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V. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI 
KIRCAALİ’DE DÜZENLENECEK

Kırcaali

25–28 Eylül 2010 tarihleri arasında V. 
Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 
Bilkent Üniversitesi, Bulgaristan Kırcaali 
Belediyesi ve Bulgaristan Sofya Üni-
versitesi ile ortaklaşa, Kırcaali' de 
yapılacaktır. 
Bil imsel nitelikli, geniş katılımlı 
uluslararası bir etkinlik olan V. 
Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı 
Türkçe ile ilgili konuların gündemde 
tutulması, bu konulara dikkat çekilmesi 
amacıyla gerçekleştirilecektir. 
Yur t iç i ve yur t dışından bil im 
adamlarının, araştırmacıların katılacağı 
V. Uluslararası Büyük Türk Dili 
Kurultayında aşağıdaki konular ele 
alınacaktır.
Türk dil bilgisi
Türk dilinin kökleri
Türk dilinin kaynakları
Türk dilinin tarihi dönemleri
Türkçenin söz varlığı
Türkçenin etimolojisi
Türkçede yozlaşma, yabancılaşma
Kitle iletişim araçlarında Türkçenin 
kullanımı ile ilgili sorunlar, çözüm 
yolları
Dil eğitiminde iletişim araçlarının öne-
mi
Türkçenin eğitimi ve öğretimi 
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi
Türk edebiyatı
Türk düşünce sistemi i le i lg i l i 
çalışmaların değerlendirilmesi

Ortak dil
Kurultaya katı lacak bi l im 
adamlarının muhtemelen Tür-
kiye Türkçesini kullanacak 
olmaları, kurultay boyunca 

anlaşma ve konuşma dillerinden 
birinin Türkiye Türkçesi olması 
oldukça sevindirici bir durum-
dur.                    
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“СТРОИТЕЛСТВО И
РЕМОНТ” ЕООД

  КЪРДЖАЛИ

Bulgaristan Başmüftülüğün 
problemleri bitmedi 
Bundan 20 yıl önce Berlin duvarının yıkılışıyla 

başlayan Doğu blokunun çözülme süreci 
Bulgaristan da büyük bir heyecan ve köklü 
değişikliklere yol açması beklentileriyle karşılandı. 
Fakat geçen yirmi yıl Bulgaristan halkının ve bu 
sayıdan Bulgaristan Türkleri ve Müslümanlarının 
haklı ve büyük beklentilerini tatmin etmedi.
Bu yıllar esnasında dünya ve Avrupa önünde 

kansız bir geçiş gerçekleştirmekle övünen geçmiş 
yılların idarecileri, az veya çok, geçmiş rejimin 
kalıntıları olarak köşebaşlarını tutmuş, memleket 
nüfusunu etnik, dinsel ve siyasal yönden parça 
parça ederek acele sermaye yığma yolunda kendi 
emellerine alet etmişlerdir.
Bu anlamsız yıllardan Bulgaristan Türkleri ve 

Müslümanları bol bol nasibini aldılar. Bulgar 
komünist partisi Merkez komitesi tarafından 
Başmüftülük mevkiine getirilen eski rejimin 
şımartılmış çocuğu, sabık emniyet görevlisi Nedim 
Gencev, bu yıllar içerisinde Bulgaristan Müslüman 
carının en kutsal inançları, hayalleri ve emelleriyle 
oynamaya devam etti.
Bunlar yetmiyormuş gibi onun kirli emelleri 

arkasına gizlenen bazı çevreler kendisinden ya-
rarlanarak insanlarımızın ellerinde, avuçlarında 
kalan ecdat yadigârı vakıf mallarımızı yağma et-
meye giriştiler. Varna, Köstendil, Dupnitsa, Vidin, 
Plovdiv, Ruse gibi şehirlerde bir sıra vakıf malları 
satılmaya ve el deşğitirmeye başladı.
Bunu gören Müslüman toplumumuz N. Gencevi 

Başmüftülük görevin yakıştıramadığından oradan 
almayı kararlaştırdı ve yasal yollarla çağrılan kon-
feransta onu görevinden aldılar.
Ancak yedikçe iştahı açılan pehlivanlar gibi N. 

Gencev yeni durumuyla bağdaşmayarak Müslü-
man toplumumuza ve onun yönetimine karşı dur 
bilmez bir cephe açtı; yıllardır onu ve yönetim 
organları parçalayıp yıpratmaya çalıştı, çalışıyor.
Çeşitli nedenler ve vesilelerle rahatsız edilen 

Müslüman toplumumuz bu yıllar içinde bir türlü 
huzura kavuşamadı. Başmüftülük ve bölge müftül-
üklerimiz bir birini izleyen ve ardı arası kesilmey-
en mahkemeler ve sahteliklerle meşgul edilerek 
aşındırılmakta ve normal bir şekilde çalışmalarına 
engel olunmaktadır.
Bunun en son örneği N. Gencevin köy ve 

kasabalarımızdaki cami encümenliklerine 
gönderdiği gerçekçi dışı iftiralar ve suçlamalarla 
dolu mektubudur. Ancak yıllardır bu eylemlerden 
usanan ve gerçekleri kavrayan cami encümen-
likleri başkanları ve imamlarımızla cemaat, ona, 
birer suretini de Başmüftülüğümüze ve Bakanlar 
Kurulu nezdindeki Din İşleri Müdürlüğüne gön-
derdikleri mektuplarında N.Gencevin sinsi emel-
lerine kapılmak istemediklerini açık ve kesin bir 

şekilde beyan etmektedirler.
Meselâ, Varna cami encümenliği başkanı K. 

Kadir tarafından imzalanan ve gönderilen bir me-
ktupta ezcümle şöyle denilmektedir:
"Cami encümenliği başkanına göndermiş 

olduğunuz mektubunuza karşılık olarak, 
encümenlik başkanı sıfatıyla, Sizlere şunları 
bildiriyorum: "Her şeyden önce mektubunuz-
da beyan ettiğiniz fikirleri paylaşmamaktayım. 
Bugüne kadar Başmüftü veya Yüksek Din Kon-
seyi başkanı seçilmediğiniz için konferansların 
yasallığını inkâr etmediğinizi hatırlamıyorum. 
Bu hal ve hareketinize ne zaman kadar devam 
edeceğiniz, elbette, Sizlere ait bir iş. Fakat bu 
türden Sizlere asla yakıştıramadığımız eylem-
lerinizle bizleri çalışmalarımızdan alıkoyduğunuzu, 
Müslüman halkımıza engel olduğunuzu her halde 
anlıyorsunuzdur. Fakat bilmelisiniz ki, bütün bun-
lara rağmen bizler, buralarda, memleket içinde 
üzerimize düşen vazifelerimizi yerine getirmeye 
çalışıyoruz.
Seçilemediğinizi söyledim, Hem Sizleri nasıl 

seçebiliriz ki? Her konferans önünde şahsınız 
adına ve diğer 9 Ruhani Konseyi üyesine noter-
likçe tastiklenmiş davetiyeler gönderiyoruz. Neden 
konferanslarımıza gelip katılmıyorsunuz? Kim-
lerden korkuyorsunuz? Buyurun, 
gelin, Sizleri de dinleyelim... İnsanlar, doğruyu 

seçsinler.
Daha bu tavrınızdan yapıcı niyetleriniz olmadığı, 

bilâkis, Müslümanları parçalamak, şimdiki yöneti-
mi eleştirerek idareyi ele geçirmek niyetinde 
olduğunuz hemencecik anlaşılıyor.
Elimizde bir miktar daha vakıf malları var. Es-

kiden elden çıkarılanları gerisin geriye kazan-
maya çalışıyoruz. Onları da çar çur edip elden 
çıkarmak için mi Başmüftü olmak istiyorsunuz? 
Geçen yıl Başmüftülüğün banka hesabından kendi 
hesabınıza aktardığınız milyon yakın para cebinizi 
yakmıyor mu? Siz, nasıl Allah insanısınız ki, bu 
kadar günahı arkaya atarak yeniden öne geçmek 
istiyorsunuz? Bu yaptıklarınız Müftülüğümüz ve 
Müslümanlarımızın tarihinde eşi görülmemiş reza-
letlerdir.
Bir de son Müslüman konferansının yasal 

olmadığını iddia ediyorsunuz. Konferansa gelsey-
diniz, sizleri temin ediyorum ki, son Müslüman 
konferansımız tam yasal bir şekilde gerçekleşmiş 
oldu. Bugünlerde cami encümenlikleri ve bölge 
müftülüklerimizden bu türden pek çok mektuplar 
almaya devam diyoruz. Biz, Müslümanlar me-
zhebi yönetimi olarak, insanlarımızın endişelerini 
anlıyor ve paylaşıyoruz. Her gelen mektup, Sofya 
Şehir Mahkemesinin son konferansın belgelerini 
tescil etmemesinden rahatsız olan insanlarımızın 
duygularını açıklıyor. Bu durum, Başmüftülük, 
bölge müftülükleri ve cami encümenliklerimizin 
normal çalışmasını engellediğinden ona bir an 
önce son verilmesinde ısrar ediyor, Allahımızın 
bizi huzura kavuşturacağı ümidimizi beyan edi-
yoruz.
                        İsmail Çauşev - Sofya 

   Kırcaali Haber

Başbakan Borisov’dan Türk’leri hedef alan açıklama

Bulgaristan hükümeti, Türkiye'den 
"tazminat" talebiyle yaratılan krizin 

ardından Türk azınlığı hedef alan 
çıkışlara hız verdi. 

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov,   
Hak ve Özgürlükler Hareketi (DPS) 
Genel Başkanı Ahmet Doğan'ın Şubat ve 

Mart döneminde sosyal protesto eylemlerini 
düzenleyerek ülkeyi istikrarsızlaştırmaya 
hazırlandığını iddia etti. 
Boyko Borisov, bTV kanalına yaptığı 

açıklamalarında, Ahmet Doğan'ın, fin-
ansal krizin en kötüsünün yaşanacağı 
Şubat ve Mart aylarında sosyal protesto 
eylemlerini düzenleyebileceğini öne süre-
rek, "İstikrarsızlığı yaratmaya çalışacaklar" 
dedi. 
Ahmet Doğan'ın, etnik gerginlikleri, 

hükümeti vurmak için kullanmaya çalışacağı 
iddiasında bulunan Borisov, Bulgar 
Novinite'ye göre, şöyle konuştu:
"Doğan'ın güçlü bir siyasi muhalif olduğuna 

her zaman işaret etmiştim. Çünkü bizi sert 
bir biçimde vurmak için etnik gerginlikleri 
ve şirket maskesi altında faaliyet gösteren, 
büyük finansal sermayesi olan ekonomik 
lobileri kullanma yeteneği çok büyüktür." 
Boyko Borisov, geçen Temmuz ayında 

kurulan hükümetinin ilk 100 gününü 
değerlendirirken "Tek rakibim Ahmet 
Doğan" demişti. 

Boyko Borisov
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                  RÜYA VE GERÇEK

İster beyaz kefen ile örtmeyin Beni,
İsterseniz gömmeyin kara toprağa...
O, Beni hayatta bin kez öldürdü,
Bir bilseniz kaç kez Beni toprağa gömdü.
Geceler vardı, herkesin mışıl mışıl uyuduğu geceler,
Tatlı rüyalar gördüğü geceler.
Fakat, sadece biri vardı sabahlara dek uyanık,
Dilekler tutuyordu yanık yanık...
İster rahmet duaları okumayın ardımdan,
O, Beni kaç kez dualar ile bıraktı yapayalnız!
Sadece Tanrım kaldı kaç kez Beni anlayan,
Gecelerdeki haykırışlarımı sadece yıldızlar duydu...
Köpeklerin uğultuları eşlik etti çoğu kez Bana,
Fakat, O yıldız ki hep suskun durdu!!!
Yanan yüreğimi soğuk ışıklarıyla dondurdu!...
Nerede bir ses duysam yanıma yaklaşan,
Hep Senin sesin diye heycanlandım.
Karınca ayaklarının sesini duydum çoğu kez,
Arıların vızıltısını takip ettim yalnızlıkta.
İsmini yazdım hançerle - taşlara, agaçlara, 
göklere...
Kazıdım ismini beynime, anılarıma, umutlarıma!!!
Sonra hançeri batırdım umutla dolu kalbime!...
Ne acı hissettim, ne de korku!
“Ben bir ruyaydım sabah oldu,” dedin,
Fakat, Ben hayalinle hiç uyuyamadım ki!
Şimdi artık uyumaktan,
   rüya görmekten korkuyorum,
Sabah olmaktan değil,
Senin rüya kalmandan korkuyorum!
Anlamamışsın arkadaşım, Sana hissettiklerimi,
Rüyadakini değil, gerçektekini sevdiğimi!!!

İsmet İSMAİL

                 KANLI  ARALIK
 
26 Aralık, Çarşamba
Yıl 1984
Birden memurlar iş yerlerinden
İşçiler fabrikalardan döküldüler meydana
Saat 12’ydi
Arı oğul veriyor gibiydi
Mestanlı’nın meydanı:
Millet bir ağızdan 
Bulgarlığa HAYIR dedi
Çok geçmedi aradan
Bazıları şehit düşüp çıktı sıradan
Kimisi evlatsız kaldı
Kimi anasız
Kimisi babasız
Bu Bulgar darma duman yaptı bizi
Yaşarken ölenlerden etti bizi.
Gece bastı isyan dinmedi
Kimsenin gözüne uyku girmedi
Bir adımız kalmıştı onuda aldılar.
Sesler gelmeye başladı Sivri güney’den
Bir hareket başladı hastane önünde
Silah sesleri ve haykırışlar
16 yaşında delikanlı vuruldu
Şehitti Ali bey’li Yusuf,
Hayranlar’lı Abdüllazis, Mustafa           .
 Killide 17 aylık bir bebek
Vurulmuştu annesinin kucağında…
Bu yara yıllarca kanayacak anılarda,
Doğduğumuz topraklarda, baba bucağında.
         
                                 28.12.1984  - Mestanlı                                    

Muhammet AYYILDIZ

ÇİĞDEM ZAMANI
-öykü -

Elindeki kağıda yazacağını yazıp sözünü noktaladı. 
Özene bezene dörde büküp zarfa koydu. Adresledi 
güzelce. Altını üstünü çevirdi. İyice yokladı. Uzak-
lara çok uzaklara uçacaktı zarf. Tam kapayacaktı. 
Durakladı. Düşündü biraz ve vazgeçti. Masanın üz-
erine bırakıp kalktı. Orta boylu, dolguncaydı. Sırtında 
alaca fistan, üstünde el örgüsü  kazak vardı. Saçları 
alabildiğine siyah, kısa kesiktiler. Ay yuvarlağı çehres-
inde mektuba yazdıklarının esintisi okunuyordu. Bu 
yeni çağda, cepten mesaj, internetten konuşabildiğin 
kadar konuş imkanları varken mektuba ne gerek, diye 
düşündü. Sonra sesle, “ Konuşmak başka, zarf içine 
koyup, yollamak başka. O da okşasın, sevinsin, gö-
zlerine sürsün, hasret gidersin “, dedi.  
 Odadan çıktı, dış kapıya yöneldi. Ayağına rastgele 
bir çift ayakkabı sokarak kapıyı açtı. Dışarı yollandı. 
Evlerinin ötesindeki yamacın güneye gelen kısmında 
karlar erimiş, toprak buharlaşmıştı. Güneş etrafı 
kızdırıyordu. Bu yerlerin ilkbahar müjdecisi olan 
çiğdemler toprağı delip çıkmışlar, sıcak ışınlar altında 
alabildiğine açmışlardı. Kuş sesi, kuzu meleyişleriyle 
birlikte ortaya bir de çiğdem kokusu yayılmıştı.

Safinaz abla biraz neşeli, biraz da kederli olarak 
etrafı seyre daldı. Kızı Nurgül bu yamaçlarda gezip 
neşelenmeyi en çok seviyordu. Hele de çiğdemler 
açarken. Onları koklayıp okşamağa doyamıyordu 
bir türlü. Ona göre hepsinin ayrı ayrı kokusu vardı. 

Bazıları az, diğerleri orta, bir başkaları da çok koku-
luydular. Çiğdem zamanı Nurgül en zevkli anlarını 
yaşıyor, içinde ilkyazın yaklaşması ile ilgili tomur-
cuklar kabarıyordu. İlle zamanla baş gösteren, hiç 
beklenmedik kara yeller, azgın seller alıp uçurdu onu 
buralardan uzaklara, çok uzaklara. Kopardı kökünden, 
kökeninden. Şimdi yabancı topaklarda, yad ellerde 
onmaya, kökenleşmeye çabalıyor.

Geçenlerde attığı bir mesajında, “ Anne, bizim 
dağların güneye bakan yamaçlarında karlar erimiş, 
çiğdemler açmıştır artık. Git onları benim yerime 
de sev, okşa, kokla. “, diye yazıyordu. Nurgül’ün bu 
dileğini hatırlayınca neşesi kaçıverdi. Bakışlarını 
uzaklara, dağlarla semanın birleştiği taraflara yönelt-
ti. Bulutlar birbirini kovalıyorlardı. Bir hayli böylece 
kaldı. Biraz ötede kızının uçtuğu yuva bütün hey-
betiyle yükseliyordu. İçi dışı sıvalı, kırmızı örtülü, ak 
badanalıydı. Onun açıp da kırları seyrettiği pencere 
bu yana bakıyordu. Çocukken buralarda zıplayıp 
oynamış, şu urgan urgan uzanan dağ patikalarında, 
keçi, koyun, inek ardından koşmuş, yuvarlanan taşlar 
ayaklarını yara bere etmişti. Büyüyünce uzayıp giden 
yollarca tütün tarlalarına varıp gelmiş, genizleri taze 
tütün kokusu ile dolmuş, karnını katran kınalı elleriyle 
doyurmuş, etrafı yanık türkülerle çınlatmıştı. Olgun-
luk çağına girince komşu köyden Dikme Yaşarların 
çocuğu Mesut’la evlenip mesut olmuş, ille ikide bir 
buralarını dolaşmayı hiç unutmamıştı. Baba ocağına 
sık sık geliyor, çocukluğunu arıyordu..... Bir de, nur 
topu gibi iki evlat sahibiydi. Biri Sami, öbürü Sema 
idi. Onları da yanına alınca dünyalar onun oluyor, içi 
açılıyor, kalbi coştukça, coşuyordu.

Anılardan ayrılıp kendine geldiğinde, çiğdemlere 
doğru birki adım attı, eğildi, bir tanesini koparıp 
kokladı. Sonra yeniden büküldü çiğdemler üzerine. 
Birki tane daha kopardı ve gözlerine götürerek:

“Gör gözüm gör, gelecek yıla gene gör“, dedi ses-
le.

Zaten bu yörede ilk açan çiçek çiğdem olduğu 
için böyle dilekte bulunulur. Sağlık sağlamlık dilenir. 
Nurgül ise bunu daha büyük bir ustalıkla yapıyordu. 
Bu hali ile de kendini komşulara daha çocukluğunda 
sevdirmişti. Sesi kulağında çınlar gibi oldu. sanki o, 
çiğdemler arasında zıplayıp koşuyordu şu anda.

Kalktı. Biraz daha öteye gitti. Yine eğildi, etrafındaki 
çiğdemlerden birkaçını koparıp, diğerlerini de ko-
parmadan kokladı. Ayrı ayrı denedi kokularını, gene 
fark bulamadı. Ne de olsa aralarından iki tanesini 
ayırması gerekiyordu. İlle de en kokulanlılarından 
olması lâzımdı.

Hangisiydi acaba ?!....
Evlat sevgisi, torun özlemi, kızının yerine çiğdemleri 

kolama arzusunu Safinaz ablanın direşkenliğini 
ar ttırıyor, onu bir arı misali çiçekten çiçeğe 
dolaştırıyordu.  Amacı iki çiğdem vasıtasıyla Vatan 
kokusunu onlara iletmekti. En sonunda, en kokulu 
hesap ettiklerinden iki tanesini kopardı, bağrına 
bastı, evine yollandı. Ortalık daha da günlük güneşlik 
olmuştu. Bundan habersiz odaya girdi. Masanın üz-
erine bıraktığı zarfı aldı. Getirdiği çiğdemleri kokusu 
kaybolmasın, buradaki tazeliği ile yüzüne gözüne 
sürsün, diye içine koydu ve hemen kapadı. 

                               Mustafa BAYRAMALİ 

Haşim SEMERCİ

Hani sana
Git, defol git
Demiştim
Bir dargınlığımda;
Biliyor musun
Ne kadar korktum
Gerçekten
Gidecek diye,
Ben i  d in leyec ek 
diye?

Hani sen
Gitmiştin bir gün
Git demeden,
Kavga etmeden;
Biliyor musun
Neler geldi içimden?
Seviyorum demek
Harf harf, hece hece
Ve tekrarlamak
Harfler bittikçe.

             GİTMECE

       BİR ŞEHİR, ARDA VE SEN

Terkedemedim şu şehri hala
Az mı katlandım acılarına
Güneşine mi aldanmadım
Ama en çok da sana.

Beni burada bırakanlar
Beni benden alanlar
İyi ki suçlular belli
Ardalı şehir ve senli anılar.

Ayırabilseydim kendimi sizden
Sizleri de birbirinizden
Gitmez miydim uzaklara uzaklara
Kaçmaz mıydım dahi kendimden?

Bir şehir, Sen ve Arda
Niye kaldım ki buralarda
Anadolu mu yok, Avrupa mı?
Ama siz yoksunuz oralarda.

           Şehrin adı Kırcaali
           Senin adın büyük harfle
           Arda zaten büyük.
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BULGARİSTAN TÜRKLERİ ŞEHİTLERİNİ ANDI
Mleçino (Sütkesi) 24 Aralık 1984 Olayları
Ardino Belediyesi’nin  Mleçino 
köyünde 24 Aralık 1984 yılında ko-
münist totaliter rejimi tarafından 
başlatılan Türkler in isimler inin 
değiştirme kampanyasına karşı ilk 
büyük yürüyüşün düzenlenmesi mü-
nasebetiyle anma töreni düzenlendi. 
Tören öncesi köy camisinde mevlit 
okundu.
Mevlit sonrası anma töreni başladı. 
Hak ve Özgürlükler Hareketi /HÖH/ 
Başkan Yardımcısı ve Milletvekili 
Lütfi Mestan, HÖH Kırcaali İl Başkanı 

Bahri Ömer,Kırcaali ilinde HÖH par-
tisinden seçilmiş Belediye Başkanları 
veya temsilcileri törene katılmalarıyla 
şeref verdiler. Onların yanı sıra anma 
kürsüsünde direnişte bulunanlardan 
da yer alanlar oldu. 
Ardino /Eğridere/ Belediye Başkanı 
Resmi Murad törene katılan yerli halkı 
ve misafirleri gönülden selamladı ve 
bu girişimin sonsuz olacağının altını 
çizdi.
Resmi Murad konuşmasında “1984 
yılında Türklere yapılan asimilasyon 
politikasına karşı burada yürüyüşe 
katılan kardeşlerimiz bunu Türklük 
sevgisi uğuruna yaptı. Biz de bugün 
sizlerin temsilcileri olarak bu davaya 
devem ediyoruz. Çünkü bu dava de-

vam etmektedir. Bugün görüyoruz ki, 
partimizin sayesinde başlatılan pro-
jelerimiz mevcut hükümet tarafından 
durdurulmuştur. Mleçino’nun içme 
suyu projesi de onlardan biridir. He-
piniz emin olun ki, biz sizin problem-
lerinizin çözülmesi için canla başla 
çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. 

HÖH Milletvekili Lütfi Mestan 24 Aralık 
Mleçino olaylarının Kirli ve Mestanlı 
olaylarının gölgesinde kaldığını, ancak 
totaliter rejime karşı bu ilk direniş Bul-
garistan demokrasi tarihi sayfalarına 
altın harflerle yazılacağını belirtti. 
Lütfi Mestan “ Hiç kimse o olayların 
tekrarlanmayacağına emin olmasın. 
Biz birlik ve beraberlik içinde olur-
sak, bu gibi olayların yaşanmasını 
müsade etmeyeceğiz. Bunu bilin ki, 
hak verilmez, hak alınır. Haklarımız ve 
özgürlüklerimüz için devamlı tetikte ve 

savaşta bulunmamız gerekiyor. Zaten 
partimiz de bu amaçla kuruldu.“ dedi. 
Yöre halkını ayaklandıranlardan biri 
olan Recep Taşçı ile ayak üstü de olsa 
konuşma imkanı bulduk: 
  -  O gün, burada kan dökülmem-
esine o zamanki Belediye Başkanı 
Şaban Hüseyin sebep oldu. O, bir 
devlet adamı olarak asker ve milis 
komutanları yanına gidip, toplanmış 
halk ile konuşacağına ve dağılmaları 
için elinden geleni yapacağına söz 
veriyor. Onlardan da halka güç 
kullanmamalarını istiyor. Onun ısrarına 
uyarak dağıldık. Zaten maksadımız 
devlet güçleriyle karşı karşıya gelmek 
değil, barışçıl bir şekilde doğal 
haklarımızın korunmasını ifade etme-

kti. 
Mleçino Okul öğrencilerinin an-
adi l imiz Türkçe okudukları ve 
24 aralık  o lay lar ına adanmış 
şiirlerle törene katılanları daha da 
heyecanlandırdılar.

Binlerce Müslüman Türk  Türkan 
Çeşme’de Buluştu

26 Aralık 1984. Benkovski Beledi-
yesinin Kayaloba köyü yakınına üç bin 
civarında halk toplanmıştı. Dondurucu 
Rodop kışı kendini gösterse de, halk 
kararlıydı. Belediye merkezine doğru 
yürüyüşe çıkıldı. Aralarında kadın ve 
çocuklar da var. Eli boş kalabalık, totali-
ter rejim adına anasını bile tanımayan 
milis ve asker ile karşılaşıyor. Dillerinde 
“Türk’üz! Türk kalacağız!” sloganı etraf 
dağları çınlatırken ateş emri veriliyor. 
O çınlayış silah sesi eşliğinde direnişin 
verdiği ilk kurbanların haberini şimşek 
hızıyla tüm dünyaya yaydı. 17 aylık 
Türkan alnından vurularak şehit oldu. 
Ardından aynı yerde Ayşe Hasan 
ve Musa Yakup kanları ile adlarını 
yaprağı hiç solmayan şehitler listesine 
yazdırdılar. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkan 
çeşme binlerce kişiyi bir araya get-

irdi. Anma törenine katılan misafirler 
arasında Hak ve Özgürlükler Hareketi 
/HÖH/ Başkan yardımcıları ve Millet-
vekili Lütfi Mestan, Milletvekili Ünal 
Tasim, BAL-GÖÇ Genel Başkan 
Yardımcısı Veli MUTLU ve BAL-GÖÇ 
Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Yılmaz, 
Kırcaali bölgesinden tüm Belediye 
Başkanları, Bulgaristan Müslümanları 
Yüksek Şura Başkanı Şabanali Ahmet 
yer aldılar. Tüm konuşmacılar bu tür 
olayların bundan sonra hiç bir zaman 
tekrarlanmaması için Türk halkının 
birlik ve beraberlik içinde olmalarını 
istediler. 

Törende minik şehidimiz Türkan’a 
adanmış şiirler okundu. 

Anma törenler i yarın Mestanlı 
meydanında düzenlenecek tören ile 
son bulacak.

26’yı 27’ye bağlayan Aralık 
1984 yılında Hayranlar /Gruevo/ 
halkı, hükümetin Türk azınlığına 
uyguladığı “soya dönüş” uydur-
ma kampanyasına karşı yoğun 
direnişine geçiyor. Köye giriş yolu 
araba lastiği taş ve ağaçlar ile 
kapatılıyor. Soy kırımcılar Kayaloba 
da olduğu gibi burada da “Türk’üz! 
Türk kalacağız!” sloganlarıyla 
karşılanıyor. Rejim devreye itfaiye 
ve silahlar sokuyor. Köylüler iki ölü 
ve dört yaralı veriyor. Üçüncü şehit 
ise Hayranlar yakınındaki Şikemler 
köyünden Mustafa Ali. 
Bu kanlı olay dakikasına bölgeye 
yayılıyor. Ertesi gün /27.12.1984/ 
etraf köylerden halk ad değiştirme 
kampanyasını protesto etmek 
için ilçe merkezi Mestanlı’ya dağ 
patikalarından akın ediyor. Kışladan 
çıkarılmış tank ve zırhlı araçlar 
önüne yatan halkın dillerinden dökül-
en sloganlar yine aynısıydı “Türk’üz! 
Türk kalacağız!”. 
Raven /Yenicuma/ köyünden Mü-
mün Ahat’ta haklı isteğini duyur-
mak için onların saflarındaydı. Şehir 
bahçesinde, sivil bir emniyet görev-
lisi silah dipçiğiyle Mümün’ü yere 
serip, ardından da, göz kırpmadan 

katilce kurşun sıkarak öldürüyor. Mü-
mün hayatının baharında şehit oldu. 
Henüz 16’sında, daha bıyığı bile 
bitmemiş, filiz gibi bir delikanlıydı. O 
da Türkan bebek ve diğer şehitler 
gibi aynı yaşlarında her yıl ebedi 
anılacaklar. 
Mestanlı şehitler anıtı önünde 
bu yıl da yüzlerce vatandaş saygı 
duruşunda bulundu. Diğer anma 
törenlerinde olduğu gibi, burada da 
milletvekilleri, Belediye Başkanları, 
misafirler ve şehit yakınları vardı. 
Misafirler arasında T.C. Filibe 
Başkonsolosu Sayın Cüneyt Ya-
vuzcan, BAL-GÖÇ Genel Başkan 
Yardımcısı Veli Mutlu ve BAL-GÖÇ 
Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Yılmaz 
yer aldılar. HÖH Başkan Yardımcısı 
Lütfi Mestan buradaki konuşmasında 
da Kayaloba’da söylediğini tekrarladı. 
Mestan halkımız birlik oldukça 
geçmişteki o kara günler hiçbir za-
man yaşanmayacaktır dedi.

'Bulgaristan Türkleri sorun 
değil, çözümdür'

Üyelerin çoğunluğunu Türklerin 
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Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

Kırcaali Haber

BULGARİSTAN’IN TAZMİNAT TALEPLERİ 
VE DEĞİŞİM SÜRECİNDE OLAN TÜRK-
BULGAR İLİŞKİLERİ

Bulgaristan’ın Dış Bulgarlardan So-
rumlu Devlet Bakanı Bojidar Dimtrov, 
geçtiğimiz günlerde Bulgaristan’ın 1913 
yılından sonra Türkiye'den göç eden 
Bulgarların, Türkiye'de bırakmak zo-
runda kaldıkları mal ve mülkleri için 10 
milyar dolar tazminat ödenmesine yöne-
lik resmi bir başvuruya hazırlandıklarını 
açıklamıştı. Bununla birlikte, Bulgar Ba-
kan şu ana kadar söz konusu başvuru 
için 306 mirasçıya ulaştıklarını ifade 
ederken; Türkiye’den talep edecekleri 
tazminatın ise Ankara’nın AB üyelik 
sürecinin ön koşulu olduğunu da dile 
getirmişti. 

Bunun üzerine, Ankara ile Sofya 
arasında diplomasi trafiği hızlandı. 
Özellikle Bulgar resmi kaynaklarından 
Dimitrov’un Ankara-Sofya ilişkilerine 
zarar verecek nitelikteki sözlerini 
yalanlayan bir dizi açıklama yapıldı. 
Çalışmamız kapsamında, son dönemde 
gündeme gelen tazminat talepleri 
ve değişen Türk-Bulgar ilişkileri 
değerlendirilecektir. 

Tazminat Taleplerinin Hukuki 
Dayanağı 

Bulgaristan’ın tazminat taleplerini 
dayandırdığı temel, 18 Ekim 1925 
tar ihinde imzalanan ve 1926’da 
yürürlüğe giren Türk-Bulgar Dostluk 
Antlaşması’dır. Ankara’da imzalanması 
dolayısıyla, buna Ankara Antlaşması 
da denmektedir. Ankara Antlaşması 
temelde dostluk antlaşması niteliğinde 
olup, o dönemde yeni kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin komşularıyla yaptığı 
karşılıklı iyi niyet, saygı ve eşitlik 
ilkelerine dayanan bir dizi antlaşmadan 
Bulgaristan ile yapılmış olanıdır. 
Antlaşmaya bağlı olarak, ekli bir Pro-
tokol ve İkamet Sözleşmesi de tara-
flarca imzalanmıştır. 

Günümüzde halen yürürlükte olan ve 
Türk-Bulgar ilişkilerinin en temel çer-
çeve belgesi niteliğindeki antlaşmada, 
Bulgarlar tazminat taleplerini ekli pro-
tokole dayandırmaktadır. Söz konusu 
protokolün içeriğinde, 1912–1925 yılları 
arasında Türkiye’den Bulgaristan’a göç 
eden Bulgarlar ile Bulgaristan’dan 
Türkiye’ye göç eden Türklerin geride 
bıraktıkları mallarına ilişkin bir takım 

hükümler yer almaktadır. Burada 
dikkati çeken en önemli husus, 
Türkiye’deki Bulgar ların Lozan 
Antlaşması’nın azınlık hakları hüküm-
lerinden, Bulgaristan’daki Türklerin ise 
Neuilly Antlaşması’nda azınlık hakları 
ile ilgili hükümlerden yararlandırılacak 
olması ve bu noktada bir “karşılıklılık” 
(mütekabiliyet) prensibinin tesis edilm-
esidir. İkamet Sözleşmesi ise, 1926 
yılından itibaren iki ülke arasında 
gerçekleşecek göçleri belli bir düzene 
bağlamaktadır. 

Sofya yönetimi antlaşmaya isti-
naden, 1912–1925 yılları arasında 
Trakya’dan göç eden (İstanbul 
hariç) Bulgarların geride bıraktıkları 
mallarına ilişkin tazminat talebinde bu-
lunabilir. Ancak, antlaşmanın müteka-
biliyet ilkesine dayanması nedeniyle, 
Türkiye’nin de böyle bir hak talebinde 
bulunabileceği unutulmamalıdır. Bul-
garlar şu an itibariyle, 306 mirasçıya 
ulaşmış durumdalar. Peki, Türkiye’nin 
ulaşabileceği kişi sayısı nedir? Bu 
noktada net bir sayı verilemiyor. 
Son dönemde, bazı sayısal ifadeler 
kullanıldı. Ancak, bunlar gerçeği tam 
anlamıyla yansıtmamaktadır. Örneğin 
2 milyon sayısı üzerinde duruldu. Bu 
sayı, tüm zamanlarda Bulgaristan’dan 
gerçekleşen göçler ile birlikte ge-
len Türklerin yaklaşık sayısıdır. 
Antlaşmada ise, Balkan Savaşları’ndan 
(1912) sonra gelen Türklerin esas 
alınması gerekliliği anlaşılmaktadır. 
Bu tarihten itibaren gelenlerin sayısına 
ilişkin, Aşair ve Muhacirin Müdüri-
yet-i Umumiyesi müdürü Hamdi Bey, 
24 Mart 1918 tarihli Meclis-i Ayan 
toplantısında Balkan Harbi’nden sonra 
gelenlerin sayısını 450.000 olarak tes-
pit ettiklerini söylemiştir. 1926’ya ka-
dar olan göçler ile birlikte bu rakamın 
500.000’i  aşması mümkündür. 
Türkiye’nin bugün ciddi bir çalışma 
yapması halinde, ulaşabileceği kişi 
sayısının bu rakam olacağını söyleye-
bilmek güçtür. En azından yüz binlere 
ulaşılabilir; ancak bunun için çok ci-
ddi bir çalışma yapılmasının zarureti 
ortadadır. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri 
bu noktada tıpkı, Sofya yönetiminin 
Bulgaristan’daki Trakya Dernekleri’nden 
aldığı yardım gibi; Türkiye’deki Balkan 
kökenli derneklerden tabana ulaşmak 
için destek isteyebilir. Bu noktada, Ba-
kanlar Kurulu kararıyla kamu yararına 
çalışan dernek statüsüne geçmiş; 
özelde Bulgaristan, genelde ise Bal-
kan odaklı derneklerden (BAL-GÖÇ 
gibi) efektif yardım alınabilir. Şu ana 
kadar Dışişleri yetkililerinin “şeklen” 
böyle bir çalışma yaptığı; ancak içerik 
açısından yeterli olmadığı, güvenilir 
olmayan STK’larla bunu yürüttüğü ve 
ortada bazı rant çarklarının döndüğü 
bize gelen bilgiler arasındadır. 

                      Devamı Sayfa 6’da

Kader ÖZLEM

oluşturduğu Hak ve Özgürlükler 
Hareketi'nin (HÖH-DPS) lideri Ahmet 
Doğan, törene yolladığı yazılı mesa-
jda, "Bulgaristan Türkleri sorun değil, 
çözümdür" dedi. 
HÖH milletvekili Lütvi Mestan 
tarafından okunan mesajda Doğan, 

Bulgar istan Türkler inin daima 
hoşgörülü olduklarını, ancak bu-
nun "başı eğik ve ezik" olarak 
değerlendirilmemesi gerektiğini be-
lirtti. 

Doğan, HÖH'ü "düşman" olarak gös-
termeye çalışan ırkçı ve aşırı milliyetçi 
ATAKA partisinin Devlet Televizyonu 
BNT'deki Türk haber programını 
yasaklama girişimiyle Bulgaristan'ı 
Avrupa'dan dışlamaya çalıştığını kay-
dederek, "Avrupa aleyhtarı ATAKA 
partisine rehin olan hükümet bu so-
runu çözmek zorundadır" görüşüne 
yer verdi. 
A h m et  D o ğ a n ,  m e s a j ı n d a , 
"Eğer ülkemizde birileri insan ve 
azınlık haklarını çiğnemeye ka-
lkarsa, halkımızın ciddi tepkisiyle 

karşılaşacaktır" ifadesini kullandı. 
Türkan Çeşmede olduğu gibi 
Mestanlı’da da Kırcaali Kadriye 
Latifova Devlet Tiyatrosu 1984 
olaylarına adanmış kısa piyesler 
sundu. 
Aralık ayı bazı milletler için şen 
şakrak geçen kutsal günlerle dolu 
bir aydır. Herkes geçen acı günleri 

unutarak yeni yılını güler yüzlen 
karşılamak ister. Fakat, Bulgaristan 
Türkleri geçen asrın 1984 Aralık 
ayını yıllar geçse de hafızalarından 
silmeyecek. Bir efsane gibi nesilden 

nesile anlatılacak o ayda işlenen 
tarihin yüz karası olaylar.  Kırcaali 
yöresinde vuku bulan olaylar bir film 
şeridi gibi gelip geçmekte gözleri-
miz önünden: Otogar karşısındaki o 
tank, Pazar yeri ortasına mıhlanmış 
o zırhlı BTR ve parmağı tetikte nö-
bet tutan asker… 
Bu yıl da anma törenleri kimi 
gözyaşlı, kimi geçmişin anılarıyla 
gelip geçti. Şehitlerimizi bizce andık 
ve ebedi anacağız. 

                     DUYURU
Kırcaali “Ömer Lütfi” Kültür Derneği 
Folklor Ekiplerine   eleman alınacak.

Türkü ve dans yeteneği olan 7 - 15 yaş 
arasında olan çocuklar Derneğe baş 

vurabilir. 
    İrtibat tel. 0361 / 6 21 51
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BULGARİSTAN’IN TAZMİNAT TALEPLERİ VE DEĞİŞİM 
SÜRECİNDE OLAN TÜRK - BULGAR İLİŞKİLERİ

Tazminat Taleplerinin Ardından 
Ortaya Çıkan Yankılar

Dimitrov’un açıklamalarının ardından, 
Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 
da sorulan bir soruya konuyla ilgili 
değerlendirmelerde bulundu. Türk-
Bulgar ilişkilerinin Soğuk Savaş 
sonrası dönemde bölgede model ola-
bilecek nitelikte geliştiğini, Türk-Bulgar 
dostluğunun ve ilişkilerdeki işbirliği 
anlayışının devam etmesinin her iki 
ülkenin de yararına olduğunu söyleyen 
Davutoğlu, göç konusunun tek taraflı 
olmadığını ve tazminat talepleri ile il-
gili olarak Türkiye’ye henüz resmi bir 
başvurunun yapılmadığını vurguladı. 
Diğer bir deyişle, “Bulgaristan’a bu 
işten zararlı çıkarsın” uyarısında bu-
lundu. 

Türk basını ise, Bulgaristan’ın 10 mi-
lyar dolarlık tazminat talebine büyük 
ilgi gösterdi. Anadolu Ajansı’nın 
yayınladığı haber, Türk medyasına 
bomba gibi düşerken; gayri resmi 
platformlarda “vaktiyle Kapıkule’den 
geç ince çorba parası isteyen 
komşu, şimdi 10 milyar dolar istiyor” 
değerlendirmelerinin yapılmasına da 
neden oldu. Türkiye’deki medyanın 
böylesi konularda genel bir hastalığı 
bulunmaktadır. Dış Türklerle ilgili 
konular, hele hele İstanbul’a İzmir’den 
daha yakın olan Bulgaristan’daki 
başta Türk azınlık konusu olmak üz-
ere, yaşanan siyasi gelişmelere ilgi 
göstermek için mutlaka bir krizin gün-
deme gelmiş olması gerekir veya en 
azından 2 dakikalık haber yapmak 
için o ülkede seçimlerin olması ger-
ekir. Maalesef bu hastalığın Türk dış 
politikasında da geçerli olduğu görül-
mektedir. Temel sorun, Türk-Bulgar 
diplomatik ilişkilerinin iyi ya da kötü 
olması değildir. Sorun, Türk Devleti’nin 
ve Türk medyasının Dış Türkler pers-
pektifinin olmamasıdır. 

Davutoğlu’nun açıklamalarına is-
tinaden, Bulgar mevkidaşı Marin 
Raykov da konuya ilişkin bir açıklama 
yaptı. Raykov, göçmenlerinin tazmi-
nat konusunun çözümünü Türkiye’nin 
AB üyeliği için bir ön şart olarak 
görmediklerini ifade ederken; Tür-
kiye ile Bulgaristan arasında ciddi 
bir politik sorunun bulunmadığından 
ve bazı çözümlenmemiş problem-
ler olduğundan bahsetti. Raykov, 
Bulgaristan’ın resmi tutumunun 
Türkiye’deki reform çalışmalarını 
ve AB’nin Brüksel-Ankara hattında 
alacağı karar lar ı  desteklemek 
olacağını da sözlerine ekledi. Onun he-
men ardından Bulgaristan Başbakanı 
Boyko Borisov ise, Dimitrov’un yaptığı 
açıklamaların Bulgaristan’ı zor du-
rumda bırakmasından dolayı Dev-
let Bakanı’nı sert bir dille eleştirdi ve 
görevden alabileceği uyarısında bu-
lundu. 

Yaşanan bu gelişmelerin ışığında 
bazı sonuçlar da ortaya çıkmaktadır. 
Öncelikle, Bulgaristan’ın dış politikası 
Sovyet sonrası dönemin ilk yıllarındaki 
Rus dış politikasını çağrıştırmaktadır. 
Hatırlanacağı üzere, her Bakan çıkıp 
farklı bir şey söylemekte, Genelkurmay 
Başkanı onları yalanlamakta; Rus Dev-
let Başkanı ise hepsini yalanlamaktaydı. 
Özetle, Bulgar dış politikasında da 

buna benzer bir “çoksesliliğe” doğru 
gidildiği görülmektedir. Gelinen nok-
tada, Dimitrov’un yaptığı açıklama ve 
Bulgaristan’a Türkiye’den ve kısmen 
de olsa Avrupa’dan yükselen tepkiler, 
Sofya yönetiminin U dönüşü yapmasına 
ve çözülmesine neden olmuştur. Ancak 
bu durum, Sofya yönetiminin tazminat 
taleplerinden vazgeçeceği anlamına da 
gelmemektedir. Aksine, gayri resmi kay-
naklar, Bulgaristan’ın bu süreci büyük bir 
gizlilik içerisinde hızlandıracağını vurgu-
luyor. Türkiye’nin ise, konuya daha ciddi 
bir biçimde eğilmesinin zarureti ortaya 
çıkmaktadır. 

Konuyla ilgili, Türkiye’nin AB üyelik 
sürecinde tazminat meselesinin ön şart 
olabileceği her ne kadar Bulgar Dışişleri 
Bakanı tarafından yalanlansa da, bu 
parametreden hareketle farklı bir sonuca 
doğru da gidilebilmektedir. AB’nin motor 
güçleri olarak ifade edilen ve Türkiye’nin 
AB üyeliğine sıcak bakmayan, ancak An-
kara yönetimi ile olan ekonomik ilişkileri 
dolayısıyla bu karşı çıkışını açıkça gün-
deme getirmekten çekinen ülkeler, AB 
içerisindeki küçük ve orta ölçekli üyeleri 
taşeron olarak kullanarak, bu niyetlerini 
ortaya koymaktadırlar. Yakın zamanda 
bunun örnekleri defalarca görülmüştür. 
Bu noktada, Bulgaristan’ın da taşeron 
bir ülke olarak AB’nin motor güçleri 
tarafından kullanılabileceği ortaya 
çıkmaktadır. Sofya yönetiminin kendi ka-
muoyuna mesaj vermek için, dış politik 
meseleleri alet olarak kullanması ve bu-
nun yol açtığı tahribat şimdilik geri adım 
atılmasına neden olmuştur. 

Türk-Bulgar İlişkilerinde Kötüye 
Gidiş Başlıyor 

Türk-Bulgar ilişkileri genel anlamda 
Türk azınlığın durumuna bağlı olarak 
değişen bir grafiği ifade etmektedir. İkili 
ilişkilerde yaşanan sorunlar ise, yine 
Türk azınlığa negatif bir geri dönüşümde 
bulunmuştur. Hatırlanacağı üzere, Türk 
azınlığa Jivkov döneminde yıllardır tatbik 
edilen baskı ve asimilasyon politikaları, 
1984–89 yılları arasında açıkça uygu-
lanmaya başlanmış ve 1989 yılında 
350.000 Bulgaristan Türk’ü anavatanları 
Türkiye’ye göç etmişti. Bu süreçte, An-
kara yönetimi Sofya ile savaşın eşiğine 
gelirken; Bulgaristan’da demokra-
tik rejimin tesisi ve 90’lı yıllarda Bul-
garistan Türklerinin azınlık haklarında 
gerçekleşen kısmi bir iyileşme sonucu 
ikili ilişkiler normale dönmüş ve pozitif 
bir ivmede seyretmeye başlamıştır. İki 
ülke arasında artan ticaret hacmi, “Türk 
azınlığın hak ve özgürlüklerini gözetme-
kle mükellef olan” HÖH’ün Bulgaristan 
siyasetinde etkin bir konuma gelmesi, 
Türkiye’nin Sofya yönetiminin NATO 
üyelik perspektifini desteklemesi ve 
örgüte alınmasında etkin bir rol üstlen-
mesi, iki ülkenin AB üyelik süreçlerinin 
karşılıklı desteklenmesi, Soğuk Savaş 
sonrası dönemde Balkanlar’da yaşlanan 
krizlerde Sofya’nın yapıcı bir tutum 
içerisinde olması gibi bir dizi faktör Türk-
Bulgar ilişkilerinde Soğuk Savaş sonrası 
dönemde meydana gelen iyileşmenin 
başlıca nedenleri olarak sıralanabilir. 

Bulgaristan Soğuk Savaş sonrası 
döneme büyük sorunlar ve ekonomik 
krizlerle “merhaba” derken, diğer Doğu 
Avrupa ülkeleri gibi dış politik rotasını 
Avro-Atlantik eksene çevirmişti. Bu nok-
tada, Türk azınlık sorunu nedeniyle ikili 

  5. Sayfadan devamı ilişkilerini bozduğu Türkiye’yi kazan-
mak ve onu Batı ile ilişkilerinde köprü 
olarak kullanmak Sofya yönetiminin 
öncelikli konularından birisi olmuştur. 
Soğuk Savaş sonrası dönemde Türk 
azınlığın durumunda meydana ge-
len kısmi iyileşmeyi de bu kapsam-
da değerlendirmekte fayda vardır. 
Bilindiği gibi, Bulgaristan 2004’te 
NATO, 2007’de ise AB üyesi oldu. 
Bu yıllardan itibaren, Sofya yöneti-
mi, Türkiye’ye tanıdığı ayrıcalıkları 
birer birer kaldırma arayışına girdi. 
Bu kapsamda, önceki yıllarda son 
derece kolaylaştırılan vize rejimi daha 
sonra ortadan kaldırıldı ve 2008 yılı 
itibariyle, AB’nin Türk vatandaşlarına 
uyguladığı vize rejimine endekslen-
di. Bulgaristan’daki seçimlerde, 
Türkiye’de yaşayan “çifte vatandaşlık” 
statüsünde bulunan Bulgaristan 
Türklerinin oy kullanmalarını engel-
lemek için bu nüfus kitlesinin çifte 
vatandaşlığını ortadan kaldırmaya 
yönelik girişimlerin olduğu da be-
lirtilmelidir. Buna benzer nitelikte, 
başka konular da bulunmaktadır. 
Özetle, Bulgaristan’ın Soğuk Savaş 
dönemin hemen başında Türkiye’ye 
duyduğu ihtiyaç, Sofya’nın Avro-Atlan-
tik kurumlara üyeliğinden sonra orta-
dan kalkmış ve daha önce Türkiye’ye 
ve Türklere sağladığı imtiyazlar orta-
dan kaldırılmaya çalışılmaktadır. 

Bulgaristan siyasetinde özellikle 
son 5 yıllık periyotta milliyetçi bir 
rüzgâr esmektedir. En son 5 Temmuz 
2009 tarihinde yapılan parlamento 
seçimlerinde Bulgar milliyetçileri-
nin desteklediği, Türk azınlık karşıtı 
söylem ve eylemlerin odak noktası ha-
line gelmiş GERB partisi oyların yüzde 
39,6’sını almış ve azınlık hükümeti 
kurmuştu. Geçen 6 aylık süre zarfında 
hükümetin en fazla ses getiren icraat 
girişimleri, Türkler üzerinde olmuştur. 
Hatırlanacağı üzere, resmi kanalda 
günde 10 dakika yapılan Türkçe 
haber yayını kaldırılmak istenmiş ve 
ülkede bununla ilgili büyük bir kam-
panya başlatılmıştı. Hatta Türkçe 
yayını protesto etmek için, küçük çaplı 
bir Bulgar partisinin genel başkanı 
Sofya’da kendisini yakmıştı. Konu 
bununla da kalmamış, geçtiğimiz ay 
Bulgaristan Başbakanı Türkçe yayın 
konusunda aşırı milliyetçi partinin 
gündeme getirdiği referandum talebi-
ni destekleyeceğini açıklamış; daha 
sonra ise Türkiye’den ve Avrupa’dan 
yükselen tepkiler sonucu geri adım 
atmıştı. Böylesi politik davranışların 
uluslar arası ilişkiler literatürünün ilginç 
modellerinden birisi olan “Sarhoş’un 
Yürüyüşü”nü çağrıştırdığını da be-
lirtmek gerekir. Bunlara ilave olarak, 
Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi 
Mladenov, 5 Temmuz seçimlerinde 
Türkiye’deki sandıklarda şaibe olduğu 
gerekçesiyle, Sofya merkeze çağrılmış 
ve Mladenov’un Dışişleri Bakanlığınca 
görevden alınması kararlaştırılmıştı. 
Ancak Bulgar Cumhurbaşkanı 
Pırvanov tarafından Dışişleri’nin bu 
kararı veto edilse de, Mladenov yine 
de istifa etmişti. Kısacası, son 1–2 
yıldır Türk-Bulgar ilişkileri Soğuk 
Savaş sonrası dönemde hiç olmadığı 
kadar dalgalanmakta ve olumsuz bir 
seyir izlemektedir. 

Tazminat Konusuna İl işkin 

Değerl

Tazminat talebi konusuna ger i 
dönersek; Bulgaristan 1913 yılında 
Trakya’dan göç eden Bulgarlar ile ilgili 
tazminat talebi yeni ortaya çıkmış bir 
konu değildir. Bulgar tarafı bunu son 
5–10 yıldır özellikle gündeme getirme-
ktedir. Hatta en son, Erdoğan’ın Mart 
2008’deki Sofya ziyareti ve ardından 
Bulgar mevkidaşı ile düzenlediği basın 
toplantısında ATAKA tarafından pro-
vokatif bir şekilde gündeme getirilmek 
istenmişti. Bunun üzerine, eski Başbakan 
Stanişev Erdoğan’dan özür dilemek zo-
runda kalmıştı. Balkan Göçmenleri kültür 
ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı 
Prof. Dr. Emin Balkan’dan aldığımız bil-
giler, bunun son 10 yıldır özellikle gün-
deme getirildiği doğrultusunda… Balkan, 
Türkiye ile Bulgaristan arasında sosyal 
güvenlik anlaşmasının imzalanmasıyla 
ilgili girişimlerde Bulgar tarafının “1913 
yılında göç eden Bulgarlara tazminat 
ödeyin” şartını ileri sürdüklerini vurgu-
luyor. Bu noktada, Bulgarların konuyla 
ilgili sistematik bir çalışma yaptıkları 
sonucuna ulaşılmaktadır. Türk Dev-
leti de Türkiye’deki ciddi Balkan kökenli 
STK’lar ile bu çalışmayı bir an önce 
gerçekleştirmelidir. 

Türkiye cephesinden ileri sürülen te-
zler, tazminat konusunda Bulgaristan’ın 
zararlı çıkacağı doğrultusundadır. Hatta 
Türkiye’nin karşı tazminat olarak 200 
milyar isteyebileceğidir. Kanaatimizce, 
Bulgaristan’ın durduk yere, kendi kale-
sine gol atmasını beklemek yanlış 
olunacaktır. Meselenin altında başka 
argümanlarının olduğu kanısı kuvvetlen-
mektedir. Bu noktada, tarafımızca ileri 
sürülen ve halen tartışılan, 1950 yılında 
BM’nin Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nde 
alınan bir kararın Ankara Antlaşması’na 
etkilerini iyi incelemek lazımdır. Konuyla 
ilgili çakışmalar devam ettiğinden, bu 
noktada değerlendirmede bulunmak 
yanlış olacaktır. Ancak şurasını özellikle 
vurgulamak gerekir ki; halen yürürlükte 
olan Ankara Antlaşması ve antlaşmada 
atıfta bulunulan, Bulgaristan Türklerinin 
azınlık haklarını garanti altına alan Neuil-
ly Antlaşması Bulgaristan tarafından 
1926’dan 2010’a kadar defalarca ihlal 
edilmiştir. Ekli protokolde yer alan 
tazminat konusu dışında, Bulgaristan 
Türklerine çeşitli tarihlerde Bulgar rejim-
lerce uygulanan asimilasyon politikaları 
da –ki, “kültürel soykırım” boyutuna ka-
dar varmıştır- çeşitli uluslar arası mah-
kemelerce tazminat konusu haline ge-
tirilebilir. Bu konuda Türk tarafının eli 
kuvvetlidir.

Türkiye’nin dış politikasında Dış Türkler 
vizyonunun tesis edilmesinin ve Türk 
azınlıkların yaşadığı ülkelere kapsamlı 
ve sistematik politikalar geliştirilmesinin 
zarureti ortaya çıkmaktadır. Kriz döne-
minden kriz dönemine bu konuların 
dolaylı veya doğrudan tartışılması 
Türkiye’nin “stratejik derinlik” anlayışına 
tezat oluşturmaktadır. Son dönemde 
Dış Türklerden Sorunlu Devlet Bakanı 
Faruk Çelik’in “Dış Türkler Başkanlığı’nı” 
kurmaya yönelik girişimleri ve Bakan-
lar Kurulu’ndan çıkan karar, ivedilikle 
uygulanmalıdır. Çünkü Dış Türkler me-
selesinde kaybedilecek zaman yoktur. 
Türk hükümeti Fırat’a ve Dicle’ye açıldığı 
kadar, Tuna’ya ve Arda’ya da açılmak 
mecburiyetindedir. Türkiye’nin sahip 
olduğu tarihsel miras bunu emretmek-
tedir. 
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ATATÜRK VE BULGARİSTAN
1938’de XXIV. Olağan Millet Meclisi’nin 

toplantı döneminde, Müslüman dinî 
mahkemelerinin yetenekleri yasa 
tasarısının incelenmesi dolayısıyla P. 
Stoyanov’un söylevi çok ilgi çekicidir. 
O, dinleyicilere hitap ederek şöyle 
demiştir: “B.B. Milletvekilleri saygı ve 
iyi niyet göstererek şunu itiraf etmeli-
yiz ki, son 20 yıl içerisinde Türkiye 
Cumhuriyeti muazzam bir gelişme 
kaydetti... Biz, Türk halkının (milletinin) 
ve Cumhuriyeti’nin şahsında -tekrar 
ediyorum- tarihin, gericilik olarak, 
bıraktığı her şeyden özgür bir millet 
karşısındayız. Gerçi tarihsel artıklarının 
ortadan kaldırılması için -çoğu za-
man- değişik yöntemler uygulanmış 
ve uygulanmaktadır; fakat uluslararası 
rekabetler, birbiriyle yarışlar ve bölge 
taksimatı alanı olan, 15 milyondan fa-
zla nüfusu bulunan bir ülkede, ulusal 
köstek ve engel olan her şeyi bertaraf 
etmenin kolay bir şey olmadığını bilmek 
gerekir. Bu ulusal birliğe ulaşabilmek 
için pek çok araca ihtiyaç vardır. Türk 
milletinin, gerçekten de ülkeyi yüksel-
terek bugün Yakındoğu’da, Türk devle-
tinin şahsında, en modern ve her türlü 
özverilere hazır, kültür ve ilerleyişin 
temsilciliğini yapan yöneticilerin ideal-
izmini tanımak gerekir” (P. Stoyanov, 
Söylev, XXIV. Olağan Millet Meclisi 
1938 yılının 1. Dönemin Stenograf 
Günlükleri, C. II, sf.: 613).
P. S t o y a n o v ,  y e n i  T ü r k i y e 

Cumhur iyet i ’nde eski teokrat ik 
sistemin kal¬dırılması ve laik bir dev-
letin kurulması hakkındaki düşüncesini 
şöyle açık¬lamaktadır:
“Bugün Türk devleti laik bir cumhu-

riyettir. Türk devletinin Or¬taçağların 
ve İslâmizmin zorla kabul ettirdiği her 
şeyden kurtulduğu laik bir cumhuriyet 
haline geldiği bugün bizim ilişkilerimiz 
açık, çağdaş bir esasa konulmuştur. 
Ben iddia ediyorum ki,  benim 
düşüncelerimi kimse çü¬rütemez” (P. 
Stoyanov, Aynı Söylev, sf.: 613).
Hukuk Profesörü Stefan Gavr-

i lov Balamezov (1883-1960) da 
uzun zaman Sofya Üniversitesi’nin 
Rektörlüğünü yapmış, Dışişleri Me-
zhepler Bakanlığı’nda ve birçok Avrupa 
ülkelerinde Bulgar Büyükelçiliklerinde 
çalışmış, uluslararası konferanslara 
katılmış ünlü bir Bulgar bilginidir. St. 
Ba¬lamezov’un Balkanlar ve Türkiye 
ile ilgili yazıları, Türkiye açısından ol-
dukça ilginçtir. Bunlarda Mustafa Kemal 
Atatürk’ün kişiliğini, Türkiye’nin iç ve dış 
politikasındaki değişiklikleri ele almak-
ta ve olumlu de¬ğerlendirmektedir (St. 
Balamezov, “Türkiye’de Durum”, “Otets 
Paisiy” Dergisi, Sayı: 15-16, 1930, sf. 
248-149).
Yeni Türkiye Cumhuriyeti, Mus-

tafa Kemal Atatürk’ün kişiliği ile ilgili 
konularda Dr. A. Nedelkov, Balkanlar 
ve Türkiye hakkında Dr. G. P. Gen-
ov gibi bir çok Bulgar bilgini yazılar 
yazmıştır. (S. Bobçev, lv. Al¬tınov, P. 
Stoyanov, st. G. Balamezov gibi ünlü 
Bulgar hukukçularının ça¬lışmaları 
hakkında daha ayrıntılı bilgi için Bkz.: 
İ. Tatarlı; “Atatürk ve Re-formlarının 
Bu1garistan’da Değerlendirilmesi 
Üstüne”, X. Türk Tarih Kongresi, Kongr-
eye Sunulan Bildiriler, Vi. Cilt, Ankara, 
1994, sf. 2819¬2842).
Radikal reformlar gerçekleştirilmekte 

olan komşu Türkiye hakkında yirmili ve 
otuzlu yıllarda Bulgar basınında olumlu 
yazılar yayımlanmıştır. St. .Stoyanov, 

“Sila” dergisinin dış politika sütunlarında 
“Balkanlar” baş¬lıklı makalesinde 
Türkiye’nin bir Balkanlar gücü olarak 
gelişmekte ol¬duğunu ve Türklerle 
Bulgarları ayıracak, uzaklaştıracak 
özel sorunların
bulunmadığını yazmaktadır (St. Stoy-

anov, “Na Balkanite”, sp. “Sila”, br. 13, 
1923, str. 189).
İki Dünya Savaşları döneminde Bulgar 

basınında, genellikle “Uçitelska misıl”, 

“Rodna reç”, “İzvestiya na Narodniya et-
nografski muzey” vs. yayın organlarında 
her şeyden önce Türkiye’deki yeni 
eğitim ve öğretimin ge¬lişmesiyle ilgili 
bir dizi yazılar basılmıştır. Yine olumlu 
bir ruhta “Çi¬talişte” dergisi de Arap al-
fabesinden vazgeçilerek, Lâtin alfabesi 
esasına dayalı yeni Türk alfabesine 
geçilmesi belirtilerek, en önemli olan 
yanı şudur ki, “sadece birkaç yılda büt-
ün kütüphaneler yeni harflerle yazılmış 
eserlerle doldu”, diye yazmaktadır.
Ya z ı  dev r im in in  zo r l uk la r ın ı 

değerlendirerek Bulgar aydınları, 
Türk hü¬kümetinin memurları, görev-
li leri, öğretmenleri vs. zümreleri 
özel kurs¬lardan geçirmesi, yeni 
eğitim-öğretim araç ve gereçlerinin 
yayımlanmasını büyük bir başarı olarak 
nitelendirmektedirIer (D. Vasilev, Bib-
lioteki i çi¬talişta v nova Turtsiya, sp. 
“Çitalişte”, God. XL, kn. 3-4, 1932, str., 
125¬126).
Prof. Gatolov, İnkılap, Türkiye’nin 

müstakil kültürel gelişmesine geniş 
en¬ginler açmış, aynı zamanda yazı 
dilinin de millî demokratik esasa 
da¬yanarak gelişmesini sağlamıştır. 
Halk dilinin zenginliğinden yararla-
narak, Türk yazı dili son zamanda 
canlandı, tazeleşti ve daha anlaşılır bir 
dil oldu, demektedir.
Prof. Gatolov, eğitim ve öğretimin dinî 

kurumlardan ayrılmasının büyük öne-
minden bahsetmektedir. Dinî eğitim 

kurumlarını tutuculuğun, gericiliğin 
birer ocağı olarak göstermekte ve ru-
hanî zümrenin çoğunluğu, yeniliğin, 
millî eğitimin laikleşmesinin düşmanı 
kesildiğini vurgulayarak, Türk dev-
letinin bu uğurda yaptığı reformları 
çok olumlu bulmaktadır. Ya¬bancı 
okulların da imtiyazlarına son veril-
erek, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim 
Bakanlığıının kontrolüne geçirildiklerini 
takdirIe karşılamaktadır (Prof. Gatolov, 
Sıvremenna Turtsiya. V: sp. “Nauçen 
pregled”, 1938, No: 1, sf.: 40-42).
St. Bobçev, Türkiye’deki büyük 

sayıda Hıristiyanlar, yerli ve yabancı, 
sadece konuşma dilini bilenler, şimdi 
Türkçe kitapları, dergileri, gazeteleri 
okumaktadırlar, diye yazmaktadır (St. 
Bobçev, V Hova Turtsiya. “Nauçen 
pregled”, 1929, No 3, str. 247-260).
Türk dilinin yabancı unsurlardan 

arındırılması hakkında dilci olmadığı 
halde, ancak Türkiye’de öğrenim 
görmüş ve Türkçeyi mükemmel bir 
şe¬kilde bilen, Türkiye’de kültür 
alanındaki yenilikleri destekleyen 
St. Bob¬çev, Türk dilinin esas söz 
varlığının malı olmuş Arapça ve Farsça 
ke¬limelerin Türkçeden atılmasında fa-
zla ileri gidildiğini: “İtiraf edilmelidir ki, 
bu çabalarda galiba aşırılıklara gidilme-
ktedir” cümlesiyle bu konuda kendi 
görüşünü belirtmiştir. İşte böyle, Birinci 
ve İkinci Dünya Savaşları arasında Türk 
Millî Kur¬tuluş Savaşı, yeni Türkiye 
Cumhuriyeti ve gerçekleştirilen radikal 
re¬formlar, Bulgar araştırmacılarının, 
Bulgar basınının esas konularından 
bi¬rini oluşturmuş ve bu komşu ülke 
hakkında Bulgar kamuoyuna, Bulgar 
toplumuna devamlı bilgi verilmiştir.
T ü r k i y e  C u m h u r i y e t i ’ n d e 

gerçekleştirilmekte olan kültür reformları 
Bul¬garistan Türkleri tarafından büyük 
coşkuyla karşılanıyordu.
Atatürk’ün devrimci atılımlarını adım 

adım izleyen Bulgaristan Türk aydınları, 
hiç gecikmeden daha 1928/29 ders 
yılında Lâtin esasına dayalı yeni Türk 

alfabesiyle özel statüde bulunan 
Türk okullarında eğitim ve öğ¬retime 
geçilmesini sağladılar. Okullarda ve 
okuma evlerinde kurslar açı¬larak 
kadını, erkeği, yaşlısı, genci bütün Türk 
halkının da yeni harfleri öğ¬renmesi için 
geniş çapta bir faaliyet başladı. Kültür 
dernekleri ve spor klüpleri kuruldu. Bul-
garistan Türkleri örgütleniyor, haklarını 
arıyorlardı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulduğu ilk yıllarda Bulgaristan’da lâik 
Türk okullarının sayısı l700’ün üzerine 
çıktı, bir hayli Türkçe ders kitabı basıldı. 
Yeni açılmış Türk Öğretmen Okulu ve 
Nüvvap Okulu ilk mezunlarını ver¬meye 
başladı. Bulgaristan Türklerinin tek 
ve çok önemli bir kurumu olan Türk 
Öğretmenler Birliği, Atatürk ilkelerine 
dayanarak Bulgaristan Türk¬lerinin 
lâik eğitim ve kültürü ile ilgili kararlar 
alıyor, bu kararların uy¬gulanması için 
gereken çaba harcanıyordu. Turan 
Gençlik Birliği de ku¬ruldu ve kısa bir 
zamanda bütün Bulgaristan çapında 
Türk gençleri kitle halinde Turan 
örgütüne üye oluyor, gösteriler, kültür 
ve spor yarışmaları düzenleniyordu. 
Çıkardıkları Turan başlıklı gazete de 
gençlerin bu fa¬aliyetlerini yaymakta 
ve kültür gelişmelerinin arttırılmasında 
büyük rol oy-nuyordu.
Bu dönemde Türkçe çıkan gazete 

ve dergilerin sayısında da bir artış 
gö¬rüldü. Bunların bir çoğu yeni harf-
lerle çıkıyor, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki 
köklü değişmeleri destekleyen yazılar 
yayımlanıyordu.
Türklerin bütün bu faaliyetleri Bul-

gar kanunlarına uygun bir biçimde 
yapılıyordu. Ancak Türkler arasındaki 
bu kalkınma Bulgar makamlarını 
ra¬hatsız etmeye başladı. İşte bu olum-
lu gelişmeler çok görülerek yirmilerin 
sonlarına doğru Bulgar makamlarınca 
kısıt lanmaya geçi ldi,  1934 yılı 
hü¬kümet darbesinden sonra da 
Türklerin karanlık günleri başladı. Türk 
okul¬ları kapatılmaya veya Bulgar oku-
luna dönüştürülmeye başladı, Türkçe 
basın yasaklandı. Türk aydınlarından 
da birler öldürüldü, birleri sürgüne 
veya hapse gönderildi, bir çokları da 
Atatürkçü, Pantürkist diye Türkiye’ye 
göçe zorlandı.
Türk Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla 

sona ermesi, Türkiye Cum¬huriyeti’nin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 
kişiliğini, eğitim, kültürel vs. alanda 
yapılan köklü değişiklikler ve elde 
edilen büyük başarıların Bul¬gar 
aydınları ve Bulgar halkı tarafından 
olumlu karşılanması elbette do¬ğaldır. 
Bulgar halkına bu hususta bilgi veren 
ve reformları olumlu de¬ğerlendiren 
Bulgar aydınlarından birçoğu, söz 
konusu dönemde Bulgaristan devlet 
kurum ve kuruluşlarında, Bulgar Mil-
let Meclisinde mil¬letvekili, bazıları 
Bulgar hükümetlerinde, Bakanlıklarda 
görev almış, Bul¬garistan politikasının 
yönlendirilmesinde söz sahibi olmuş 
devlet adam¬larıydılar. Türkiye ile Bul-
garistan arasındaki ilişkilerde önemli 
rol oynamış kişilerdi.
Ancak ne yazık ki, aynı dönemin Bul-

gar devlet yöneticileri Tür¬kiye’deki 
yenilikleri alkışlayanlardan bazıları 
yukarıda adı geçenler de dahil, ken-
di ülkelerindeki Türkleri Cumhuriyet 
Türkiyesi’nin re¬formlarından uzak 
tutmak, Bulgaristan Türkü’nü cahil 
bırakmak için canla başla çalışmışlar 
ve özellikle Türk aydınlarına karanlık 
günler ya¬şatmışlardır.

       Prof. Dr. Hayriye 
       Süleymanoğlu - Yenisoy

Geçenki sayıdan devamı...
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Bir yılın bilançosu

 Kırcaali belediyesinde kamu 
denetçisi(ombudsman)ilk adımlarını 
atalı bir yıl oldu. O zaman yeni ku-
rulan müessesenin başına Belediye 
Meclisinde oy birliği ile Hakif Emin 
seçilmişti. Kamu denetçisinin başlıca 
görevi devlet ve diğer kurumlar ile 
vatandaş arasında hakların korunması 
için aracılık yapmaktır. Bunların 
doğrultusunda Sayın Hakif Emin ile 
görüştük.

 - Sayın Emin, hesap verir gibi 
olmasın ama geçen yılki faali-
yetlerinizi özetler misiniz?

 - Seçilmiş bir ombudsman olarak 
bağımsız olacağıma, ayrımcılık yap-
madan işime objektif bakacağıma ye-
rli Meclis önünde yemin ettim. Geçen 
yılın her mesai gününde kapılarım 
vatandaşa ardına dek açıktı. Övünür 

gibi olmasın, dinlendiğim günlerde 
bile problemlerine çözüm aramak için 
evime gelenler oldu. Zannederim ki, 
memnun kaldılar.

   2009 yılında 286-dan fazla 
vatandaş ziyaretimizde bulundular. 
Onlar sorunlarını yazılı veya ağızdan 
paylaştılar. Yanımıza gelenlere gerek-
en ferdi konsültasyon verildi. Çözüm 
arayan sorunların çoğunluğu özeldi. 
Yazılı olarak 116 şikayet ve uyarı geldi. 
170 kişi ise buraya gelip problemlerine 
çözüm aradılar. Belediyemiz ahalisi 
yanı sıra diğer belediye sakinleri de 
bizden yardım ve aracılık istemlerinde 
bulundular. Gelen her belirti (sinyal) 
yoklanıp Belediye yönetimi yardımıyla 
cevaplandırıldı, tavsiyeler verildi.

 - Verilen cevabı vatandaş nasıl 
karşıladı?

 - Evet, çoğunluğu müspetti. Sadece 
34 dilekçeye kanuni temel yetersizliği 
yüzünden menfi cevap verildi. Bize 
ulaşan evraklardan bazıları yetkili 
kuruluşlara gönderildi ve cevaplarını 
beklemekteyiz.

 Halkımıza yararlı teklif ve önerilerimiz 
Belediyemiz ve kamu sektör tarafından 
anlayışla karşılanmakta. Aramızda 
hoşgörü havası esince, halkımızın da 
bize inancı artmaktadır.

 Sonunda belir tmek isterim ki, 
kamu denetçisinin görevlerinden biri 
de, şikayetçi ile öte taraf mahkeme 
yollarına düşmeden önce ortak, doğru, 
yasal yolu bulabilmektir.

                       Söyleşi: Durhan ALİ

Hakif EMİN

Osmangazi Belediyesi bu 
yıl da Kırcaali’de yüzlerce 
kişiye aşure dağıttı
Bu yıl üçüncü kez düzenle -

nen ve geleneksel hale getirilen 
aşure töreni Bulgaristan’ın Kırcaali 
kentinde gerçekleşti. Türklerin 
yoğun   yaşadığı bu şehirde düzen-
lenen törende, yüzlerce kişiye aşure 
dağıtıldı.

Osmangazi Belediyesi, Kırcaali 
Belediyesi ve „Ömer Lütfi” Kültür 
Derneği tarafından düzenlenen 
törende kazanların başına geçen Os-
mangazi Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar, Kırcaali Belediye Başkanı 
müh. Hasan Azis, müftü ve papaz, 
yüzlerce kişiye aşure dağıttı.
Osmangazi  Be lediyes i 'nden 

Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 

Başkan Yardımcıları Ayhan Sezer, 
Meclis üyeleri Cemal Balabanoğlu 
ve BAL-GÖÇ yönetim kurulu üyesi 
İsmail Selimoğlu'ndan oluşan heyet, 
Kırcaali'de büyük ilgiyle karşılandı. 
Aşure dağıtım törenlerinde Osman-
gazi Belediyesi heyetine Kırcaali 

Belediye Başkanı Hasan Azis, Bul-
garistan Müslümanları Yüksek Şura 
Başkanı Şabanali Ahmet, Kırcaali 
Papazı Peter Gerena da eşlik etti.
Türkiye’den özel olarak getirtilen 

malzemelerle ve Bursalı baş aşçı 
Hikmet Cihanlı tarafından hazırlanan 
4 kazan aşure iki saat zarfında yü-
zlerce kişiye dağıtıldı. 

             ÖNEMLİ DUYURU
Sağlık Sigorta Kanununda yapılan 
değişikliklere göre, işsiz olan tüm 
vatandaşlar Şubat ayı sonuna kadar 
Vergi Dairelerine (НАП) Beyanname  
(Деклaрaция обр.7) sunmaları  ger-
ekiyor. Aksi taktirde 500 – 1000 leva 
para cezası öngörülmektedir. 

Kırcaali Haber

13.01.2010 tarihinde Kırcaali Haber gazetesinin yeni ofisinin açılışı yapıldı. 
“Bılgariya” bulvarı No 53, kat 2’de bulunan ofisin açılış törenine Kırcaali 
Belediye Başkanı müh. Hasan Azis, Bulgaristan Müslümanları Yüksek 
Şura Başkanı Şabanali Ahmed, yerel basının temsilcileri ve Kırcaali Haber 
gazetesinin ekibi katıldılar. 
Sayın Şabanali Ahmed gazetenin yayın hayatında uzun ömürlü ve başarılı 
olması için hayır-duaları okudu.                                        Kırcaali Haber 


