak gerek siyasi partiler 
gerekse sivil toplum ku-
ruluşları olarak hakkımızı 
aramaya ve savunmaya 
devam edeceğiz. 

- 2007 yılında Bulgaris-
tan, Avrupa Birliği (AB) 
tam üyesi oldu ve Bul-
garistan vatandaşları 
serbest dolaşım hakkı 
elde etti. Bu yıldan iti-
baren neler oldu, AB’ye 
girmek neler kazandırdı 
ya da kaybettirdi?

- Öncelikle şunu söyle-
mek gerekir ki 2007’de 
Bulgaristan, AB kriterleri-
ni tam olarak yerine getir-
meden AB’ye kabul edildi. 
Aslında ülke AB’ye girmek 
için hazır değildi. Buna 
rağmen AB, çeşitli neden-
lerden dolayı Bulgaristan’ı 

kabul etti. AB’nin bize tek 
getirisi serbest dolaşım 
hakkı oldu. Bulgaristan’ın 
içinde bulunduğu ekono-
mik bunalım, yüksek dış 
borç oranı ve işsizliğin had 
safhaya ulaşması ülkede 
büyük çapta bir göç dal-
gası yarattı. Serbest dola-
şım hakkı ile Bulgaristan 
vatandaşları Avrupa’nın 
farklı ülkelerine çalışmak 
için dağıldılar. O ülkeler-
de kazanılan paralarla 
Bulgaristan’dakiler geçim-
lerini sağlıyor, kimileri de 
parasıyla Bulgaristan’dan 
gayrimenkul alıyor. Bura-
da şunu da belirtmeliyim, 

Devamı sayfa 7’de
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Türkiye Büyükelçisi Süleyman Gökçe: 
“Sığınmacılar Bulgaristan’a kolay geçiş yapmıyor”
Cumhuriyet Bayramı 

münasebetiyle Bulgaris-
tan Ulusal Radyosu’nun 
(BNR) “Hor izont do 
obed” programına de-
meç veren Türkiye Cum-
huriyeti Sofya Büyükel-
çisi Süleyman Gökçe, 
“Türkiye Cumhuriyeti 91 
yıl önce Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından kurul-
du ve onun attığı modern 
değerler temeli üzerine 
gelişmesine devam et-
mektedir. Onun koyduğu 
ilkeler günümüzde daha 
da anlamlı ve geçerlidir. 
Atatürk’ün mirasıyla ilgili 
Bulgaristan’ı da ilgilendi-
ren bir şey söylemek is-
terim. Atatürk her zaman 
Türkiye ile Bulgaristan’ın 
daima iyi iki komşu ve 
dost ülke olmaları ge-
rektiğini söylemiştir ve 
bu miras bugüne kadar 
anlamını korumaya de-
vam etmektedir” dedi.
Bulgar istan-Türkiye 

sınırı ve yasa dışı sınır 
geçişlerine ilişkin soru-
ya şöyle cevap verdi: 
“Türkiye’den sığınmacı-
ların Bulgaristan’a geçiş 
yapmaları kolay değil. 
Şu anda Türkiye’de yak-
laşık 2 milyon sığınma-
cı bulunuyor. Sınırdan 
geçiş yapmak kolay ol-
saydı, muhtemelen bu 
sığınmacıların yarısı 

Bulgaristan’da olacak-
tı. Bulgaristan’da olan 
sığınmacıların hepsi 

Türkiye üzerinden gel-
memiştir. Sınıra çekilen 
tel örgüsü bambaşka bir 
konu, fakat hiçbir tel ör-
güsü dünyada sığınmacı 
ve mülteci akınına engel 
olamaz. Bulgar hükü-
metiyle yararlı işbirliği 
gerçekleştirmekteyiz. 
Ben Bulgar hükümeti 
yetkililerini elde edilen 
sonuçlar ve çabaların-
dan dolayı tebrik etmek 
istiyorum. Bulgaristan, 
Türkiye için önemli bir 
ülke. Türkiye’nin Trakya 
bölgesine sığınmacıların 
yoğun bir şekilde yerleş-
tikleri söylenemez, bu 
konuda Bulgar makam-

larıyla sıkı bir işbirliğin-
deyiz. Bulgaristan’ın is-
tikrarı ve refahına önem 

verdiğimiz için bu süreç-
leri kontrol etmek için 
elimizden geleni yapı-
yoruz. Prensip olarak tel 
örgüsü ve her türlü du-
varlara karşıyız, çünkü 
21. Asırda duvar yerine 
işbirliği alanları kurulma-
lıdır. Bulgaristan’a yük 
olmaması için Türkiye, 
uluslararası kurum ve 
örgütlerden yardım bek-
lemeyerek, tüm gerekli 
kaynakları tamamen 
kendi hesabına olmasını 
üstleniyor. Bugüne ka-
dar Türkiye ülkede bulu-
nan sığınmacılar için 4,5 
milyar dolar harcamıştır, 
gördüğü uluslararası yar-

dım ise 250 milyon dolar 
altındadır. Öte yandan 
Avrupa Birliği’nden hiçbir 
yardım yapılmamıştır”. 

Büyükelçi Süleyman 
Gökçe, Bulgaristan’da 
üyelerinin çoğunluğunu 
Türklerin oluşturduğu 
Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) partisinin 
koalisyon hükümetine 
katılma olasılığı ile ilgili 
yorum yapmak isteme-
di, fakat şunları söyledi: 
“Bence HÖH etnik Türk 
partisi değil. Bu partinin 
çeşitli dönemlerinde 
yüzde 35-60’a kadar 
oranda üyelerinin etnik 
Bulgarların da olduğu-
nu görebiliriz. 
Koalisyonlarla ilgili siya-

si gözlemci olarak şunu 
söyleyebilirim. HÖH bir 
Bulgaristan partisidir. 
Bu parti tarafından yapı-
lan açıklamalar ve seçim 
manifestosuna bakıldı-
ğında Avrupa Atlantik 
çizgisinde bir politika iz-
lendiği ve bu değerlere 
dayalı koalisyona hazır 
olduğu görülebilir. Diğer 
partilerin bu değerlerin 
temeli üzerine koalisyon 
kurma arzusu yoksa bu 
durumda soru diğer par-
tilere yöneltilmelidir.” 
Büyükelçi, “Son üç ayda 

sözde `İslam Devleti` 
isimli terörist örgütün ey-

lemlerinde yer alan Batı 
Avrupa ve Kuzey Ame-
rika ülkelerinin yaklaşık 
1000 vatandaşı sınır dışı 
edildi” diye bildirdi. 
Bulgaristan’a yapılan 

Türk yatırımlarla ilgili 
Büyükelçi, “Bulgaristan’a 
yapılan Türk yatırımları 
yaklaşık 2 milyar dolar 
kadardır. Yatırım koşul-
ları aslında ülkenin yasa-
ları ve istikrarından belir-
lenmektedir. Yatırımların 
artmaması için hiçbir en-
gel yoktur” dedi. 

Güney Kafkas doğal-
gaz boru hattı ile ilgili 
olarak Süleyman Gökçe, 
“Boru hattının 1800 kilo-
metrelik kesimi Türkiye 
toprakları üzerinden geç-
mektedir ve 2018 yılına 
kadar Bulgaristan’a do-
ğalgaz iletilmesi bekleni-
yor. Bizler Bulgaristan’ın 
enerji güvenliğine olduğu 
gibi tüm bölgenin enerji 
güvenliği için de çalışı-
yoruz” diye kaydetti.

          Kırcaali Haber

Rodopi spor salonu yenilenecek
Gelecek yıl Momçilg-

rad (Mestanlı) Rodopi 
spor salonunu yenileme 
çalışmalarının tamamen 
sona ermesi bekleniyor. 
Amblematik satdyumun 
yeniden yapılandırılması 
toplam 5,278 milyon leva 
tutarındaki “Momçilgrad 
İlçesi’nde Spor Merkez-
leri ve Serbest Zamanı 
Değerlendirmenin İyileş-
tirilmesi” projesi kapsa-
mında yapılmaktadır. 
Kırsal Kesimlerin Kal-

kınması programınca ger-
çekleştirilen proje dahilin-
de Rodopi stadyumunun 
komple yeniden yapılan-
dırılmasından başka spor 
salonuna ek olarak spor 
sahası, ilçe merkezinde, 
Nanovitsa (Alibey Kona-
ğı), Progres (Ellezoğulla-
rı), Raven (Yenicuma) ve 
Zvezdel (Güren) köylerin-
de toplam 6 spor sahası 
kurulması öngörülüyor. 
Yenilenen Rodopi spor 

salonu, masa tenisi, bas-
ketbol ve açıkta voleybol 

alanlarından oluşan çok 
fonksiyonlu spor saha-

sı ve 900 kişilik tribünle 
ulusal ve uluslararası ya-
rışmaların düzenlenece-
ği modern bir kompleks 
haline gelecek. Emble-
matik salon ile doğrudan 
bağlantı kurulacak üç 
tenis masası olan ek bir 
spor salonu inşa edilerek 
genişletilecek. Yeni spor 
salonunda PVC, yer dö-
şemesi ve asma tavan 

olması öngörülüyor. 
Kazanılan projenin top-

lam tutarı 5,278 milyon 
leva. Projeyle bir ay önce 
uygulanmasına başlanan 
Rodopi stadyumunun 
yeniden yapılandırılma-
sı da yer alıyor. Böylece 
modern drenaj ve oto-
matik sulama sistemleri 
ile yeni çim döşemesine 
sahip olacak stadyumun 
Kırcaali ilinde eşi benze-
ri olmayacak. Aynı proje 

dahilinde Momçilgrad, 
Nanovitsa, Progres, 
Raven ve Zvezdel köy-
lerinde engellilere dahi 
herkese erişilebilir çok 
amaçlı 6 açık spor sa-
haları da inşa edilmesi 
öngörülmektedir. Spor 
alanlarının çevresine 
kombine fitnes aletleri 
monte edilecek. 
Yeniden yapılandırılan 

Rodopi futbol stadının 
Kırcaali ilinde eşi benzeri 
olmayacak; sahadaki çim 
döşemesi tamamen ye-
nilenecek, modern dre-
naj ve otomatik sulama 
sistemi kurulacak. Spor 
tesisinin kuzeybatı kıs-
mında yeni ek futbol sa-
hası kurulacak. Bu yeni 
sahada suni çim, oturma 
yerleri, tel örgüsü ve suni 
aydınlatma olması tasar-
lanmış. Ayrıca bir katlı 
yeni bir bina kurulması 
öngörülüyor. Bina alanın 
kuzey kısmında giriş, 
pist ve ek futbol sahası 

arasında bulunan alana 
kurulacak. Bina tüm spor 
sahalara panoramik bir 
bakış sağlaması için ça-
dır olarak tasarlanmış.
Belediye Başkanı Akif 

Akif, “Yapılan araştırma-
lara göre Momçilgrad’da 
gençler serbest zaman-
larında spor yapmayı çok 
istiyor. Projenin gerçek-
leştirilmesiyle şehrimiz 
Avrupa standartlarına 
uyan modern bir spor 
kompleksine sahip ola-

cak” dedi. Başkan, ileri-
de Momçilgrad’ın ulusal 
düzeyde olsun, uluslara-
rası düzeyde olsun çe-
şitli spor yarışmalarına 
ev sahipliği yapabilmesi 
ümidini dile getirdi. “Uz-
manlarımız artık bu yön-
de çalışmalara başladı, 
çünkü yüksek düzeyde 
turnuvaların düzenlen-
mesine ilişkin gereksi-
nimlerin büyük bir bölü-
münü kapatmış bulunu-
yoruz” diye belirtti. 

STK’lardan Borisov’a uyarı 
Bazı sivil toplum kuruluşları (STK) Vatan-

severlik Cephesi’nin hükümette yer almasını 
tehlikeli bir durum yaratacağını öne sürerek, 
Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaş-
lar (GERB) lideri Boyko Borisov’a açık mektup 
gönderdiler. 

Irkçılığa Karşı Avrupa Ağı‘ndan Elena Dyan-
kova, Bulgaristan Ulusal Radyosu’na verdiği de-
meçte GERB’in yürüttüğü müzakereler sırasında 
Bulgar ırkının kayıtsız ve koşulsuz egemenliği-
ne dair Vatanseverlik Cephesi Koalisyonu’nda 
yer alan İç Makedon Devrimci Örgütü (VMRO) 
ve Bulgaristan'ın Kurtuluşu İçin Ulusal Cephe 
(NFSB) partilerinin aşırı milliyetçi görüşlerine 
sessiz kalınmasına büyük endişe duyduklarını 
açıkladı. 

Dyankova, “Bu yeni totaliter partilerin mülteci 
krizinin arttığı 2013 yılının sonbaharında yabancı 
düşmanlığı söylemleriyle etnik azınlıklara karşı 
düşmanlık ve nefret duyguları beslenmesine yol 
açtılar. GERB partisinin taviz vermeyip Roman, 
mülteciler, Türkler ve başka grupların hak ve öz-
gürlüklerine ilişkin anti-demokratik ve yabancı 
düşmanlığı yaklaşımları olan koalisyon ve siya-
si oluşumların gelecek yönetimde yer almasına 
izin vermemesini ısrar etmekteyiz” dedi. 

İnsan Hakları Koruma Derneği Başkanı Kalina 
Bozeva, seçim kampanyasında partilerin ülke-
deki farklı etnik gruplara yönelik nasıl bir çizgide 
yönetim politikası yürüteceklerinin anlaşılmadı-
ğına dikkat çekti. 

İnsan hakları savunucusu, “Şu anda bu mese-
lenin gündemde olup olmadığına dair her hangi 
bir yönlendirme olmaksızın hükümet kurulması 
için müzakereler yürütülüyor” diye kaydetti.  
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Müzekki Ahmet: “Türk kültürünü yaşatmaya devam edeceğiz”
buradaki şovenist Bulgar 
partileri Türkiye’nin AB’ye 
girmesini istemiyorlar, sü-
rekli Avrupa Parlamento-
suna bu yönde telkinlerde 
bulunuyorlar. Bizce zaten 
Türkiye’nin AB’ye ihtiya-
cı yok, AB’nin Türkiye’ye 
ihtiyacı var. Bulgaristan 
nüfusu sürekli azalmak-
ta, 2050 yılında toplam 
nüfusun 4 milyona kadar 
gerileyeceği konuşulu-
yor, ülkenin ekonomisi 
zaten çökmüş durumda. 
Tüm bu şartlar altında 
Bulgaristan’ın Türkiye ile 
iyi ilişkiler geliştirmesi ge-
rekirken maalesef Türk iş 
adamlarına zorluklar çı-
karılıyor. Oysa Bulgaris-
tan ile Türkiye’nin ilişkileri 
mutlak surette geliştiril-
melidir.

- Siz aynı zamanda 

Bulgaristan’ın tek Türk-
çe ve sloganı da Bulga-
ristan Türklerinin Sesi 
olan Kırcaali Haber ga-
zetesinin sahibisiniz. 
Kırcaali Haber hakkında 
neler söylemek isterse-
niz? 

- Bulgaristan’da bir mil-
yondan fazla Türk ya-
şamasına rağmen her-
hangi bir özel gazeteye 
maalesef sahip değil-
dik. Bu bizim için büyük 
bir eksiklikti. Öncelikle 
2006’da internet tabanlı 
gazetemizi yayınlamaya 
başladık. 2007’de basılı 
olarak ilk sayımızı yayın-
ladık ve 2008’den itibaren 
önce aylık sonra haftalık 
olarak gazetemiz çıkma-
ya başladı. Bulgaristan 
Türklerinin Sesi diyoruz 
çünkü her zaman Bulga-
ristan Türklerinin mesele-
lerine, sıkıntılarına sahip 

çıkıyor, tüm dünyaya ses 
veriyoruz. Farklı köşe ya-
zarlarımız Türk eğitimi ve 
Türk dili ile ilgili meseleleri 
sürekli gündemde tutuyor-
lar. Gazetemiz 2 bin adet 
basılmakta olup abonelik 
sistemi ile Bulgaristan ge-
neline dağılmaktadır. Bun-
dan iki hafta önce 250. sa-
yımızı bastırdık. 1944’ten 
önce de Bulgaristan’da bu 
kadar uzun süreli 8 yıl bo-
yunca çıkarılan bir gazete 
olmamıştır. Bulgaristan’da 
Türkçe gazete çıkarmak 
zor ama biz şu ana kadar 
bunu başardık. Yaşatmak 
için de var gücümüzle ça-
lışacağız.

- Son olarak Bulgaris-
tan Türklerinin Türkiye 
Cumhuriyeti’nden bek-
lentileri nelerdir, ne söy-
lemek istersiniz?

- Türkiye Cumhuriyeti’nin 
her bakımdan, iktisadi ve 

siyasi açıdan güçlü ol-
ması Bulgaristan Türkle-
ri üzerinde güçlü bir etki 
sağlamakta. Zaten Bul-
garistan Türkleri olarak 
gerek sivil toplum kuru-
luşları ile olsun gerekse 
devletin resmi makamları 
elçilik ve konsolosluklarla 
sürekli iletişim halindeyiz. 
Türkiye bizi hiçbir zaman 
unutmamıştır, buradaki 
soydaşlarına her zaman 
sahip çıkmış ve çıkacak-
tır. Türkiye güçlüyse biz 
de burada güçlüyüz.

- Müzekki Bey size 
çalışmalarınızda kolay-
lıklar diliyorum. Allah 
yardımcınız olsun.

- Sesimiz olduğunuz için 
ben de sizlere teşekkür 
ediyorum. 

Söyleşi: Alptuğ Gökalp 

 Türk Yurdu Dergisi

Filibe’de Cumhuriyet Resepsiyonu
1. sayfadan devam

5. sayfadan devam

tebriklerini kabul etti.
Başkonsolos Aktaş, tö-

rende Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Sofya Büyükelçisi Süley-
man Gökçe’ye göndermiş 
olduğu kutlama mesajını 
okudu. 
Sayın Erdoğan’ın gön-

dermiş olduğu mesaj 
şöyle: “Görev yapmakta 
olduğunuz bu dost ülke-
de bulunan tüm vatan-
daşlarımızın Cumhuri-
yet Bayramını kutluyor, 
Cumhuriyetimizin kurulu-
şunun 91.yıldönümünün 
ülkemiz, milletimiz, tüm 
dost ve kardeş ülkeler 
için hayırlar getirmesini 
Allah’tan niyaz ediyo-
rum. Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 91.yıl heye-
canını bizlerle paylaşan 
dost ve kardeş ülkeleri-
nin temsilcilerine, onla-
rın nezdinde tüm dost ve 
kardeş halklara, temsilci-
lik çalışanlarımıza da bu 
anlamlı günümüzde barış 
ve dayanışma mesajları-
mızı iletiyor, milletimizin 
en kalbi selamlarını gön-
deriyorum. Türkiye Cum-
huriyeti, dünyada barışı, 
dayanışmayı, adalet ve 
refahı savunan, her ül-
kenin iç işlerine ve top-
rak bütünlüğüne saygı 
gösteren, uluslararası 
hukuku, evrensel insani 
değerleri, insan hak ve 
özgürlüklerini her şeyin 
üzerinde tutan bir dış po-
litika anlayışına sahiptir. 
91 yıl boyunca hassasi-
yetle muhafaza ettiğimiz 
ve savunduğumuz bu 

değerler, bugün ve bun-
dan sonra da Türkiye dış 
politikasının sarsılmaz 
temel ilkeleri olacaktır. 

Türkiye, her meselede 
adaletin, hakkaniyetin 
ve barışın yanında yer 
almayın, mazlum ve 
mağdurlar için cesaretle 
hakkı savunmayı sürdü-
recektir. Türkiye, istikrar-
la büyüyen ekonomisi, 
standartları yükselen de-
mokrasisi, kararlı Avrupa 
Birliği süreci, G-20 üyeli-
ği, uluslararası platform-
lardaki etkin tutumuyla, 
bölgesel ve küresel barış 
için tecrübesini insanlık 
adına seferber etmek-
ten de kaçınmayacaktır. 
Bu düşüncelerle, orada 
yaşayan tüm vatandaş-
larımızın, tüm kardeşle-
rimizin, akrabalarımızın 
Cumhuriyet Bayramları-
nı tekrar tebrik ediyorum. 
Bu anlamlı günde, heye-

canımıza ve coşkumuza 
ortak olan dost ve kardeş 
ülkelere, onların halk-
larına ve temsilcilerine, 

ülkem ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyor, 
selam ve sevgilerimi yol-
luyorum.”
Sayın Alper Aktaş’ın 

resepsiyonda yaptığı 
selamlama konuşması: 
“Türkiye Cumhuriyeti’nin 
k u r u l u ş u n u n 
90.yıldönümü münase-
betiyle düzenlediğimiz 
resepsiyona hoş geldiniz, 
şeref verdiniz. Bu akşam 
davetimize icap ederek, 
bizleri onurlandıran tüm 
değerli konuklara şahsım 
ve mesai arkadaşlarımın 
adına şükranlarımı sun-
mayı bir borç biliyor, siz-
leri saygı ve sevgiyle se-
lamlıyorum. Bendeniz 15 
Eylül 2014 tarihinde Baş-
konsolos olarak Filibe’de 
göreve başladım. Bu 

anlamlı günde sizlerle 
bir araya gelmekten ve 
pek çoğunuzla ayrıca 
tanışmaktan büyük bir 

onur ve mutluluk duy-
maktayım. Saygıdeğer 
konuklar, değerli dostlar, 
Türkiye Cumhuriyeti Ulu 
Önderimiz Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün liderliğin-
deki inançlı ve azimli bir 
kadro tarafından bundan 
91 yıl önce 1923 yılında 
kurulmuştur. Cumhuriye-
timizin kurucusu Ulu Ön-
der Atatürk başta olmak 
üzere, ülkemize hizmet 
etmiş kahramanlarımızı 
ve aziz şehitlerimizi bu 
vesileyle minnet, rahmet 
ve şükranla anıyorum. 
Ülkemiz kuruluşundan 
bu yana bir istikrar abi-
desi olmuş, bölge ve 
dünya barışına büyük 
katkılar sağlamıştır. Önü-
müzdeki dönemde de 

uluslararası barış ve gü-
venliğin tesisi için çalış-
malarımızı sürdüreceğiz. 
Türkiye ve Bulgaristan iki 
yakın dost, komşu, ortak 
ve müttefik olarak en üst 
düzeyde işbirliğini ve or-
tak refah hedeflemekte 
ve gelecek odaklı bir an-
layışla hareket etmekte-
dirler. Her alanda gelişen 
ilişkilerimiz ve dostluğu-
muz, inanıyorum ki sizle-
rin de değerli katkılarıyla 
çok daha ileri bir seviye-

ye taşınacaktır. Değerli 
misafirler, bu vesileyle 
Karaman’ın Ermenek 
beldesindeki bir kömür 
ocağında mahsur kalan 
18 işçimizin ve ailelerine 
ve halkımıza sabır dile-
mek isterim. Bu düşün-
celerle hepinize saygıyla 
selamlıyor, davetimize 
icabet ederek, bizlerle 
bir araya geldiğiniz için 
bir kez daha teşekkürle-
rimi ve şükranlarımı su-
nuyorum.”

Momçilgrad (Mestanlı) 26 Aralık Sokağı’nda Bulgar 
Kızılhaç (BÇK) örgütünün yeni bir ofisi açıldı. İnsani 
yardım kuruluşunun yeni ofisinin açılış kurdelası Kızıl-
haç Başkanı Hristo Grigorov ve Momçilgrad Belediye 
Başkanı Akif Akif tarafından kesildi. Açılış töreninde 
BÇK Genel Müdürü Doç. Krasimir Gigov, Müdür Yar-
dımcıları Slavita Cambazova ve Vasilka Kamenova, 
BÇK İl Başkanı ve Kırcaali Dr. Atanas Dafovski Hasta-
nesi Müsürü Dr. Todor Çerkezov, Momçilgrad ve bölge-
den gönüllüler hazır bulundular. Yeni ofise girmezden 

önce Hristo Grigorov ve Akif Akif, ofisin bahçesine iki 
fidan atlas sediri diktiler. 

BÇK Başkanı Hristo Grigorov, “Örgütümüzün tam 
da Momçilgrad’da yeni güzel bir binaya sahip olması 
belki de rastgele olan birşey değil. Daha 1928 yılında o 
zamanki kaza merkezi olan Mestanlı’da Dr. Stavrev’in 
girişimiyle Kızılhaç Bulgar Derneği’nin bir şubesi açılı-
yor. Bu şubenin başkanı olarak seçkin aydınlarımızdan, 
araştırmacı ve üstün niteliklere sahip Mara Mihaylova 
seçiliyor” dedi. Grigorov, geçen asrın 40’lı yıllarının ba-
şına kadar Momçilgrad’da kasabanın Fahri Vatandaşı 
Mara Mihaylova’nın girişimiyle sığınmacı ailelere des-
tek amaçlı ücretsiz yemek verilen bir kamu mutfağının 
faaliyet yürüttüğünü hatırlattı. 

Belediye Başkanı Akif Akif, “Gönüllülük faaliyetleri 
merhamet ve duyarlılık gerektiren bir şey, sizin örgütü-
nüz ise bütün bu yıllarda fakir fukara, hasta ve ihtiyaç 
sahiplerine yardımcı olmak için büyük emekler verdi. 
Sizin yaptıklarınızın insanlık adına olduğu için insanse-
verliğin her şeyden üstün birşey olduğunu göstererek, 
herkesi buna inandırdığı kanaatindeyim” dedi. 

Açılış töreninden önce Momçilgrad Belediye Başka-
nına insan hayatının korunmasına ilişkin gönüllü akti-
vitelere katkıda bulunmasından dolayı takdir belgesi 
sunuldu. 

Bundan önce Hristo Grigorov, Akif Akif’in eşliğinde 
Dr. Sergey Rostovtsev Hastanesi’ni ziyaret ederek, 
enerji verimliliğinin arttırılmasına ilişkin proje kapsa-
mında yapılan onarım çalışmaları sonucunda sahip ol-
duğu yeni görünümünü gördü. Grigorov, Momçilgrad’ı 
ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, en 
kısa zamanda tekrar kasabayı ziyaret etmeyi umdu-
ğunun altını çizdi. 

Kızılhaç örgütünden 
insanseverlik takdir 

belgesi 
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HÖH’ten insan hakları alanında üç yasada değişiklik öngören teklif
Üyelerinin çoğunluğunu Türk-

lerin oluşturduğu Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH), erken se-
çim sonrası parlamentonun ilk 
genel oturumunda insan hakları 
alanında üç yasada değişiklik 
öngören teklifler sundu.

Vatandaşların Kütük Kayıt Ya-
sası, Adalet Kurumları Yasası 
ve Ceza Kanunu’nda tasarlanan 
değişiklikler, ülkede 1989 yılına 
kadar eski komünist rejiminin 
Türk ve Müslümanlara yönelik 
uyguladığı asimilasyon kam-
panyasının kalıntılarının ortadan 
kaldırılmasını amaçlıyor.

Vatandaşlık Kütük Kayıt 
Yasası’nda önerilen değişiklik 
teklifinde, iyi hal ve başka evrak-
larını düzenlemek isteyen Türk 
ve Arap kökenli isim taşıyan va-
tandaşlara kütük memurlarının 
komünizm rejimi sırasında zorla 
verilen Bulgar isimlerini sorma-
ları yasaklanıyor. Adalet Kurum-
ları Yasası’nda önerilen bir dü-

zenlemede, Türk ve Müslüman 
vatandaşlara Bulgar isimlerini 
soran adalet kurumlarındaki 
memurlara 100 avroya kadar 
para cezası kesilmesi isteniyor.

Ülkede 2001 yılında kabul 
edilen diğer bir yasayla komü-

nistlerce zorla Bulgar isimleri 
verilen vatandaşlar için gerçek 
isimlerini geri alma işlemi kolay-
laştırılmıştı.

Başka bir değişiklikle de 30 
Haziran 2001 tarihine dek ha-
yatını kaybeden Türk ve Müs-

lümanlara zorla verilmiş Bulgar 
isimlerinin devlet tarafından si-
linmesi öngörülüyor.

Ceza Kanunu’nda hazırlanan 
değişiklik teklifinde ise komünist 
rejimin asimilasyon kampanya-
sı sırasında ideolojik amaçlı 
işlediği suçlar için zaman aşı-
mı koşulunun kaldırılması talep 
ediliyor.

Bulgaristan’da 1944 yılında 
darbe ile iktidara gelen Bulga-
ristan Komünist Partisi, 1989 
yılında devrilmesine dek ülkede-

ki Türk ve Müslümanlara karşı 
şiddet içeren bir asimilasyon 
politikası uygulamıştı. İktidarı-
nın son yıllarında azınlıkların 
varlığını tamamen inkar etmeye 
çalışan komünistler uyguladık-
ları dini yasaklarının yanı sıra 
belirli azınlıkların isimlerini zorla 
değiştirmiş, bunu reddeden va-
tandaşları ise Türkiye’ye göçe 
zorlanmıştı. Zorunlu göç sonucu 
Türkiye’ye 400 bine yakın Türk 
ve Müslüman sığınmıştı.

                     Anadolu Ajansı

Şair Mustafa Çete’yi Kaybettik 

Deliormanlı ünlü gazeteci, 
yazar ve şairlerimizden Mus-
tafa Çete geçen Ekim ayının 
22’sinde 78 yaşında doğup bü-
yüdüğü Razgrad ili Dyankovo 
(Kalova) köyünde hayata veda 
etti. Mustafa Çete, 3 Ocak 1936 
yılında dünyaya geldi. 

İlk ve ortaokulu köyünde ikmal 
ettikten sonra 1954'de Razg-
rad Türk Pedagoji Okulu’ndan 
ilkokul öğretmeni olarak mezun 
oldu. Sinya Voda, Duhovets 
ve Dyankovo köylerinde 28 yıl 
öğretmenlik yaptı. 1985 Bulgar-
laştırma sürecinde öğretmen-
lik hakkı elinden alınınca daha 
sonra inşaatlarda çalıştı. 1989 
yılında Türkiye'ye sürgün edildi. 
Bir yıl orada kaldıktan sonra yur-
da döndü ve “Hak ve Özgürlük”, 
“Zaman”, “Yeni Sabah” gazete-

lerinin Deliorman bölge muha-
birliği görevini yerine getirdi.

1965 yılında Razgrad’da ku-
rulan “Bahar” Edebiyat Derne-
ği kurucularından biridir. 1993 
- 2011 yılları arasında kurucu-
su olduğu Razgrad Deliorman 
Edebiyat Derneği’nin başkanlı-
ğını yaptı, daha sonra derneğin 
Fahri Başkanlığına seçildi. 1995 
yılında “Deliorman Melodileri” 
adı altında ilk şiir kitabı çıktı. 

2001'de çocuk şiirlerini içeren 
“Mavi Çiçekler” ve 2006 yılında 
“Şiirle Gülümsesin Dünya” adlı 
şiir kitapları çıktı. 2008 yılında 
“Ludogorski napevi” (Deliorman 
Nağmeleri), 2009 yılında “Obiç-
ta e jivot” (Aşk Hayattır) ve 2012 
yılında “Şepot na zvezda daleç-
na” (Uzaklardaki Yıldızın Fısıltı-
sı) isimli toplam 3 adet Bulgar-
ca şiir kitabı da yayımladı. 2010 
yılında Dyankovo ile ilgili uzun 
yıllar süren araştırmalarının ar-
dından köyünün tarihine ilişkin 
“Dyankovo-Tarihsel Oçerk” adlı 
bir kitap çıkardı. 2013’te “Yıllar, 
Yollar ve Yaşam savaşım” isimli 
yeni bir şiir kitabı çıkardı. 

Ustaya Allah’tan rahmet dili-
yoruz. Ailesi, yakınları ve tüm 
edebiyat dünyasının başı sağ 
olsun! 

                       Kırcaali Haber

Bulgaristan'da eğitim alan Türk öğrencilerin 
sayısı azalıyor 

Bulgaristan'da eğitim alan Türk 
vatandaşı üniversite öğrencileri-
nin sayısı, okul harçlarının yük-
selmesi nedeniyle yarıya indi.

Geçen yıl üniversite öğrenimi 
için Bulgaristan'a gelen yaban-
cı öğrencilerin başında Türkler 
ilk sırada gelirken, bu yıl kayıt 
yaptıran Türk öğrenci sayısının 
azaldığı kaydedildi.

Bulgaristan Ulusal İstatistik 
Enstitüsü (NSİ) verilerine göre, 
2013-2014 öğretim döneminde 
ülkede yaklaşık 12 bin yabancı 
öğrenci eğitim aldı. Bu rakamın 
yarısına yakınını Türkiye'den ge-
len öğrenciler oluştururken, bu 
yıl Bulgar üniversitelerine kayıt 
yaptıran Türk öğrenci sayısında 
büyük oranda düşüş gözlendi.

Eğitim danışmanlığı alanında 
faaliyet gösteren bir şirketin 
temsilcisi Ali Hatipoğlu, Türk öğ-
renci sayısında düşüş olduğu-
nu, bunun en büyük nedeninin 
de üniversitelerin yıllık eğitim 
ücretlerinde artışa gidilmesinin 
etkili olduğunu söyledi.

Hatipoğlu, bu yıl Bulgaristan'a 
üniversite eğitimi için gelen Türk 
vatandaşlarının sayısının 5 binin 
altında olduğunu ifade ederek, 
öğrenci sayısındaki düşüşe üni-
versite harçlarına yapılan zam-
mın neden olduğunu vurguladı.

Bulgaristan'ın artık fazla tercih 
edilmeyen bir ülke haline geldi-
ğini söyleyen Hatipoğlu, üniver-

site ücretlerinin hemen hemen 
Türkiye'deki vakıf üniversitele-
rinin ücretleriyle aynı olduğunu 
kaydetti.

Hatipoğlu, zammın, Yunanis-
tan, Almanya ve İtalya gibi Batı 
Avrupa ülkelerinden gelen öğ-

renci sayısının çoğalması nede-
niyle yapıldığını söyledi.

Bulgaristan'da eğitim alan Türk 
vatandaşı üniversite öğrencileri 
daha çok tıp ve mühendislik bö-
lümlerini tercih ediyor. 

                       Kırcaali Haber


