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Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi 
Süleyman Gökçe İle Söyleşi

Sayfa 4 ve 5’te

Bulgaristan'dan Türkiye'ye AB Desteği

Kasım ayında istifa ettikten 
sonra görevini sürdüren Bul-
garistan Başbakanı Boyko Bo-
risov, "Bulgaristan’ın tutumu, 
Türkiye ile Avrupa Birliği’ne 
(AB) üyelik görüşmelerinin 
sürdürülmesinden yanadır" 
dedi.
Hükümetin olağan oturu-

munda yaptığı konuşmada 
Borisov, "Türkiye ile ilişkilerde, 
birtakım iddialar olmasına rağ-
men, komşularımıza stratejik 
yaklaşımımız, var olan anlaş-
maların uygulanmasından ya-
nadır.” Dedi
Avrupa Konseyi’nin oturumu 

arifesinde Bulgaristan’ın tutu-
munu anlatan Borisov, “Türki-
ye ile ilişkilerimiz geliştirilmeli, 
komşumuzun sığınmacı dal-

gası sorunu ile ilgili çabaları 
göz önünde bulundurulmalı” 
sözlerini kullandı.
"Bulgaristan’ın tutumu, Tür-

kiye ile Avrupa Birliği’ne (AB) 
üyelik görüşmelerinin sürdü-
rülmesinden yanadır” diyen 
Borisov, sözlerini şöyle sür-
dürdü:
“AB’nin Türkiye ile geri kabul 

anlaşması ve ülkenin katılım 
sürecine ilişkin görüşmeler 
meselesi karşılıklı çıkarların 
yararında olan ve uzun vade-
de olası insani krizleri önleye-
bilecek güvenilir ve istikrarlı 
bir araç ve mekanizma olarak 
algılanıyor. Bugüne dek bu 
yönde gösterilen çabaların 
elde ettiği başarıları koruya-
rak, Avrupa ve yakın bölgele-

rindeki birçok ülkede 
yaşanılan göç krizi ve 
içi siyasi sorunlarına 
rağmen girişimlerimi-
zi sürdürmeliyiz."
Borisov, Bulgaris-

tan-Türkiye sınırın-
daki sığınmacı göç 
baskısının azaldığı-
na vurgu yaparak, 
bunun Türkiye dev-
letinin gösterdiği gay-
retlere bağlı olduğu-
nu ifade etti.
Başbakan Bor i -

sov, Kasım ayında 
Bulgaristan’ın güney-
doğusunda Harman-
lı şehrinde bulunan 
mülteci kampında çı-

kan ayaklanmanın ardından, 
olayda güvenlik güçlerine 
karşı saldırgan tavır sergile-
yen Afgan kökenli 140 kişinin 
ülkelerine yollanmak üzere sı-
nır dışı edildiklerini anlattı.
Borisov’un açıklamasına 

göre yine Afgan kökenli diğer 
200 kişi ile ilgili geri yollanma 
işlemlerin hızla sürdürülüyor.
Dışişleri Bakanı Mitov
Bu arada Bulgaristan Dışiş-

leri Bakanı Daniel Mitov, med-
yada çıkan bazı iddiaların ak-
sine, Bulgaristan’ın, Avusturya 
ve Hollanda’nın desteklediği 
AB-Türkiye görüşmelerinin 
dondurulmasına ilişkin tutu-
muna katılmadığını söyledi. 
                                         AA

RODOPLAR’DA KIŞ
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Osmanlı Padişahları
II. Selim 

(1566 - 1574)

Sultan İkinci Selim, 
28 Mayıs 1524’de, 
İstanbul’da doğdu. Ba-
bası Kanûnî Sultan Sü-
leyman, annesi Hürrem 

Sultan’dır.
Hürrem Sultan, Slav 

kökenlidir. Sultan İkinci 
Selim, orta boylu, açık 
alınlı, mavi gözlü, ince 
kaslı ve sarışındı. Şeh-
zadeliğinde mükemmel 
bir tahsil ve terbiye ile 
yetiştirildi. Devlet idare-
sini iyice öğrenmek için 
de Anadolu’nun çeşitli 
yerlerinde sancakbey-
liği yaptı. Bu sırada 
tahsiline devam ede-
rek, ilim ve tecrübesini 
arttırdı.
Sarı Selim olarak da 

anılan İkinci Selim, 
Kütahya sancakbeyi 
iken Babası Cihan Pa-
dişahı Kanûnî Sultan 
Süleyman’ın ölüm ha-
beri üzerine İstanbul’a 
gelerek 30 Eylül 1566 
günü kırk iki yaşında 
tahta geçti. Sarı Selim, 
daha önceki Osmanlı 
Sultanlarına göre silik 
ve zayıf bir hükümdar 
olarak tanınır.
Babasının saltanatı sı-

rasında diğer kardeşle-
ri Şehzade Bayezıd ve 
Şehzade Mustafa’nın 
bertaraf edilmesiyle ko-
layca tahta geçen Sul-
tan İkinci Selim, adını 
aldığı dedesi Yavuz 
Sultan Selim ve Babası 
Kanûnî’ye göre olduk-
ça silik bir idare sergi-
lemiştir. Devrin büyük 
devlet adamları saye-
sinde Osmanlı Devleti 
ihtişamını sürdürmüş, 
Sokullu Mehmed Paşa 
gibi dirayetli ve tecrübeli 
vezirler hükûmeti ayak-

ta tutmuşlardır. Sultan 
İkinci Selim’in kendisi 
hiç sefere çıkmamış 
ve liyakatli olmayan Ali 
Paşa’nın Kaptan-ı Der-
yalığında İnebahtı faci-
ası yaşanmıştır. 
Sekiz yıl Padişahlık 

yaptıktan sonra 15 Ara-
lık 1574 günü vefat etti. 
Ayasofya’ya defnedil-
di. Sultan İkinci Selim 
İstanbul’da ölen ilk Os-
manlı Padişahıdır.
Sultan İkinci Selim’in 

tahta çıktığı ilk yıllar-
da, bazı siyasî çekiş-
meler yaşandı. Sokullu 
Mehmed Paşa bu çe-
kişmelerden galip ola-
rak ayrıldı ve on beş 
yıl sadrazamlık yaptı. 
Sadrazamlık yaptığı bu 
dönemde devlet yöne-
timine ağırlığını koydu.
Sultan İkinci Selim, 

Babası Kanûnî Sul-
tan Süleyman’dan 14. 
892.000 km2 olarak 
devraldığı devlet top-
raklarını, oğlu Sul-
tan Üçüncü Murad’a 
15.162.000 km2 olarak 
bırakmıştır.
İkinci Selim de şair 

hükümdarlardandı. Sa-
heser beyitlerinden biri 
şudur:
“Biz bülbül-i muhrik-i 

dem-i sekvayi firaKız
Ateş kesil ir geçse 

saba gülşenimizden”
Erkek çocukları: Üçün-

cü Murad, Abdullah, 
Osman, Mustafa, Sü-
leyman, Mehmed, Ci-
hangir.
Kız çocukları: Fatma 

Sultan, Sah Sultan, 
Gevherhan Sultan, 
Esma Sultan.

III. Murad 
(1574 - 1595)

Sultan Üçüncü Murad, 
4 Temmuz 1546 günü, 
Manisa’nın Bozdağ yay-
lasında dünyaya geldi. 
Babası, Sultan İkinci 
Selim, annesi Afife Nur 
Banu Sultan’dur. Anne-
si Venedikli’dir. Sultan 
Üçüncü Murad or ta 
boylu, değirmi yüzlü, 
kumral sakallı, elâ gözlü 
ve beyaz tenli bir Padi-
şahtı. Çok cömertti ve 
insanlara yardım etmeyi 
çok severdi.
Merhametli bir kişiliğe 

sahip olan Sultan Üçün-

cü Murad, Arapça ve 
Farsçayı çok iyi dere-
cede öğrenmişti. Baba-
sının 1558 yılında, Ma-
nisa sancak beyliğin-
den Karaman valiliğine 
tayin edilmesi üzerine, 
dedesi Kanûnî Sultan 
Süleyman tarafından 
Alaşehir sancakbeyliği-
ne tayin edildi. Babası 
Sultan İkinci Selim, Pa-
dişah olduktan sonra 
da tekrar Manisa san-
cakbeyliğine atandı.
Şehzadeliği sırasında 

bulunduğu Manisa’da 
devr in  en değer l i 
ulemâsından dersler 
aldı. Osmanlı Padi-
şahları içinde en âlim 
Padişahlardan birisidir. 
Babası Sultan İkinci 
Selim’in vefatı üzerine 
Manisa’dan İstanbul’a 
gelerek, 22 Aralık 
1574 tarihinde tahta 
geçti. Ancak o da Ba-
bası Sultan İkinci Se-
lim gibi devlet işlerine 
fazla müdahil olmadı. 
Bürokrasi ve hükûmet 
daha ziyade Sokullu 

Mehmed Paşa tarafın-
dan idare edildi. Bunda 
Sokullu’nun tecrübe ve 
dirayeti ile Sultan İkinci 
Murad’in idare tarzı bü-
yük rol oynamıştır.
Sultan Üçüncü Mu-

rad, saltanatı boyunca 
İstanbul’dan hiç çık-
madı ve saraydaki ka-
dınların etkisinde kaldı. 
Daha sonraki yıllarda 
Osmanlı Devleti ’nin 
bir devrini etkileyecek 
olan kadınlar saltanatı 
onun devrinde başla-
dı. 29 yaşında çıktığı 
tahtta yirmi yıl kalan 
Sultan Üçüncü Murad 
16 Ocak 1595 tarihinde 
felç geçirdi ve vefat etti. 
Ayasofya Camii’nin av-
lusuna defnedildi.
Soku l l u  M ehmed 

Paşa’nın ağırlığını his-
settirdiği III. Murad dö-

neminde, Osmanlı top-
rakları en geniş sınırla-
rına ulaştı. Babası İkinci 
Selim’den devraldığı 
15. 162.151 km2 ülke 
toprağını, 19.902.000 
km2’ye çıkardı. İngiliz-
lerle de dostane ilişkiler 
geliştirildi.
İlk İngiliz daimî el-

çisi onun zamanında 
gönderildi. Papa’nın 
Katolik Avrupa’da ku-
rabileceği haçlı ittifa-
kına karşı Protestan 
İngiltere ile ilişkiler ge-
liştirildi. Daha sonra 
bu ittifaka, Hollanda 
da dahil edildi. Devlet 
işlerini Sokullu’ya dev-
reden Sultan Üçüncü 
Murad zamanında sa-
rayda kadınlar devlet 
işlerine çokça karışma-
ya başladılar bu durum, 
Sokullu’nun ölümünden 
sonra daha da artarak 
devam etti.
Erkek çocukları: Üçün-

cü Mehmed, Selim Ba-
yezid, Mustafa, Osman, 
Cihangir, Abdullah, Ab-
durrahman, Abdullah, 
Hasan, Ahmed, Yakub, 
Alemsah, Yusuf, Hüse-
yin, Korkud, Ali, Ishak, 
Ömer, Alaeddin, Davud.
Kız çocukları: Ayşe 

Sultan, Fatma Sultan, 
Mihrimah Sultan, Fah-
riye Sultan.

III. Mehmed 
(1595 - 1603)

Sultan Üçüncü Meh-
med, 26 Mayıs 1566’da, 
Manisa’da doğdu. Ba-
bası Sultan Üçüncü 
Murad, annesi Safiye 
Sultan’dır. İsmini, Fa-
tih Sultan Mehmed’e 
benzemesi için, büyük 
dedesi Kanûnî Sultan 
Süleyman koydu. Orta 
boylu, kumral saç -
lı ve güzel yüzlüydü. 
İyi bir ilim tahsili yaptı 
ve Tâcü’t-Tevârih ya-
zarı Hoca Sadeddin 
Efendi’den dersler aldı. 
Sultan Üçüncü Meh-
med, 1583’te Manisa 
sancakbeyliğine ta-
yin edildi. 1595 yılının 
Ocak ayına kadar gö-
rev yaptığı Manisa’dan, 
Babasının ölüm haberi 
üzerine hareket ederek, 
27 Ocak 1595 tarihinde 
geldiği İstanbul’da, Os-
manlı tahtına geçti.

Sultan Üçüncü Meh-
med, annesini çok se-
ver, sayar ve dinlerdi. 
Bundan yarar lanan 

annesi Safiye Sultan, 
Osmanlı  sarayında 
hâkimiyet kurdu. Bazı 
konularda Padişahı 
zorlayıp istediğini yap-
tırıyor, bu da devlet 
işlerinde karışıklıklara 
sebep oluyordu. Din-
dar olup, tasavvufa da 
son derece meraklıydı. 
Hz. Muhammed’in ismi 
anılınca, saygısından 
derhal ayağa kalkardı. 
Üçüncü Mehmed devri, 
duraklama dönemine 
rastlar. Sultan Üçün-
cü Mehmed, kolayca 
üzüntüye kapılır, ye-
mekten, içmekten kesi-
lirdi. Celâlî isyanları ve 
İran savaşlarının çok 
uzun sürmesi onu bü-
yük üzüntü içinde bırak-
tı. İçkiyi sıkı bir şekilde 
yasaklayıp, bütün gizli 
meyhaneleri kapattırdı.
Erkek çocukları: Birin-

ci Ahmed, Birinci Mus-
tafa, Selim, Mahmud

I. Ahmed 
(1603 - 1617)

Sultan Birinci Ahmed, 
18 Nisan 1590 günü, 
Manisa’da doğdu. Ba-
bası Sultan Üçüncü 
Mehmed, annesi Han-
dan Sultan’dir. İyi bir 
tahsil gördü. Arapça ve 
Farsça’yi mükemmel 
derecede öğrenmişti. 
Ok atmak, kılıç kullan-
mak, ata binmek gibi 
savaş ve askerlik alan-
larında çok usta olan 
Sultan Birinci Ahmed, 
ava ve cirit oyununa çok 
düşkündü. Çok sade 
giyinirdi. Babası Sul-
tan Üçüncü Mehmed’in 
vefati üzerine 21 Aralik 
1603’te, Eyüb Sultan’da 
kılıç kuşanarak tahta 
geçti.

Sultan Bir inci Ah-
med, Kanûnî Sultan 
Süleyman’dan sonraki 
Padişahlar içinde devlet 
işleriyle yoğun şekilde 
uğraşan ilk Padişahtı. 
Çocuk denecek yaşlar-
da bile mükemmel ka-
rarlar alırdı. Daima ilim 
ve irfan sahibi büyük 
kişilerle birlikte olur ve 
onlara akıl danışırdı.
S u l t a n  B i r i n c i 

Ahmed’in hayatında on 
dört sayısının önemli 
bir yeri vardır. Çünkü, 
on dört yaşında Pa-
dişah olmuş, on dört 
yıl saltanat sürmüş ve 

Osmanlı Padişahları-
nın on dördüncüsüdür. 
Dindar bir Padişah olan 
Sultan Birinci Ahmed’in 
Hz.Muhammed’e olan 
bağlılığı o kadar ilerle-
di ki, onun ayak izleri-
nin resmi içine bir şiir 
yazmış ve o şiiri kavu-
ğunda ölünceye kadar 
taşımıştır. O şiir şudur:
“N’ola tâcim gibi ba-

şımda götürsem dâim
Kadem-i resmini ol 

Hazreti Sâh-i Resûlün
Gül-i gülzâri nübüvvet, 

o kadem sahibidir
Ahmeda durma yüzün 

sür kademine ol gülün”
Sultan Birinci Ahmed, 

yakalandığı tifüs has-
talığından kurtulama-
yarak 21 Kasım’ı 22 
Kasım’a bağlayan gece 
1617 yılında yirmi sekiz 
yaşında vefat etti.
Erkek çocukları: İkin-

ci Osman, Dördüncü 
Murad, Sultan İbrahim, 
Bayezid, Süleyman, 
Kasim, Mehmed, Ha-
san, Selim, Hanzâde, 
Ubeyde,
Kız çocukları: Gev-

herhan Sultan, Ayşe 
Sultan, Fatma Sultan, 
Atike Sultan

II. Selim

I. Ahmed  

III. Murad

Devamı gelecek 
sayıda -->

III. Mehmed

Geçen sayıdan 
devam -->



  Kırcaali Haber 321 Aralık 2016 HABERLER

Aygül Gavazova’ya Uluslararası KIBATEK Ödülü
Aralık ayının başında 

Kıbrıs, Balkanlar, Avrasya 
Türk Edebiyatı Kurumu ( 
KIBATEK) Kırcaalili çevir-

men Aygül Gavazova’ya 
çeviri ödülü verilmesine 
karar verilmiştir.

Nikopol (Niğbolu) şeh-
rinde öğretmen ailesinde 
dünyaya gelen Gavazo-

va, Razgrad Pedagoji 
Okulundan sonra, yüksek 
tahsilini Sofya Üniversi-
tesi Bulgar Filolojisi bölü-

münde tamam-
l andı .  Uzun 
yıl lar Ardino 
ve Kırcaali’de 
eğitim ve kültür 
alanında çeşit-
l i  görevlerde 
bulundu. Aldı-
ğı birçok ödül 
arasında ”Kiril 
ve Metod iy ” 
madalyası da 
mevcuttur. 

Son y ı l la r-
da Türkçeden 
B u l g a r c a y a 
edebiyat çevi-
risi ile uğraşan 
Aygül Hanım 
“Balkanlarda 

Türk Öyküsü” 
adlı kendi projesi 

kapsamında şimdiye ka-
dar neşrettiği “Gül Nişa-
nı”, “Bursa’dan Eintiler”, 
“Güney Yelleri”, “Balkan 
Işıltısı” ve “Aşkın Ateşi” 
kitaplarıyla Türkiye, Yu-

nanistan, Makedonya, 
Kosova ve Romanya’dan 
olmak üzere 100’den fazla 
yapıtlarıyla 60’ın üzerinde 
Türk öykü yazarını Bul-
garca olarak okuyuculara 
sunmuştur. 

Aygül Gavazova ödül-
le ilgili duygularını şöyle 
dile getirdi: “Özellikle be-
lirtmek isterim ki, 1998 
yılında kurulan ve genel 
merkezi İzmir ’de olan 
Uluslararası Türk Dili, 
Edebiyatı ve Çeviri Kuru-
mu KIBATEK hatırı sayılır 
bir kurumdur. Yurt içinde 
ve 60’tan fazla ülkeyle 
ilişkide olup çok yönlü ça-
lışmalar gerçekleştirmek-
tedir. Verdiği ödüller de 
uluslararası platformlarda 
ilgi ve saygı ile karşılan-
maktadır. Onun için bu 
itibarlı çeviri ödülü benim 
için büyük şereftir ve beni 
çok onurlandırmıştır.

Bu ödülü bana getiren 
“Balkanlar’da Türk Öykü-
sü” projem bizim ve kom-
şu ülkelerin belediyeleri 
arasındaki çok yönlü kar-

deşlik bağlarından esin-
lenmiştir. Projenin genel 
amacı Edebiyat dili ile 
Balkan halkları arasında-
ki mevcut olan dostluğu 
daha da pekiştirmek için 
verilen çabalara katkıda 
bulunmaktadır. 

Edebiyat çevirisi büyük 
sorumluluk gerektiren bir 
iştir. A. de Lamarti’nin de-
ğişi ile “Kitaplar üzerinde 
yapılan çalışmaların en 
zor olanı bence çeviri-
dir”. Buna rağmen ben 
Balkan Türk öykü yazar-
larını, daha çok okuyu-
cuya ulaşabilmeleri için, 
Bulgarcaya çevirerek 
sunmayı tercih ettim. Bu 
yolda bana destek ve-

ren saygın Prof.Dr. Slavi 
Slavof, ünlü Türkiye şair 
ve yazarı Sayın Ahmet 
Atasoy, gazeteci yazar 
Y. Dobrudcaliev, kitapla-
rımın derleyicileri ve beni 
teşvik edip yüreklendiren 
okuyucularımın bu ödülde 
hatırı sayılı payları vardır 
ki, hepsine çok minnetta-
rım.

Ödülümle ilgili davet-
l i  olduğum KIBATEK 
tarafından İzmir’de dü-
zenlenen Uluslararası 
Edebiyat Şölenine iştirak 
edemedim. Lakin başta 
genel Başkan Dr. Mevlüt 
Kaplan, Onursal Başkan 
Sayın Feyyaz Sağlam 
olmak üzere, beni bu şe-

refli ödüle layık gören bü-
tün KIBATEK yönetimine 
kalpten teşekkürlerimi su-
narım. Bu ödül benim için 
çok anlamlıdır ve o gele-
cek çalışmalarıma büyük 
ilham kaynağı olacaktır.

Bu değerli ödülü uzun 
yıllar öğretmen olarak 
eğitim ve kültür alanında 
memleketimizin Nikopol 
şehrinde ve Rodoplar’da 
hizmet veren rahmetli 
anne ve babama ithaf 
ediyorum”. 

Bizler de bu it ibarlı 
ödül dolayısıyla Aygül 
Gavazova’yı kutlar, başa-
rılarının devamını dileriz. 

            Kırcaali Haber

Aygül GAVAZOVA

KIBATEK’e 41 kere maşallah!
On sekiz yıldır faaliyet-

te olan KIBATEK’ in, 1-4 
Aralık tarihlerinde bu yıl 
İzmir Bal-Göç ile ortak-
laşa düzenledikleri 41. 

Uluslararası Edebiyat 
Şöleni sona erdi. Bu yıl 
12 ülkeden temsilcinin 
katıldığı etkinliğin konusu 
Bulgaristan edebiyatıydı. 
Müzik dinletilerinin de 
renk kattığı programlar 

İzmir’in değişik noktala-
rında gerçekleşti. Özellik-
le Dr. Selahattin Akçiçek 
Kültür Merkezi’nde hınca 
hınç dolu salonda dans 

gösterileriyle başlayan 
programda yılın edebi-
yat ödülleri takdim edildi. 
Bu yıl KIBATEK’ in ulus-
lararası edebiyat ödülü 
gazeteci-yazar Mehmet 
Türker’e, Türk diline hiz-

met ödülü Prof. Dr. Hüse-
yin Mevsim’e ve tercüme 
dalında da Aygül Gavazo-
va’ ya verildi. 

Aynı gün davetli şairler 
kendi dillerinde şiirlerini 
okudular. Ekinliğin son 
günü davetlilerle Buca 
semtine gezi düzenle-
nerek Bosna Anıtı, Buca 
Göleti, Yaylacık semti ve 
Sarnıç’daki Göç Anıtı zi-
yaret edildi. Şölenin 4. gü-
nünde düzenlenen “Bul-
garistan Türk Edebiyatı” 
konulu panelde Mehmet 
Türker “Demokrasi Önce-
si ve Sonrası Bulgaristan 
Türkleri Edebiyatı”, Prof. 
Dr. Hüseyin Mevsim “Ah 
Şu Türkçe Sözcükler ve 
İfadeler” Yard. Doç. Dr. 
Rasim Özgür “Bulgaris-
tan Türklerinde Resim” 
Mesure Tahir’ de “Bulga-
ristan Türklerinde Tiyatro” 
konularında sunum yaptı. 

YTB’de Görev Değişikliği
Yur tdışı  Türk ler ve 

A k r a b a  To p l u l uk l a r 
Başkanlığı’na (YTB) ya-
pılan atamanın ardından 
görev değişimi gerçek-
leştirildi. YTB Başkanlığı-
na atanan Mehmet Köse, 
düzenlenen devir teslim 
töreniyle görevi Kudret 
Bülbül’den devraldı.

Yur tdışı  Türk ler ve 
A k r a b a  To p l u l uk l a r 
Başkanlığı’na (YTB) ya-
pılan atamanın ardından 
görev değişimi gerçekleş-
tirildi. Başkan Yardımcılı-
ğı görevinde bulunurken, 
YTB Başkanlığı’na geti-
rilen Mehmet Köse, Baş-
bakanlık Müşavirliği’ne 
atanan Kudret Bülbül’den 
görevi düzenlenen devir 
teslim töreniyle devraldı. 
Törende konuşan YTB 
Başkanı Mehmet Köse, 
Kudret Bülbül’e yaptığı 
çalışmalardan dolayı te-
şekkür etti. Kudret Bülbül 
ise yeni dönemde yapı-
lacak çalışmaların hayırlı 
olması temennisinde bu-

lundu.
Mehmet KÖSE kimdir?
Kurum Başkanı ola-

rak atanan Mehmet 
Köse, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Başbakanlığı 
döneminde verdiği tali-
mat üzerine 2009 yılında 
yurtdışında yaşayan va-
tandaşlara yönelik yaptı-
ğı çalışmaların ardından 
YTB’nin kuruluş kanunu-
nun hazırlanmasında gö-
rev yapmıştı. Hükümetin 
Meclis’te çıkardığı yurt-
dışında yaşayan vatan-
daşlarımızın yerinde oy 

kullanımı ve Mavi Kartlıla-
rın alt soylarının da Mavi 
Kart’tan yararlanmasına 
yönelik düzenlemelerinde 
aktif rol oynamıştı.

İstanbul Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakülte-
si mezunu olan Mehmet 
Köse, aynı üniversitenin 
Siyaset Bilimi ve Ulusla-
rarası İlişkiler bölümün-
de doktora çalışmasına 
devam etmektedir. Köse, 
2010 yılından bu yana, 
YTB Başkan Yardımcısı 
olarak görev yapmaktay-
dı.

Sofya Bölge Mahkeme-
sinde görevli personel ve 
hakimler, Yüksek Yargı 
Konseyi binası önünde 
protesto eylemi gerçek-
leştirdi. Protestocu ha-
kimlere “İstifa”, “Mafya”, 
“Tsatsarov Düşürülsün” 
gibi sloganlar atan bir 
grup vatandaş da katıldı.
Yüksek Yargı Konseyi 

binası önünde onlarca 
protestocu bir araya top-
landı. 
Bilindiği gibi, protesto-

nun nedeni Yüksek Yargı 
Konseyi’nin genel olarak 
yürüttüğü politikaya karşı 
duyulan hoşnutsuzluktur. 

Hakimler, biriken sorun-
ların çözümüne yönelik 
mahkemenin Yüksek 
Yargı Konseyi tarafından 
gerekli olan kurumsal 
desteği görmediğini ileri 
sürüyor. Aynı zamanda 
mahkemenin sürekli de-
netime tabi tutulduğunu 
ve bu denetimlerin ba-
ğımsızlığı zedelediğini 
söylüyorlar.
Bir televizyon kanalına 

verdiği mülakatta Sofya 
Bölge Mahkemesi Baş-
kanı Metodi Lalov, göre-
vinden istifa ettiğini açık-
ladı. Yardımcılarının da 
istifa edeceklerini belirtti. 

Yüksek Yargı Konseyi 
Başkanı Dimitır Uzunov 
ve konsey üyesi Galya 
Georgieva, protestocu-
ların yanına gidip onları 
içeride görüşmeye davet 
ettiler. Buna karşılık ola-
rak Sofya Bölge Mahke-
mesi Başkanı Metodi 
Lalov, mahkemenin ve 
protestocuların başka 
temsilcileri Uzunov ile 
görüşme yaptı. 
Lalov, hakimlerin son 

derece yoğun tempoda 
ve zor koşullarda çalış-
tıklarını, kadroların büyük 
bir kısmının görevden is-
tifa ettiğini söyledi.

Yüzlerce hakim, Yüksek 
Yargı Konseyi’ni protesto etti

Başbakan Borisov, ABD Büyükelçisi 
Eric Rubin ile görüştü

Başbakan Boyko Bo-
risov, Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) Sofya 
Büyükelçisi Eric Rubin 
ile temaslarda bulundu. 
Başbakanlık konutunda 

yapılan görüşmede gün-
cel siyasi konuları ve ül-
kede geçen Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinin yanı 
sıra iki ülke arasındaki 
işbirliğin geliştirilmesini 

ele aldılar. Görüşmede 
mülteci krizinde gelinen 

durum ve krizin yol açtı-
ğı zorluklar da ele alın-

dı. Başbakan Borisov, 
Bulgaristan’ın Avrupa 
Birliği’nin de dış sınırları 
olan devlet sınırlarının 
korunması için elinden 
geleni esirgemediğini 
belirtti. 
Başbakan, iki devlet 

arasında iyi ilişkilerin 
yeni ABD Cumhurbaşka-
nı Donald Trump döne-
minde de korunacağını 
ifade etti. 
           Kırcaali Haber
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- Sayın Büyükelçi, 15 
Temmuz’daki darbe gi-
rişiminden sonra Türki-
ye’deki son durum ne-
dir? Ülkeyi ziyaret eden 
yabancılar için devam 
eden OHAL’le ilgili so-
run var mı?

 
- Mülakat imkanı sağ-

ladığınız için teşekkür 
ederim. Kırcaali Haber 
Gazetesiyle uzun bir ara-
dan sonra ilk sohbetimizi 
yapıyoruz. 15 Temmuz’da 
Türkiye’de meydana ge-
len darbe girişiminin aka-
binde yoğun bir çalışma 
ortamındayız. Tabii, her 
zaman olduğu gibi, gün-
demde birçok başka konu 
da var.

Türkiye’de 15 Temmuz 
darbe girişiminden son-
ra, durum süratle kontrol 
altına alındı. Bu çok ciddi 
bir kalkışmaydı. Ancak, 
devletimizin kurumları-
nın, milletimizin ve sivil 
toplum kuruluşlarının ka-
rarlı, sağduyulu ve öngö-
rülü yaklaşımıyla, yaşam 
kısa süre içinde normale 
döndü. Bankalar, borsa, iş 
hayatı, ekonomik, sosyal 
ve siyasi hayat süratle to-
parlandı. 

Darbe girişiminin he-
men ertesi günü, Türki-
ye Büyük Millet Meclisi, 
partilerüstü mutabakatla 
biraraya geldi, bu girişimi 
şiddetle kınayan bir Ortak 
Bildiri yayınladı. Bu tutum, 
siyasi bir tercih olma-
nın çok ötesinde milli bir 
mutabakattır. Unutmayın 
ki, Gazi Meclis, bir gece 
önce savaş uçaklarıyla 
bombalanmıştı. 

Türk halkı dirayetle, kah-
ramanca, anayasal düze-
ne ve demokrasiye karşı  
bu kalkışmayı durdurdu 
ve önüne geçti. Dünyada 
böylesi bir kahramanca 
duruşun örneği yoktur. 
Bir ülkede Parlamento 
bombalanıyor, sivil halkın 
üzerine tanklardan, uçak-
lardan, helikopterlerden 
ateş açılıyor. 245 şehit ve 
2 binin üzerinde yaralı ve-
rildi; Türk Milleti, yeniden 
Gazi oldu. Bu, her şey-
den evvel Türk halkının 
demokrasiye bağlılığını 
ortaya koyan, saygı du-
yulması ve örnek alınma-
sı gereken bir duruştur. 
Ülkenin dört bir yanındaki 
meydanlarda demokra-
si nöbetlerinin sonunda, 
“Yenikapı Ruhu“ olarak 
adlandırılan İstanbul/

Yenikapı’da milyonlarca 
kişinin biraraya geldiği bir 
açık hava buluşmasıyla 
demokrasinin zaferi taç-
landırıldı.

Bu, basit bir konu de-
ğildir. Olmadığını herkes 
görüyor. Uzun uzadıya 
tartışılacak bir konu da 
değildir. Herşey açık. 
Türkiye’de devletin ku-
rumsal ve toplumsal ya-
pısına nüfuz etmiş olan, 
terörist niteliği taşıyan bir 

yapılanmanın temizlen-
mesinden bahsediyoruz. 
Bu, terörist bir yapılanma-
dır. Çünkü devletin yöne-
timini silah zoruyla, cebir 
yoluyla,  sivil halka şiddet 
uygulayarak, canına kas-
tederek ele geçirmeye 
çalışmıştır.  Bunun adı 
FETÖ (Fethullahçı Terör 
Örgütü)’dür. 

 
Önümüzde,  sabır la 

aşılması gereken bir sü-
reç bulunuyor. Bunun 
üzerinde titizlikle çalışı-
lıyor. Devlet, Parlamento 
onayıyla olağanüstü hal 
(OHAL) ilan etme yoluna 
gitti. OHAL ilanı, temel 
hak ve özgürlüklerin kı-
sıtlanması amacıyla ya-
pılmadı. Devlet bir mana-
da kendisi için OHAL ilan 
etti, kendini frenlemek 
için, aşırılıklardan kaçın-
mak için bu yapıldı. Kolay 
olmasa da, bu karar alın-
mak zorundaydı. Çünkü 
bu kadar derinlere nüfuz 
etmiş, bu cesareti ve cü-
reti gösterebilmiş olan bir 
yapının temizlenmesi ko-
lay görünmüyor.

OHAL’in ülkemizi ziya-
ret eden yabancılara kati 
surette etkisi yoktur. Bu 
yönde bir dezenformas-
yon yapıldığını maale-
sef, üzülerek görüyoruz. 
Bunu açıklıkla söylemek 
isterim. Amaç, Türkiye’de 
güven ortamı tesis et-
mektir ve ihtiyaç duyulan 
güvenlik ortamı da te-
sis edilmiştir. Bu konuda 
en ufak bir sıkıntı yok. 
Türkiye’nin siyasi, top-

lumsal, sosyal, hayatında 
veya ekonomisinde, tica-
retinde yatırımlarında da 
sıkıntı yok. Olağanüstü 
halin ne kadar uzatılaca-
ğı, Hükümet’in önerisi ve 
Parlamento’nun takdirine 
bağlıdır. Tabiatıyla, ilele-
bet devam etmeyecektir.

Tersinden okuyarak, 
son bir şey söyleyeyim, 
Türkiye’de ilan edilen 
OHAL sıkıyönetim de-
ğildir. Ben bunu defalar-

ca Temmuz ve Ağustos 
ayında muhtelif vesilelerle 
basına anlatmaya gayret 
ettim. İyi niyetle ve önyar-
gısız okunduğunda, bu 
tedbirin istikrara, barışa, 
güvenliğe, huzura, Ana-
yasal düzenin tesisine 
ve demokrasiye katkıda 
bulunacağını görmek ga-
yet kolaydır. Türkiye’nin 
ortaya koyduğu Anayasal 
düzenini koruma kararlılı-
ğının dünyada örneği ol-
madığı gibi, böyle bir kanlı 
darbe girişiminin önünde 
durabilmek de kolay değil-
dir. Bu, Türk milletinin ka-
dim bilgeliğinin ve cesare-
tinin göstergesidir. Millet, 
Devleti’ne, kurumlarıyla 
birlikte sahip çıkma ira-
desini ortaya koymuştur.

 
- Darbe girişiminden 

sonraki dönemde Türki-
ye Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerden destek aldı 
mı?

 
- Birçok ülke gibi Avru-

pa Birliği (AB) ülkelerin-
den de açıklamalar ya-
pıldı. Hem Birlik adına, 
hem münferit olarak. Öte 
yandan, Türkiye daha 
görünür bir dayanışma 
sergilenmesini bekledi. 
Bu, ziyaretler, toplantılar 
zemininde yahut başka 
türlü içerikte açıklama-
larla yapılabilirdi, yön-
temleri muhteliftir. Ancak, 
AB’nde bir algı farklılığı 
oluştu. Türkiye’de verilen 
mücadele demokrasinin 
ve Anayasal düzenin ko-
runması içindi. AB ülkele-

riyse, bu darbe girişimini 
kınarken, hemen arkasın-
dan birçok koşul ve şart 
öne sürdüler; darbe giri-
şimcileriyle meşru hükü-
meti ve yasal nizama da-
yalı devleti bir aynı kefeye 
koyan açıklamalar geldi. 
Kabul edilir olmayan bu 
yaklaşım, Türkiye’de haklı 
bir hassasiyet yarattı. 

Mesele gayet açıktır. 
Tüm kamuoyu bunu bi-
liyor. Türkiye’nin AB’yle 

ilişkileri, bugün AB üyesi 
olan pek çok başka Av-
rupa ülkesinden daha 
eski, köklü ve tarihidir. 
Bu ilişki stratejiktir, dö-
nemsel değildir. AB’nin 
ve Türkiye’nin birbirlerine 
ihtiyacı vardır. Dolayısıyla 
bu tutumun AB bakımın-
dan yoluna girmesini; 
daha olumlu, yapıcı bir 
yaklaşım sergilenmesi 
bekliyoruz. Şu ana ka-
dar bu kısıtlı ölçüde oldu. 
Umarız, AB cephesinde 
bundan sonra daha olum-
lu gelişmeler yaşanır. 

 
- 15 Temmuz darbe gi-

rişimi Bulgaristan bası-
nında nasıl yansıtıldı?

 
- Darbe girişimini takip 

eden dönemde yazılı, gör-
sel, işitsel basın araçları 
kanalıyla, televizyonlarda, 
radyolarda, gazetelerde 
çok sayıda mülakat ver-
dim, kanaat önderleriyle 
buluştum. Siyasetçilerle, 
turizmcilerle, yatırımcı-
larla görüştük, her alan-
da kamuoyuna erişim 
faaliyeti gerçekleştirdik 
ve gerçek durumu aktar-
maya gayret ettik. Bulga-
ristan basınındaki genel 
yansıma olumlu değildi. 
Bunları hayal kırıklığıyla 
takip ettik. Çünkü Bul-
garistan basını gerçeği 
değil, yerleşik ve olum-
suz bir algıyı yansıtmayı 
tercih etti. Anlatmamıza 
rağmen, acele yorumlar-
la, yerleşik kalıplarla ter-
cihlerini ortaya koydular. 
Bu tercihin gerçeklerin 

duyulmak istenmemesiy-
le, bir miktar cehaletle, bir 
miktar da niyet okumayla 
açıklanabileceğini düşü-
nüyorum.

 
-Avrupa Parlamento-

su’ nun aldığı, AB’nin 
Türkiye’yle müzakere-
lerin dondurulması ka-
rarını nasıl değerlendi-
riyorsunuz?

 
- Bu karar çok talihsiz-

dir,  zamansızdır ve fev-
kalade yanlıştır. Siyasi ve 
taraflı bir karardır. Aslında 
Parlamento’nun ruh hali-
ni yansıtıyor. Bu kararın 
Komisyon ve Konsey 
bakımından bağlayıcılığı 
yoktur. Böyle bir kararın 
çıkması maalesef, şaşırtı-
cı olmadı. Türkiye hakkın-
da olumsuz algı yaratma 
çabası, Avrupa ülkeleri 
ve kamuoylarında, basın 
zemininde uzun süredir 
devam edegelen bir uy-
gulama. AP kararı, bunun 
devamıdır aslında. Yanlış 
buluyoruz. Türkiye’de de 
makamlarımız gereken 
açıklamalarını yaptılar. 
Kararın bağlayıcılığı bu-
lunmamaktadır. Bizim 
açımızdan geçerliliği ve 
kıymeti de yoktur. Gerek-
çe son derece saçmadır. 
Çünkü Avrupa’da OHAL 
uygulayan Fransa gibi 
ülkeler de var. Belçika’da 
da OHAL uygulandı ve 
temel insan hakları ge-
reklilikleri bakımından 
orada da kaygı verici ge-
lişmeler oldu. Dolayısıyla 
AB Parlamentosu’nun bu 
kararının kıymeti ve anla-
mının Parlamento zemi-
ninden öteye geçeceğini 
düşünmüyorum.

 
- Türkiye sığınmacılar 

için sınır kapılarını açar 
mı?

 
-Tabii ki, bu sorun en 

fazla Bulgaristan’ı ilgi-
lendiriyor. Meselenin bir 
önceki sorunuzla bağ-
lantılı boyutu var. Avrupa 
Parlamentosu’nun kararı 
yanlış ve anlamsızdır. Tür-
kiye için AB üyeliği yeni 
bir konu değildir. Neden-
leri de malumdur. Türkiye 
gibi pek çok coğrafyada 
kadim kültürü ve tarihi 
olan bir ülke için Avrupa 
coğrafyası resmin sadece 
bir boyutudur. 18 Mart’ta 
Türkiye ile AB arasında 
bir mutabakata varıldı. 
Bu mutabakat bir paket-
tir, unsurları vardır ve an 
itibariyle geçerlidir.

18 Mart mutabakatına 
dönüyorum. Bunun bir 
boyutu sığınmacılardır. 
Türkiye bakımından yük-
lendiği bir mükellefiyettir 
ve Türkiye buna lafzıyla 
ve ruhuyla riayet etmiştir. 
Rakam veriyorum: 2015 

yılının Ekim ayında Ege 
Denizi’nden geçen sığın-
macıların sayısı günde 7 
binin üzerindeyken, bu-
gün günde 70’in altına 
düşmüştür. Bu da çok bü-
yük oranda, yüzde 100’de 
1’e inen bir düşüşe işaret 
ediyor. Bu, Türkiye’nin 
gayretiyle, uluslararası 
işbirliğiyle olmuştur. Mu-
tabakatın diğer bölümle-
rini gözden kaçırmayalım: 
Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşlarına vize serbes-
tisi, sığınmacılar için mali 
yardım, gümrük birliğinin 
güncellenmesi, müzakere 
sürecinin hızlandırılması 
ve yeni fasılların açılması 
diğer unsurlardır. Türkiye 
üzerine düşeni yaptı, fakat 
AB bu 4 unsurda üzerine 
düşeni layıkıyla yerine 
getirmedi. Bu bir süreçtir. 
Türkiye şu anda sabırla 
bekliyor. AB Parlamento-
su kararı da zamanlama 
bakımından maalesef, ce-
saret verici olmadı. Bekle-
yip göreceğiz.

 
-  Bulgar istan’daki 

Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerinden sonra Tür-
kiye-Bulgaristan ilişki-
lerinde değişiklik olur 
mu?

 
- Devletlerarası düzey-

de önemli değişiklik ola-
cağını düşünmüyorum. 
Çünkü ciddiyetle, belli 
düzeyde yürütülen ilişkiler 
mevcut. Türkiye ciddi bir 
devlettir, müktesebatıyla 
hem bugünü görür, hem 
geleceğe bakar. Türkiye, 
Bulgaristan’a her zaman 
dört bileşenli bir tanım-
la bakıyor: Bulgaristan 
dostumuzdur, komşu-
muzdur, müttefikimizdir 
ve ortağımızdır. İkili iliş-
kilerimizi bu dört bileşen 
tanımlar. Türkiye’nin ve 
Bulgaristan’ın iyi ilişkiler-
den kazançlı çıkacaklarını 
düşünüyoruz. Ümit edi-
yoruz ki, yeni dönemde, 
muhtemelen erken se-
çimlerden sonra, sağdu-
yulu ve yapıcı anlayışla 
iki ülke ilişkilerinin olumlu 
zeminde gelişmesi müm-
kün olur. Ancak, şunu 
söyleyeyim, burada ye-
gane sorumluluk ve külfet 
Türkiye’nin üzerinde de-
ğildir. Bu, aynı bileşenler 
zemininde paylaşılan or-
tak bir sorumluluktur.

 
-  Son seçimlerde 

Türkiye’de sadece 35 
sandık açıldı. Dolayı-
sıyla binlerce Bulgaris-
tan vatandaşı Anayasal 
hakkı olan oy kullanma 
hakkından mahrum kal-
dı. Bu konuda ne düşü-
nüyorsunuz?

 
- Son derece olumsuz 

Büyükelçi Süleyman Gökçe: Soydaşlarımız  

Devamı sayfa 5’te

Türkiye’nin Sofya 
Büyükelçisi Süleyman 
Gökçe, Kırcaali Haber 
Gazetesi okuyucuları 
için gazetenin Genel 
Yayın Yönetmeni Mü-
zekki Ahmet’in soru-
larını cevapladı. 
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bir karar olmuştur. Nede-
ni gayet açıktır. Bulgaris-
tan, AB ülkesidir. Bu konu, 
AB’de hiçbir şekilde izah 
edilemeyecek, makul kar-
şılanmayacak bir tasarruf-
tur. Bunun bir AB ülkesin-
de, bir AB Konseyi üyesi 
ülkede vuku bulmasının 
makul bir izahı görünmü-
yor. Tabii ki, Türkiye’yle 
akrabalık bağları ve çif-
te vatandaş bağları olan 
soydaşlarımızı, son dere-
ce haklı olarak, özellikle il-
gilendiren bir konudur. Bu 
duruma demokratik yollar-
dan itiraz edilmesi, sesle-
rin yükseltilmesi mühim-
dir. Soydaşlarımızın siyasi 
temsilini üstlenen yapıla-
rın da bu konuda sesleri-
ni duyurmaları kadar tabii 
bir şey olamaz. Çünkü bu, 
Anayasal haktır, temel in-
san hakkıdır, ayrımcılığa 
işaret eden bir durumdur. 
Tabiatıyla, pek çok ülke-
nin buna ses çıkarma-
ması, bunu bir egemenlik 
tasarrufu olarak görmeye 
meyletmesi anlaşılır bir 
durum değil. Çünkü en 
çok sayıda sandığın açıl-
dığı İngiltere’den gelen 
oylar belli. 35’le sınırla-
nan sandıkla Türkiye’den 
en çok oyun geldiği belli. 
Maalesef bu durum, aşı-
rı eğilimli bazı yapıların 
ve partilerin dayatmaya 
çalıştıkları gündemin bir 
parçası ve siyasi bir konu 
haline çevrildi. İki ülke 
arasındaki ilişkilere de et-
kide bulunuyor. Unutma-
yın ki, burada, Bulgaristan 
vatandaşlarının temel in-
san hakları ve hürriyetle-
rinden, Anayasal hakla-
rından bahsediyoruz. Bu 
kişiler, soydaşlarımız ve 
Bulgaristan devletinin de 
vatandaşlarıdır. Bu kişiler, 
çifte vatandaşlık bağları 
nedeniyle, yahut da baş-
ka şekillerde, başka ülke-
lerde ikamet ediyorlar. Bu 
Türkiye de olabilir, başka 
bir ülke de. Ancak, en 
yüksek sayı Türkiye’dedir 
ve bu nedenle, sözkonusu 
sınırlamanın kaldırılması 
lazım. Bu konuda, kararlı 
bir mücadele yapılması 
gerekiyor.

 
- Son dönemde, Türki-

ye - Bulgaristan ilişki-
lerini değerlendirebilir 
misiniz?

 
- İki ülke arasındaki iliş-

kiler için büyük potansiyel 
var. Önemli gelişmeler, 
atılımlar olabilir.  Özellikle 
ticaret ve yatırım alanla-
rında. Ancak meselenin 
sadece bununla sınırlan-
dırılmaması gerekir. Az 
önce siz de sordunuz. Si-
yasi haklar, temel hak ve 
hürriyetler ve diğer sos-
yal, kültürel vs. alandaki 

beklentiler, bunlar çok 
önemli. Tarih boyunca da 
hep böyle olmuştur. Yeni 
bir durum değil bu. Türki-
ye-Bulgaristan ilişkilerinin 
son derece olumlu bir ze-
minde ve potansiyelle ge-
lişeceğini ümit ediyorum. 
Biz, esasen başından beri 
hep bu yönde çabaladık, 
elimizden geleni yapma-
ya devam edeceğiz. An-
cak tekrar söyleyeyim, 
bu sadece Türkiye’nin 
tek başına üstlenebile-
ceği bir sorumluluk değil. 
Bulgaristan’ın da buna 
cevap vermesi lazım. Bu 
da nasıl olur? Soydaşları-
mızın siyasi temsilciliğini 
üstlenmiş olan yapıların, 
sivil toplum kuruluşlarının, 
partilerin veya oluşumla-
rın sadece soydaşları-
mızın hakları ve talepleri 
için değil, Bulgaristan’ın 
da menfaatleri için bu 
yönde çaba harcamaları, 
girişimlerini yoğunlaş-
tırmaları lazım. Türkiye 
önemli bir dost ve kom-
şu olmanın ötesinde, çok 
mühim bir ortaktır. Bulga-
ristan kamuoyunun bunu 
anlaması lazım. Türkiye, 
Bulgaristan için katma 
değer, güvenlik, refah ya-
ratan ve üreten bir ülkedir. 
Burada verdiğim mesaj 
açık. 21.yüzyıldayız, 2016 
yılının sonuna geldik. 
Demokratik toplumlarda 
temel hakları, siyasi hür-
riyetleri ve bunları kullan-
ma şekilleri gayet açık. 
AB’nde daha da açık. Ar-
tık, Bulgaristan’daki par-
tilerin ve soydaşlarımızı 
temsil iddiası taşıyan tüm 
partilerin bunu kanıtlama-
larının zamanının geldiği-
ni düşünüyorum. 

 
- Sofya’da Türk Kültür 

Merkezi ne zaman açı-
lacak?

 
- Bütün çabalarımıza 

rağmen maalesef bu ko-
nuda gelişme olmadı. 
Bunda, esasen Bulgaris-
tan makamlarının tutumu 
belirleyicidir. Az evvel 
bahsettiğim konuya dö-
neyim. Bu, iki ülke ara-
sında gerçekleştirilecek 
bir konudur. Ancak, aynı 
zamanda Bulgaristan’da-
ki STK’ların, derneklerin, 
siyasi partilerin de bu 
yönde talepkar olmaları 
lazım. Soydaşlarımızın 
temsilini üstlenen yapı-
lardan bahsediyorum 
yine. Bu talep ve beklen-
ti, güçlü şekilde gündeme 
getirilmediği takdirde, iki 
devlet arasında devam 
eden ve sonuçlanmayan 
bir konu olarak kalacaktır.

 
- Türkiye, Bulgar azın-

lığa ait tüm vakıf mal-
larını iade etti. Ancak, 
Bulgaristan Müslüman 

vakıflarını iade etmek-
te güçlük çıkarıyor. Bu 
konuda ne düşünüyor-
sunuz?

 
- Söylediğiniz doğrudur. 

Türkiye, Bulgaristan’la 
varılan mutabakat çer-
çevesinde 2003 ve 2008 
yıllarında Türkiye’deki iki 
Bulgar azınlık vakfının 
10 mülkünü iade etti ve 
bu süreç tamamlandı. 
Bunun karşılığında şöyle 
bir söz verildi: Burada da, 
Bulgaristan Müslümanla-
rı Başmüftülüğü’nün talep 
ettiği vakıf emlakinin, mal-

larının verilmesi. Bu olma-
dı. Hukuki sürece yönlen-
dirildi, mahkemelere gidil-
di, fakat bu süreç bir türlü 
tamamlanamadı. Üç yıldır 
buradayım, bu konuyu iz-
liyorum ve şunu görüyo-
rum: Maalesef, bu konuda 
hiçbir ilerleme kaydedile-
miyor. Bu durumun, tabi-
atıyla tüm soydaşlarımızı 
epey rahatsız ettiğini tah-
min ediyorum. Sonuçta, 
burada malların iadesini 
talep eden makam Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin bir 
kurumu değildir. Bulga-
r istan Cumhuriyeti’nin 
bir kurumu olan Bul-
garistan Müslümanları 
Başmüftülüğü’dür. Vakıf 
emlaki de Başmüftülüğün 
tarihi mülküdür. Sonuçta 
bu mülkler yine bir Bulga-
ristan kurumuna iade edil-
miş olacak. Bunun da iyi 
anlaşılması lazım. Burada 
yine tabii soydaşlarımızın 
temsil edildiği sosyal, kül-
türel ve siyasi yapılar veya 
partilere düşen önemli 
görevler var. Soydaşları-
mızın bazı haklarını talep 
etmeleri gerekiyor, çünkü 
ancak talep edilen hak 
alınıyor. Haklar kendili-
ğinden verilmiyor. Talep 
etmenin demokratik yolla-
rı var. Bu konuda Türkiye 
üzerine düşeni fazlasıyla 
yapmıştır, örnek olmuştur. 
Bulgar azınlığının Tür-
kiye’deki iki vakfının bü-
tün beklentileri, talepleri 
karşılanmıştır. Bu konu 
üzerinde hem soydaşla-
rımızın, hem Bulgaristan 
makamlarının dikkatle dü-

şünmesi gerekiyor. 
 
- Sofya Kütüphanecilik 

ve Bilişim Teknolojileri 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Stoyan Denchev 
Edirne Belediyesine 
Atatürk’ün 1913-15 yıl-
larında Sofya’dayken 
sözde oturduğu bir 
sandalyeyi hediye etti. 
Sizce Atatürk gerçekten 
bu sandalyeye oturmuş 
mudur? 

 
-Bu konuyu basında ta-

kip ettim. Kısaca söyleye-
yim, çok şaşırdım. İlginç 

bulduğumu söylemem la-
zım. Böyle bir sandalyenin 
mevcudiyetinden bizim 
haberimiz yok, ilk defa du-
yuyoruz. Atatürk’ün tabii 
ki, muhakkak kullandığı 
eşyalar vardır, ama böyle 
düzenli kullanılan bir san-
dalye olsaydı biz bilirdik. 
Bir de üzerinde “Temmuz 
1913-Aralık 1915 döne-
minde Sofya’da görev ya-
pan Askeri Ataşe Mustafa 
Kemal’in oturduğu san-
dalye” yazılıymış sanırım. 
Burada önemli bir hata 
ve yanıltma var. Mustafa 
Kemal (Atatürk) Bey, genç 
bir subay olarak II. Balkan 
Savaşı’nın bit iminden 
kısa süre sonra Temmuz 
1913’de Binbaşı rütbesiy-
le geldiği Sofya’da 15 ay 
görev yaparak, Yarbaylı-
ğa terfian Ekim 1914’de 
Bulgaristan’dan ayrılmış-
tır. 

Birinci Dünya Savaşı’nın 
p a t l a m a s ı n d a n  h e -
men sonra Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Bü-
yük Savaş’a,  Harb - i 
Umumiye’ye dahil olma-
sıyla birlikte buradan ay-
rılarak Gelibolu’daki gö-
revini üstlenmek üzere, 
Çanakkale’ye gitmiştir. Bu 
sandalyeyi hediye eden 
kurum şu önemli ayrıntıyı 
herhalde unutmuş: Ça-
nakkale Kahramanı Mus-
tafa Kemal Bey, o sırada 
bu sandalyede oturuyor 
olsaydı, Çanakkale Zafe-
ri kazanılamazdı. I. Dün-
ya Savaşı ve dünyanın 
kaderi de farklı gelişirdi. 
Dolayısıyla bu, sorunu-

za cevap oluyor. Aralık 
1915’te Mustafa Kemal 
Bey, cephe görevindeydi, 
sandalyede oturmuyordu. 
“Hotel Bulgaria”nın kırmı-
zı salonunda oturmuyor-
du. Bunu sizin vasıtanızla 
duyurmak istiyorum. Hem 
soydaşlarımızın, hem va-
tandaşlarımızın yanıltıldı-
ğını düşünüyorum ve bu 
durumdan ötürü hep bir-
likte üzüntü duymalıyız.
 Çanakkale ve Gelibolu 

Muharebeleri, Aziz Türk 
Milleti’nin, Ordusu’nun 
ve Donanması’nın, Mus-

tafa Kemal 
A t a t ü r k ’ü n 
ve silah ar-
kadaşlarının, 
çok büyük 
sayıda şehit-
lerimizin ve 
gazilerimizin 
azimli ve ka-
rarlı mukave-
metiyle kaza-
nıldı ve dün-
yanın kaderi 
değişti. Dün-
yanın kaderi 
de biliyorsu-
nuz, konforlu 
bir sandal-
ye üzerinde 
o t u r u l a r a k 
değiştir ilmi-

yor. Genellikle savaş 
meydanlarında değişi-
yor. Bunu herkes bilmeli. 
Şunu da öğrendim, bu 
sandalye Edirne Kent 
Müzesi’ne ve Kent Bel-
leği Müzesi’nde sergile-
necekmiş. Bu sandalyeyi 
oraya koyarlarsa, o za-
man ziyaretçilere şunun 
söylenmesi lazım: Bu 
sandalye bir tarihi ger-
çekliği yansıtmıyor.
Belki şöyle olabilir, öyle 

düşünmek istiyorum: 
Sembolik bir jest yapıl-
mak istenmiş olabilir. Öte 
yandan, tarihte gerçek-
leşmemiş bir olaydan jest 
üretemezsiniz. Kimsenin 
yanıltılmaması lazım. Bu 
çok mühim. Böyle bir ha-
tanın bir üniversite Rek-
töründen gelmеsi tabia-
tıyla üzücü.  Böyle basit 
bir tarih bilgisini herkes 
bütün kitaplarda, ya da 
internette görebilir, ko-
laylıkla bulabilir.
Atatürk’ün çok önem-

li bir sözü vardır: “Tarih 
yazmak, tarih yapmak 
kadar mühimdir. Tarihi 
yazanlar, tarihi yapanlara 
sadık kalmazsa, değiş-
meyen hakikat insanlığı 
şaşırtacak bir mahiyet 
alabilir.”  Bu söz, yeterli 
bir mesajdır. 
 
- Son olarak Bulgaris-

tan’daki soydaşlara bir 
mesajınız olacak mı?
 
En önemli noktaya gel-

dik: Bulgaristan’da de-
mokratik geçiş sürecinin 
26 yılı tamamlandı. Bu, 
uzun bir süre. 26 sene 
önce doğan bebekler, 
şimdi yetişkin insan ol-
dular ve artık sorumlu 
mevkilere, makamlara 
gelmeye başladılar. Tür-
kiye-Bulgaristan ilişkile-
rinden ve tarihsel süreç-
lerden ayrı olarak, soy-
daşlarımızın buradaki 
mevcudiyeti, meseleleri 
ve beklentileri çok önem-
li. Her zaman, değişmez 
bir mesaj olarak şunu 
söylüyoruz: Soydaşları-
mızın mevcudiyeti Tür-
kiye-Bulgaristan ilişkile-
rinin merkezindedir ve 
son derece önemli bir 
unsurdur. Sürekli seçim 
süreçlerinin yaşandığı 
Bulgaristan’da soydaş-
larımızın siyasi hakla-
rına ve hukuklarına sa-
hip çıkma özgüveninin, 
iradesinin ve cesare-
tinin yüksek olmasını 
temenni ediyorum. Bu 
Bulgaristan’ın demokra-
tikleşmesi için, demokra-
tik geçişi ve olgunlaşma 
sürecinde son derece 
önemlidir. Soydaşlarımız 
haklarına, hukuklarına 
sahip çıkmalıdır. Özgü-
venli olmalı, desteklerini 
haklarına, hukuklarına 
sahip çıkanlara vermeli-
dir. Bu konunun takipçisi 
olmalıdır. Savunulmayan 
hakları olursa, hesabını 
sorsunlar. Son derece 
demokratik ve doğru 
bir mesajdır bu. Dünya-
nın her yerinde geçerli 
olan bir mesajdır. Eğer 
hakka, hukuka sahip 
çıkılmazsa, kimsenin 
hak talep etme imkanı 
olmaz. Takipçi olmalı, 
bilinçli olmalı, ezberler 
üzerinden davranmama-
lılar. Ezberler üzerinden 
hak savunulması olmaz.  
Benim mesajım budur. 
Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerinin devamı gele-
cek. Biliyorsunuz, genel 
seçimler olacak.  Soy-
daşlarımızın bu konuyu 
akılda tutmaları gerekti-
ğini, buna göre haklarını 
talep etmelerinin önemli 
olduğunu düşünüyorum. 
 
- Bize ayırdığınız za-

man için sizlere teşek-
kür ediyorum.
 
- Ben teşekkür ediyo-

rum. Sizlere ve yayınla-
rınızı izleyen tüm okur-
lara, soydaşlarımıza ba-
şarılar, Yeni Yılda sağlık, 
mutluluk, huzur, refah ve 
esenlikler diliyorum.
Söyleşi:
        Müzekki AHMET

haklarına, hukuklarına sahip çıkmalıdır
4. sayfadan devam
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Bulgaristan Müslümanları, dini haklarının sınırlandırılmasına 
karşı imza kampanyası başlattı

Bulgaristan Müslüman-
ları Başmüftülüğü Yük-
sek İslam Şurası üyeleri 
1 Aralık 2016 tarihinde bir 
araya gelip, oturum ger-
çekleştirdi. Karlı ve buzlu 
yollara rağmen Şura üye-
si müftüler, Müslüman 
Encümenliği başkanları, 
imam ve hocalar, ülkede 
Müslüman toplumunu il-
gilendiren bir sürü önemli 
konuyu ele aldı. 

Başmüftülük Sosyal Hiz-
metler Birimi’nde görevli 
uzmanlar tarafından oku-
nan kapsamlı raporlarda 
Kurban Eti Kampanyası 
kapsamında 50 bin kişinin 
kurban eti ile sevindirildiği 
belirtildi. Bununla birlikte 
sosyal kampanyalardan 
anlaşıldığı üzere Müslü-
manlar ve ortaklık yapılan 
teşkilatlar tarafından Baş-
müftülüğe olan güvenin 
arttığı da kaydedildi.

Yüksek İslam Şurası, yaz 
aylarında Bulgaristan’da 
Müslümanların dini hak-
larının sınırlandırılma-

sı teşebbüslerine karşı 
ulusal düzeyde bir imza 
kampanyası düzenlemeye 

karar verdi, ancak o sıra-
da ülkede seçim kampan-
yası başladığı için siyasi 
spekülasyonlara sebep 

olmamak için kararın uy-
gulanması ertelenmişti. 

Seçimler geçtiği için ar-

tık ulusal düzeyde yapıla-
cak bu imza kampanyası 
başlatılıyor. Bu imza kam-
panyası Müslüman ka-

dınların tesettür kıyafetini 
sınırlandıran, ezan okun-
masını sınırlandıran, ana 
dili Türkçe vaaz etmenin 
yasaklanması, Başmüftü-
lüğün finanse edilmesine 
yönelik kısıtlayıcı önlem-
ler alınması ve başka ka-

nun değişikliklerine karşı 
yapılacak. 

Düzenlemesi ve dene-
timi Yüksek İslam Şurası 

tarafından yapılan vakıf 
mallarının yönetimi ve 
idaresi, Başmüftülüğün en 
önemli sorunlarından biri-
dir. Bu konuda Şura, Vakıf 
Malları Komisyonu’nun ra-
porunu dinledi ve komis-
yonun vakıf mülklerinin ki-
raya verilmesinin yanı sıra 
belirli yerleşim yerlerinde 
cami inşaatı veya var 
olanların genişletilmesi 
için arsa satın alınmasına 
ilişkin önerilerini onayladı. 

Yüksek İslam Şurası, 
bu yılın başında olduğu 

gibi gelecek yıl için de 
Filibe’nin Ustina (Üstünel) 
köyünde bulunan İmam 
Yetiştirme Merkezinin 
faaliyetine devam etme-
si üzere ulusal yardım 
kampanyaları düzenleme 
kararı aldı. Kampanya bu 
ayın ortasında başlayıp 
27 Ocak 2017 tarihine 
kadar sürecek. Bu yılın 
başında yapılan yardım 
kampanyasında 28 355 
leva ve büyük miktarda 
dayanıklı ürünler toplandı.

              Kırcaali Haber

Bulgaristan Başmüftülüğü’nden teşekkür plaketi
Kirkovo (Kızılağaç) İl-

çesi Benskovski (Killi) 
köyü halkının duyarlılığı, 
yardımseverliği ve köyde 
imam-hatiplik yapan Hafız 
Erdinç Süleyman’ın feda-
karca çalışmaları saye-
sinde bu yıl da Benkovsi 
köyü Müslüman Encü-
menliği, İslam Eğitim Haf-
tası ve Yetimler Haftası 
kapsamında düzenlenen 
yardım kampanyalarını 
çok başarılı bir şekilde 
gerçekleştirdi. 

Bu katkılarından dolayı 
Kırcaali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet, 2 Aralık 
2016 Cuma günü Bens-
kovski camiinde cuma na-
mazı öncesi Hafız Erdinç 
Süleyman’a Başmüftü Dr. 
Mustafa Hacı adına bir te-
şekkür plaketi sundu. Pla-
ket, Başmüftülük tarafın-
dan Benkovsi köyü Müs-

lüman Encümenliğine köy 
halkının İslam Eğitim Haf-
tası ve Yetimler Haftası 
kapsamında düzenlenen 
yardım kampanyalarına 
büyük destek vermesin-
den dolayı verildi. 

Plaket  takd iminden 

sonra Cuma 
Vaaz ve İr-
şad Faliyet-
leri çerçeve-
sinde Kırca-
ali Müftüsü, 
B e n kov s k i 
c a m i i n d e 
"Hak ve So-
rumlulukla-
rımız, Kulluk 
G ö r ev i m i z 
ve İslâm Kar-
deşliği " ko-
nulu vaaz ve 
hutbe sundu. 

B e y h a n 
M e h m e t , 
yaptığı açık-

lamada, “Cuma Vaaz ve 
İrşad Faliyetleri çerçeve-
sinde "Hak ve Sorumlu-
luklarımız, Kulluk Görevi-
miz ve İslâm Kardeşliği" 
konulu vaaz ve hutbe 
irşad ettiğim Killi'de, du-

yarlı halkımıza gönülden 
teşekkür ederek, azimli ve 
aksiyonlu Killi din görevli-
si gönül adamı Hafiz Er-
dinç Süleyman Hocamıza 
Başmüftümüz Dr. Mustafa 
Hacı adına teşekkür pla-
keti takdim ettim. Killi hal-
kı İslam Eğitim Haftası’na 
1203 leva ve Yetimler 
Haftası’na 536 leva katkı 
sağlamıştır. Killi'de ayrı-
ca merkezi hüviyette 150 
talebesi olan Yaz Kur'an 
Kursu hayat bulmuştur. 
Hac mevsimine de büyük 
hassasiyet gösteren du-
yarlı Killi /nurlu / halkını 
ve muhterem Hocamızı 
tebrik ediyorum tekraren 
gönülden teşekkür ediyo-
rum. Bu anlamlı ve ma-
nidar çalışmaların daim 
olmasını Cenab-ı Hak'tan 
niyaz ederim” diye ifade 
etti. 

Bıçvarova: Bulgaristan’ın 
terör tehdidi ile karşı karşıya 
olduğu bilgileri doğrulanmadı

İçişleri Bakanı Rumyana Bıçvarova, BTV’ye 
yaptığı açıklamada, “Bulgaristan’ın terör tehdidi 
ile karşı karşıya olduğu bilgileri doğrulanmadı. Bu 
tür bir tehdit olduğuna dair kanıt yok. Bu tür bilgiler 
yayan şahıslar var. Güvenlik güçleri bu konuda 
çalışıyor ve her bir bilgi araştırılıyor” dedi. 

Bıçvarova, “Yabancı medyaların bir kısmında 
Harmanli’de yaşanan ayaklanmalardan dolayı 
Bulgaristan’da terör saldırısı yapılabileceğine dair 
bilgiler yayınlanıyor, fakat böyle bir tehlikenin ger-
çekliğini doğrulayan kanıtlar mevcut değil” diye 
kesin konuştu.

Sığınmacıların başka nerelere yerleştirileceği 
ve ne kadar sığınmacı kampı kurulacağı sorusu 
üzerine Bıçvarova, kriz durumlarında kullanılma-
sı ve seyyar evler veya çadırların kurulması için 
üç kamp alanı oluşturulması üzere AB’nden mali 
destek talep edildiğini bildirdi.

Bıçvarova, “Yedi kamp alanı oluşturulacağına 
dair bilgi doğru değil. Sadece üç kamp alanı kurul-
ması için kaynak istedik” dedi. Bakan, bu alanlara 
kurulacak her bir kampta oldukça az sayıda sığın-
macı-200-300 kişi bulunacağını belirtti. Bu kamp 
alanlarından biri her hangi bir yerleşim yerinde 
olmayan eski bir Sınır Polis Merkezinin bulundu-
ğu yerde kurulacak. Bu yer Lesovo köyüne yakın, 
fakat vatandaşlara rahatsızlık vermeyecek. 

Bakan, “Bu önlemi her bir devlet almak zorun-
dadır. Uluslararası durum gittikçe zorlaştığı halde 
biz kafamızı kuma sokup, hiçbir şey yapmadan 
duramayız” diye kaydetti. Sığınmacı kampların-
da sığınmacıların kontrol edilmesi için koşullar ve 
prosedürler uygulandığını vurgulayan Bıçvarova, 
bu yapılmadığı takdirde sığınmacıların serbest bir 
şekilde sokaklarda dolaşacaklarını ifade etti. 

Bıçvarova, “Bu tür bir kamp alanı Boyanovo’da 
oluşturmak istedik, fakat Bulgaristan Sosyalist 
Partisi (BSP) milletvekillerinin önderliğinde yapı-
lan protesto gösterilerinden dolayı engellendik” 
diye sözlerine ekledi.

KNSB, “Daha 100 Leva İstiyorum” kampanyasına başlıyor
Bulgaristan Bağımsız 

Sendikalar Konfederas-
yonu (KNSB), “Daha 100 
Leva İstiyorum” başlığı 
altında bir kampanya baş-
lattı. Kampanya, sendikal 
örgütün 2017 yılında ger-
çekleştireceği gelirlerin 
artırılmasına ilişkin uzun 
vadeli bir kampanya kap-
samında yapılıyor. 

Kampanya i le  i lg i -
l i  Bulgar istan Devlet 
Radyosu’na (BNR) demeç 
veren KNSB Başkanı Pla-

men Dimitrov, kampanya-
nın diğer bir amacı bazı 
Avrupa Birliği ülkelerinde 
popüler olan “geçinmek 
için maaş” kavramının 
burada da benimsenmesi 
olduğunu vurguladı.

Plamen Dimitrov, “Res-
mi istatistiklere göre 710 
bin Bulgaristan vatandaşı 
çalıştığı halde yoksulluk 
içinde yaşıyor. Yüksek 
eğitimli olup 480 veya 
500 levaya çalışan kişileri 
gelecek yıl ülkede tutama-

yız” dedi. 
Dimitrov’un ifadelerine 

göre muhtemelen siyasi 
sebeplerden dolayı önü-
müzdeki yılın ortasında 
seçim sonuçları nasıl olur-
sa olsun belirli bir ölçüde 
devlet bütçesinin yeniden 
yapılandırılmasına veya 
güncellenmesine mecbur 
kalınacak. Bulgaristan’a 
kıyasla Avrupa Birliği’nde 
yeni üye olan ülkelerde 
işçi maaşlarının nomi-
nal değeri yüzde 50-80 

arasında daha yüksek-
tir. “Bulgaristan’a kıyas-
la Sırbistan’da ortalama 
işçi ücreti yüzde 35 ci-
varında daha yüksektir. 
Makedonya’da vatandaş-
ların gelirleri avro ola-
rak yüzde 16 oranında, 
Romanya’da ise yüzde 22 
oranında daha yüksektir. 
Sadece Arnavutluk bu 
konuda bizden geride bu-
lunuyor” diye yorum yaptı.
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Momçilgrad’da ısı yalıtım yapılan 
konutların birinde çalışmalar tamamlandı 

Momçilgrad (Mestanlı) 
kasabasında Toplu Konut-
larda Enerji Verimliliğinin 
Arttırılmasına İlişkin Ulu-
sal Program kapsamında 
ücretsiz olarak konut bi-
nalarda yapılan ısı yalı-
tım uygulamasına ilişkin 
çalışmalar ilk apartman-
da tamamlandı. Daha 7 
başka apartmanda bu 
çalışmalar ilerlemiş aşa-
mada bulunuyor ve hava 
koşulları müsait olduğun-
da onlar da kısa sürede 
tamamlanacak. Ulusal 
Program kapsamında 
Momçilgrad’da toplam 12 
konut binada ısı yalıtım 
uygulanıyor.

Geçen asrın 80’li yılla-
rında inşa edilen apart-
manın yöneticisi Mümün 
Mustafa, “İlk başta bazı 
komşular bu konuda ka-
ramsardı. Tabii ki, yaşadı-
ğın yerin inşaat sahasına 
dönüşmesi tercih edilen 
bir şey değil. Fakat şimdi 
hepsinin memnun olduğu-
nu düşünüyorum. Üstelik 
ısı yalıtımı yapan üstenci 
firma da apartman sakin-
lerine karşı son derece 
dürüst davrandı ve bunun 
için de hepimiz firmaya 
çok müteşekkiriz” diye 

ifade etti. 
Mümün Mustafa, “Isı 

yalıtım uygulaması yapıl-
madan önce apartmanın 
durumu memnun edici 
değildi. Ortak bölümlere 
bakım yapmamıza rağ-
men çatlaklar ve su sı-
zıntıları vardı. Dairelerin 
bir kısmının ve merdiven 
pencerelerinin doğrama-
ları ahşap doğramalardı” 
diye anlattı. Apartman yö-
neticisi, su borularının en 
kötü durumda olduğunu 
sözlerine ekledi. 

 “En son ısı yalıtım uy-
gulanması gereken giriş 
bölümünde bulunan boru-
larda patlama oldu. Firma 
yeterli tepki vererek, anın-
da sorunu çözdü” diye 
belirtti. Apartman yöneti-
cisinin ifadelerine göre şu 
anda su borulardan akan 
suyun kalitesi inanılmaz 
güzel. Üstelik su basıncı-
nın da arttığı anlaşıldı. 

Apar tman yöneticisi, 
ısı yalıtım uygulamasının 
yarattığı etkinin henüz 
apartman sakinleri tara-

fından hissedilmediği ka-
naati içindedir. 

Mümün Mustafa, “Doğ-
ramaların değiştirilmesi 
ve ısı yalıtımı yapılma-
sından dolayı dairelerde 
sıcaklık derecesi artık 
daha yüksek. Şüphesiz, 
kışın ısıtma giderlerimiz 
daha düşük miktarda ola-
cak” diye ifade etti. Mer-
diven bölümlerinde ve 
mahzenlerde de sıcaklık 
derecesinin yükseldiğini 
kaydetti. Çatıda yapılan 
su yalıtımından son de-

rece memnun olduklarını 
söyleyen Mümün Musta-
fa, bundan önce apart-
man sakinlerinin çatı ona-
rımı yaptıklarını, ancak 
üç aşamada yapıldığı için 
onarımın yeterli derecede 
efektif olmadığını belirtti. 

Isı yalıtımı yapılması 
sayesinde 30 yıllık apart-
manlarda da yeni tekno-
lojilerin uygulandığını dile 
getiren apartman yöneti-

cisi, şimdi merdivenlerde 
sensörlü aydınlatma uy-
gulandığını ifade etti. Zil 
sisteminin de yenilendiği-
ni ve ona interkom sistem-
leri dahil edildiğini belirtti. 

Mümün Mustafa, “Apart-
mana girdiğinde insanı 
tuhaf bir duygu kaplıyor, 
hem aynı apartmandasın, 
ama yeni bir apartmanda 
gibi hissediyorsun kendini 
” dedi.
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Öğrencilerden, yetim 
arkadaşlarına yardım 

kampanyası 
Kırcaali Petko Raçov Slaveykov Lisesi bünye-

sinde okuyan ilkokul 4.sınıf öğrencileri, kendi ini-
siyatifleri sonucunda artık bir hafta boyunca yetim 
olan sınıf arkadaşları için yardım kampanyası dü-
zenliyor. Hayırsever çocuklar, “Noel Yortusu mü-
nasebetiyle yardıma muhtaç insanların yararına 
hayır kermesleri tespitleniyor. Bizler ise Noel’den 
önce yardıma muhtaç sınıf arkadaşlarımız yara-
rına hayır yapmak istedik” dediler. 

Hayırsever çocuklara öğretmenleri de yardım-
cı oluyor. Kampanyaya en aktif katılanlar ise 4 
A ve 4 D sınıf öğrencileridir. Onlar aslında hayır 
amaçla satış için hazırladıkları kartpostalları, Noel 

ağacı süsleri eşyaları, Noel aksesuarları ve baş-
ka süs eşyalarını başlıca sınıf öğretmenleri Va-
lentina Zapryanova ve Ekaterina Bakırcieva ve 
ikinci öğretmenleri Stanka Kamburova ve Daniela 
Topuzlieva’nın saatlerinde yapıyor.

4.sınıf öğrencileri kendilerine “İyi Kalpli Cüceler” 
adını vermişler ve onların kampanyası da bu baş-
lık altında gerçekleştiriliyor.

El yapımı süs eşyaları Doğu Rodoplardaki en 
büyük okulda sembolik fiyatlara satılıyor. Bazı eş-
yalar karmaşık ve yaratıcı uygulamaları ile dikkati 
çekiyor. Çocukların öğretmenleri onların yaptığı 
süs eşyalarına hayranlığını yapılmalarına ilişkin 
faaliyetlere hevesli bir şekilde katılan öğrencilerin 
merakları karşısında şaşkınlığını gizlemiyor. 

Aralık ayı Slaveykov Lisesinde hayır amaç-
lı girişimlere yeni yeni başlandı ve çoğu sınıflar 
çocuk esirgeme kurumlarını ve yardıma muhtaç 
kişilerin yerleştirildiği kurumları ziyaret edecek-
ler. “Yardım Eli” olarak adlandırılan seçmeli derse 
katılan öğrenciler günlük yardım kampanyalarına 
başlayacaklar. Yılın son ayında bu “iyi kalpli kü-
çük ve büyük cücelerin” gerçekleştireceği faaliyet 
takviminde çeşitli aktiviteler yer alıyor. 

Ardino Breziçka Anaokulu, 30. yıldönümünü kutladı
Ardino (Eğridere) ka-

sabasında geçen hafta 
Cuma günü Breziçka 
Anaokulu’nun 30.kuruluş 
yılı münasebetiyle “Hayal-
ler Evi” başlığı altında kut-
lama etkinliği gerçekleşti-
rildi. Şarkı, şiir ve danslar-
la minikler hakiki bir bay-
ram atmosferi yarattılar. 
Heyecanlı ebeveynlerden 
büyük alkış alarak çeşitli 
türlerde becerilerini ser-
gilediler.

Kutlama etkinliğinde ko-
nuklar arasında Ardino 
Belediyesi Eğitim, Kültür 
ve Spor Daire Başkanı 
Bahar Recebov, Kırca-
ali Bölge Eğitim Müdür-
lüğünü temsilen Elena 
Dermencieva, Slıntse 
Anaokulu Müdürü Dimit-
rina Aleksandrova, Ardi-
no Kamu Destek Merkezi 
Müdürü Svetla Semerci-
eva ve Ardino’nun kardeş 
Bursa Nilüfer Belediyesini 
temsilen Aynur Güneş ve 
Leman Çalışkan hazır bu-
lundu. 

Breziçka Anaokulu Mü-
dürü Kıymet Mümün, yap-
tığı selamlama konuşma-
sında, “Tam 30 yıl önce 
Breziçka Anaokulunun 
kapıları hizmete açıldı. O 

zamandan bu yana bu ka-
pılardan daha olgun, daha 
bilgili, daha becerikli ola-
rak çıkan pek çok çocuk 
oldu. Geçen yıllarda elde 
edilenler az değil, fakat 
çocuk kurumunu eğitim 
ortaklığı ve ebeveynlerle 
işbirliği yapılan daha ca-
zip bir yere dönüştürebil-
memiz için bizi bekleyen 
daha çok işimiz var. Şu 
ana kadar verdiğimiz ve 
ileride de vereceğimiz 
emek için duyduğumuz 
gurur olarak eski meslek-
taşlarımızın bize aktardığı 
ve emanet ettiği Breziçka 
Anaokulunun itibarını ko-

ruyalım” dedi. 
Anaokul müdürü, özveri-

li çalışmaları ve çocuklara 
karşı sorumlu tutumların-
dan dolayı öğretmenlere 
ve yardımcı personele ve 
çocuklarını onlara emanet 
eden ebeveynlere en iç-
ten teşekkürlerini arz etti. 
Kıymet Mümün, Belediye 
Başkanı Resmi Murat’ın 
şahsında Ardino Belediye 
yönetimine de sürekli yar-
dım edip, destek olduğu 
için teşekkürlerini sundu. 

Belediye Başkanı Res-
mi Murat adına Bahar 
Recebov, Breziçka Ana-
okulu çalışanlarına yö-

nelik bir teb-
r ik mektubu 
sundu. Tebrik 
m e s a j ı n d a , 
“ A n a o k u l , 
Bulgaristan’da 
eğitimin sağ-
lam temelleri-
nin atıldığı bir 
kurumdur. Bu-
rada 30 yıldır 
özveriyle çalı-
şan profesyo-
nel kadrolar, 
akıl ve büyük 
sevgiyle Ardi-
no İlçesinin en 
küçük yaştaki 

sakinlerinin okul öncesi 
eğitimini sağlıyorlar” de-
niliyor. 

Kırcaali Bölge Eğitim 
Müdürü Grozdan Kolev 
tarafından da anaokulun 
30. kuruluş yıldönümü için 
bir tebrik mektubu alındı. 

Breziçka Anaokulu, 
1986 yılı Kasım ayında 
hizmete açıldı. Anaoku-
lun ilk müdürü Marieta 
Evtimova. Daha sonra 
Sayın Stoyanova ve Tür-
kan Yemencieva burada 
müdürlük yaptılar.
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КЪРДЖАЛИХАБЕР

“ЕМС-БГ” ЕООД

Genç kalem Aysun Ramadan, Kırcaali’de 
ilk şiir kitabı “Hayat Dediğin”i imzaladı 

G e n ç  k a l e m  A y s u n 
Ramadan’ın “Hayat Dediğin” 
isimli birinci şiir kitabının tanıtı-
mı ve imza günü yapıldı. Kırca-
ali Ömer Lütfi Kültür Derneği’nin 
çatısı altındaki Recep Küpçü 
Edebiyat Kulübü tarafından 
Kültür Eğitim Merkezi Konfe-
rans Salonunda düzenlenen 
etkinlikte şairi ailesi, kalemdaş-
ları, Türkçe öğretmenleri, kültür 
kurumu yöneticileri ve şiir sever 
dostları yalnız bırakmadı. Ayrı-
ca Yunanistan Batı Trakya Türk 
Öğretmenleri Birliği Başkanı 
Sami Ali Toraman da etkinlikte 
hazır bulundu. İlk şiir kitabı için 
genç şair, katılımcılardan bol bol 
alkış, tebrik ve çiçek aldı. Tanı-
tım etkinliği, samimi ve dostane 
bir atmosferde geçti.

Tanıtım programının başında 
katılımcıları selamlayan Kırcaali 
Ömer Lütfi Kültür Derneği Mü-
dürü Müzekki Ahmet, “Ben her 
zaman öyle diyorum, bir kitap bir 
evlat kadar değerli. Hele bu kita-
bın Bulgaristan’da yaşayan soy-
daşlarımızdan 17 yaşında genç 
bir kızımız Aysun Ramadan’ın 
olması daha bir başka heyecan 
veriyor” dedi ve son günlerde 
İstanbul’da terör saldırısında ve 
Hitrino (Şeytancık) köyünde tren 
kazasında hayatını kaybeden ki-
şilere rahmet dileyerek, onların 
anısına bir dakikalık saygı duru-
şuna davet etti. 

Programın sunuculuğunu Ege 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nde Türk Dili üzerine 
doktora yapan Habibe Halilibra-
him, şairin biyografisi eşliğinde 
kitabın tanıtımını yaptı. 55 şiir 
içeren kitabın editörü Kırcaalili 
şair Haşim Semerci, basım önü 
hazırlıklarını yapan ise kızı Ayşe 
Semerci.

 Kırcaali’de dünyaya gözlerini 
açan Aysun Ramadan, ilköğ-
retimini Kırcaali Vasil Levski 
İlköğretim Okulu’nda gördü. 
Şu anda Kırcaali Aleko Kons-
tantinov Ekonomi Lisesi öğ-
rencisidir. Habibe Halilibrahim 
değerlendirme konuşmasında: 
”Tüm şiirler serbest nazım ile 
yazılmıştır. Aşk, ayrılık, özlem 
gibi temalar ele alınmaktadır. 
Şiirlerinin dili sade ve açıktır. 
Lirik kahraman tekil birinci kişi, 
yani Benim yanı sıra tekil ikinci 
şahıs, yani Sen de sık sık kar-
şımıza çıkıp, duygu ve düşün-
celerine okurlarını ortak tutarak, 
genel bir hayat yaklaşımı ortaya 
koymuştur. Daha kitabın başlığı 

olan “Hayat Dediğin ”de arala-
nan kapı biz okuyucuları genç 
bir yaşın dünya ve çevre anla-
yışına, algısına, işsel dünyasına 
götüreceğine işaret etmektedir.

Mısralarda insanın kendisini 
keşfetmesi, kendi ekseninde 
diğer insanlara değer vermesiy-
le başlayan aşk, sevgi, hüzün, 
hüsran, hayal kırıklığı gibi duy-
gular yer alan “Hayat Dediğin” 
kitabını aslında sadece bir şiir 
kitabı olarak ele almak doğru 
olmayacağı kanısındayız. Zira 
Aysun Ramadan, günlük yaşa-
mından edindiği izlenimleri, bu 
izlenimlerin yarattığı duygu ve 
düşünceleri satırlara dökmüş, 
tarih ve saat belirtilmese de 
bize içe dönük bir günlük sun-
muştur diyebiliriz” dedi. 

Habibe Halilibrahim, deneme 
türünün bir nevi şiirsel yansıma-
sı olan “Hayat Dediğin” kitabın-
daki şiirlerin birer manzum hika-
ye olarak değerlendirebileceğini 
söyledi. Didaktik şiir türünün 
neredeyse tüm kitapta hakim 
bir tür olduğunu belirterek, şa-
irin dünyaya felsefe ile dolu ba-
kış açısının sezildiğini kaydetti. 
Şairin sıkça soru sorma sanatı 
olan istifhamı kullandığına dik-
kat çeken Habibe Halilibrahim, 
sonuçta 17 yaşına rağmen şa-
irin hayata dair söyleyecekle-
ri olduğunun görüldüğünü ve 
kendisinin de belirttiği gibi kitap 
hakkında yorumları okuyucula-
rına bıraktığını söyledi. Ayrıca 
bunlara dair kitaptan “Kalaba-
lık”, “Gece”, “Yaşa”, “Biz Neydik 
Sahi”, “Yolculuk” ve başka şiir-
lerden örnekler okudu. 

Ardından Sami Ali Toraman 
da şairi kısa bir konuşma ile 
kürsüden kutladı. Kitabın arka 
kapağının kitap hakkında çok 
bilgi verdiğini kaydeden To-
raman, Can Yücel’den birkaç 
mısra söyleyerek, “Bu kızımızın 

da sevgiye çok önem verdiğini 
ve sevgi üzerine kurgulandığı-
nı görüyorum” dedi. Toraman, 
“El kadar bir kitaba gönüller-
deki sevginin içine sığdırdığını 

görüyorsunuz. Bunu herkes 
beceremez. Kardeşimiz bunu 
çok güzel becermiş. Bu kitabı 
okursak, sevginin nasıl yaratıl-
ması gerektiğini göreceğiz. Bu 
kızımız genç yaşta, romantizmin 
egemen olacağı bir yaşta bunu 
bu kadar gerçekçi dile getirmiş” 
diye belirtti. Aysun’un kitabının 
Batı Trakya Türk Öğretmenler 
Birliği’nin organizasyonuyla 
Gümülcine’de tanıtılmasını tek-
lif etti. 

Kırcaalili avukat ve yazar Mus-
tafa Bayramali tebrik konuşma-
sında Aysun Ramadan’ın Türk-
çe okumadan böyle güzel şiirler 
yazdığına dikkat çekerek, “17 
yaşında bir kızımızın böyle kitap 
yazması gerçekten de gıpta edi-

lecek bir durum” dedi ve kitap-
tan en çok beğendiğini söylediği 
“Gün Bitimi” şiirini seslendirdi. 

Türkçe öğretmenlikten sonra 
kitap editörlüğünün kendisine 
mutluluk verdiğini ifade eden 
şair Haşim Semerci, Aysun’un 
birinci şiir kitabının editörü ol-
masına sevindiğini belirterek, 
Bulgaristan’da her Türkçe çıkan 
kitabın herkese sevinç verdiğini 
kaydetti. Bunun ardından oku-
duğu kitabın önsözünde Haşim 
Semerci, Aysun’un sevgiden, 
aşktan bahsederken kendisine 
ait bir bakış, bir görüş, bir dil ile 
bunu yaptığını belirtti. Genç ka-
lemin şiirde başarılı olacağının 
belli olduğunu vurgulayan Ha-
şim Semerci, şiirlerinde genç 
yaşına rağmen felsefe sezildi-
ğini kaydetti. Editör, “Genç şair 
sık sık hayat kelimesini kullanı-
yor, sanki yetişkinlere hayatın, 
yaşamın değerini anlatıyor” dedi 
ve kendi deyişiyle “düne gülüm-
seyerek bakan şaire” edebiyat 
dünyasına hoş geldin derken, 
yarına da gülümseyerek bak-
masını ve başarılarının deva-
mını diledi. 

Aysun’un kitabının çıkmasına 
çok sevindiğini dile getiren şair 
Habibe Ahmet de genç yeteneği 
hazırladığı bir yazı ile kürsüden 
kutladı. Son birkaç yılda der-
nekte kitapları tanıtılan genç 
nesilden Resmiye Mümün, Şe-
fika Refik, Hatice Durgut, Ersin 
Hasan ve en genç şair Aysun 
Ramadan’ın kendi deyişiyle bir 
rüzgar misali edebiyat camiası-
na girdiklerini, sanki beklenirler-

miş gibi bir imaj sergilediklerini 
ifade etti. Şair, “Aysun’un şiirle-
rinin kahramanları kırık kanatla-
rıyla uçmayı öğrenenler, bizleri 
başka bir diyara götüren, güven 
dolu, sihirli, harika bir diyara. İn-
sanları uyarmak ve onları doğru 
yola çağırmak kitapta ana hedef 
ve maksat olarak görülmektedir. 
Bunun yanında sevgi, hoşgörü, 
aşk, acı temaları da kitapta be-
lirgin bir şekilde hissedilmek-
tedir” diye belirterek, kitaptan 
“Gökyüzü”, “Aşk” ve “Kitap” şiir-
lerini okudu. Aysun’un bu şiirleri 
üçgen olarak algıladığı için on-
ları içten hissettiğini dile getirdi. 

Kısa konuşmasında Aysun 
Ramadan, kendisine her za-
man destek olan özellikle aile-
sine ve arkadaşlarına teşekkür 
etti. Küçük yaşta şiir yazmaya 
başladığını ve yıllarca kitap çı-
karma hayali olduğunu belirten 
genç yetenek, kendisine bu 
konuda büyük yardımları doku-
nan Müzekki Ahmet’e, Recep 
Küpçü Edebiyat Kulübü Baş-
kanı Durhan Ali’ye ve Haşim 
Semerci’ye şükranlarını sundu. 
Ayrıca tanıtımı yapan Habibe 
Halilibrahim’e, diğer konuşma-
cılara ve emeği geçen herkese 
çok teşekkür etti. Şair, katı-
lımcıları kitaba başlığını veren 
“Hayat Dediğin” isimli şiiriyle 
selamladı.

Programın sonunda okuyucu-
larına kitabını imzalayan Aysun 
Ramadan, herkese küçük ik-
ramda bulundu. 

Resmiye MÜMÜN


