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Kırcaali’de Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Ömer Lütf i Kültür Derne-
ği ve Türk Kültür ve Sanat 
Derneği’nin (TÜRKSAD) ortak 
organizasyonuyla 23 Nisan 
Türkiye Cumhuriyeti Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
Kırcaali’de coşkuyla kutlandı.
Programda Ömer Lütfi Kültür 

Derneği’nin çatısı altında Yük-
sel Esen ve Sebahat Necib’in 
yönetmenliğinde faaliyet gös-
teren Çocuk Folklor Ekibi, 
Kırcaali Türk Halkoyunları ve 

Türküleri Ekibi ve Sürpriz Mo-
dern Dans Grubu’nun sundu-
ğu Rumeli oyunları ve modern 
dansların yanı sıra derneğin 
solistleri de türküler ve şarkı-
lar söyledi. Kırcaali Belediye 
Kültür Merkezi salonunu tıklım 
tıklım dolduran muhteşem kon-
seri tüm bölgeden yaklaşık 500 
kişi izledi. Onların arasında pek 
çok küçük çocuklarla gelen iz-
leyiciler de vardı. 
Konsere teşrif eden konuklar 

arasında T.C. Filibe Konsolo-
su Murat Muhaciroğlu, Kırca-
ali Milletvekili Şabanali Ahmet, 

Kırcaali Belediye Başkanı Ha-
san Azis, Balkan Rumeli Türk-
leri Konfederasyonu Başkanı 
Zürfettin Hacıoğlu, Edirne Bal-
kan Türkleri Federasyonu Ge-
nel Başkanı Nedim Dönmez ve 
Batı Trakya Türk Öğretmenler 
Birliği Başkanı Sami Ali Tora-
man hazır bulundu. 
Konser programı Kırcaali Türk 

Halkoyunları ve Türküleri Eki-
bi’ndeki gençlerin sergilediği 
zeybek dansıyla başladı. Ardın-
dan aynı ekip kızları Cebelli Kız 
dansını sundular. Ayrıca Çocuk 
Folklor Ekibi minikleri de hal-

Resmiye MÜMÜN

koyunlarıyla programda yer 
aldı. Folklor ekipleri muhte-
şem gösterileriyle bir kez daha 
Kırcaalilerin gönlünü fethetti. 
Bu yılki 23 Nisan konserinde 

Kırcaali Türk Halkoyunları ve 
Türküleri Ekibi yeni bir Rodop 
halkoyunu, Sürpriz Modern 
Dans Grubu da yeni bir mo-
dern dans sergileyerek izleyi-
cilerin beğenisini topladılar. 
Ömer Lütfi Derneği’nin kon-

serinde ilk defa sahne alan 
minik Alara kendi girişimiyle 
hazırladığı modern bir dans 
gösterisiyle bol bol alkış aldı. 
Çocuk Bayramı konserinde 

Ömer Lütfi Kültür Derneğinin 
sevilen solistlerinden Behiye 
Ahmet, Tolga Hasan ve Bay-
ram Bayram’dan başka yeni 
küçük ses yetenekleri Ferişte 
Sali, Çağla Birol, Duygu Şa-
ban, Aysun Ahmet ve ayrıca 

Buket Üçlüsü de ilk defa sah-
ne aldılar. Tüm solistler muh-
teşem türkü ve şarkı perfor-
manslarıyla izleyicilere keyifli 
anlar yaşatarak büyük beğeni 
kazandılar. 
Programın sonunda organi-

zatörlere ve folklor ekiplerine 
Filibe Başkonsolosluğu, Bele-
diye Başkanı Hasan Azis, Hak 
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
İlçe Teşkilatı ve HÖH Gençlik 
Kolları İl Teşkilatı, Sorumluluk, 
Özgürlük ve Hoşgörü İçin De-
mokratlar (DOST) Partisi Ge-
nel Başkanı Lütfi Mestan ve 
Yunanistan Batı Trakya Türk 
Öğretmenler Birliği tarafından 
birer sepet çiçek sunuldu. 
Çocuk Bayramı kutlaması 

tüm çocukların sahnede Hayat 
Bayram Olsa şarkısını hep be-
raber okumalarıyla son buldu.

Bursa, Kırcaali ile kardeşlik 
anlaşmasını dondurdu

Bursa Osmangazi Belediyesi 
tarafından Kırcaali Belediyesine 
gönderilen bir yazıyla, iki beledi-
ye arasında imzalanan kardeşlik 
protokolünün dondurulma kararı 
alındığı bildiriliyor. 

Aynı belediye Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) tarafından 
temsil edilen ve kardeşlik proto-
kolü imzalanmış Bulgaristan’da-
ki diğer belediyeler ile de kar-
deşlik protokollerini dondurdu. 

İstanbul Gaziosmanpaşa Bele-
diyesi de Kırcaali Belediyesi ile 

imzaladığı kardeşlik protokolü-
nü dondurduğu öğrenildi. 

Kırcaali Haber gazetesinin al-

dığı bilgiye göre 
Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi de 
HÖH’lü tüm Bele-
diyeler ile kardeş-
lik anlaşmalarını 
dondurmuştur. 

Ö n ü m ü z d e k i 
günlerde diğer 
belediyelerin de 
Bulgaristan’daki 
tüm HÖH’lü Bele-

diyeler ile kardeşlik anlaşmala-
rının durdurulması bekleniyor.

Filibe Başkonsolosluğu’nda 
23 Nisan Kutlaması 

Türkiye Cumhuriyeti Fi-
libe Başkonsolosluğu’nda 
23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı kut-

landı. Başkonsolosluk re-
zidansında yapılan kutla-
maya (Plovdiv) Filibe’deki 
çeşitli okullardan yaklaşık 
50 öğrenci katıldı.

Etkinlikte öğrenciler 
Türkçe ve Bulgarca şiirler 

okudu ve şarkılar söyledi. 
Sihirbaz ve animatörler ta-
rafından yapılan gösteriler, 
çocuklar tarafından ilgiyle 

takip edildi.
Filibe Başkonsolosluğu 

Konsolosu Murat Muhacı-
roğlu, kutlama bitiminde, 
tüm çocuklara birer hediye 
paketi takdim etti.

               Kırcaali Haber
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Mineralni Bani Belediye Meclisi, 2015 Yılı 
Turizm Programı raporunu kabul etti
Haskovo (Hasköy) iline 

bağlı Mineralni Bani (Me-
riçler) Belediye Meclisi 
son oturumunda 2015 Yılı 
Turizm Programını Ger-
çekleştirme Raporunu 
kabul etti. Program, Be-
lediyenin 2014-2020 Tu-
rizm Gelişim Stratejisi’nin 
bazı stratejik hedefleri 
doğrultusunda sürdürüle-
bilir turizmin gelişimi için 
ortam yaratacak faaliyet-
lerin gerçekleştirilmesine 
yöneliktir. 
Rapordan programın 

içerdiği faaliyetlerin Be-
lediye Gelişim Planı’nın 
uygulanması ile doğru-
dan bağlantılı olduğu an-
laşıldı. Raporlama döne-
minde Turizmi Geliştirme 
Danışma Konseyi aktif 
olarak çalıştı. Turizmin 
gelişimini ilgilendiren ko-
nular ve problemler ele 
alınıp, çözümler önerildi-
ği iki konsey toplantısı ve 
birçok gayri resmi toplan-
tılar gerçekleştirildi. Bu 

görüşmelerin sonucunda 
Yerel Turizm Derneği ku-
rulması kararı alındı. Mi-
neraltur Turizm Derneği 
artık kuruldu ve şu anda 
dernek kütüğüne kayde-
dilmesi üzere mahkeme-
ye başvuruldu. 
Derneğin kurucuları 

otelciler, restorancılar, 

belediye çalışanları ve 
başka bireyler olmak 
üzere turizm sektörünün 
23 yerli temsilcisidir. Der-
neğin temel amacı üyeler 
arasında işbirliği için iyi 
bir ortam oluşturulması 
ve ilçede turizm sektö-
rünün gelişimine yönelik 
fikirlerin ortaklaşa olarak 

gerçekleştirilmesinin yanı 
sıra AB programlarınca 
finanse edilecek proje 
başvurularında bulunul-
masıdır. 
2015 yılında ilçe dahi-

linde bulunan 3 yemek 
ve eğlence mekanları 
yeniden sınıflandırıldı. 7 
yemek ve eğlence me-

kanı, yeni inşa edilen ve 
yeniden yapılandırılan 13 
konaklama tesisinin sı-
nıflandırılması ve belge-
lendirilmesi yapıldı. Ko-
naklama tesisleri 2 otel, 
3 aile oteli, 4 misafir evi, 
1 yurt ve misafir odaları 
bulunan 3 yapıdır. Konak-
lama tesislerinin açılışı il-
çede yatak kapasitesinin 
212’ye yükselmesine yol 
açtı. Yıllık programda tah-
min edilen yatakların sa-
yısından 83 daha fazladır. 
Raporlama döneminde 

belediyenin reklam faa-

liyeti oldukça yüksek bir 
seviyedeydi. Belediye 
web sitesinin tüm ziya-
retçileri maden suyunun 
nitelikleri ve şifa özellik-
leri, kültürel ve doğal gü-
zellikler, ekolojik yollar ve 
onların güzergahları, ko-
naklama tesisleri, yemek 
ve eğlence mekanları, 
misafirler için düzenlenen 
kültürel etkinlikler ve baş-
ka türden ilçede sunulan 
turizm hizmetleri hakkın-
da tam bilgi bulabilir. 
           Kırcaali Haber

Bulgaristan'ın 
Sanal Güvenliği

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, 
Bulgaristan'a yapılan sanal saldırıların terör örgütleri 
tarafından yapıldığını söyledi.

Başkanlık ettiği Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplan-
tısının ardından açıklama yapan Plevneliev, "Bulga-
ristan sürekli olarak sanal saldırılarına maruz kalıyor. 
Bu tehditler uluslararası terör örgütlerinden geliyor, 
milli güvenlik savunmamız buna karşılık veriyor ve 
vermelidir" dedi.

Başlıca tehditlerin suç örgütleri, uluslararası terör 

örgütleri ve teröre dayalı rejimlerden geldiğini belirten 
Plevneliev, saldırı düzenlenen yerler arasında "kritik 
altyapı tesisleri, bankalar, havaalanları ve devlet ile 
özel kurumların" olduğunu ifade etti.

Vatandaşlara ait bilgilerin yer aldığı veri tabanla-
rından sızıntı tespit edildiğini itiraf eden Plevneliev, 
bazı sanal saldırılarda var olan internet sayfalarının 
içeriğinin yerine sahte içerik yerleştirildiğini duyurdu.

Plevneliev, yapılan sanal saldırıların amacının yerel 
ve yabancı şirketleri finansal zarara uğratmak oldu-
ğunu ileri sürdü.

Normal diyaloğa geri dönüş
Başbakan Boyko Borisov, MGK toplantısının ardın-

dan yaptığı açıklamada, çağımızın sanal tehditleri 
karşısında başlıca istihbarat kuruluşlarının çalışma 
tarzlarını gözden geçirdiklerini söyledi.

"Kendi başımıza güvenlik sistemlerimizi savun-
mak zorundayız" ifadesini kullanan Borisov, "Büyük 
istihbarat kuruluşları dahi, sanal ortamındaki olası 
saldırıları önlemek üzere, sıradan daktiloyla tutanak 
hazırlama tarzına geri döndü" diye konuştu.

Borisov, "Bu alanda hiç kimse çıkıp da 'ben güven-
deyim' diyemez" dedi ve teknolojilerin zamanla ya-
rıştığını ve sürekli olarak kendilerini geliştirdiklerini 
belirtti.

Toplantıda, sanal saldırılara karşı süren mücadele-
de kullanılan teçhizatın teknolojik ömrünün tükendiği 
ve denetim alanındaki uzmanların çalışmalarında ye-
tersiz kaldığına dair fikir birliğine varıldı.

Filibe'de Sensata Şirketi Fabrika Açtı
Otomotiv yan sanayi-

nin lider şirketlerinden 
ve sensor teknoloji, 
elektronik koruma ve 
kontrol alanlarında ye-
nilikçi şirketlerden biri 
olan Amerikan Sensa-
ta Technologies şirketi 
Bulgaristan’da üçüncü 
fabrikasını açtı. Maritsa 
sanayi bölgesinde ko-
numlanmış olan fabrika 
68 000 metre kare bü-
yüklüğünde ve basınç 
sensorları üretecek.
Yatırım tutarının 80 mil 

yon Bulgar Levası oldu-
ğu açıklanmaktadır ve 
önümüzdeki iki yıl içeri-

sinde 1200 kişiye istih-
dam imkanı yaratılması 
beklenmektedir.

Sensata şirketi, Bulga-
ristan piyasasına 2011 
yılında Belçika şirketi 
Sensor – Nite’i olarak 
girmiştir. Sensata’nın 
Botevgrad’taki fabri-
kası, Volkswagen, Da-
imler, Volvo, Fiat ve 
General Motors için ısı 
sensorları üretmektedir. 
Şirketin Botevgrad’taki 
fabrikasında ve Sof-
ya’daki iş merkezinde 
1850 kişi istihdam edil-
mektedir.
           Kırcaali Haber

Başsavcı Mehmet Akarca, Cuma Camii’ni ziyaret etti 
Bulgaristan’a iki gün-

lük resmi ziyareti kap-
samında Türkiye Yar-
gıtay Cumhuriyet Baş-
savcısı Mehmet Akarca 
ve beraberindeki heyet 
Plovdiv (Filibe) şehrinin 
merkezinde bulunan 
Cuma Camii olarak da 
bilinen Murat Hüdaven-
digar Camii’ni ziyaret 
ettiler. 
Konukları karşılayan 

Bölge Müftüsü Taner 
Veli, onları caminin ta-
rihiyle tanıştırdı. Kısa 
süren görüşmenin so-
nunda Bölge Müftüsü 
üst düzey konuğuna 

1878-2012 dönemin-
de Başmüftülük kuru-

munun tarihine ilişkin 
“Bulgaristan’da Baş-

müftülük Tarihi” isimli iki 
ciltlik kitabı hediye etti. 
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Kırcaali-Gümülcine kavuşması
Balkanlardak i  Ro -

dop Dağlarının ayırdığı 
Yunanistan’ın Gümülcine 
ve Bulgaristan’ın Kırcaali 
kentleri aralarındaki sınır 

kapısının 68 yıl sonra 
açılmasıyla tekrar bu-
luştu. İki kent arasındaki 
sosyal ve kültürel alışve-
rişin mimarı öğretmenler 
olmuş. Yeniden buluşan 
iki farklı ülkenin Türkleri 
üzerinde iki devletin fark-
lı azınlık politikasının iz-
lerini görmek mümkün.
Balkanlardaki Türkler-

den bahsedince hep iki 
kentin ismi öne çıkar: 
Gümülcine ve Kırcaali
Bu iki kent de Türk-

lerin yoğun olarak ya-
şadığı yerler. Gümül-
cine Yunanistan’ın ku-
zeyinde, Kırcaali ise 
Bulgaristan’ın güneyin-
de. Balkan Savaşları 
sonrasında çizilen sınır, 
Türkleri tam ortadan 
ikiye bölmüş. Aralarına 
Rodop Dağları girmiş. 
1912 yılında Osmanlı 
topraklarından kopsalar 
da, farklı ülkelerin top-
raklarında yer alsalar 
da iki kentteki Türklerin 
iç içelikleri 1945’e kadar 
hep devam etmiş.
1945 yılındaysa iki kent 

arasında ilişki bıçak gibi 
kesildi. 1945 yılında 
Bulgaristan’da iktidara 
gelen komünist iktidar 
iki kenti birbirine bağ-
layan Makas sınır kapı-
sını kapattı. Aralarında 
akrabalıklar da olan iki 
tarafta kalan Türkler, on 
yıllar boyunca birbirlerin-
den koptu. 2013 yılının 9 
Eylül’ünde, yani kapının 
kapanışının 68. yılında 
Makas sınır kapısı yeni-
den açıldı. Her iki ülkenin 
yeni yaptığı yollarla iki 
kent arasındaki mesafe 
karayolu ile 45 dakikaya 
düştü.
Yaklaşık 70 yıldır bir-

birinden ayrı olan Türk-

ler in sınır kapısının 
açılmasından ardından 
yaşadıkları karşılaşmayı 
izlemek için Gümülcine 
ve Kırcaali’nin yolunu 

tuttuk.
Önce ticaret
Her yeni sınır kapısı-

nın açılmasının ardın-
dan yaşananlar burada 
da kendini göstermiş, 
önce ticaret başlamış. 
İki ülke arasındaki gelir 
farklılığı Bulgaristan’ı, 
Yunanistan’a göre daha 
ucuz kıldığı için Kırcaali 
köy pazarları, marketle-
ri güneyden gelenlerin 
hafta sonu uğrak yer-
leri olmuş. Akaryakıtın 
Bulgaristan’da ucuz ol-
ması Gümülcüne’den 
gelenlerin depolarını 
doldurup ülkelerine dön-
mesini sağlamış. Sınır 
kapısından geçişin üç 
buçuk tonluk araç ve 
yük sınırlaması getir-
mesi Bulgaristan’dan 
şimdilik yüksek hacimli 
mal getirilmesine engel. 
Bulgaristan’da kereste-
nin ve inşaat malzeme-
lerinin ucuz oluşu az da 
olsa bazı Türk girişim-
cilerini ticaret yapmaya 
itmiş. Her iki ülkenin de 
en düşük gelirli kesimle-
rini Türklerin oluşturma-
sı, girişimci azlığı, ye-
terli sermaye birikiminin 
olmaması büyük çaplı 
ticaret adımlarını sınırla-
mış. Kırcaalili Türklerin 
yazları günübirlik Gümül-
cine sahilleri seyahatleri 
de Gümülcinelilere para 
bırakmaya başlamış. İki 
ülkedeki Türkler arasın-
da alışveriş sadece ti-
caretle sınırlı kalmamış. 
Her iki tarafta da kültürel 
ve sosyal alışverişi can-
landıran kesimler var.
İlk temas öğretmen-

lerden
Gümülcine’deki Batı 

Trakya Türk Öğretmenler 
Birliği 1936 yılında kuru-

lan bir dernek. Başkan-
lığını Sami Ali Toraman 
yürütüyor. Toraman, sınır 
kapısının açılmasının ar-
dından en yoğun iletişimi 

eğitim camiasının yürüt-
tüğünü söylüyor. Lozan 
Anlaşması’nın getirdi-
ği olanaklar sayesinde 
Yunanistan’daki Türk 
azınlık ana dilde eğitim 
yapabiliyor. Bulgaris-
tan’dakiler ise bu hak-
tan mahrum. Toraman 
öğretmenlerin buluşma-
sındaki ilk konunun ana 
dilde eğitim olduğunu 
söylüyor:
“Biz oranın öğretmen 

kesimi ile tanıştık. Ora-
da Türk olup da Türk-

çe ders yapamayan 
öğretmenlerle tanıştık. 
Bulgaristan’da ana dilde 
eğitimde sıkıntı var. Ana 
dilde eğitimin faydaları, 
neden anadilde eğitim 
alınmalı konulu paneller 
düzenledik. Ana dilin yal-
nız konuşma dili olmadı-
ğını, yazı dili olduğunu, 
ana dile çıkarılan engel-
leri konuştuk.”
Her yıl 24 Kasım Öğ-

retmenler Günü’ndeki 
buluşmaları, her iki taraf-
tan yazarların yazdıkları 

kitapların ortak tanıtım 
günleri, ortak konser-
ler, geceler takip etmiş. 
Bu buluşmalarda orta-
ya çıkan bir gerçek ise 
Türkçenin günlük hayat-
taki kullanımı konusun-
da ciddi farklar olduğu. 
Toraman’ın gözlemi Bul-
garistan Türklerindeki 
ürkeklik olmuş:
“Türkçeyi ve Türklük-

ler ini öne çıkarmak-
tan ürküyorlardı. Kendi 
aralarında Bulgarca 
konuşuyorlardı. Biz git-
t iğimiz zaman sanki 
Gümülcine’nin bir ma-
hallesinde gibi kendileri-
ni hissetmeye başladılar. 
Bizim gidişimiz müthiş 
bir etkileşim oldu, cesa-
ret moral kaynağı oldu. 
Dört ayrı ortak kitap ta-
nıtımı yaptık. Katılım her 
seferinde arttı.”
Sami Ali Toraman, Bul-

garistan’daki Türklerin 
kimliği ikinci plana attı-
ğını gözlemlediğini de 
söylüyor:
“Komünizmin faydası 

da olmuş, eğitimsiz in-
san neredeyse yok. Bu-
rada eğitim engellenme-
ye çalışılırken orada en 
ücra köylere okullar ku-
rulmuş. Burada bir Türk 
ile Yunanlının evlenmesi 
binde bir ise orada daha 
çok evlenmeler olmuş. 
Bu eğitim onları entelek-

tüel yapabilmiş. Onlara 
kimliği ikinci plana at-
masını öğretmiş. Enteg-
rasyonu biraz geçmişler 
gibi.”
Toraman’ın b i r  d i -

ğ e r  g ö z l e m i  d e 
Bulgaristan’da Türkçe 
kitap okuma oranının 
arttığı ve yavaş yavaş 
kabuklarını kırmaya baş-
ladıkları şeklinde.
Gümülcine’den görü-

nen Kırcaali bu şekilde. 
Peki 70 yıl sonraki kar-
şılaşmaya ilişkin Bul-

garistan yani Kırcaali 
cephesinin gözlemleri 
neler? Bu sorunun yanı-
tı için de Filibe Üniversi-
tesi öğretim üyesi olan, 
aynı zamanda da Gü-
ney Bulgaristan Türkçe 
Öğretmenleri Dernek 
Başkanı Doçent Doktor 
Harun Bekir ile konuş-
tuk. Kırcaali’de yaşayan 
Bekir, Gümülcineli eğitim 
camiası ile iç içe. Karşı-
lıklı yapılan panellere ka-
tılan ve ciddi bir kültürel 
bir alışverişin olduğunu 
düşünen Bekir, ana dil-
de eğitim konusunda iki 
ülke arasındaki yapısal 
farklılığa dikkat çekiyor:
“Okullar farklı statüde. 

Onların Lozan Anlaş-
ması ile sahip oldukları 
azınlık okulları var, bizde 
azınlık okulları yok. Or-
tak sorunlar olarak, kitap 
eksikliği, öğrencilerin ye-
terince ana dilde eğitim 
alınamaması sayılabilir.”
Harun Bekir, iki toplu-

mun farklı şekillenme-
sinde iki devletin farklı 
azınlık politikaları yattığı 
görüşünde:
“Dışa kapalı bir toplum-

sa iletişim dili daha çok 
Türkçe oluyor. Bulgaris-
tan’daki Türk toplumu 
Yunanistan’daki Türk 
toplumu kadar içe kapalı 
değil. Diğer etnik grup-
larla, devletin kurumları 

ile daha çok iletişim içe-
risinde. Buradaki Türkler, 
Yunanistan’a göre daha 
entegre. Orada bu kadar 
entegre değiller. Bu du-
rum toplumun isteği ile 
şekillenmemiş. Onların 
entegre olmalarına dev-
let izin vermemiş, enteg-
re olmalarını istememiş. 
Bu durumda Yunanis-
tan’daki Türklerde kim-
liklerine daha çok sahip 
çıkma refleksi çıkmış. 
Buradaki toplum daha 
entegre olmuş desek de 

bazı değerlerini kaybet-
me eğilimi de var.”
Harun Bekir, geçmişte 

Yunanistan’ın Türkleri 
silme, Bulgaristan’ın ise 
asimile etme çabası için-
de politikalar yürüttüğü-
nü söylüyor:
“Oradaki Türk top -

l u m u n u n  L o z a n 
Anlaşması’ndan kaynak-
lanan bir statüsü var. O 
statü içerisinde oradaki 
devlet ve toplum onları 
yabancı unsur gibi görü-
yor, devamlı baskı ve sı-
nırlamalarla oradaki Türk 
toplumunu devlet dışına 
itmek istiyor. İstihdamını 
sağlamıyor, engelliyor. 
Toplum oradan yok olsun 
diye. Burada ise geçmi-
şe baktığımızda devlet 
buradaki toplumu enteg-
re etmek hatta asimile 
etmek istiyordu. Önce 
buradaki azınlık okulları 
kapatıldı, Bulgar okulla-
rı ile birleştirildi. Aşama 
aşama gidildi Türklerin 
zorla isimlerinin değişti-
rilmesi artık zirveydi.”
Harun Bekir’e Bulgaris-

tan’daki Türklerin kendi 
aralarında Bulgarca ko-
nuşmasını da yagırga-
mamak gerekli:
“Bulgaristan’daki Türk-

lerin kendi aralarında 
Bulgarca konuşmalarını 
doğal kaşılamak lâzım. 
Eğitimini tamamen Bul-
garca almış bir kişi ken-
disini ifade etme gücünü 
Bulgarca da görüyor. 
Bunu da kötü görme-
mek lâzım, bir ülkede 
yaşadığımızda o ülke-
nin resmi dilini mutlaka 
bilmeniz gerekiyor. Türk 
toplumunun az olduğu 
yerde asimilasyon riski 
var ama Kırcaali gibi bir 
yerde çoğunluk olduğu 
yerde asimilasyondan 
bahsedilemez.”
G ü m ü l c i n e  v e 

Kırcaali’nin 70 yıllık ko-
puşunun ardından yeni-
den buluşmasının iki top-
lumun kanaat önderleri 
tarafından değerlendi-
rilmesi bu şekilde. Fark-
lılaşmalara rağmen iki 
taraftan da duyduğumuz 
ortak cümle aynı atasöz-
lerinin ve deyimlerin hâlâ 
iki tarafta da geçerliliğini 
koruduğu şeklinde. İki 
tarafın edebiyatı ile içli 
dışlı olan Sami Ali Tora-
man iki tarafın şairlerinin 
ortak kelimelerini de çı-
karmış:
“İki taraftan da hasret, 

ayrılık, özlem kelimele-
rini kullanmayan Rodop 
ve Arda’yı konu etmeyen 
bir tane şair yok.”

İrfan Bozan / Aljazeera
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Margarita 
Popova, Kırcaali’yi ziyaret etti 

Kırcaali’yi ziyaret eden 
Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı Margarita Popova, 
Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis ile gerçekleş-
tirdiği görüşmesinden he-
men sonra belediye şeref 
defterine şu sözleri yaz-
dı: “Sizler, güzel şehrimiz 
Kırcaali’nin tüm kıymetli 
vatandaşlarına tüm kal-
bimle huzur ve refah dolu 
bir yaşam dilerim! Birbiri-
mize muhtaç kalacağımız 
bir hayatımız olsun! Hep 
birlikte nice yıllara!”

Belediye Başkanı, Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı-
nı Belediye fuayesinde 
karşıladı. Müh. Azis, üst 
düzey konuğuna ilçe sı-
nırları dahilinde gerçek-
leştir ilen en kapsamlı 
çevre projesi olan Kuzey 
Arpezos Parkı maketini 
göstererek, projeyi tanıttı. 
Maketi seyreden Popova, 
projenin planlama ve ger-
çekleştirme aşamalarının 
yanı sıra şehrin tüm park 
alanlarının oluşturulması-
na ilgi gösterdi. 

Çalışma görüşmesin-
den önce Cumhurbaşka-
nı Yardımcısı ve Belediye 
Başkanı, Popova’nın ilgi 

göstermesi üzerine fuaye 
duvarında bulunan 1912 
yılından beri Kırcaali Be-
lediye Başkanlarının fo-
toğraflarının yer aldığı 
sergiyi izlediler. Bir saate 
yakın süren görüşmenin 
sonunda Popova, beledi-
ye şeref defterine duygu 
ve düşüncelerini yazarak 
defteri imzaladı ve “Bu 
mesaj Kırcaali’ye yakışı-
yor, hem kendimi de böyle 
hissediyorum. Herkes bu 
şehirde etrafına bakınca 

çok cömert ve insanlara 
açık olduğunuzu görebi-
lir” dedi. 

Çalışma görüşmesi kar-
şılıklı sembolik hediye de-
ğişimiyle sona erdi. 

B e led i ye  Ba ş kan ı , 
Popova’ya gururla “Kır-
caali -Geçmişe Bakış” 
isimli fotoğraf albümünün 
iki cildini ve Kırcaalili res-
sam Pavlina Çukiç’in çiz-
diği bir resim tablosunu 
hediye etti. Şehrin tarihini 
anlattı. Albüme bakarken 

biri geçen asrın başından 
kilise, cami ve sinagogu, 
diğeri ise Arda Nehri’nin 
iki kıyısında kurulan bi-
nalarla büyüyen şehri gö-
rüntüleyen iki fotoğrafta 
duran Popova, birincisini 
“Hoşgörü üçgeni” olarak 
nitelendirdi, ikincisiyle ilgi-
li de “Nehir ve şehir, yuka-
rıdan bakılınca Viyana’ya 
benziyor” dedi. 

Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı Margarita Popova 
Kırcaali’deki Hristo Botev 

Yabancı Diller Lisesi’nde 
“Demokrasi ve Hukuk 
Dersleri” projesine baş-
lanması münasebetiyle 
şehri ziyaret etti. 

Proje, Alman Uluslarara-
sı Hukuki İşbirliği Vakfı'nın 
(IRZ-Stiftung) girişimidir 
ve Kuzey Ren-Vestfalya 
Eyaleti'nde verilen hukuk 
bilgisi derslerinin temeli 
üzerine geliştirilmiştir. 

Lisede düzenlenen se-
miner in konuşmacısı 

Doç. Dr. Ulrike Schulz’tu. 
Kırcaali Yabancı Diller 
Lisesi ise “Demokrasi 
ve Hukuk Dersleri” pro-
jesinin gerçekleştirildiği 
sıradaki Bulgar okuludur. 
Lise ziyaretinden sonra 

Margarita Popova, Kır-
caali Valisi İliya İliev ve 
ardından Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis ile 
görüştü.
           Kırcaali Haber

Bulgar-Amerikan Tatbikatı Başladı
Bulgaristan’ın doğusun-

da "Novo Selo" Amerikan 
Askeri Üssü’nde Bulgar 
ve Amerikan Kara Kuv-
vetlerinin katılımı ile dü-
zenlenen “Karşı Yanıt 16” 
tatbikatı başladı.
Novo Selo’da tatbikatta 

35’i Amerikalı 740 askeri 
personel, 190 zırhlı araç 
ve ağır silah kullanılacak. 
Tatbikatın açılışına Sa-
vunma Bakanı Nikolay 
Nençev, Başbakan Yar-
dımcısı Tomislav Donçev 
ve Genelkurmay Başkanı 
General Konstantin Po-
pov ile katılan Başbakan 
Boyko Borisov, “Umarım, 
Amerikan müttefikleri-
mize ordumuzun ulu ge-
leneklerinden örnekler 
sergileyebileceğiz” dedi.
Borisov, Bulgaristan’ın 

özellikle sınırların mu-
hafazasına büyük önem 
verdiğini de belirterek, 
yasa dışı yoldan ülkeye 
giriş yapmaya çalışan ya-
bancıların durdurulması 
için büyük yatırımlar yap-
tıklarını söyledi.
Bulgar ordusunun en 

üst düzeyde eğitim gör-
mesi ve her türlü operas-
yonlara hazır olması için 

devletin büyük çabalar 
gösterdiğini ifade eden 
Borisov, “Silahlar da 
önemli ancak persone-

limiz daha da önemlidir. 
Biz onları mükemmel bir 
şekilde eğitiyoruz” dedi.
“Sınıra (çıkabi lecek 

olası bir sığınmacı göç 
dalgasına karşı) 300 ki-
şilik asker takviyesi yol-
luyoruz”, diyen Borisov 
Türkiye ve Yunanistan ile 
ortak sınırların uzunluğu-
nun bin kilometre civarın-
da olduğunu ve buradaki 
güvenlik sistemleri, tel 
örgü engelleri ve başka 
düzeneklerin yerleştiril-

mesi için şimdiye kadar 
50 milyon avro harcan-
dığını söyledi. Borisov, 
öngörülen personel tak-

viyesinin ise hangi sınıra 
yollanacağını açıklamadı.
Bulgaristan’ın her gece 

Sırbistan’a yasa dışı yol-
dan geçmeye çalışan 
100 kadar kişiyi yakala-
dıklarını belirten Borisov, 
Karadeniz, Türkiye veya 
Yunanistan’dan girme-
yi başaran yabancıların 
tutuklandığını ifade etti. 
Borisov, “Sığınmacıların 
sınırımızdaki tel örgüyü 
delmeleri büyük bir sorun 
olmaz, çünkü sonradan 

yakalanacak ve geri yol-
lanacaklar” diye konuştu.
Başbakan Bor isov, 

Türkiye’nin Bulgaristan 
sınırına yakın 
Kırklareli’de bir 
sığınmacı kam-
pı kurma plan-
ları ile ilgili bir 
soruyu yanıt-
larken, “Sonuç 
olarak bu sı-
ğınmacıların bir 
yerlere yerleş-
mesi gerekiyor. 
Bizimkileri ne-
rede tutuyoruz? 
Tabii ki Türkiye 
ile geri kabul 
a n l a ş m a s ı n ı 
imza ladık tan 

sonra, onları geri 
yollamak üzere Türkiye 
sınırına yakın yerlerde 
tutuyoruz” diye konuştu.
Başbakan Bor isov, 

“Karşı Yanıt 16”da kul-
lanılacak hafif ve ağır 
silahlar konusunda bilgi 
aldı. Tatbikatın ilk aşa-
masında Bulgar askerleri 
Amerikan, Amerikan as-
kerleri ise Bulgar silahları 
ile ateş ederek deneyim-
de bulundular.
           Kırcaali Haber

Bulgaristan'da fahri 
konsoloslara sınırlama

Dışişleri Bakanı Daniel Mitov, ülkede çeşitli ülkeleri 
temsil eden fahri konsolosların “son derece geniş bul-
duğu” yetki ve imtiyazlarını sınırlandırdı.

Toplumdan gelen tepki nedeniyle Mitov, fahri kon-
solosların kullandığı araçların diplomatik plakalarını 
iade etmeleri, makam araç sayısını bire indirmeleri ve 
konsolosluk görevleri için müstakil ofis kurmaları için 
kendilerine 3 ay süre verdi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov bakanlar ku-
rulu toplantısı sırasında çeşitli ülkelerin fahri konsolosu 
olan 64 kişinin bazıları çok sayıda diplomatik plakalı 
araç kullandığı, bazılarının kortejli dolaştığını ve trafik 
kurallarını ihlal ettiğini bildirmişti.

Büyük bölümü iş adamı olan bu fahri konsolosların 
aileleri de katma değer vergisi iadesinden yararlana-
biliyordu.

Fahri konsoloslara verilen yetki ve imtiyazları ihti-
yaçlarının ötesinde kullanmaları bir süredir tepki çe-
kiyordu.

Kredi piyasaları daralıyor, 
depozitolar yeniden artıyor

Aile ve iş dünyasının kredi hacmi şubat ayında da 
daralmaya devam etti, ancak depozitolar artmaya baş-
ladı.

Bulgaristan Merkez Bankası verilerine göre banka-
ların şubat ayı sonu itibarıyla ailere ve iş dünyasına 
verdikleri krediler 24.54 milyar avroya geriledi, son 
ayda ise kredilerin hacmi yıllık bazda yüzde 1.88 ora-

nında azaldı.
Böylece bankacılık sektörü kredi hacmi Ekim 

2008’deki seviyeye geriledi.
Yılbaşında, şirketlerden cezbedilen kaynakların azal-

masına bağlı depozitolar hacminde kaydedilen ciddi 
daralmanın ardından şubat ayı verileri muntazam bir 
artışı gösterdi.

Aile birikimleri rekor sayılan 21.9 milyar avroya ulaş-
tı. Geçen yılın son aylarında aile birikimleri ayda 150-
200 milyon avro artış gösterirken, bu yılın şubat ayında 
112 milyon avro , son ayda ise 49 milyon avro arttı.
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Lütvi Mestan: DOST Partisi Bulgaristan’ın 
demokratikleşmesi için kuruldu
DOST Par tisi Genel 

Başkanı Mestan, "DOST 
Par tisi, Bulgaristan’ın 
gerçek bir NATO ve AB 
üyesi olması ve ülkenin 
demokratikleşmesi için 
toplumumuzun adına ku-
ruldu" dedi.

Bulgar istan'daki So -
rumluluk, Özgürlük ve 
Hoşgörü İçin Demokrat-
lar (DOST) Partisi Ge-
nel Başkanı Lütvi Mes-
tan, "Arkamda üç bay-
rak var: NATO, AB ve 
Bulgaristan'ın bayrakları. 
Bu parti üç bayrak adına 
kuruldu. DOST Partisi, 
Bulgaristan’ın gerçek bir 
NATO ve AB üyesi olması 
ve ülkenin demokratikleş-
mesi için toplumumuzun 
adına kuruldu" dedi.

D O S T  P a r t i s i ' n i n 
10 Nisan'da başkent 
Sofya'da düzenlenen ku-
ruluş kurultayında oy bir-
liğiyle genel başkan seçi-
len Mestan, kurultaya dair 
izlenimlerini ve partinin 
hedeflerini AA muhabirine 
değerlendirdi.

Kurultayın ardından 
yabancı basınına i lk 
demecini AA’ya veren 
Mestan, “Arkamda üç 
bayrak var: NATO, AB ve 
Bulgaristan'ın bayrakları. 
Bu parti üç bayrak adına 
kuruldu. DOST Partisi, 
Bulgaristan’ın gerçek bir 

NATO ve AB üyesi olması 
ve ülkenin demokratikleş-
mesi için toplumumuzun 
adına kuruldu. Kuruluşu-
muz, NATO ve toplumu-
muz için hayırlı bir haber. 
Ancak Rusya’nın haklarını 
savunan kişiler için üç ka-
ğıtçılar için iyi haber değil” 
diye konuştu.

Mestan, Bulgaristan'da 
DOST Partisi'nin duyulan 
ihtiyaç üzerine kurulduğu-
nu belirterek, bir milyonu 
aşkın Türk ve Müslümanın 
yaşadığı 7 milyon nüfusu 
ülkede, partinin kurultayı-
nın büyük bir enerji içinde 
geçtiğini söyledi. 

"Türkiye bizim dostu-
muzdur"

Mestan, Türk iye ve 
Bulgaristan'ın ikili ilişkile-
rine önem verdiğine işa-
ret ederek, "DOST olarak 
bizler, Türkiye Cumhuri-
yeti ile ilişkilerimizin çok 
daha hızlı bir şekilde ge-
lişmesini istiyoruz, çünkü 
Türkiye Cumhuriyeti bizle-
re çok büyük yardımlarda 
bulunabilir. Türk iş adam-
ları azınlıklarımızın yaşa-
dığı bölgelere yatırımlar 
yapabilir" diye konuştu.

Bulgaristan’ın, Türkiye 
ile ilişkilerinde bu avan-
tajlardan faydalanabilme-

si için tarihi kompleksle-
rini aşarak ilişkileri daha 
güçlü şekilde geliştirmek 
için bir strateji çizmek 
zorunda olduğuna işaret 
eden Mestan, "Biz daima 
bunu söylüyoruz: Türki-
ye Bulgaristan’ın ulusal 
çıkarları açısından bir 
tehdit oluşturmuyor. Tür-
kiye bizim dostumuzdur, 
Bulgaristan (Türkiye için) 
sadece NATO'da değil, 
gerçek bir komşu olarak 
gerçek bir dost ve stratejik 
bir ortak olabilir" ifadesini 
kullandı.

"Bizde dil, etnik ve kültür 
ayrımı yapılmaz"

DOST Partisi'nin Bulga-
ristan'daki bütün seçmen-
lere açık olduğunu belir-
ten Mestan, şöyle devam 
etti:

“Biz, gerçek bir liberal 
demokrat parti olarak 
tüm Bulgaristan’da yaşa-
yan vatandaşların, Türk, 
Roman ve Yahudilerin 
eşit haklara sahip olarak 
bu ülkede yaşamalarını 
istiyoruz. Bizde dil, etnik 

ve kültür ayrımı yapıl-
maz. Diğer partilerde de 
böyle bir ayrım olmamalı. 
Farklılıklar Bulgaristan'a 
zenginlik katar. Hiç kimse 
bizden ayrımcılık bekle-
mesin. Kurultayımızda 
211 Bulgar katılımcı var-
dı. Yönetimde iki Bulgar 
kökenli milletvekilimiz yer 
alıyor. Zaman, ulusal bir 
parti olduğumuzu gösterir 
ve kanıtlar” dedi.

HÖH Heyetinin İzmir Ziyareti
Kırcaali Milletvekili 

ve Bulgaristan-Türkiye 
Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Baş-
kanı Erdinç Hayrula, 
Razgrad Milletvekili 
Ahmed Ahmedov, Si-
listre Milletvekili Nevin 
Hasan, Haskovo Mil-
letvekili Saliha Emin ve 
Kızılağaç(Kirkovo) Be-
lediye Başkanı Şinasi 
Süleyman’dan oluşan 
Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) heyeti 
İzmir bölgesinde bulu-
nan yerel yönetim tem-
silcilerini makamlarında 
ziyaret etti.
Heyet Gaziemir Be-

lediye Başkanı Halil 
İbrahim Şenol, Gazie-
mir Belediyesi Başkan 
Vekili Önder Keskin, 
Buca Belediye Baş-
kanı Levent Piriştina, 
Bornova Belediye Baş-
kanı Olgun Atila, Ko-
nak Belediye Başkanı 
Sema Pekdaş ve İzmir 

Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Vekili Dr. Sır-
rı Aydoğan tarafından 
kabul edildi. 
Görüşmelerin oldukça 

olumlu bir havada geçti-
ği, gündemin bir numa-
ralı konusu ise Türkiye 
ve Bulgaristan arasın-
daki kardeş belediyeler 

ilişkileri olduğu bildirildi. 
İzmir yerel yönetim tem-
silcilerinin bu ilişkilerin 
daha da gelişmesi, or-
tak projelerin hayata 
geçirilmesi ve sağlam 
temeli olan ikili ilişkile-
rin devam etmesi konu-
sunda hemfikir oldukları 
kaydedildi.

HÖH heyeti 24 Nisan 
2016 tarihinde gerçek-
leştirilecek olan Hak ve 
Özgürlükler Hareketi 9. 
Olağan Kongresi’ne, 
görüşmelerde bulun-
dukları belediye baş-
kanlarını bizzat davet 
ettiler.
          Kırcaali Haber

Yetenekli çocuklara devlet 
desteği devam edecek

Hükümet, 2016 yılında devlet ve belediye okullarında 
okuyan üstün yetenekli çocukların korunmasına ilişkin 
önlemler programını kabul etti.

Programla ulusal ve uluslararası düzeydeki müsa-
baka, olimpiyat veya yarışmalarda birincilik, ikincilik 
ve üçüncülük elde eden bilim ve sanat alanında üstün 
yetenekli çocukların yaratıcı, bilimsel ve sportif yete-
neklerini geliştirilmeleri teşvik edilmeleri öngörülüyor.

Bununla birlikte olimpiyat oyunları, dünya, Av-
rupa ve Balkan şampiyonalarında birincilik, ikinci-
lik ve üçüncülük elde eden veya Bulgaristan Ferdi 
Şampiyonaları’nda birincilik elde eden spor alanında 
yetenekli çocukların sportif yeteneklerinin geliştirilme-
sinin teşvik edilmesi de öngörülüyor.

Yetenekli çocuklara bir kereye mahsus olmak üzere 
195 levaya kadar devlet desteği verilecek. Yıllık burs 
verilen yetenekli öğrencilere ise her ay 135 leva öde-
necek. 

Dinler Konseyi yeniden 
faaliyete geçecek

Başbakan yardımcısı ve Eğitim Bakanı Meglena Ku-
neva Meclis’te yaptığı konuşmada Bulgar okullarında 
din dersinin okutulması konusunda daha geniş tartışma 
platformu arayışında olduklarını söyledi.

Bakan Kuneva bu bağlamda Eğitim Bakanı bünye-
sinde Dinler Konseyi’nin işlevlerini yinelemeyi, konsey 
üyelerinin ise geniş çevrelerden aydınlardan oluşturul-
masını düşündüğünü ifade etti.

Kuneva, son 10 yılda “Hristiyanlık-İslam” din dersi-
ni seçen öğrencilerin sayısı 2006 yılında 15 227 iken 
2015 yılında 3 kat azalarak 4 854’e düşmüştür. 

Yargı Sistemi Kanunu’nda 
değişiklikler yapıldı

Bulgaristan Meclisi, ikinci okumada Yargı Sistemi 
Kanunu’nda değişiklikler kabul etti. Kanunda yapılan 
değişikliklerle Yüksek Yargı Kurulu üyelerinin maaş-
ları artırılarak, Başsavcı ve Yüksek İdari Mahkemesi 
ve Yüksek Temyiz Mahkemesi başkanlarının aldıkları 
maaş kadar olacak. Buna ilişkin oylamada 81 millet-
vekili kabul oyu kullanırlarken, 11’i ret oyu kullandı, 18’i 
ise çekimser kaldı.

Vatansever Cephesi Milletvekili Emil Dimitrov tara-
fından sunulan kanun tasarısı milletvekilleri arasında 
uzun görüşmeler sonrasında kabul edildi.

Seçimle göreve gelen Yüksek Yargı Kurulu üyele-
rine muhasebecilik alanında çalışanların ortalama iki 
maaşlarının miktarında giyim yardımı ödenecek, yıllık 
ücretli izin süresi ise 30 gün olacak. Değişikliklere göre 
Yüksek Yargı Kurulu üyeleri, farklı komisyon çalışma-
ları için ek bir ücret almayacak.
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Güven tazeleyen Kırcaali Bölge 
Müftüsü Beyhan Mehmet ile söyleşi 

Geçen ay gerçekle -
şen Bölge Müslümanlar 
Konferansı’nda Kırcaali 
Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet, beş yıllık bir dö-
nem için yeniden Bölge 
Müftüsü seçildi. Bununla 
ilgili Beyhan Mehmet ile 
gerçekleştirdiğimiz söyle-
şiyi dikkatinize sunuyoruz. 

-Sayın Beyhan Meh-
met, güven tazeleyerek, 
bir dönem daha Kırcaali 
Bölge Müftüsü seçildi-
niz. Seçiminiz mübarek 
olsun! Bununla ilgili 
duygu ve düşünceleri-
nizi paylaşır mısınız? 

-Sizlere ve temsil ettiği-
niz Kırcaali Haber gazete-
sine kalben teşekkür edi-
yorum. Allah razı olsun! 
17 Mart tarihinde 107 din 
görevlimizin katılımıyla 
gerçekleşen yerel konfe-
ransta tekrar güvenoyu 
kazandık ve yeniden bir 
dönem daha Kırcaali’de 
halkımıza hizmet etmek 
üzere müftü olarak seçil-
miş olduk. Şu ana kadar 
olduğu gibi Yaradan’dan 
dolayı yaratılanı sevme 
prensibiyle hareket et-
mek suretiyle vazifelerin 
geçici olduğunu, asıl olan 
iz bırakmanın olduğunu 
bilmek suretiyle, şuuruyla 
hareket ederek, yeniden 
bir sorumluluk, mesuliyet 
üzerimize aldık. Ben ve 
ekibim, inşallah bu çizgi-
de hareket edeceğiz.

-Önceki döneminizi kı-
saca değerlendirir misi-
niz?

- Bugüne kadar hafta-
da belirli günlerde ziya-
retlerde bulunduk Cuma 
programları düzenledik, 
köy mevlitlerine, yağmur 
dualarına katıldık. Böy-
lelikle halkımızla insibağ 
kurduk, dostluk kurmaya 
çalıştık. Ben bizatihi köy-
lerimizin yüzde 80’inde 
hutbe okudum, vaaz et-
tim, değişik aktivitelere 
katıldım. Bundan dolayı if-
tihar ediyorum. Katılama-
dığım köyleri göz önünde 
bulundurmak suretiyle 
(arkadaşlarımızın da aynı 
şekilde katılamadığı yer-
ler var) onları belirleyerek, 
önümüzdeki günlerde ka-
tılımlara oralardan başla-
yacağız, inşallah. Daha 
önceki 5-6 yıllık dönemi-
mizde, yani yaklaşık 50 
mağdur aileye sadece 
Kırcaali Merkez Cami-
mizde açtığımız sergiler-
le topladığımız yardımlar-
la tedavi olması gerekli 
vatandaşı, zor durumda 
olan vatandaşı, dini, etnik 
özelliği ne olursa olsun, 
fark etmeksizin mağdur 

olan bir insanımızı yeni-
den hayata kazandırma-
ya gayret ettik. Bu tarzda 
yetim aileleri gözettik. 
En son hacca gidenlerin 

Bulgaristan genelinde 
en fazla Benkovski’den 
(Killi) olduğunu yine teyit 
ederek, ifade ediyoruz. 
Bu ve benzeri olaylar bizi 
sevindiriyor. 

Bulgar istan genelin-
de ilk İslami Neşriyat 
Kırtasiyesi’nin Kırcaali’de 
açılması sevindirici bir 
olay olduğu gibi, henüz 
bir ikincisinin açılmaması 
ise üzücü bir olay. İslam 
Kültür Merkezi niteliğinde 
Kırcaali’deki yeni caminin 
inşaatı başladı, temeli 
tamamlandı, kolonlar çı-
kıyor şu aşamada. İnşal-
lah, en yakın zamanda o 
da tamamlanır. Böylelikle 
özellikle merkezde oturan 
halkımıza şuurlu bir hiz-
met verme hedefindeyiz. 
Çünkü orası konferans 
salonu, bayanların kayna-
şacağı mekan, çocukların 
oynayacağı bir bahçe ve 
bir İslam Kültür Merkezi 
olacak. Öyle öngörüyo-
ruz. Bu ve benzeri proje-
lerimiz var, Rabbim nasip 
ederse onları gerçekleşti-
receğiz. Hanımlara yöne-
lik çalışmaları önemsiyo-
ruz. Bu çerçevede Kırca-
ali merkezde kendilerine 
ait bir bölüm oluşturduk. 
Kuran ve Hadis dersleri-
nin Kırcaali Vaizesi Sibel 
Mehmet ile devam edece-
ğini ifade etmek isterim. 

-Bu dönemde kısa ve 
uzun vadeli hedefleriniz 
nelerdir? 

-Yeni dönemde tabii ki, 
yeni ümitli olacağız. Ar-
zumuz ezansız köyümüz 
kalmasın ve din görevlile-
rimizi bu mealde motive 
etmek suretiyle, bazı köy-

lerimizde cumadan cuma-
ya programlar tertip edili-
yor. Bunun hatalı olduğu-
nu, imkan ölçüsünde beş 
vakit namaz kıldırmanın 

ve beş ezan okunmanın 
o köy için ayrı bir bereket, 
ayrı bir lütuf olacağını 
ifade ederek, bu şekilde 
bir program geliştirmeye 
çalışıyoruz. Başmüftülü-
ğümüzün şu an sahip ol-
duğu bütün birimler-vakıf-
lar, sosyal yardım, eğitim 
şubeleri birimlerinin halka 
yansıması olarak Kırcaali 
Müftülüğü’nde de hepsi 
var ve biz bütün bunlarla 
alakalı koşuşturuyoruz, 
çaba sarf ediyoruz, halkı-
mıza hizmet etmeye çalı-
şıyoruz. Yaz Kuran kurs-
larımız var. Onlar 70 ci-
varında. Bunların birçok-
larını biz artık yıllık Kuran 
Kurslarına dönüştürmeyi 
hedefliyoruz. Hiç olmaz-
sa cumartesi ve pazar 
günlerinde köylerimizde 
bu hizmetin verilmesini 
arzuluyoruz. Kreşlerimiz-
de helal lokma nokta-
sında gayretlerimiz var-
çocuklarımız helal lokma 
yesinler. Bu hususta da 
ebeveynlerin desteğini, 
rızasını alıyoruz. Bu şekil-
de daha güçlü yürüyoruz. 
İleriye dönük tabii ki, ba-
sım noktasında bir hutbe 
kitabı hazırlama arzumuz 
var. İmam hatip idaresiy-
le birlikte özellikle 11-12.
sınıf öğrencileriyle Cuma 
programları tertip ediyo-
ruz, onlardan da katkı 
alıyoruz. Bu ve benzeri 
çalışmalarımız var. Yani 
halktan gelen talepler 
noktasında onlara cevap 
vermeye gayret ediyoruz. 
İfade ettiğim gibi, bilhas-
sa ezan okunmayan kö-
yümüzün kalmasını iste-
miyoruz. Bu bize ayrı bir 

yük veriyor. Bölgemiz çok 
büyük. Hocam, filan yerde 
ezan okunmuyor, niye il-
gilenmiyorsunuz, diyenler 
oluyor. Biz de imkan ölçü-

sünde her bir köyümüzle 
ayrı ilgilendiğimizi ifade 
ediyoruz. Vazifeye baş-
ladığımızda yaklaşık 25-
30 köyde beş vakit ezan 
okunuyordu. Şu aşama-
da 100 civarında köyde 
biz bu hizmeti verdiğimizi 
ifade ediyoruz, üç misli 
bir artıştan bahsediyoruz. 
Peyler peyi ancak muvaf-
fak olabileceğimizi ifade 

ediyoruz. Çünkü konjektör 
farklı, şartlar farklı, görev-
lendirdiğimiz din görevli-
lerini de öyle onore ede-
rek değil, rica, minnetle 
Allah adına bu hizmetin 
ne denli önemli olduğunu 
ifade ederek, ikna ederek, 
bu şekilde kendilerinden 
hizmet alıyoruz. Dolayı-
sıyla her şeyden önce 
milli ve manevi değerle-
rimiz noktasında daha 
büyük başarılara ulaşa-
bilmemiz için duyarlı Kır-

caali halkından bugüne 
kadar aldığımız desteğin 
benzerine her zaman ih-
tiyaç duyacağımızı ifade 
ediyoruz. Yalnız başımı-
za bizler ne yapabiliriz?! 
Ama halkımızın desteği 
olduğu sürece, çünkü 
her şeyden önce milli ve 
manevi değerlerimiz çok 
önemli, özümüzdür bi-
zim; dilimiz, kültürümüz, 
medeniyetimiz, tarihimiz, 
dolayısıyla dil unsurumuz-
la da birlikte bu mealde 
halkımıza hizmet etmekle 
yükümlüyüz. Bir elin nesi 
var, iki elin sesi var, diyo-
ruz. Halkımızın desteği-
ne duyduğumuz ihtiyacı 
tekraren dile getiriyoruz. 
En başta söylediğim gibi 
din görevlilerimiz gönül 
adamlarımızla daha güzel 
bir dostane ortam sağla-
yarak, onlar sayesinde 
halkımıza ulaşmak, biza-
tihi kendimiz programlar 
düzenleyerek, halkımızın 
nabzını yoklamak, onların 
derdini dinlemek, çareler 
üretebilmeyi hedefliyoruz. 
Biz devlet kurumu değiliz. 
Müftülük olarak bizim en 
başta vazifemiz bu zor 
günlerde halkımızın mo-
ralini, motivasyonunu yi-
tirdiği günlerde imtihan 
maksatlı yaratıldığımızı, 
Allah’ın bizi iyilikle de, 
zorlukla da imtihan etti-

ğini, bollukta, berekette 
şükretmemiz gerektiğini, 
sıkıntıda ise sabırlı olma-
mız gerektiğini her fırsatta 
imkan ölçüsünde halkımı-
za arz etmeye çalışıyoruz. 

-  K o ş u k a v a k 
Müftülüğü’nün Kırcaa-
li Bölge Müftülüğü’ne 
bağlandığını öğrendik. 
Bununla ilgili bilgi verir 
misiniz?

-Bulgaristan genelin-
de daha öncesinde 21 
müftülük vardı. 24 Ocak 

tarihinde Sofya’da ger-
çekleşen milli kongremiz 
esnasında alınan kararlar-
dan bir tanesi Koşukavak 
Müftülüğümüzün Kırcaali 
Bölge Müftülüğüne bağ-
lanmasıdır. Yani Kırcaali 
İl Müftülüğü statüsünü 
alma şeklinde bir karar 
alındı. Zira bundan önce 
malumunuz Kırcaali’ye 
bağlı olarak Ardino (Eğri-
dere) ve Cebel (Şeyhcu-
ma) ile ilgilenmek üzere 
müftü vekilimiz vardı. 
Koşukavak’da da aynı şe-
kilde müftü vekilimiz oldu. 
Çünkü Bulgaristan gene-
linde ilçe bazında başka 
bir müftülük yoktu. Bir is-
tisna olarak orasıydı. Bu 
münasebetle bu dönem-
de bize daha şuurlu hiz-
met öngörülüyor. Geçen 
hafta Koşukavak’daki din 
görevlilerimizle görüşme 
adına orada tertip edilen 
toplantıya katıldık. Onla-
ra da aynı şeyleri ifade 
ettik. Mevlam bize bir va-
zife vermiş, bir mesuliyet 
lütfetmiş, bunu hakkıyla, 
layığıyla yürütme vazifesi 
hepimize düşen bir vazi-
fedir. Bu münasebetle kal 
(anlatmak suretiyle) ve hal 
(örnek yaşayışımız) ile 
tebliğde Rabbim bizi mu-
vaffak kılsın! Yani insan 
kürsüden çok güzel vaaz 
edebilir, ama toplumda 

örnek bir kişiliği olmazsa, 
çok fazla faydası olmaz 
bu işin. 

Dolayısıyla toplum içeri-
sinde de örnek kişiliğimiz 
son derece önemli diye 
orada da beyan etmiş ol-
duk. Bu durumda iki tane 
yardımcım var, biri Erhan 
Recep, Cebel ve Ardino 
ilçelerimizle, Nasuf Nasuf 
Hocamıza da Koşukavak 
ile birlikte kendisine Mes-

Devamı sayfa 7’de
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tanlı İlçesini de devrettik, 
bu iki ilçeyle ilgilenecek-
ler. İleriye dönük bir müftü 
vekilimiz daha öngörülü-
yor. Onun da muhiti bü-
yük bir olasılıkla Kirkovo 
(Kızılağaç) olacak. Çünkü 
orada da 50’nin üzerinde 
cami derneğimiz var. He-
defimiz tabii ki, bu tür teş-
kilatı oluşturmak suretiyle 
halkımıza daha yakın bir 
hizmet verebilmek. Böyle 
bir niyetimiz var. 
-Çocukların okullarda 

seçmeli olarak İslam 
Din dersini okumala-
rı konusunda gelişme 
var mı? 
-Öyle bir projemiz daha 

var. Yıllardan bu yana 
bununla alakalı çalışıyo-
ruz. Başarılı olduğumuzu 
ifade edemeyiz. Allah’a 
şükürler olsun, bir yıldan 
bu yana Benkovski köyü 
Nikola Yonkov Vaptsarov 
Lisesi’nde seçmeli ola-
rak din dersi okutuluyor. 
Az önce ifade ettim, hal-
kımızın desteği olduktan 
sonra bizim ulaşamaya-
cağımız, başaramayaca-
ğımız bir şey yok. Anaya-
sal olarak Bulgaristan’ın 
resmi dini Hıristiyanlıktır, 
ama bununla beraber 
Müslümanlar da aynı 
hak ve hukuka sahiptir 
diye beyan ediliyor. Bütün 
bunlarla beraber de okul-
larda seçmeli din dersi 
konusu gündeme geliyor. 
Ama maalesef ki, birçok 
yerde güçlü irade göremi-
yoruz. Öğrenci talebi var, 
bu defa bize müdür farklı 
bir engel teşkil edebiliyor. 
Dolayısıyla güçlü bir ira-
de maalesef, birçok yer-
de görülmüyor. Konuyla 
alakalı da çalışmaları-
mızı yürütüyoruz. Tekrar 
ediyorum, halkımız ebe-
veynler olarak çocuğum, 
kızım, torunum, din dersi, 
İslam’ı okumalı şeklinde 
bilhassa Nisan ayının 
sonunda, Mayıs ayının 
başlarında okullarımıza 
müracaat ederek, bu işi 
yaparlarsa, biz daha güç-
lü olarak okul idarelerin-
den bunları talep edebile-
ceğiz. Bu konuyla alakalı 

çalışmamız gerekiyor. 
Zira bir ana babanın ev-
ladına karşı en güzel he-
diyesi şüphesiz ki, güzel 
ahlak kazandırmasıdır. 
Bu da ancak din eğitimiy-
le mümkün olacaktır. Bu 
yönüyle yeni dönemde, 
sayılı günler sonrasında 
Nisan ayının sonunda, 
Mayıs ayının başlarında 
okullarımıza müracaat 
edelim, oğlum, kızım, 
seçmeli din dersi İslam 
okumalı diye dilekçe ve-
rip müracaat edelim. 
-Kırcaali Haber gaze-

tesi aracılığıyla bölge 
Müslümanlarına ses-
lenmek ister misiniz?
-Peygamber Efendimi-

zin (SAV) diliyle sesle-
nelim. Efendimiz (SAV), 
“İman etmedikçe Cenne-
te giremezsiniz, birbiri-
nizi Müslümanlar olarak 
sevmedikçe iman etmiş 
olmazsınız” buyuruyor. 
İslam kardeşliğinin ne 
denli önemli olduğunu 
vurguluyor. Sonraki aşa-
mada yine kardeşlikle 
ilgili hadis-i şeriflerinde 
diyor ki, “Birbirinizin ayı-
bını araştırmayınız, bir-
birinizin arkasından iş 
çevirmeyiniz. Ey Allah’ın 
kulları kardeş olunuz!” 
Yani birbirinize yardımcı 
olunuz! Bu zor günlerde 
özellikle Allah’ın “Ey iman 
edenler iyilik ve takva 
üzerine birleşiniz, kötü iş-
lerde birbirinizi uyarınız!” 
şeklindeki ayetini hatırla-
tarak, iyilik ve güzellikte, 
hayırlı işlerde birlik ola-
lım, ama işin öbür tara-
fında içinde hayır, esenlik 
olmayan işlerde de birbi-
rimizi uyarmaya çalışa-
lım. Senin adam, benim 
adam değil, ilkesi düzgün 
adamlar önemli. Rabbim, 
çizgimizi her zaman net 
eylesin, dünyada güzellik 
ve iyilik ihsan eylesin, aile 
huzuru lütfetsin, kazancı-
mızı helalinden bereketli 
eylesin ve inşallah darul 
bekada da hepimize vaat 
ettiği Cennetini ihsan et-
sin diye dua ediyorum.

Söyleşiyi: Resmiye   
 MÜMÜN

Güven tazeleyen Kırcaali 
Bölge Müftüsü Beyhan 

Mehmet ile söyleşi

Hasan Azis: “Etnik oylamanın üstesinden gelindi”
Kanal 3 TV “Çasıt na 

Kmeta” programına ko-
nuk olan Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Azis, “Et-
nik oylamanın üstesinden 
gelindi. Bu son yapılan ye-
rel seçimlerde ispatlandı. 
İlçede yaşayan vatandaş-
ların etnik kökenine göre 
yüzde 55’inden fazlası 
Bulgar’dır Yerel seçimler-
de ben yüzde 60 oranında 
destek aldım. Bu da etnik 
oylamanın üstesinden 
gelindiği tezini ispatlıyor. 
Şimdi sıradaki adım, şeh-
rin hoşgörü başkentine 
dönüştürülmesidir” dedi. 

Başkan Azis, devletin 
afet durumlarında beledi-
yeleri destekleyecek fon 
kurmakta acele etmesi 
gerektiğini söyledi. Afet-
lerden zarar gören bir be-
lediyeye hemen destek 

verecek bir fon kurulması 
fikri bulunuyor. Bu fikir ge-
çen yıl yaşanan yoğun kar 

yağışları sonucunda tüm 
Güney Bulgaristan’ı vuran 
heyelanlardan sonra orta-

ya çıktı. 
Müh. Azis, “Sokak kö-

pekleri sorunu, komşu 

belediyeler hiçbir şey yap-
mazsa, sadece bir beledi-
yenin çabalarıyla çözüle-
mez” dedi. Şu anda so-
kak köpeklerinin ilçeden 
ilçeye taşınması sorunu 

çözülmez hale geldiğini 
belirten Azis, bu sebeple 
ulusal düzeyde önlemler 
belirlenmesi gerektiğini 
ileri sürdü. 
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Bulgaristan’a yönelik sığınmacı 
baskısına hazırlıklar devam ediyor

Göçmen Balkan güzer-
gahının kapatılmasından 
sonra Batı Avrupa’ya sı-
ğınmacı akımının Bulga-
ristan üzerinden gerçekle-
şeceği endişeleri haliha-
zırda doğrulanmıyor. İçiş-
leri Bakanlığı analizlerine 
göre Bulgaristan şimdilik 
yeni göç güzergahlarına 
dahil edilmese de ülkemiz 
daha güçlü bir göçmen 
baskısına maruz kalma 
hazırlıklarını sürdürüyor.

Kara hudutlarımıza bir 
aydan fazla bir zamandır 
asker ve jandarma takvi-
yesi gerçekleştiriliyor ve 
bu görevliler olası kritik 
gelişmelere hazırlanıyor. 
Komşu devletlerin İçişleri 
Bakanlıklarından başka 
Savunma Bakanlıkları ile 
de ortak çalışmalar için 
hazırlıklar yapılıyor.

İçişleri Bakanı Rumyana 
Bıçvarova Yunanlı mevki-
daşı Nikolaos Toskas ile 
karşılıklı işbirliğin pekiş-
tirilmesi ve ortak sınırın 
yasadışı geçişleri ile ilgili 
olası denemelere ilişkin 
ivedi istihbarat sağlan-

ması konusunda anlaş-
maya vardı. Yunan tarafı, 
Bulgaristan’ın Kapitan 
Andreevo sınır kapısında 
Türkiye ile varılan üçlü 
anlaşmaya yakın zaman-
da onay vereceğine ilişkin 
teminlerde bulundu. Öte 
yandan Bulgaristan ve 
Yunanistan Savunma Ba-
kanları Nikolay Nençev ile 
Panos Kamenos, göçmen 
baskısı durumunda silahlı 
kuvvetlerin muhtemel or-
tak operasyonları konu-
sunda çalışma gruplarının 
görüşmelerde bulunmala-
rı konusunda anlaştılar.

Bulgaristan İçişleri ve 

Savunma Bakanları bun-
dan önce de diğer komşu 
devletlerden meslektaşla-
rı ile göçmenlik sorunları-
nı görüştüler. 18 Mart’ta 
Bakan Nençev ve Bakan 
Bıçvarova’nın Zlatarevo 
Sınır Kapısında Make-
donya mevkidaşları Oli-
ver Spasovski ve Zoran 
Yolevski ile gerçekleştir-
dikleri görüşme Bulgar 
ve Makedon makamları-
nın yasadışı insan trafiği-
ne ortaklaşa karşı koyma 
iradesini kesin bir biçim-
de ortaya attılar. 23 Mart 
günü Savunma Bakanı 
Nençev Niş’te Sırp mes-

lektaşı Zoran Djorcevic 
ile yasadışı sınır geçişle-
rinin önlenmesi sırasında 
bilgi değişimi yapılması 
ve işbirliği gerçekleştiril-
mesi için anlaştılar. 
Güçlü göçmen akımı 

durumunda gerekli ha-
zırlıklar bununla bitmi-
yor. Burgas körfezinde 
askeri deniz kuvvetleri 
ile sınır polisi görevlileri, 
bu güzergah sığınmacı-
lar için çok zor olsa da 
Karadeniz’den göçmen 
baskısına karşı koyul-
ması için tatbikat gerçek-
leştiriyor. Bölgenin tek 
savunma platformunun 
hazırlanması amacıyla 
Bulgaristan, Yunanistan 
ve Romanya savunma 
bakanlarının üçlü bir gö-
rüşmesinin düzenlenme-
si bekleniyor. Bu tür endi-
şelerin şimdilik doğrulan-
mış olmamasına rağmen, 
artan sığınmacı akımı ile 
ilgili hazırlıklar, riskin cid-
di olmaya devam ettiğini 
gösteriyor.
                              BNR

Bulgaristan’da sıkı sınır kontrolleri
Bulgaristan’da sınır po-

lisi ve gümrük yetkilileri 
tüm sınır ve gümrük kapı-
larında kontrolleri artırdı.

Geçiş yapan otomobil ve 
hafif ticari araçların dene-
timi sınır polisince, ağır 
yük taşıtlarının denetimi 
ise gümrük yetkililerince 
teknik teçhizat yardımı ile 
yapılıyor.

Yasa dışı insan geçişini 
engellemek üzere getiri-

len önlemler kapsamında 
tır geçişlerinde tarayıcı-

larla ya da nabız detek-
törleriyle kargo bölümle-
rine saklanabilecek kişiler 
aranıyor.

Sınır ve gümrük kapı-
larından geçiş yapanlar, 
sıcak günlerinde gölgede 
bekleyebilme imkanı sağ-
lanması, hasta taşıyan 
veya çocuklu araçlara 
öncelik verilmesini istiyor.

             Kırcaali Haber

6. sayfadan devam
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КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
Karlovo Kurşun Camii’nin İçler Acısı Durumu

Bulgaristan Başmüftülüğü, 
aralarında Osmanlı'dan miras 
12 camiinin de bulunduğu, arsa 
ve dükkanlarla birlikte 28 vakıf 
mülkünün iadesi için hukuk mü-
cadelesine devam ediyor.
Bu mülk lerden b i r i  de 

Karlovo’da bulunan tarihi Kur-
şun Camii’dir. Caminin iadesi 
için mücadele verilirken, Kar-
lovo Belediyesi caminin etrafın-
da kazı çalışmaları yapmakta. 
Konu ile ilgili Karlovo İmam 
Hatibi Kemal Raşid ile söyleşi 
gerçekleştirdik. 
-Sayın Kemal Raşid, Kar-

lovo Kurşun Cami’nin son 
durumu hakkında bilgi verir 
misiniz?
-Sofya İstinaf Mahkemesi, 

Başmüftülüğün Müslüman ce-
maatinin varisi olup olmaması-
na ilişkin dava durdurulmuştur. 
Davanın durdurulması, Karlovo 
Belediyesinin davayı kazandı 
ve Kurşun Camii mülkiyet ola-
rak Belediyeye verildi anlamı-
na gelmemektedir. Aksi olarak 
Başmüftülükte hukukçuların 
ifadelerine ve çıkan karara 
göre mahkemede yürütülen 
dava başka usul olarak yapıl-

ması için tavsiye etmişlerdir. 
Bundan dolayı hemen Sofya 
Şehir Mahkemesine Başmüf-
tülük adına dilekçe sunularak, 
davanın yeniden gereken usule 
göre başlatılması için başvurul-
muştur. Eski komünist – totaliter 
döneminde vakıf mülkleri cami, 

imaret ve dini ibadet yerlerine 
devlet tarafından yasa dışı el 
koyma olaylarına, bu gün ma-
alesef yeniden şahit oluyoruz. 
Hiç bir mahkemeden mülkiyetin 
kime iade edileceği kararı veril-
meden, Karlovo Belediyesi ca-
miyi bizler kazandık diyerek ve 

caminin etrafında gecen yıldan 
beri arkeolojik kazıları yapmak-
tadı. 
-Karlovo Belediyesi cami 

etrafındaki kazı çalışmalarını 
sürdürüyor mu? 
-Geçenlerde yapılan bir basın 

açıklamasında Karlovo Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Stoyo 
Karagenski ”Karlovo Belediye-
si bütçesine Kurşun Camii’nde 
kazıların devam etmesi için 
kaynaklar öngörülüyor“ diye 
bildirdi. Karagenski’nin ifade-
sine göre arkeolojik kazı ça-
lışmalarına ayrılan kaynaklar 
artırılacak. Aynı açıklamada, 
“Kurşun Camii’nin bölgesel 
önem arz eden kültürel anıttan 
milli önem taşıyan kültürel anıt 
olarak tescil edilmesi için baş-
vuru yapacağız “ dedi. 
Karagenski’nin ifadesine göre, 

Kurşun Camii’nde kazı sonuç-
larına ilişkin hazırlanacak ra-
por, caminin statüsünün de-
ğiştirilmesine yardımcı olacak. 
Stoyo Karagenski “ Milli kültür 
anıtı olarak Kurşun Camii’nin 
komple onarımını ve restoras-
yonunun yapılması üzere daha 
ciddi miktarda finansman sal-

lanması için daha büyük şan-
sımız var“ dedi. 
-Yerli Müslümanlar bu duru-

mu nasıl karşılıyor?
- Kazıların mayıs ayında de-

vam etmesi beklenmektedir. 
Yerli Müslümanlar olarak bu 
konularla ilgili bazı soruların 
belediye yetkilileri tarafından 
cevaplanması gerektiğini söy-
lüyoruz. Kesin mahkeme ka-
rarı olmaksızın bu camiyi nasıl 
sahipleniyorlar? Kurşun Camii 
etrafındaki kazılar şu ana kadar 
ne gibi sonuçlar verdi? Bu ka-
zılar Kültür Bakanlığı tarafından 
mı yapılıyor? Bu kazıların tarihi 
eserin zarar görmesine yol aç-
mayacak mı? Zaten caminin ön 
cemaat kısmındaki çatının düş-
mesi söz konusu ve tahtalarla 
tutturulmuştur vs. 
Bizler AB üyesi olarak hem 

insan haklarından dem dur-
mak, hem de insan haklarının 
çiğnenmesinin büyük bir çelişki 
olduğunu düşünmekteyiz. Kar-
lovo Belediyesi olarak yaptıkları 
bu yasa dışı çalışmaları, iki top-
lum arasındaki birlikte yaşama 
olgusuna ciddi zarar vereceğini 
düşünmekteyiz. Bulgaristan bir 
hukuk devleti olarak bu konu 
daha fazla büyümeden, hak 
ve hukuk çerçevesinde hallol-
masını canı gönülden temenni 
ediyoruz.
Karlovo Kurşun Camii
1964'te kültür mirası ilan edi-

len Kurşun Camii, "kültür abide-
si” statüsü taşıyor. II. Beyazıt'ın 
komutanlarından Karlızade Ali 
Bey, 1496 yılında kasabayı ca-
miye vakfetti ve oğullarını vak-
fın mütevellisi yaptı.
1485 yılında inşa edilen ca-

minin Arapça kitabesinde şu 
ifadeler yer alıyor:
“Bu cami-i şerifi Sultan Murad 

Han'ın oğlu, Sultan Mehmed'in 
oğlu Cem Sultan'ın lalası, as-
keri komutan Karlızade Ali Bey, 
Allah'ın yardımıyla 890/1485 
tarihinde inşa etti. Dünya var 
oldukça ayakta kalsın.”
    Söyleşi: Sebahat NECİB


