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Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet Güven Tazeledi

Kırcaali Bölge Müftüsü Bey-
han Mehmet, beş yıllık yeni bir 
dönem için yeniden Bölge Müf-
tüsü seçildi. Kırcaali Merkez 
Camii’nde imamlar arasından 
seçilen 107 delegenin katılımıy-
la Bölge Müslüman Konferansı 
gerçekleşti. Bölge Müftüsü se-
çimi için yapılan açık oylama-
da Beyhan Mehmet 99 imamın 
oyunu alırken, diğer aday Eski 
Başmüftü Fikri Sali ancak 2 oy 
alabildi, 6 imam oylamaya ka-
tılmadı. Bölge Müslüman Kon-
feransına teşrif eden konuklar 
arasında Başmüftü Dr. Mustafa 
Hacı, Haskovo (Hasköy) Böl-

ge Müftüsü Basri Eminefendi, 
Momçilgrad (Mestanlı) İlahiyat 
Lisesi Müdürü Ahmet Bozov ha-
zır bulundu. 

Konferans Başkanı Bölge Müf-
tülüğü Vaizi Enver Halil progra-
mı tanıttıktan sonra, Merkez 
Cami İmam-Hatibi Erdinç Hay-
rullah asr-ı şerif okudu.

Bölge Müftü Vekili Erhan 
Recep’in yaptığı açılış konuş-
masının ardından konferansın 
onur konuğu Bulgaristan Müs-
lümanları Başmüftüsü Dr. Mus-
tafa Hacı selamlama konuşması 
yaptı. 

Heyecanını gizleyemeyen 
Başmüftü, “Allah’a şükürler ol-
sun ki, genç insanlarımız imam 
olmaya başladı. Demek ki bizde 

bulunan imam-hatip liseleri ve 
Sofya’daki Yüksek İslam Ensti-
tüsü meyvelerini veriyor. Bunun 
ötesi daha önemli-genç insan-
larımız din açısından hizmetin 
anlamını anlamaya başladı. Bu 
demektir ki, Bulgaristan Müs-
lümanlarında bir uyanış, tekrar 
dini yaşamak ve yaşatmak söz 
konusudur. Bu bize güç, moral 
veriyor” dedi. Yeryüzünde zu-
lüm altında kalan Müslümanlara 
dua edilmesi gerektiğini kayde-
den Başmüftü, bununla birlikte 
zulüm olaylarını diğer Müslü-
manlara duyurmaya çalışılma-
sı gerektiğini belirtti. Dr. Hacı, 
“Herkes elinden geldiği kadar 
dinimize hizmet etmeli” diye 
altını çizdi. Bulgaristan’da yak-

laşık 1500 cami ve mescit bu-
lunduğunu ve bu mirasa sahip 
çıkılmasının her Müslümanın 
boyun borcu olduğunu söyledi. 
Gelecek nesillere de bunu teb-
liği etmek zorunda olunmasına 

dikkat çeken Başmüftü, bu hiz-
metlerin ancak Bulgaristan’daki 
1,5 milyon Müslümanın el birliği 
ile, hep birlikte gerçekleştirilme-

Resmiye MÜMÜN

Devamı 2’de

Büyükelçi Süleyman Gökçe: 
”Terörizmi Türkiye’den daha 
iyi bilen başka bir ülke yok”

Darik Radyo’nun “Sedmitsata” 
programına konuk olan Türkiye 
Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi 
Süleyman Gökçe, Haziran ayın-
da Türkiye vatandaşlarına Av-
rupa Birliği (AB) üyesi ülkelere 

vizesiz seyahat başlatılmazsa, 
Türkiye’nin tavrı ne olacağı so-
rusu üzerine şöyle dedi: “Tür-
kiye, AB topraklarına yasa dışı 
yollarla giriş yapan sığınmacı-
ları Türkiye’ye geri gönderme 
hakkı veren sözleşmeyi tek ta-
raflı olarak fesih etme hakkına 
sahip”. 

Büyükelçi Gökçe, “Benim söy-
lediğim şey çok net ve bu soru 
Türkiye’de de soruluyor. Çünkü 
bu konuda iki taraflı şüphe var. 
Biz nereden bilelim ki, eğer bu 
sözleşme uygulanırsa ne olaca-
ğını veya uygulanmazsa da ne 
olacağını bilemeyiz. Bu iki taraf 
için de geçerlidir. Türkiye ve AB, 
iki ayrı ülke değil. Türkiye’nin 
AB’ne katılım müzakereleri 60 
yılı aşkın bir süre devam ediyor. 
Türkiye, AB’nin ortağı ve Türki-

ye ile AB arasındaki müzakere 
sürecinin tarihi sonradan AB 
üyesi olan çoğu ülkelerinkinden 
çok daha uzun. Öyle ki, bizim 
AB’ne güvenimiz var ve herhan-
gi bir sorun yaşanacağına inan-

mıyoruz. Bu meselenin sadece 
sığınmacı sorununa indirgen-
mesi yanlıştır, çünkü Türkiye ve 
AB arasında stratejik ilişkilerden 
bahsedilmesi daha doğru olur” 
diye belirtti. 

Süleyman Gökçe, “Şu ana ka-
dar Türkiye, sığınmacılar için 
üzerinde anlaşılan toplam 3 mil-
yar Avroluk yardımdan AB’nden 
95 milyon Avro aldı” diye bildir-
di. Ülkede 3 milyondan fazla sı-
ğınmacı bulunduğunu ve 300 bi-
nin kamplarda yaşadığını, Türk 
vergi mükelleflerinin ise şu ana 
kadar sığınmacıların ihtiyaçla-
rının karşılanması için yaklaşık 
10 milyar Avro ödediklerini ha-
tırlattı. 

Türkiye’de meydana gelen bir 
dizi terör olayıyla ilgili Büyü-

Devamı 7’de
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Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet Güven Tazeledi
1. sayfadan devam

sinin mümkün olduğunu 
kaydetti. Başmüftü, Bul-
garistan Meclisine sunu-
lan bir kanun tasarısında 
yurt dışından hoca gelme-
mesi, yurt dışında eğitim 
gören hocaların göreve 
getirilmemesi ve yurt dı-
şından yapılan her türlü 
yardımların kabul edilme-
mesi öngörüldüğünü vur-
gulayarak, Müslümanla-
rın bu tasarıya karşı tepki 
vermeleri gerektiğinin al-
tını çizdi. 

Ardından Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet, 2011-
2016 müftülük dönemine 
ilişkin faaliyet raporunu ta-
nıttı. Başmüftülüğün teş-
viki ve rehberliğinin son 
derece önemli olduğunu 
belirten Beyhan Hoca, ra-
porunda geçen dönemde 
Bölge Müftülüğü tarafın-
dan gerçekleştirilen irşat 
faaliyetlerine ve sosyal 
yardım kampanyalarına 
değindi. Bölgede 5 vakit 
ezan okunan camilerin 
sayısının 20-25’ten 100’e 
çıkarıldığını belirten müf-
tü, çeşitli vesilelerle cami-
lerin yüzde 80’ini bizatihi 
ziyarette bulunduğunu ifa-
de etti. Müftü, Kırcaali’de 
ülkenin ilk İslami Neşriyat 
Kırtasiyesi’nin hizmete 
açılmasını, İslam Kültür 
Merkezi olarak hizmet 
verecek Bulgaristan’da en 
büyük caminin inşaatına 
başlanmasını, geçen yıl 
Dünya Güzel Kur'an-ı Ke-
rim Okuma Birincisi Mus-
tafa Özcan Güneşdoğdu 

Hoca’nın teşrifleriyle 1300 
kişinin katılımıyla Kutlu 
Doğum Programı düzen-
lenmesini, bu yıl dünyaca 
ünlü Tasavvuf Musikisi 
Sanatçısı Hafız Mustafa 
Özcan Güneşdoğdu’nun 
tekrar Kuran üstadı Fatih 
Çollak Hoca ile birlikte 
bölgeye teşrif etmeleri-
ni, yeni 4 katlı bir vakfiye 
binanın tamamlanması-
nı, bölgeden 15 yetime 
destek verildiğini, Müslü-
manlar Dergisi’ne en çok 
sayıda olarak bölgeden 
470 abone olduğunu, 50 
aileye ilaç parası sağlan-
dığını, her yıl düzenlenen 
150-200 çocuk için toplu 
sünnet törenlerini, toplu 
iftarları ve daha birçok fa-
aliyeti belirtti. Müftü, her 
yerleşim yerinde 5 vakit 
ezan okunması, okul ve 
ana okullarda çocukla-

ra helal gıda verilmesi, 
Müslümanlar Dergisine 
sahip çıkılması ve çocuk-
ların okulda seçmeli ders 
olarak İslam Dini dersini 
okumaları için imamlara 
destek çağrısında bulun-
du. Beyhan Mehmet, ge-
çen dönemde destekleri 
için Başmüftülüğe, ekibi-
ne ve bölgeden imamlara 
teşekkürlerini ifade etti. 

Ardından Bölge Müftü 
adayı Kırcaali eski Müf-
tüsü ve eski Başmüftü 
Fikri Sali konuşma yaptı. 
Kırcaali’de ilk defa Bölge 
Mülsüman Konferansı’nın 
19 Eylül 1991 tarihinde 
gerçekleştirildiğini ve o 
zaman 28 yaşındayken 
ilk Kırcaali Müftüsü ola-
rak hizmete başladığını 
paylaşan Fikri Hoca, bir 
yıl sonra Sofya’da ya-
pılan Ulusal Müslüman 

Konferansında Başmüftü 
makamına getirildiğini ve 
1998 yılına kadar bu gö-
revde bulunduktan sonra 
makamı Mustafa Hacı’ya 
devrettiğini belirtti. 2000 
yılında Bölge Müftüsü se-
çilen Fikri Sali, 3 yıl sonra 
tekrar Başmüftü seçildi-
ğini ve mahkemenin se-
çimi tescil etmemesine 
rağmen görevi yerine ge-
tirdiğini kaydetti. 2005 yı-
lında ikinci defa Başmüf-
tülük makamını Mustafa 
Hacı’ya devrettikten sonra 
ağır bir hastalık sonrasın-
da 2006 yılından bu yana 
Başmüftü Danışmanı gö-
revini yürüttüğünü ifade 
etti. Beyhan Mehmet’i 
dini hizmetlerinden dolayı 
tebrik eden Fikri Sali, ba-
şarılarının devamını dile-
di. Asıl görevin imamlara 
düştüğünü belirten Baş-

müftü Danışmanı, onların 
kendi yerleşim yerlerinde 
dini hizmetlerde buluna-
cak birilerini yetiştirmeleri 
gerektiğini vurguladı. Böl-
gede hizmette bulunan 
bütün imamlara belirli 
miktarda ücret verilme-
sini ve kapalı olan bütün 
cami ve mesçitlerin hiz-
mete açılması gerektiğini 
söyledi. Fikri Hoca, daha 
Bölge Müftüsü görevinde 
olduğu 1991 yılında Kır-
caali’deki eski medrese 
binasının iadesi için dava 
açtıklarına dikkat çeke-
rek, bu konuda mücade-
le gerektiğinin altını çizdi. 
Eski Başmüftü, bölgede 
yedi ilçede vaiz ve birer 
vaizenin görevlendirilme-
sini istirham etti. 
Daha sonra müftü seçi-

mi için oylamaya geçildi. 
Beyhan Mehmet, yeniden 
Bölge Müftüsü seçildik-
ten hemen sonra, “Oyla-
rınızdan dolayı teşekkür 
ediyorum. Güvenlerini-
ze layık olmaya çalışa-
cağım. Yeni dönemde 
yeni yapmamız gereken 
faaliyetler olacak. Bun-
ları hep beraber istişare 
edeceğiz, beraber adım 
atacağız. Bununla bera-
ber Krumovgrad (Koşu-
kavak) İlçesi de Kırcaali 
Müftülüğüne bağlandı. 

Orada zaten müftümüz 
sayesinde birçok ziya-
retler gerçekleştirmiştik. 
Orayı da ihmal etmeye-
ceğiz, bunu da kalben 
ifade etmek istiyorum. 
Aylık imam toplantıları 
sayesinde köydeşleri-
mizden gelen talepler 
hassasiyetle değerlendi-
rildiği gibi ileriye dönük 
yine değerlendirilecek ve 
hep beraber inşallah, bu 
topluma nasıl daha fazla 
faydalı olabileceğiz, iyi ve 
manevi değerlerimiz için 
neler yapabiliriz sorusunu 
her zaman konuşacağız. 
Ben tekraren teşekkür 
ediyorum. Allah sizler-
den razı olsun! Güvenini-
zi muhafaza etmeye ça-
lışacağım” diye konuştu. 
Seçimden sonra imam-

lar arasından söz almak 
isteyenlere söz verildi. 
Fakat imamlardan söz 
alan olmadı. 
Ardından Krumovgrad 

(Koşukavak) Bölge Müftü 
Vekili Nasuf Nasuf, kon-
feransın kapanış konuş-
masını yaptı. 
Bölge Müslüman Konfe-

ransı, Başmüftü Mustafa 
Hoca’nın yaptığı dua ile 
sona erdi. 
Konferansdan sonra 

tüm katılımcılara pilav ik-
ram edildi.

Ardino’da ısı yalıtımı yapılan iki 
apartmanın açılış kurdelesi kesildi 

Ardino (Eğridere) Beledi-
ye Başkanı Resmi Murat 
ve Sofya “PSP” Ltd. Şir-
keti Yöneticisi Yuliyan Di-
mov, Ulusal Konut Binala-
rında Enerji Verimliliğinin 
Artırılması Programı kap-
samında Ardino’da ısı ya-
lıtımı yapılan ilk iki apart-
manın açılış kurdelesini 
kestiler. Açılışta komple 
yenilenen “40 Apartman” 
ve “Osetiya” apartman-
larının sakinleri, vatan-
daşlar, inşaat işçileri ve 
konuklar hazır bulundular. 

Açılış töreninde yer alan 
konuklar arasında Bele-
diye Başkan Yardımcı-
ları Müh. İzzet Şaban ve 
Nasko Kiçukov da hazır 
bulundular. 

Belediye Başkanı Resmi 
Murat, apartman sakinle-
rini binalarda ısı yalıtımı 
yapılmasından dolayı 

tebrik etti. 
Resmi Murat, “Bunlar 

Kırcaali ilinde Ulusal Ko-
nut Binalarında Enerji 
Verimliliğinin Artırılması 
Programı kapsamında 
ısı yalıtımı yapılan ilk iki 
apartman. Daire sahiple-
rinin girişimciliği sayesin-
de apartmanların yenilen-
mesi artık bir gerçek oldu. 
İlçe sınırları dahilinde 

bulunan toplu konutlarda 
yaşayan tüm vatandaşla-
rın bu programdan yarar-
lanmalarını umuyorum” 
dedi. Yenilenen apartman 
sakinlerine sağlık, uzun 
ömürler ve daha düşük 
elektrik faturası ödemeleri 
dileklerinde bulundu. 

PSP” Ltd. Şirketi Yöne-
ticisi Yuliyan Dimov, ısı 
yalıtımı yapılan apartman-

ların sembolik olan ah-
şap anahtarlarını Resmi 
Murat’a teslim etti. Dimov, 
dürüst ve sadık bir ortak 
olarak gelecekte de bele-
diye ile iyi işbirliği içinde 
olmayı arzu ettiklerini ifa-
de etti. 

İki apartmanda daire sa-
hipleri derneklerinin baş-
kanları Ceylan Mutalibov 
ve Ruska Çauşeva, bele-
diye yönetimi ve projenin 
üstenci şirketine samimi 
teşekkürlerini sundular. 

Bazı apartman sakinleri, 
üstenci şirketin yöneticisi-
nin üstesinden gelineceği 
sözünü verdiği eksiklikler 
olduğunu paylaştılar. 

Belediyeden şu ana ka-
dar Ulusal Konut Binala-
rında Enerji Verimliliğinin 
Artırılması Programı’na 
başvuruların 26 adet ol-
duğu bildirildi.     

“Bennu Kuşu” oyunu 
Ardino’da ayakta alkışlandı
Kırcaali Tiyatro ve Müzik Merkezi’nin bünye-

sindeki Kadriye Latifova Müzikal Tiyatrosu’nun 
“Bennu Kuşu” müzik ve dans oyununun seyirci-

leri, Ardino (Eğridere) Rodopska İskra Halk Top-
lum Merkezi salonunu doldurdu. Ardinolu sanat 
severler, 11 Mart Cuma akşamı sunulan müzik ve 
dans oyunu sayesinde bir buçuk saat boyunca 
popüler Bulgar ve Türk türküleriyle zevkli anlar 
yaşayarak, dans sanatının büyüsüne kapıldılar. 

Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Müh. İzzet Şaban ve Be-
lediye Meclis Başkanı Sezgin Bayram seyirciler 
arasındaydı.

Oyunun rejisörü Gılıb Boçukov, aranjör Orhan 
Murat, Ayhan Şakir, müzik Yıldıray Apturrahman, 
koreografi Ervin Esen, tasarımcı ise Tomyana To-
mova-Naçeva. Oyunda tiyatro sanatçıları Yakup 
Yakup, Sevgül Süleyman, Dinko Kovaçev, Ayhan 
Şakir, Leman Saledin ve Orhan Tahir yer aldı.
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Osman Kılıç: “Rumeli Dergisi Bir Tarihtir” 
Bu yıl yayın hayatında 8. 

yılına basan “Rumeli “der-
gisinin 41. sayısı etkinliği 
Darıca “Adnan Menderes” 
Kültür Merkezi’nde dü-
zenlendi. Törende Darıca 
Belediye Başkanı Şükrü 
Karabacak, Darıca İlçe 
Milli Eğitim Müdürü İsma-
il Oğuz, Rumeli Balkan 
Türkleri Konfederasyon 
Başkanı Zülfettin Hacı-
oğlu ve çatısı altındaki fe-
derasyonların başkanları 
ve Bulgaristan Türklerinin 
savunucusu, hitabet us-
tası Osman Kılıç da hazır 
bulundular.

Törenin açılışını yapan 
“Koşukavak Turizm” şir-
keti ve “Rumeli” dergisi-
nin sahibi Rıfat Yakupoğ-
lu, burada bulunanları 
selâmlarken, salonda bu-
lunan Balkanlar’ın asırlık 
çınarı Osman Kılıç’a bu 
törene teşriflerinden do-
layı çok çok teşekkür etti.

Dergiyle ilgili 8 yıllık ça-
lışmalarını anlatan “Ru-
meli” Dergisi Yayın Yö-
netmeni Süleyman Adalı, 
kuruluş aşamasında der-
ginin etrafında Gebze’nin 
yerel basınında çalışan 
göçmen kökenli gazeteci-
ler de bulunduğunu, fakat 
işin içinde para olmadı-
ğını görünce Gebze’den 
kendisi ve İstanbul’dan 
Mehmet Türker’le ikisinin 
kaldığını anlattı. Birinci 
sayıdan sonra Çorlu’dan 
İsa Cebeci ve Gebze’den 
İsmail Çavuşoğlu’nun da 
ekipte yer alması dergiyi 
bu günlere getirdiklerini 
açıkladı.

Törene katılan Darıca 
Belediye Başkanı ise duy-
gusal bir konuşmayla baş-
ladı sözlerine. Karabacak, 
Balkan insanı “Koşukavak 
Turizm” sahibi Rıfat Yaku-
poğlu sayesinde tanıdı-
ğını ifade ederek, “Rıfat 
bey bizim belediyemizle 
Bulgaristan’ın Koşuka-
vak belediyesinin kardeş 
olmasına vesile oldu. 
Hep beraber oralara git-
tik, evlâd- fatihanı kendi 
diyarında gördük. Orada 
onların şahsında kendimi-
zi görmüş olduk” diyerek 
bazı anılarını da anlattı.

Derginin Yayın Yönetme-
ni Mehmet Türker, Osman 
Kılıç’ı kısaca tanıtırken, 
Razgrat'ın Kılıç köyünde 
doğduğunu, Şumnu'da 
"Nüvvab" okulunun lise 
bölümünde okuduktan 
sonra yüksek bölümün-
den mezun olduğunu 
belir terek, “Nüvvab’ın 
otuz yıl kadar süren eği-
tim döneminde en parlak 
öğrencilerinden biri olan 
Kılıç, dönemin komünist-
lerinin saffında yer alma-
dığından, Türk azınlığın, 
Türk kültürünün savunu-
cusu olduğundan kendine 
komplo kurularak, haksız 
yere idama mahkûm oldu. 

Nisan 1948'den Temmuz 
1962 tarihine kadar Bul-
gar zindanlarında kaldı. 
Osman Kılıç, 1965 tarihin-
de İstanbul Başkonsolos 
Muavini ile takas edilerek 
Anavatana ve ailesine ka-

vuşabildi.
Türkiye'ye geldikten son-

ra Dışişleri Bakanlığı'nda 
görev aldı. Aynı görevin-
den emekliye ayrıldıktan 
sonra "Kader Kurbanı" 
adlı (Ankara, 1988) ese-
rini yazdı.

Bu kitapta anlatılan-
lar her ne kadar Osman 
Kılıç'ın hatıraları ise de 
onlar aslında belli bir dö-
nemde Bulgaristan'da 
yaşayan Türk halkının 
müşterek dramı, müşte-
rek tarihidir” dedi ve sözü 
Osman Kılıç’a verdi. 

“Rumeli” Dergisi De 
Bir Tarihtir

Osman Kılıç konuşma-
sına salonda bulunanla-
rı selâmlayıp, oturarak 
konuşması icap ettiğin-
den özür dileyip başladı. 
“Rumeli” dergisinin 41. 
Sayısına kendisi de bir 
“Maşallah” diyerek, şu 
sözlerle devam etti:

“Bu bir tarihtir. Tarih bir 
ilim midir değil midir tar-
tışılıyor. Onu bir kenara 
bırakalım, tarih insanla-
rın aynasıdır. Dolayısı ile 
“Rumeli” dergisi göçmen 
camiasının aynasıdır. 
Tarihin kaynakları vardır 
bilirisiniz vesikalar tari-
hi eserler şifahi ve tari-
hi eserler destanlar vs. 
“Rumeli” dergisi de bir 
zaman sonra veya asırlar 
sonra Balkan camiası-
nın göçmenlerin özellikle 
Bulgaristan Türklerinin 
başından geçenlerini kay-
detmek üzere tarihçilere 
kaynak olacaktır. Millet 
olarak biz, yani Türkler 
tarihte doğuda Çinlilerle, 
batıda Ruslarla mücade-
le etmiştir. Osmanlı dö-
neminde ise Türk halkı 
gerek Asya, gerek Avru-
pa, gerekse Afrika olmak 
üzere 3 kıtada 22 milyon 

km2 büyüklüğünde bir im-
paratorluk sathında yaşa-
mış, ama bizim hayatımız, 
yani Bulgaristan Türkleri-
nin hayatı Bulgaristan’ın 
Osmanlı idaresinden 
kurtulduktan sonra cere-

yan etmiş hadiseler bizi 
ilgilendiriyor. Bulgaristan 
Türkleri içerisinde ve bü-
tün Balkanlar’da yaşayan 
Türkler arasında Türk mil-
letinin Balkan Türklerinin 
hayatını tarihini yazan 
şahsiyetler var. Bunlar 
Osmanlı devrine ait ha-
diseleri yazan âlimler, 
yazarlar, münevverler vs. 

Mehmet Türker Bir 
‘Hüseyin Raci’dir

Özellikle Bulgaristan 
Türklerine geldiğimiz za-
man başımıza gelen fe-
laketleri kayıt eden belli 
başlı yazar hemen hemen 
yok gibidir. Evet, suyun 
öte tarafında Rumeli’de 
yetişen tarihi simalar, ya-
zarlar, şairler var. Mese-
la bugün Bulgaristan’da 
kalan Lofça’da yetişmiş 
Ahmet Cevdet Paşa çok 
önemli tarihi bir sima-
dır. Osmanlı devrinde 
Osmanlı hayatı hakkın-
da, hukuk hakkında çok 
meşhur bir şahsiyettir. 
Edebiyat alanına geldiği-
miz zaman mesela Yahya 
Kemal, Türk Edebiyatında 
derin izler bırakmış biridir. 
Merhum M. Akif’i söyle-
meye lüzum yok. Ama son 
yıllarda Balkan Savaşları, 
93 Harbi sonunda Bulga-
ristan Türklerinin başına 
gelen belaları, katliamla-
rı, işkenceleri yazan tek 
bir tane var-Zağra Müftü-
sü Hüseyin Raci bey. 93 
Harbi’nin felaketlerini bize 
anlatan ve bilhassa Bul-
garistan Türklerinin haya-
tında derin iz bırakmış in-
san. Şimdi, bugün 3 dalga 
halinde Bulgaristan’dan 
Türkiye’ye göç eden Bul-
garistan göçmenlerinin 
içerisinde gelen göç-
menlerin sayısı 1 milyona 
yakındır. Bunların içinde 
Bulgaristan Türklerinin 

felâketlerini yazan gaze-
teler, dergiler ve şairler 
arasında kısacık bir ge-
zinti yapmak istediğim 
zaman içimden Mehmet 
Türker kardeşimi gözle-
rinden öpmek istiyorum, 

çünkü o ‘Hüseyin Raci’dir. 
Zağra Müftüsünden son-
ra Bulgaristan Türklerinin 
sorunlarını, felaketlerini 
yazan tek isim Mehmet 
Türker’dir tabi. Yardım 
edenleri, dernekleri, eki-
bini de tebrik ediyorum.

Balkan Harbi’nde Me-
riç Nehri Çocuk Ceset-
leriyle Aktı

Tarih bir anıdır, dedim. 
Doğrudur, milletlerin ba-
şına gelen felaketleri, 
sevinçleri yazan bir ilim 
dalıdır. Ama bu millete bir 
hassa Bulgaristan Türk-
lerine cenab-ı Allah’ın 
bir kaderi midir bilmem, 
başına gelen felaketleri 
yazmak o kadar kolay de-
ğil. Çünkü felaketler çok 
çok feci. Şöyle bir laf var, 
Türkiye’de, tıp fakültesi 
bazen de doktor yetiştirir 
diyorlar. Bizim de Nüvvab 
kırkambar bir ilim ve irfan 
ocağıdır. Din ağırlıklı de-
nilebilir. Nüvvab’ın içinden 
bazen de ressamlar çıkı-
yor. Talebelerimden Em-
biya Çavuş. Bulgaristan 
Türklerinin başına gelen 
felaketlerini anlatmak için 
ne Embiya Çavuş’un fır-
çası, ne de Osman Kılıç’ın 
dili kafi gelmez. Şöyle bir 
misal söyleyelim size. Hz. 
Musa’yı annesi en sonun-
da bir sepetin içine koyup 
Nil nehrine bırakıyor ve 
Allah’a ısmarladık diyor. 
Hadiseyi biliyorsunuz. Sa-
rayda büyüdü, peygamber 
oldu ve firavunu yere ser-
di. Aynı onun gibi Balkan 
harbinde Meriç nehri ço-
cuk cesetleriyle aktı. Bul-
gar zulmü karşısında Türk 
anneleri Bulgarların kılıcı 
altında ölmesin diye, bir 
bohçaya sarıp Meriç neh-
rine bırakmak ve Allah’a 
emanet etmek zorunda 
kaldılar.

“Rumeli” Dergisi Doğ-
ru Yoldadır
Şimdi, bugün beni yan-

lış anlamasınlar. İki millet 
arasında yani, Bulgaris-
tan ile Türkiye Cumhu-
riyeti arasında düşman-
lık hislerini körüklemek 
iç in konuşmuyorum. 
Ben, bu sözlerimle ba-
şımıza gelen belalardan 
felâketlerden ibret al-
mak için konuşuyorum. 
Winston Churchill İngiliz 
devlet adamı ve yazarı. 
Kendisini hiç sevmem 
ama söylemek zorunda-
yım. Diyor ki, ‘Ben kör 
şeytanın önünde eğil-
meye hazırım. Yeter ki, 
İngiltere’nin menfaatine 
olsun’. Şimdi, bugün he-
pimiz Bulgaristan göç-
meni olarak başımızdan 
geçenleri konuşuyorken, 
düşmanlık intikamı duy-
gularını körüklemek için 
konuşmuyoruz. Ama-
cımız, bu tür olaylar te-
kerrür etmesin diye, her 
iki milletin iyi komşuluk 
olması için uğraşıyoruz. 
İşte, “Rumeli” dergisi de 
bu manada bu doğrul-
tuda çalışıyor. Dayan-
dığımız prensip şudur. 
Osman Kılıç’ın acizane 
kayıt ettiği yazdığı ‘Ka-
der Kurbanı’ kitabı yalnız 
Osman Kılıç’ın hatıraları, 
yahut başından gelip ge-
çenleri değildir. O kitabın 
içinde her göçmen kar-
deşim kendini bulacaktır. 
Ben o kitabı yazmadım, 
yaşadım. O bir yaşan-
tıdır, o bir hikâye, o bir 
hayal değildir. Churchill 
eğer İngiltere’nin menfa-
atine olursa, kör şeytanın 
önünde eğilirim derse, 
ben de diyorum ki, eğer 
80 milyonluk Türk mille-
tinin menfaati gerekiyor-
sa, ben, hepimiz kendi 
duygularımızı kendi çek-
tiklerimizi 80 milyon için 
unutabiliriz. 80 milyon 
Türk milletinin menfa-
atlerini tercih ederiz. O 
manada “Rumeli” dergi-
sinin faaliyetlerini faydalı 
görüyorum ve takip ettiği 
yolun doğru olduğunu 
söyleyebilirim. 
Türk Milleti Tarihin 

Süsüdür
Tarihte ebedi düşman-

lık, ya da ebedi dostluk 
yoktur. Tarihte ebedi 
çıkarlar ve menfaatler 
vardır. Dergi, gazete gibi 
vesikalar tarihin kaynak-
larıdır dedim. Buradan 
zihninizi bir an için bir 
hadiseye, bir nebzecik 
tarihe bakmanızı rica 
edeceğim. Yahut şunun 
altını çizeyim. Tarihte 
devletsiz kalmayan tek 
millet varsa o da Türk 
milletidir. Onun için var 
gücümle bağırıyorum ki 

eğer tarihte Türk milleti 
olmasaydı, cihan tarihi 
çok noksan kalırdı. Türk 
milleti tarihin süsüdür. 
Bugüne gel iyorum. 

Bulgaristan’dan gelen 1 
milyonun içerisinde şim-
diye kadar edebiyat ala-
nında simalar şahsiyet-
ler elimizin parmaklarını 
geçmez. 
93 Harbi’nde Balkan 

Harbi’nde Tuna ovala-
rından, Koca Balkan 
dağlarından, Trakya 
ovalarından Deliorman 
ve Doburca’dan, Edirne 
ve İstanbul’a akın eden 
Türkler, Bulgar çete-
lerinin kılıçları altında, 
Rus-Moskov kılıç ları 
altında can vermemek 
için İstanbul’a çıktığı 
zaman 1 milyon insanın 
yarısı yollarda can ver-
di. İstanbul’a ulaşan 500 
bin göçmenin de yarısı 
hanlarda, hamamlarda, 
kervanlarda bakımsız-
lık, hastalık yüzünden 
can verdi. Ama bugüne 
geliyorum. 3 dalga ha-
l inde Bulgaristan’dan 
gelen 1 milyon göçmen 
camiasının içerisinden 
açlık ve yokluktan ölen 
tek bir insan yoktur. Bu 
tabi Türkiye Cumhuriye-
ti sayesinde, cumhuriyet 
devleti sayesinde olmuş-
tur. Bulgaristan’dan bir 
kamyonun kasasında, 
ya da bir parça eşya ile 
geldiğiniz halde, hepi-
nizin bugün iş sahibi, 
ev yurt, meslek sahibi 
olmanızın memnuniye-
tini ifade ederken, bu-
nun olmasında Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ve Ana-
dolu halkının bizi bağrına 
basması sayesinde oldu-
ğunu söylemek zorun-
dayım. 1 milyon insanın 
Balkan ve 93 harbinde 
can verirken, ne mutlu 
bize ki T.C. sayesinde, 
Anadolu halkı sayesinde 
açlık ve yokluktan ölen 
tek bir göçmen yok. Bu 
tabi sadece çalışkanlığı 
ile ilgili husus değildir. 
Tabi ki de çalışacaktık. 
Ayağımızın altından yer 
kaymış ve çalışmamız 
gerekliydi. Bugün yeryü-
zünde 200’e yakın dev-
let var. 192’si Birleşmiş 
Milletler’in üyesidir. Gü-
nümüzde bir felaket, bir 
facia var. Memleketimiz 
milyonlarca mültecinin 
Türkiye‘ye akın etmesi 
karşısında kalmış. Bu 
millet nasıl bizi bağrına 
basıp bir bulgur, bir ek-
mek nasıl verdiyse, bu-
gün de din kardeşi olan 
bu mültecileri de bağrına 
basacaktır” şeklinde söz-
lerini tamamladı. 
            Kırcaali Haber
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"Avrupa'da İslamofobik nefret söylemi ve suçları artıyor"
Avrupa Güvenl i k 

ve İşbirliği Teşkilatı 
(AGİT) Müslümanlara 
Karşı Hoşgörüsüzlük 
ve Ayrımcılıkla Müca-
dele Özel Temsilcisi 
Doç. Dr. Bülent Şenay, 
Avrupa'da mülteci akı-
nına ilişkin olarak ırkçı 
ve İslamofobik nefret 
söylemi ve suçlarının 
artmaya başladığını 
bildirdi.
Şenay, dünyanın en 

büyük bölgesel güven-
lik kuruluşu AGİT'in 
2016 yılı Dönem Baş-
kanlığını yürüten Al-
manya ile 57 katılım-
cı devlet tarafından 
AGİT Müslümanlara 
Karşı Hoşgörüsüzlük 
ve Ayrımcılıkla Müca-
dele Özel Temsilcisi 
olarak atanmasının ar-
dından, yeni görevini, 

Avrupa'da nefret söy-
lemi ve İslamofobi ile 
mücadelede atılacak 
adımları AA muhabiri-
ne değerlendirdi.
AGİT İnanç Özgür-

lüğü Danışma Kurulu 
Üyeliği görevi de de-
vam eden Şenay, yeni 

görevine başlamasının 
ardından, Viyana'da 
AGİT Üye Ülkeler i 
Daimi Temsilcilikleri 
ve Avrupa'daki Müslü-
man sivil toplum kuru-
luşlarının da yer aldığı 
"Hoşgörüsüzlük ve Ay-
rımcılıkla Mücadelede 

Bütüncül Yaklaşım" 
başlıklı toplantıya katıl-
dığını söyledi.
Söz konusu toplantı-

nın açılış konuşmasın-
da Suriye krizi nede-
niyle Avrupa'ya yöne-
len sığınmacı akınına 
ve Avrupa ülkelerindeki 

Müslümanların yaşa-
dığı sıkıntılara dikkati 
çektiğini ifade eden 
Şenay, "Avrupa'ya yö-
nelik son mülteci akı-
nıyla ilişkili olarak ırkçı 
ve İslamofobik nefret 
söylem ve suçları ar-
tıyor. Toplantıda, bu 
sorunun çözümü için 
çok boyutlu çalışmalar 
yapılması gerektiği ko-
nusunda mutabık kalın-
dı" dedi.
Toplantıda, Avru -

pa'daki Müslümanların 
yaşadığı sıkıntıları da 
dile getirdiğini anlatan 
Şenay, "Müslüman var-
lığının güvenlikçi politi-
kalarla entegre edil-
mesi mümkün değil. 
Müslümanların Avrupa 
toplumundaki varlığının 
çok kültürlü ve çoğulcu 
toplum çerçevesinde 

ele alınması, özellikle 
hukuk, eğitim ve kamu 
politikalarının ötekileş-
tirmeyi engelleyen bir 
şekilde geliştirilmesi 
gerektiğini vurguladım" 
diye konuştu.
"İslamofobi huku-

ken nefret suçu ola-
rak tanınmalı"
İslamofobinin huku-

ken nefret suçu ola-
rak tanınmasının ge-
rektiğini de kaydeden 
Şenay, "Toplantının 
kapanış konuşmasın-
da da Avrupa'da Müs-
lümanların, Avrupa'nın 
geleceğinin inşasında 
vazgeçilmez bir unsur 
olduğunu, Avrupa'nın 
geleceğinin bir likte 
inşa edileceğini ifade 
ettik" dedi.
      Anadolu Ajansı

HÖH Heyeti MHP ve CHP Genel Başkanlarıyla Görüştü
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi Eşbaşkanları 
Ruşen Riza ve Çetin 
Kazak, Kırcaali Millet-
vekili ve Bulgaristan-
Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu 
Başkanı Erdinç Hay-
rula, Kırcaali Bele-
diye Başkanı Hasan 
Azis ve HÖH Türki-
ye sorumlusu İsmet 
Kahraman’dan oluşan 
HÖH heyeti Milliyetçi 
Hareket Partisi Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli 
tarafından kabul edildi. 
Ankara’da Milliyetçi 
Hareket Partisi Genel 
Merkezi’nde gerçek-
leştirilen temaslar saat 
15:00’de başladı ve 
bir saat sürdü. MHP 
Kocaeli milletvekili ve 
Bulgaristan-Türkiye 
Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu üye-
si Saffet Sancaklı ve 
Balkan’lardan sorumlu 
eski MHP milletvekili 
Bülent Belen de görüş-
mede hazır bulundular.
Son günlerde ya-

şanan üzücü terör 
olaylarıyla ilgili HÖH 
heyetinin başsalığı zi-
yaretinde bulunduğu 
ve MHP Genel Baş-
kanına taziyelerini ilet-
tikleri bildirildi. Ziyaret 
sırasında son aylarda 
HÖH’e yönelik yapılan 
haksız spekülasyonlar, 
Türkiye ve Bulgaristan 

arası kurulan iyi ilişkile-
rin bu düzeyde devam 
etmesi, belediyeler 
arası işbirliğinin daha 
da genişletilmesi gibi 
konuların da ele alındı-

ğı aktarıldı. Bu konular 
hakkında görüşlerini 
bildiren Devlet Bahçe-
li, Hak ve Özgürlükler 
Hareketi’ni kuruluşun-
dan bu yana 26 yıldır 
yakından izlediğini ve 
Türklere ve Türklük 
için yapılan eylemler-
den dolayı partiyi tak-
dir ettiğini söyledi. Son 
aylarda HÖH’e yöne-
lik yapılan iftiraların 
farkında olduğunu ve 
Bulgaristan’da yaşa-
yan Türklerin bölünme-
mesi için, MHP olarak 

elinden gelen yardımı 
yapacaklarını Devlet 
Bahçeli tarafından izah 
edildi.
Ayrıca HÖH heye-

ti Bulgaristan Millet 

Meclisi’ndeki ve Avru-
pa Parlamentosu’ndaki 
Türkiye Cumhuriyeti’ni 
ilgilendiren sözde Er-
meni soykırımı, Avrupa 
Parlamentosu Türkiye 
İlerleme Raporu, mül-
teci krizi ve anadil gibi 
konularda, yaptıkları 
faaliyetlerle ilgili bilgi-
ler verdi.
HÖH Eşbaşkanları 

Ruşen Riza ve Çetin 
Kazak 24 Nisan 2016 
Pazar günü gerçekleş-
tirilecek olan Hak ve 
Özgürlükler Hareketi 

9. Olağan Kongresi’ne, 
Milliyetçi Hareket Parti-
si Genel Başkanı Dev-
let Bahçeli’yi bizzat da-
vet ettiler.
HÖH Heyeti CHP 

Genel Başkanı Ke-
mal Kılıçdaroğlu İle 
Görüştü
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi Eşbaşkanları 
Ruşen Riza ve Çetin 
Kazak, Kırcaali Millet-
vekili ve Bulgaristan-
Türkiye Par lamen -
tolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Erdinç 
Hay r u la ,  K ı r c aa l i 
Be led iye  Başkanı 
Hasan Azis ve HÖH 
Türkiye sorumlusu 
İsmet Kahraman’dan 
oluşan HÖH heyeti-

Cumhuriyet Halk Par-
t isi Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nu 
ziyaret ettiler. Saat 
17:00’de başlayan 
görüşme Ankara’da 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde gerçekleşti 
ve yaklaşık bir saat 
sürdü.
CHP Genel Sekreteri 

Kamil Okyay Sındır ve 
CHP Tekirdağ millet-
vekili Emre Köprülü de 
görüşmede yer aldılar.
S o n  g ü n l e r d e 

yaşanan üzücü terör 
olayları ile ilgili HÖH 
heyetinin Başsalığı zi-
yaretinde bulunduğu 
v e  C H P  G e n e l 
Başkanına taziyel -
erini ilettikleri bildirildi. 
Yapılan görüşmede 
HÖH’e yönelik yapılan 
haksız spekülasyon-
lar, Bulgaristan ve 
Türkiye arası kurulan 
iyi ilişkilerin daha da 
geliştir i lmesi, HÖH 
ve CHP arasındaki 
kardeş belediyeler 
etk i leşiminin daha 
pekiştirilmesi gibi ko-
nular ele alındı. Cum-
huriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu HÖH’ün 
nasıl zor şartlar altında 
siyaset yürüttüğünü 
çok iyi bildiğini ve son 
zamanlarda yaşanan 
olaylar hakkında da 
Bulgaristan’da yaşayan 
Türk azınlığının birliği 
ve  be raber l i ğ in in 
mutlaka korunması 

gerektiği görüşünü 
belirtti. Hak ve Özgür-
lük ler Hareket i ’nin 
yürüttüğü siyasetin 
önemine değinerek, 
herhangi  bir  tavır 
alınmaması ve eşit 
mesafede yaklaşımın 
sağlanması gerektiğini 
vurguladı.
Ayrıca HÖH heye-

ti Bulgaristan Millet 
Meclisi’ndeki ve Avru-
pa Parlamentosu’ndaki 
Türkiye Cumhuriyeti’ni 
ilgilendiren sözde Er-
meni soykırımı, Avrupa 
Parlamentosu Türkiye 
İlerleme Raporu, mül-
teci krizi ve anadil gibi 
konularda, yaptıkları 
faaliyetlerle ilgili bilgiler 
verdiler. HÖH Avrupa 
Par lamentosu mil -
letvekillerinin Avrupa 
Birliği üyeliği sürecinde 
Türkiye’ye sağlanan 
destekle ilgili bilgiler 
de sunuldu. Gelecekte 
de bu desteğin her za-
man devam edeceği ve 
sağlanan iyi ilişkilerin 
daha da gelişmesi ko-
nusunda görüş birliği 
sağlandı.
HÖH Eşbaşkanları 

Ruşen Riza ve Çe-
tin Kazak 24 Nisan 
2016 Pazar  günü 
gerçekleştirilecek olan 
Hak ve Özgürlükler 
Hareketi 9. Olağan 
Kongresi ’ne, Cum -
huriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nu bizzat 
davet ettiler.
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Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman:”Operasyonel 
programların başlamasında çok geç kalınıyor”

Çernooçene (Yenipazar) 
Belediye Başkanı Aydın 
Osman, “Avrupa Birliği’nin 
yeni program dönemine 
ilişkin operasyonel prog-
ramların uygulanmasına 
başlanmasında çok geç 
kalınıyor. Program ted-
birleri başvuruları henüz 
açılmış değil. Operasyo-
nel programların uygu-
lanması açısından 2014 
ve 2015 yılları olduğu gibi 
2016 yılının da verim-
siz geçeceği görünüyor. 
Böylece bürokratik yeter-
sizlikler yüzünden 2014-
2020 program döneminde 
üç yıl boşa gidecek” diye 
kaydetti. 

Belediye Başkanı, mayıs 
ayına kadar tedbirler için 
başvuruların açılacağına 
umutlu olduğunu, fakat 
bunun ağır bürokrasi yü-
zünden en tez eylülde 
olabileceğini vurguladı. 
Osman, “ Bunun neden-
lerinden biri devlet idare-
sinin henüz ilk programla-
ma dönemini raporlama-
masıdır. Diğer neden de 
gerekli yönetmeliklerin 
hazır olmamasıdır. Bu geç 
kalınma ne devlet, ne be-
lediyeler, ne de iş dünya-
sı açısından iyi değil” diye 
kesin görüşünü aktardı.

Çernooçene Belediye-
sini en büyük ölçüde ilgi-
lendiren Kırsal Kesimlerin 
Kalkınması Programı’na 
başvurular hala açılma-
dı. Üstelik bu programda 
kısıtlayıcı kriterlerin oldu-
ğu gözleniyor. Örneğin, 
şimdiye kadar olduğu gibi 

1000 kişilik nüfusu olan 
yerleşim yerleri değil de, 
2000 kişilik nüfusa sahip 
yerleşim yerleri programa 
başvurabilir. Bu durum, 
bölgedeki küçük ilçe-
lerde altyapı projelerini 
gerçekleştirmede zorluk 
yaratıyor. Birkaç yerleşim 
yerine yönelik projelerin 
birleştirilmesi icap ediyor. 
Başka bir örnek, onarı-
lacak yol ve sokakların 
ulusal karayolları ağına 
bağlantılı olması gerekli-
liği mevcut. 

Kısıtlayıcı önlemlerden 
biri de doğrudan su ve 
kanalizasyon ile ilgili pro-
je başvuruların mümkün 
olmamasıdır. Bu konuda 
belediyelerin yüzde 66 
oranında paya sahip ol-
duğu Su ve Kanalizasyon 
Derneklerine güveniliyor. 

Belediyelerin doğrudan 
proje tanıtmalarına imkan 
verilmiyor. Çevre Operas-
yonel Programına proje 
başvurularına da kısıtla-
malar getiriliyor. Ancak 
nüfusu 2 bini üzerinde 
olan köyler ve nüfusu 10 
bini aşkın olan ilçelere 
ilişkin projelerle programa 
başvurulabilir. 

Aydın Osman, “AB Fon-
larından çeşitli operasyo-
nel programlar kapsamın-
da bizim büyüklükteki bir 
ilçeye düşen maksimum 
tutarda 10 milyon avro 
hibe desteği aldığımız bi-
rinci program döneminde 
zengin bir deneyime sa-
hip olduk” dedi. Belediye 
Başkanı,sadece Kırsal 
Kesimlerin Kalkınması 
Programı kapsamında 
Çernooçene’deki spor 

kompleksinin yenilen-
diğini ve ilçedeki büyük 
yerleşim yerlerinde daha 
12 çok amaçlı spor saha-
ları kurulduğunu belirtti. 
Parklarla ilgili sorunla-
rın çözüldüğünü, 30 km 
uzunluğundaki Komu-
niga (Kuşallar) -Jenda 
( Yaş l ıköy) - Bezvodno 
(Susuz) yolunun hazır ol-
duğunu paylaştı. 

Sosyal projeler konusun-
da da zengin deneyime 
sahip olduklarını belirten 
belediye başkanı, mali-
yeti yarım milyona çıka-
cak “Bağımsız Hayat İçin 
Sosyal Hizmetler” projesi 
kapsamında özel asistan 
olarak görevlendirilecek 
kişiler in başvurularını 
kabul ettiklerini söyle-
di. Projenin amacı “Özel 
Asistan”programının dur-

durulmasının ardından 
ilçedeki engelli kişilere 
ve kendine hizmet ede-
meyenlere yardımcıların 
sağlanılmasıdır. Projeyle 
ilçeden 77 kişi sosyal hiz-
met görevlerinde angaje 
edilecek. 

Belediye b inasında 
enerji verimliliğinin arttı-
rılmasına ilişkin proje de 
hazır. Projede bina ısı ya-
lıtımı uygulanması, yeni 
çatı yapılması ve güneş 
paneli sistemi kurulması 
öngörülüyor. 

Aydın Osman, “Operas-
yonel programlarda küçük 
yerleşim yerlerine ilişkin 
kısıtlamalardan dolayı su 

ve kanalizasyonla ilgili 
sorunlara çözüm getire-
meyeceğimize dair endi-
şelerimiz var. Su şebeke 
boruları eski ve yenilen-
mesi gerekir” diye ifade 
etti. 
Belediye Başkanı, eki-

binde değişiklik yaptığını 
belirterek, iki belediye 
başkan yardımcısı gö-
revlendirdiğini açıkladı. 
Bununla AB projelerine 
ilişkin çalışmaların iyileş-
tirilmesi ve programların 
uygulanmasına başlandı-
ğında maksimum sayıda 
proje başvurusu yapılma-
sı amaçlanıyor.
                İsmet İsmail

Hükümet temsilcileri, Türkiye Dış Ekonomik 
İlişkiler Konseyi üyeleriyle görüştü
AB Fonları ve Ekono-

mi Politikadan Sorumlu 
Başbakan Yardımcısı 
Tomislav Donçev ve Eko-
nomi Bakanı Bojidar Lu-
karski, Türkiye Ekonomi 
Bakanlığı’na bağlı Dış 
Ekonomik İlişkiler Konseyi 
üyeleriyle görüşüp önde 
gelen şirketlerin temsilci-
lerine Bulgaristan'a yatı-
rım yapmanın avantajla-
rını tanıttılar. Katılımcılar, 
düşük vergilendirme ya-
nında ulaşım altyapısı ve 
elverişli coğrafi konuma 
sahip olmasından başka 
Bulgaristan’da kilit reform-
larda somut adımlara iliş-
kin net bir vizyonla birlikte 
mali istikrar ve mali disip-
lin olduğunu vurguladı. 

Tomislav Donçev, “Ya-
bancı yatırımcılara ait en 

büyük 100 şirket arasında 
Türk şirketleri de bulunu-
yor. Bu şirketlerin birik-

tirdiği olumlu deneyim 
Türk ortaklarımızın ge-
lecekte yatırım yapmaya 
Bulgaristan’ı seçmeleri ve 
ciro oranlarında önemli bir 
artış için ek teşvik oluyor” 
dedi. 

Bakan Lukarski, hükü-
metin ekonomi politika-

sında önceliğin katma 
değerin yüksek olmasını 
sağlayan ve hızlandırıl-

mış ekono-
mik büyüme 
elde etmek 
için önkoşul 
olan yüksek 
t e k n o l o j i 
sektörlerine 
yatırımların 
teşvik edil-
mesi oldu-
ğunun altını 
çizdi. 
G ö r ü ş -

mede Bulgar istan ve 
Türkiye arasındaki ikili 
t icareti teşvik olanak-
ları, Bulgaristan’ın ve 
Türkiye’nin ulaşım ko-
ridorlarında önemli yer 
tuttuğu İran'a uygulanan 
ekonomik yaptırımların 

kaldırılması ve Çin’in 
İpek Yolunu yeniden can-
landırmasına ilişkin kon-
septi kontekstinde yeni 
yatırımlar celbedilmesi 
imkanları ele alındı. 
B u  b a ğ l a m d a 

Türkiye’nin yol ve de-
miryolu altyapısının iyi-
leştir ilmesine yönelik 
projelere katılmanın yanı 
sıra ortak projelerin ger-
çekleştirilmesini de arzu 
ettiği dile getirildi. 
Dış Ekonomik İlişkiler 

Konseyi, üretim, lojistik, 
inşaat, eczacılık, banka-
cılık ve hizmetler sektörü 
gibi çeşitli alanlarda faa-
liyet yürüten 2 bini aşkın 
şirketi çatısı altında bir-
leştiriyor.
             Kırcaali Haber

Bulgaristan'da İslamofobi
Başkent Sofya'nın kuzeyindeki Lülin semti sakin-

leri yasal bir mescidin faaliyetlerine karşı çıkarak 
protesto gösterisi düzenledi.

Vatandaşlar, ticari mal depoların bulunduğu bir 
bölgede bulunan, cuma günleri kalabalık cemaatin 
buluştuğu mescidin, sözde "yasa dışı, uç görüşlü 
propaganda yaptığı" iddiasıyla kapatılmasını talep 
etti.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü ise ya-
yınladığı yazılı bildiride, son beş yıldır ibadete açık 
mescidin kesinlikle yasal olduğunu, buraya gelen 
Müslümanların yerel halkın provokasyonlarına yanıt 
vermemeleri çağrısında bulundu.

Sofya Bölge Müftüsü Mustafa İzbiştali, yaklaşık 70 
bin Müslümanın yaşadığı başkent Sofya'da tek olan, 
Osmanlı döneminden kalan Banya Başı Camisi'nin 
cemaatin ihtiyaçları için yetersiz kaldığını söyledi.

"70 bin müslümanın yaşadığı bir kente bir değil üç 
cami lazım" diyen İzbiştali, Belediye Başkanı Yor-
danka Fandıkova'nın bir an önce ikinci bir caminin 
inşaatına izin vermesi gerektiğini vurguladı.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Sözcüsü 
Ahmet Aptullov da AA muhabirine yaptığı açıkla-
mada, "Demokratik Bulgaristan'da yabancı elçiler 
insanlık dışı ortamda namaz kılıyor" dedi.

Aptullov, bir mescidin tabela ile gösterilmesine 
gerek olmadığını, Sofya'da Banya Başı Camisi'nin 
yanı sıra Lülin, Orlandovtsi ve Butonets semtlerinde 
üç mescitte ibadet edilebildiğini söyledi. Bulgaristan 
genelindeki mescit sayısının 200 civarında olduğunu 
belirten Aptullov, bu durumun "sakıncalı olmadığını" 
vurguladı.

Başmüftülüğün ısrarına rağmen son 15 yıldır 
Sofya'da ikinci bir caminin inşaatı için bir türlü izin 
alınamadığını da anımsatan Aptullov, "Türlü konuları 
bahane ederek, toplumda Müslümanlara karşı nefret 
kışkırtılması utanç verici bir şeydir" diye konuştu.

Cuma namazlarını Lülin'deki mescitte kılan eski 
Başmüftülük Genel Sekreteri Hüseyin Hafızov ise 
bölge halkının tepkisini anlamsız bulduğunu dile 
getirdi.

"Kimseye düşman olmayan bir dinin mensubu ol-
maktan gurur duyarım" diyen Hafızov, Müslümanla-
rın ibadet ettiği bir yerin "sakıncalı" ilan edilmesine 
kesinlikle karşı olduğunu söyledi.

Polis, sosyal medya üzerinden organize edilen, 
olaysız geçen protesto ile ilgili sıkı güvenlik önlemler 
alırken, üzerinde, "Bulgaristan'ı İslamcı istilasından 
kurtaralım" yazılı pankartlar açan göstericiler bir 
süre sessiz protestoda bulunduktan sonra dağıldı.
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Bulgaristan'dan sığınmacı akını tatbikatı
Bulgaristan Başbaka-

nı Boyko Borisov, ani 
bir sığınmacı akını ihti-
maline polis ve askerin 
hazırlıklı olması için İçiş-
leri ve Savunma Bakan-
lıklarına Yunanistan ve 
Makedonya sınırlarında 
ortak tatbikat yapmaları 
talimatı verdi.
Borisov, Bakanlar Ku-

rulu sonrası yaptığı ya-
zılı açıklamada, göç tatil 
tanımaz, hazırlıklı olma-
mız gerek” ifadesini kul-
landı.
Bulgaristan'ın Yuna-

nistan ve Makedonya 
sınırlarına yakın bölge-
lerindeki polis ve askeri 
personelin tatil günle-
rinde alarm duruma ge-
tirilmesi gerektiğini ifade 
eden Borisov, tatbikat 
için harekete geçirile-
cek unsurlar arasında 
koordinasyon sağlanıp 
sağlanamayacağının 
belli olacağını ifade etti.

Borisov, ülkenin iç böl-
gelerinde gerekli orga-
nizasyonun yapıldığını 
belirterek tatbikatlara 
Dışişleri Bakanlığının da 
katılmasını istedi.
Petriç ve Sandanski 

şehirlerinin bulunduğu 
bölgelerde halkın endi-

şeli olduğunu belirten 
Borisov, “Dışişleri Baka-
nı Mitov da bu operasyo-
na katılsın. Yunanistan 
ile aramızda olan geri 
kabul anlaşmasının tam 
olarak uygulanabilme-
si için gerekeni yapsın. 
Anlaşmalarımız var, Tür-

kiye ve Yunanistan’dan 
sınır kapılarının dışın-
da kaçak giren herkes 
derhal geri yollanabilir. 
Maliye Bakanı Vladislav 
Goranov da ihtiyaç du-
rumunda yardım etsin” 
talimatlarını verdi.
Başbakan Bor isov, 

kaçak girebilecek sığın-
macıların dağılmalarının 
önlenmesi için bu kişi-
lerin toplu olarak aynı 
yerde denetim altında 
tutulmaları gerektiğini, 
halkın huzur istediğini 
vurguladı.
Bulgaristan parlamen-

tosu ordunun sınır po-

lisine, personel, silah 
ve teçhizatla yardım 
etmesine izin verdikten 
sonra Savunma Bakanı 
Nikolay Nençev, derhal 
Türkiye sınırına 500 ci-
varında asker yollamaya 
hazır olduğunu bildir-
mişti.
           Kırcaali Haber

Elitsa Karauseva ve Sevda 
Hacımehmet’in resim başarıları
Momçilgrad (Mestanlı) 

Belediye Çocuk Komp-
leksi çatısı altında Sevinç 
Eminova’nın yönetiminde 
faaliyet yürüten Resim 
Okulu’ndan 10 yaşında-
ki Elitsa Karauseva ve 
11 yaşındaki Sevda Ha-
cımehmet katıldıkları iki 
ulusal resim müsabaka-
sında okulu onurla temsil 
ettiler. 
Elitsa Karauseva, Kırca-

ali Birleşik Çocuk Komp-
leksi (ODK) tarafından 
geçen yıl ekim ayında 
düzenlenen “Rodoplar’ın 
Büyülü Dünyası” 8.Ulusal 
Çocuk Resmi Müsabaka-
sında birinciliği elde etti. 
Birinci yaş grubunda bi-
rinci olan Elitsa’nın çizdiği 
resim Doğu Rodoplar’ın 

renkliliğini, zengin mane-
vi kültürünü ve folklorunu 
yansıtıyor.
“Rodoplar ’ın Büyülü 

Dünyası” Ulusal Çocuk 
Resim Müsabakası, Eği-
tim ve Bilim Bakanlığı’nın 
2016 Yılı Okul Dışı Fa-

aliyet Takvimi’ne dahil 
edildi. 
Sevda Hacımehmet, 

geçen ay düzenlenen 
“Anlar” konulu “Deçko 
Uzunov’un İzinde” 9.Ulu-
sal Çocuk Resim Mü-
sabakasında özel ödüle 

layık görüldü. Müsaba-
ka, Kazanlık şehrinde-
ki Ulusal Akademisyen 
Deçko Uzunov Plastik 
Sanatlar ve Tasarım Li-
sesi tarafından organi-
ze edildi. Tüm ülkeden 
900’ün üzerinde resim 
arasından Sevda’nın 
çizdiği “Yağmur Son-
rası” isimli resim kendi 
yaş grubunda jüriyi fikrin 
özgünlüğü ve renk per-
formansıyla etkiledi. Bu 
ödül, genç ressamın art 
arda ulusal müsabaka-
da kazandığı ikinci ödül-
dür. “Rodoplar’ın Büyülü 
Dünyası” Ulusal Çocuk 
Resim Müsabakası’nda 
Sevda Hacımehmet teş-
vik edici bir ödül almıştı. 
             Kırcaali Haber

Korporatif Ticaret Bankası iflas raporu gizliliği kaldırılıyor 
Bulgaristan Meclisi, ilk 

okumada Banka İf lası 
Kanunu’nda değişiklik 
yapılmasına dair kanun 
tasarısını kabul etti. Ta-
sarı Meclis’e Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
Milletvekilleri Delyan Pe-
evski, Yordan Tsonev ve 
Petır Çobanov tarafından 
sunuldu. Kanun tasarısı 
ikinci okumada da Meclis 
tarafından kabul edilirse, 
"Alix Partners" denetim 

firması tarafından hazır-
lanan Korporatif Ticaret 

Bankası’nın(KTB) iflasına 
dair teftiş raporu gizliliği-

nin kaldırılmasına imkan 
verecek. 

Kanun tasarısı şu anda 
Halk Meclisi’nin Gizli Ev-
rak Servisi’nde bulunan 
KTB’nın iflas raporunu 
yayınlamasını öngörüyor. 

Öneriler, kamuoyu ilgi-
sinden ve HÖH partisinin 
KTB’nin iflasıyla ilgili tüm 
gerçeklerin ve hususların 
aydınlatılması politikasın-
dan kaynaklanıyor.

            Kırcaali Haber

Bayram Bayram, yeniden 
HÖH Gençlik Kollar ı 
Kırcaali İl Başkanı seçildi

Bayram Bayram, yeniden Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Gençlik Kolları Kırcaali İl Baş-
kanı seçildi. 7. Olağan HÖH Gençlik Kolları İl 
Konferansı’nda yapılan oylamada Bayram, 267 
delegeden 178’inin oyunu aldı. Diğer aday Kırcaali 
Belediyesi Hukuk Danışmanı ve eski Bölge Se-
çim Komisyonu Başkanı Berkant Barzat ise 87 oy 
aldı. İki oy geçersiz kılındı. 37 kişiden oluşan yeni 
Kırcaali İl Teşkilatı Yönetim Kurulu’nu da seçtiler. 

Altı saat süren forum geçen hafta Cumartesi 
günü Kırcaali Belediye Kültür Merkezi Salonu’nda 

gerçekleşti.
İl konferansında resmi konuklar arasında HÖH 

Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Avrupa Parla-
mentosu (AP) Milletvekili İlhan Küçük, AP Millet-
vekili Necmi Ali, HÖH Milletvekilleri Ayhan Etem 
ve Mustafa Ahmet, HÖH Kırcaali Geçici İl Başkanı 
ve Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis ha-
zır bulundu. Konuklar arasında ilden belediye ve 
meclis başkanları, HÖH Gençlik Kolları Haskovo 
İl Başkanı Mümün Mümün, HÖH Gençlik Kolları 
Merkez Yürütme Kurulu Üyesi İkmal Cebirova yer 
aldı.

Seçimin hemen ardından Bayram Bayram, 
kendisine verdikleri güven için gençlere teşekkür 
ederek, “Hepinizin başkanı olacağıma dair söz 
veriyorum. Her birimiz, bölünme düşüncesine sırt 
çevirerek, birliğimizi gösterme zamanının şu anda 
olduğu bilinci içerisinde olmalıyız. Şimdi Gençlik 
Kolları HÖH’ün yarattığı en başarılı projesi oldu-
ğunu gösterme zamanıdır” dedi. 

Müh. Hasan Azis gençlere şu sözlerle seslen-
di: “HÖH Gençlik Kolları’nın Bayram’a olduğu gibi 
Berkant’a da, Ömer’e de, Mehmet’e de, Levent’e 
de, İvan’a da, Mariya’ya da büyük ihtiyacı var. Bizi 
birleştiren şey birbirimize ihtiyacımızın olduğunun 
farkındalığında olmamızdır. Bizim hiç kimseden 
vazgeçme hakkımız yok”. 

Konferansta İlhan Küçük, Necmi Ali, Ayhan Etem 
ve Ahmet Mustafa selamlama konuşması yaptılar. 

Ulusal HÖH Gençlik Kolları Kurultayı’na 46 de-
lege seçildi. 

                                                 Kırcaali Haber
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Türkiye'den en çok seyahat komşu ülkelere
Sağlık Bakanlığı Tür-

kiye Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdü -
rü Hüsem Hatipoğlu, 
2015'te Türkiye'den 1 mil-
yon 143 bin 377 kişinin 
Gürcistan'a, 898 bin 919 
vatandaşın Yunanistan'a, 
659 bin 140 kişinin de 
Bulgaristan'a seyahat et-
tiğini bildirdi.

Hatipoğlu, yaptığı açık-
lamada, Türkiye'ye gelen 
yabancı turist sayısının 
her geçen yıl arttığını 
söyledi.

Dünyada uluslararası 
seyahat edenlerin bir mil-
yara yaklaştığına dikkati 
çeken Hatipoğlu, "TÜİK 
verilerine göre geçen yıl 
Türkiye'den 9 milyonu 
aşkın vatandaşın yurt dı-
şına çıktığı görülmekte-
dir. Geçen yıl Türkiye'den 
1 milyon 143 bin 377 kişi 
Gürcistan'a gitti. 898 bin 
919 kişi Yunanistan'a, 
659 bin 140 kiş i de 
Bulgaristan'a seyahat etti" 
diye konuştu.

E n  ç o k  y a b a n c ı 
Almanya'dan geldi 

Hat ipo ğ lu ,  2015 ' te 
Türkiye'ye giriş yapan 

yabancıların sayısının 36 
milyonu aştığını belirte-
rek, şöyle konuştu:

"Ülkemize Almanya'dan, 
5 milyon 580 bin 792 kişi, 
Rusya'dan 3 milyon 649 
bin 3 kişi, İngiltere'den 
2 milyon 512 bin 139 
kişi, Hollanda'dan ise 
1 milyon 232 bin 487 
kişi geldi. Komşu ülke 
Bulgaristan'dan 1 mil-
yon 821 bin 480 kişi, 
Gürcistan’dan 1 milyon 

911 bin 832, Irak'tan 1 
milyon 94 bin 144 kişi, 
Suriye’den ise 847 bin 
275 kişi ülkemizi ziyaret 
etti. Diğer ülkelere bak-
tığımızda ABD'den 798 
bin 787 kişi Çin'den ise 
313 bin 704 kişi ülkemi-
ze gelmiştir. Afrika ülke-
lerinden Libya'dan 234 
bin 762 kişi, Cezayir'den 
171 bin 873 kişi, Fas'tan 
da 109 bin 775 kişi yur-
dumuza giriş yapmıştır. 

Brezilya'dan 85 bin 473, 
Arjantin’den ise 82 bin 
977 kişi gelmiştir. Okya-
nusya ülkelerinden gelen 
toplam kişi sayısı ise sa-
dece 377 kişidir." 

Türkiye'de zika virüsü-
ne rastlanmadı

Vatandaşların Afrika, 
Asya ve Latin Amerika'ya 
diplomatik, ticari, sosyal 
ve kültürel ilişkiler nede-
niyle seyahat ettiğini ak-
taran Hatipoğlu, bulaşıcı 

hastalıklara karşı seyahat 
sağlığı hizmetinin önemi-
nin giderek arttığını dile 
getirdi. 

Son salgınlardan Ebola 
ve Zika virüsü enfeksi-
yonlarına şimdiye kadar 
Türkiye'de rastlanmadı-
ğını vurgulayan Hatipoğ-
lu, "Mers-cov da ise bir 
vakamız dışında başka 
olgumuz yoktur. Genel 
Müdürlüğümüz, 43 seya-
hat sağlığı merkezimiz-
de riskli bölgelere gide-
ceklere sarıhumma, tifo, 
menenjit aşıları uygulan-
makta ve sıtma koruyucu 
tabletler de verilmektedir. 
Ayrıca bu merkezlerdeki 
deneyimli sağlık perso-
nelimiz tarafından seya-

hat edilecek ülkenin sağ-
lık şartları ve yolcuların 
sağlık durumlarına göre 
değerlendirme yapılarak 
danışmanlık hizmeti de 
verilmektedir. Yaptığımız 
işin bir parçası olarak 
Türkiye'de bir ilk olan Se-
yahat Sağlığı El Kitabı’nın 
güncellenmiş bilgileri de 
içeren ikinci baskısı ya-
pılmış olup, uluslararası 
seyahate çıkacak olanlara 
dağıtılmaya başlanacak-
tır. Kitap, seyahatte sağ-
lık riskleri ve önlemleri, 
yaptırılması gereken aşı-
lar ve ülkelere göre sağ-
lık risklerinden oluşan 4 
bölümden oluşuyor" diye 
konuştu.

           Anadolu Ajansı

Emniyet Genel Müdürü Başkomiser Hristo Terziyski, 
Kırcaali Emniyeti’nin faaliyet raporunu dinledi

İçişleri Bakanlığına 
bağlı Emniyet Ge -
nel Müdürlüğü Mü-
dür ü  Başkom i se r 
Hristo Terziyski, Kır-
caali Bölge Emniyet 
Müdürlüğü’nde ger-
çekleşen önceki dö-
neme ilişkin faaliyet 
raporunun tanıtıldığı 
toplantıda hazır bulun-
du. Toplantıda ayrıca 
Sınır Polisi Genel Mü-
dür Yardımcısı Kıdemli 
Komiser Yotko Andre-
ev, Kırcaali Valisi İliya 
İliev, Kırcaali İl Savcısı 
Jelyazko Stefanov, Kır-
caali İdari Mahkeme 
Başkanı Viktor Atana-
sov ve Milli Güvenlik 
İlçe Müdürü Georgi 
Angelov da hazır bu-
lundu. 
Başkomiser Hr is -

to Terziyski, “Kırca-
al i  Bölge Emniyet 
Müdürlüğü’nün faali-
yetinde olumlu eğilim-
ler mevcut ve bu da 
kalıcı sonuçlar elde 
eden çalışan bir kurum 
olduğunu ve iyi bir not 
verilmesini hak ettiğini 
gösteriyor” dedi. Tüke-
tim etiketleri olmayan 
malların dağıtımıyla 
mücadelenin iyileşti-
rilmesine vurgu yapa-

rak, Kırcaali ilinin kilit 
konumunu dikkate ala-
rak polis çalışmalarını 
yasadışı göç problemi-
nin üstünde yoğunlaş-
tırması öncelik olduğu-
nun altını çizdi. 
Müdürlüğün faaliyeti-

ne ilişkin rapor Bölge 
Emniyet Müdürü Kı-
demli Komiser Vent-
sislav Momçilov tara-
fından tanıtıldı.
Müdür, son yıllar-

da tespit edilen Kır-
caali Bölge Emniyet 
Müdürlüğü’nün görev 
alanı kapsamında iş-
lenen suçların yo -
ğunluğunun azalması 

eğiliminin 2015 yılın-
da da devam ettiğini 
kaydetti. Rapora göre 
kayıtlı krimine suçlar 
844 olup, yüzde 2,5 
oranında azalma var. 
505 suçun faili açık-
lanmış olup, belirle-
nen suçlar 94 daha 
fazladır. Suç faillerinin 
açıklandığı suç olayla-
rı yüzde 59,8 oranında 
olup, önceki yıla kıyas-
la yüzde 12 oranında 
artış gözleniyor. Kri-
mine suçların toplam 
sayısından 413’ü mala 
karşı işlenen suçlardır. 
Aynı dönemde hırsızlık 
olaylarında yüzde 10,6 

oranında azalma var.
26 tane siyah ve renk-

li metal hırsızlığı olayı 
kayıt edildiği anlaşılı-
yor. Soygunculuk olay-
larında azalma eğilimi 
devam ediyor. Sokak-
larda yapılan soygun-
ların sayısı daha çok. 
Kişilere karşı işlenen 
suç oranı yüzde 5 olup, 
oldukça düşük.
Uyuşturucu madde-

lerle ilgili kayıtlı suç 47 
olup, üç misli artış göz-
leniyor. Rapordan ayrı-
ca 108 ekonomik suç 
işlendiği anlaşılıyor. 
         Kırcaali Haber

Büyükelçi Süleyman Gökçe: 
”Terörizmi Türkiye’den daha 
iyi bilen başka bir ülke yok”

kelçi, ülkenin gerçekten 
çok zor günler geçirdi-
ğini ifade ederek, terörle 
mücadele yöntemleri ol-
duğuna dair kesin kana-
at getirdi. 
Gökçe, “Son altı ayda 

Türkiye’de altı terör sal-
dırısı gerçekleştirildi. 
Onların bir kısmı PKK, 
diğerleri ise İŞİD terör 
örgütü tarafından ger-
çekleştirildi. Bu tür sal-
dırıların büyük bir bölü-
münün önünü kestiğimi-
zi söyleyebilirim, onlar 
durduruldu, üstesinden 
gelindi” dedi. 
Süleyman Gökçe, “Te-

rörle mücadele yöntem-
leri var. Fakat terörle 
mücadelede temel yön-
temlerden biri uluslarara-
sı işbirliği ve destek ve-
rilmesidir. Sizin ve bizim 
teröristlerimiz gibi bir ay-
rım söz konusu olamaz, 
çünkü bu şekilde güven-
lik sorunu oluşturuluyor. 
Başka önemli bir şey de, 
güvenlik ve özgürlük ara-
sında denge sağlanma-
sı gereklidir. Bu Türkiye 
dahil, her bir demokratik 
ülke için başarılması zor 
olan bir şeydir” diye yo-
rumda bulundu. 
Terörizmi Türkiye’den 

daha iyi bilen başka bir 
ülke olmadığını ifade 
eden Büyükelçi, “Bizim 
kadar terörizmi iyi bilen 
dünyada başka bir ülke 
yok. Terörizmle mücade-
lenin ne kadar zor bir şey 
olduğunu çok iyi biliriz. 
Terörizmle mücadeleden 
bahsettiğimizde şunu 
da söylemem gerekir ki, 
bu mücadele ile birlikte 
temel insan hakları ve 

özgürlüklerinin nasıl ko-
runduğunu daha iyi bilen 
başka bir ülke de yoktur” 
diye kaydetti. 
Türkiye Cumhurbaşka-

nı Recep Tayyip Erdo-
ğan, daha önce ülkesinin 
Zaventem Havaalanı’nda 
vücuduna patlayıcı mad-
de bağlayarak kendisini 
havaya uçuran İbrahim 
El Bakraui’yi iki kez geri 
gönderildiğini duyurması 
üzerine Türkiye ile Bel-
çika arasındaki iletişim-
de sorun olup olmadığı 
sorusuna Gökçe şöyle 
yanıt verdi: “Brüksel’de-
ki terör saldırılarından 
dolayı üzüntü duyduğu-
mu ifade etmek isterim, 
çok yazık oldu. Sorum-
luluk söz konusuysa, 
biz kesinlikle sorumlu 
değiliz. Bu belli bir şey. 
Fakat sorumlu aramak 
soruna çözüm değildir. 
Önemli olan gerçeğin 
açığa çıkmasıdır. 2011 
yılından bu yana Türki-
ye 128 ülkeden yakla-
şık 39 bin kişiye ülkeye 
giriş yasağı koydu. 95 
ülkeden yaklaşık 3500 
kişi ülkelerine geri gön-
derildi. Bu kişiler bizim 
elimizdeki veri tabanına 
göre yabancı uyruklu 
teröristler veya çeşitli 
sebeplerden dolayı şüp-
heli şahıslardır. Söz ko-
nusu sadece İbrahim El 
Bakraui değil. Paris’teki 
saldırılarda yer alan bir 
şahıs da daha önce Tür-
kiye tarafından geri gön-
derilen biriydi ve Fransız 
makamları da bundan 
haberdar edildi. İbrahim 
El Bakraui’yi ise geçen 
yıl iki kez Hollanda’ya 
geri gönderilmişti”. 

1. sayfadan devam
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КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
BRTK Temsilcileri Ankara’da Üç Bakanı Ziyaret Ettiler 

Balkan Rumeli Türkleri Kon-
federasyonu (BRTK) Başkanı 
Zürfettin Hacıoğlu Konfede-
rasyon Yönetim Kurulu, Kon-
federasyona bağlı Federasyon 

Başkanları ve Dernek Başkan-
larıyla birlikte Türkiye’nin 64. 
Hükümetindeki Balkan Türkü 
üç Bakanı ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Mehmet Müez-
zinoğlu, Aile Ve Sosyal Politika-
lar Bakanı Sema Ramazanoğ-
lu ve Milli Eğitim Bakanı Nabi 
Avcı’yı ziyaret eden BRTK, 36 
ilde örgütlenen Türkiye’nin en 
büyük STK’sı olan Balkan Ru-
meli Türkleri Konfederasyonu 
(BRTK) 9 federasyon 171 der-
nek ve şubeden oluşmaktadır.

Balkan Rumeli Türkleri Kon-
federasyonu Başkanı Zürfettin 
Hacıoğlu, Akdeniz Balkan Türk-
leri Federasyonu Başkanı Mük-
remin Duygun, Atalay Özer, 
Selçuk Kurtsatar, Eskişehir 
Muhacir Dernekleri Federasyon 
Başkanı Zihni Çalışkan, Recep 
Demir, İsmail Koca ve Ahmet 
Bacak Edirne Balkan Türkleri 
Federasyonu Başkanı Nedim 
Dönmez, İzzet Atlunbaş, Olcay 
Özgan, Bilgin İnceoğlu, Sezai 

Onaran, Şevki Kurtuluş, Bursa 
Balkan Türkleri Göçmen Ve 
Mülteci Dernekleri Federasyo-
nu Başkanı Yüksel Özkan, İs-
mail Selimoğlu ve bağlı dernek 

başkanları Sakarya Dış Türkler 
ve Akraba Toplulukları Fede-
rasyonu Başkanı Burhanettin 
Çalışkan, Şaban Koludra, Be-
sim Boncuk, Naci Kıral, Ege 
Balkan Türkleri Federasyonu 
Başkanı Hüseyin Kocaman, Ali 
Sert, İzmir Balkan Göçmenle-
ri Federasyonu Başkan Vekili 
Bahattin Kılıç ve bağlı Dernek 
Başkanları, Ege Balkan Rumeli 
Türkleri Federasyonu Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve bağlı Dernek 
Başkanları, İstanbul Rumeli 
Balkan Dernekleri Federasyo-
nu Yönetim Kurulu Üyelerinin 
katıldığı ziyaretlerin ilki Sağlık 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 
ile Hekim Evinde gerçekleşti. 

Sonrasında Ankara Hekim 
Evi’nden Kızılay Güvenpark’a 
kadar yürüyerek, Ankara'da 
saldırının yapıldığı yere gidip 
teröre karşı net bir mesaj veril-
di. Burada patlamanın olduğu 
alanda dualar edilip karanfiller 
bırakıldı ve teröre karşı birlik 

beraberlik mesajı verildi. Bu 
ziyaret Balkan Rumeli Türkleri 
Konfederasyonu temsilcileri, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletine 
başsağlığı dileğinde bulundu, 

Cumhuriyete olan sadakatin 
iletildiği ve sadece terörün ko-
nuşulduğu bir ziyaret gerçek-
leştirildi.

BRTK Başkanı Zürfettin Ha-
cıoğlu Konfederasyon Yönetim 
Kurulu, Konfederasyona bağlı 
Federasyon Başkanları ve Der-
nek Başkanlarıyla birlikte daha 
sonra Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Sema Ramazanoğlu zi-
yaret edildi.

Ziyarette Balkanlarda yaşayan 
gençlerin, kadınların ve ailelerin 
sorunları ile ilgili yapılacak pro-
jelerde birlikte çalışmak teklif 
edildi. 

Bakan Sema Ramazanoğlu 
yurt dışında açmayı düşündük-
leri bakanlık temsilciliklerinden 
ilkini Almanya’da açtıklarını ve 
benzerlerini Balkan ülkeleriyle 
Avrupa ülkelerine açarak gur-
betteki Türk ailelerine yardımcı 
olmayı planladıklarını belirtti. 
Bakan Ramazanoğlu açtıkları 
temsilciliklerle aile, göçmen ve 

parçalanmış aileler konusunda 
çalışacaklarını belirtti. Olumlu 
bir havada geçen ziyaret iyi di-
lek ve temennilerinden sonra, 
teröre karşı birlik beraberlik 
mesajı verildi.

Daha sonra Milli Eğitim Baka-
nı Nabi Avcı ile görüşüldü. 

Balkan TV’nin yayına alınma-
sı ile ilgili takip edilecek yoğun 
görüşülmesinden sonra, Bal-
kanlardaki Türk soyluların din 
eğitimi ve dil eğitimi konusun-
daki sıkıntılar ve çözüm yolları 
üzerinde yoğunlaşan toplantı 
konuları gelecekte Bakanlık ile 
Konfederasyon arasında kuru-

lacak bir proje ekibiyle yapıla-
bilecekler konuşuldu.
Konfederasyon temsilc i -

leri, Türkiye’nin başındaki 
belalar ve şerlerin defi için 
alınacak kararlarda Türkiye 
Cumhuriyeti’nin arkasında ol-
duklarını beyan ettiler.
BRTK Başkanı Zürfettin Ha-

cıoğlu, “Ankara’da meydana 
gelen bombalı terör saldırı-
sında hayatını kaybeden 35 
canımız için dua ve teröre la-
net okunarak birlik beraberlik 
mesajı verildi” dedi.
                     Kırcaali Haber

85’lik Şahsiye Nineye 
Hatim Töreni Yapıldı
Blagoevgrad (Yukarıcuma) 

iline bağlı Yakoruda’nın Çerna 
Mesta köyünde Kur'an-ı Kerim’i 
hatim indiren Şahsiye Rıdje-
va için hatim töreni düzenlen-

di. Şahsiye nine 85 yaşında 
Kur'an-ı Kerim’i okumayı öğre-
nerek, hatmetmeyi başardı. 

Hatim törenini Blagoevgrad 
Bölge Müftüsü Aydın Muham-
med ve Bölge Müftü Vekili Ali 
Hoca şereflendirdiler.

Müftü Aydın Muhammed, Şah-
siye nineyi şu sözlerle tebrik 
etti:”Bugün bizim bir din karde-
şimiz bir kez daha ilim öğren-

menin yaşı ve sınırı olmadı-
ğını kanıtladı. Kendisinin yeni 
nesil gençlere örnek olmasını 
Rabbim’den niyaz ederim”. 

Ali Hoca yaptığı konuşmasın-
da Kur 'an- ı 
Ker im’in İs-
lam dinindeki 
yeri ve önemi 
hakkında bilgi 
vererek, Müs-
lümanlar tara-
fından okun-
masının ve 
Kuran’a göre 
amel etmele-
rinin önemini 
belirtti.

Törenin so-
nunda Baş -

müftülük temsilcileri Şahsiye 
nineyi büyük başarısı için tebrik 
ederek, mütevazi hediyelerde 
bulundular ve hayırlı uzun ömür-
ler dilediler. 

Şahsiye Rıdjeva, hatim prog-
ramını köy bayramı olarak kabul 
eden komşuları tarafından da 
çeşitli hediyeler aldı.

                      Kırcaali Haber


