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Devamı 4’de

Kırcaali Haber Gazetesi 500. Sayısını Kutladı

Kırcaali Haber Gazetesi’nin 
haftalık yayına başlamasının 10. 
yıldönümü ve 500. sayısı mü-
nasebetiyle BEHİ Butik Otel’in 
restoranında kutlama programı 

düzenlendi.
Geceye katılan konuklar ara-

sında T.C. Filibe Başkonsolos-
luğu Muavin Konsolos Gülcan 
Ökçün, Kırcaali Belediye Baş-

kanı Müh. Hasan Azis ve Bele-
diye Meclis Başkan Yardımcısı 
ve HÖH Kırcaali İlçe Başkanı 
Latif Rasim, Kirkovo (Kızılağaç) 
Belediye Başkanı Şinasi Süley-

man, Krumovgrad (Koşukavak) 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Abidin Hacımehmet, Momçilg-
rad (Mestanlı) Belediye Genel 
Sekreteri Bahattin Ahmedov, 

Kırcaali Bölge Müftü Vekili Na-
suf Nasuf, Kırcaali Merkez Cami 
İmamı Avni Tahir, Yunanistan 
Batı Trakya’dan Rodop Rüzga-

Bulgaristan’daki görevini 
tamamlayan Türkiye’nin 
Sofya Büyükelçisi Dr. 
Hasan Ulusoy ile mülakat
-Sayın Büyükelçi, Bulgaris-

tan’daki iki yıllık görev sü-
reniz tamamlandı. Buradan 
Brüksel’e ne gibi izlenimlerle 
ayrılıyorsunuz?

-Evet, dediğiniz gibi 2 yıl önce 
burada göreve başladım. Tabia-
tıyla komşu bir ülkede görev ya-
pıyoruz. Aynı zamanda dostumuz 
ve müttefikimiz. AB üyesi olması 

da ilişkilere ayrı bir değer ve bo-
yut katıyor. Açıkçası çok yoğun 
bir dönem oldu. Şanslı bir dö-
nemde geldim.

Şu iki yıla baktığımızda iki ülke 
devlet kadroları arasında toplam 
120 karşılıklı temas ve ziyaret 
olmuş, Cumhurbaşkanı düzeyin-
den teknokrat düzeyine kadar. 
Bu bence rekor bir sayıdır. İkili 
ilişkiler gerçekten önemli bir sıç-
rama sağladı. Tabiatıyla bunda 
Sayın Cumhurbaşkanımızın ve 
Başbakan Borisov arasındaki iyi 
ve yakın ilişkilerin önemi var. İkili 
ilişkilerin karşılıklı yarar temelin-
de daha da ileri gitme potansiyeli 
bulunmakta. Hemen her alanda 
bunu söyleyebiliriz. Bir de ama-
cımız tabiatıyla iki ülke halkları 
arasında birlikte yaşama kültürü-

nü daha da ileri götürmek oldu. 
Burada ilişkilerin çok önemli bir 
noktası da soydaşlarımızın var-
lığıdır. Buradaki soydaşlarımız 
bence iki ülke arasında tam bir 
dostluk köprüsü olarak varlıkları-
nı sürdürüyorlar.

-Türkiye ve Bulgaristan ara-
sındaki ticaret hacmi ne du-
rumda?

-İki ülke arasındaki ticaret hacmi 
5 milyar doları geçmiş durumda. 
Bu çok önemli bir rakam. Baktı-
ğınızda Bulgaristan’ın en önemli 
üçüncü ticaret partneri Almanya 
ve İtalya’dan sonra Türkiye’dir. 
Bence bunun daha da artma po-
tansiyeli var. Hedefimiz hep 10 
milyar.

Önümüzdeki yıllarda bunu 
daha da ileri götüreceğimizi dü-
şünüyoruz. Burada Büyükelçilik 
olarak, takip de etmişsinizdir, her 
zaman iş dünyası ile birlikte ha-
reket ettik. Bir yandan Büyükel-
çilik, Başkonsolosluklarımız, bir 
yandan Bulgaristan makamları 
ve diğer bir yandan da iş dünya-
mızın kurduğu ticaret odaları. İş-
birliği üçgeni diyorum ben buna. 

Bulgaristan'dan Türkiye’nin Sofya 
Büyükelçisi Ulusoy'a Devlet Nişanı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev, Türkiye’nin Sof-
ya Büyükelçisi Hasan Ulusoy’a 
devlet nişanı takdim etti.

Cumhurbaşkanı Radev, dev-
let nişanı takdim töreninde 
yaptığı konuşmada, Büyükelçi 
Ulusoy’un iki ülke ilişkilerine, ti-
caret ve yatırımların artması için 
gösterdiği çaba nedeniyle bu ni-
şana layık görüldüğünü belirtti.

Radev, “Türkiye ile Bulgaris-
tan arasında güvenlik ve göç 
alanında ilişkiler pragmatik bir 
şekilde gelişirken, enerji ala-
nında kaynaklar ve güzergah-
ların çeşitlendirilmesi yönünde 
ikili iş birliğimiz tüm Güneydoğu 
Avrupa’ya da yarar sağlamakta-
dır” dedi.

Büyükelçi Ulusoy da konuşma-
sında, devlet nişanını iki dost ve 
müttefik komşu ülke arasındaki 
iyi ilişkilerin bir göstergesi ola-

rak kabul ettiğini söyledi.
Görev süresi boyunca her 

kademedeki iki ülke devlet 
yetkilileri arasında toplam 120 
karşılıklı ziyaret ve temas ger-

çekleştiğini belirten Ulusoy, ikili 
ilişkilerde bu sayının bir rekor 
olduğunu vurguladı.

Ulusoy, ‘’Ülke ve halklar ara-
sında birlikte yaşama kültürü-
nü daha da ileriye götürmek 

amacıyla iki yılda büyükelçilik 
olarak 30’u aşkın kültür ve sa-
nat faaliyeti yaptık. Bunların 
insanlarımızın birbirini daha iyi 
tanımalarına ve anlamalarına 

hizmet et t iği -
ne inanıyoruz.’’ 
diye konuştu.

Öte yandan, 
devlet nişanı 
takdim töreni 
akabinde dü-
zenlenen re -
s e p s i y o n d a , 
B u l g a r i s t a n 
Müslümanları 
Baş Müf tüsü 
Mustafa Hacı, 

Ulusoy’a ‘’iki ülke arasındaki 
dostluğun pekişmesi ve Müs-
lüman Türk toplumunun refahı 
için üstün gayret ve hizmetlerde 
bulundukları için’’ şükran beratı 
takdim etti. KH
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Kırcaali Haber Gazetesi 500. Sayısını Kutladı
1. sayfadan devam

rı Dergisi sahibi İbrahim 
Baltalı, EMS TURS Şirke-
ti sahibi ve Kırcaali Ömer 
Lütfi Kültür Derneği Baş-
kanı Seyhan Mehmet, ha-
berleriyle katkıda bulunan 
gazeteciler Güner Şükrü 
ve şair İsmet İsmail, ede-
biyat camiasını temsilen 
şair Habibe Hasan yer 
aldı.

Programın başında Kır-
caali Haber Gazetesi’nin 
sahibi ve Genel Yayın Yö-
netmeni Müzekki Ahmet, 
tüm davetlileri sıcak “Hoş 
geldiniz!” ile karşıladıktan 
sonra gazetenin tarihçe-
sine değindi. 1 Mayıs 
2006 yılında Bulgaristan 
Türklerinin hür bir basını 
olarak, internet üzerinden 
yayınlamaya başladıkları 
gazetenin elektronik var-
yantını, İbrahim Baltalı ile 
görüştükten sonra gaze-
te olarak çıkarmaya karar 
verdiklerini belirten Mü-
zekki Ahmet, Baltalı’dan 
büyük moral desteği gör-
düğünü kaydetti. Gaze-
tenin 2007 yılının aralık 
ayında çıkan ilk sayısı 
Bulgaristan Türklerinin en 
küçük şehidi 20 aylık Tür-
kan bebeğe adanmıştır. 
2008 - 2009 yılları arasın-
da aylık olarak yayınlanan 
gazete, 01 Ocak 2010 yı-
lından itibaren haftalık ve 
kesintisiz yayınlanmaya 
başlamıştır. Kırcaali Ha-
ber Gazetesi’nin internet 
sayfasında şu ana kadar 
24 200 haber yayınlan-
mıştır. Okuyucu yorumla-
rının sayısı 200 bin adet 
olup siteye günlük giriş 
sayısı 25-35 bin arası de-
ğişmektedir.

Müzekki Ahmet, ga-
zetenin önemli ödülleri 
arasında Kıbrıs Balkanlar 
Avrasya Türk Edebiyat 
Kurumu (KIBATEK) tara-
fından verilen 2016 Türk 
Diline Hizmet Ödülü’nü, 
2017 TÜRKSOY Ba -
sın Ödülü’nü, T.C. Filibe 
Başkonsolosluğu, Müs-
lümanları Yüksek Şura 
Başkanlığı, Kırcaali Be-
lediyesi tarafından veri-
len ödülleri saydı. Şahsı 
ve ekibi adına gazeteye 
sahip çıkan başta okuyu-
cular olmak üzere maddi 
ve manevi destekte bulu-
nan tüm kurum, kuruluş 
ve şahıslara şükranlarını 
sunan Müzekki Ahmet, 
gazeteye gönüllü olarak 
Ardino bölgesinden her 
türlü haberleriyle destekte 
bulunan Güner Şükrü ve 
Çernooçene Belediyesi 
ile ilgili haberleriyle İsmet 
İsmail’e özel teşekkür etti.

Filibe Başkonsoloslu-
ğunu temsilen geceye 
katılan Muavin Konso-
los Gülcan Ökçün, Filibe 
Başkonsolosu Hüseyin 

Ergani’nin, Kırcaali Ha-
ber Gazetesi’nin hafta-
lık yayına başlamasının 
10.yıldönümü ve 500.sa-
yısı dolayısıyla Müzekki 
Ahmet’e ve ekibine teb-
riklerini iletti.

Gönderdiği tebrik me-
sajında program yoğun-
luğundan dolayı etkinliğe 
katılamadığından duy-
duğu üzüntüsünü dile 
get iren Başkonsolos, 
şunları kaydediyor: “Baş-
ta Kırcaali olmak üzere 
Bulgaristan’da yaşanan 
önemli gelişmeleri, yalnız-
ca Bulgaristan’da yaşayan 
Türk ve Müslüman top-
lum için değil Türkiye’de 
yaşayan ve Bulgaristan 
ile güçlü bağları bulunan 
Bulgaristan göçmeni va-
tandaşlarımız için de ana 
dillerinde güvenilir kay-
naktan öğrenme imkanı 
sunması bakımından Kır-
caali Haber Gazetesi’nin 
yayını çok değerlidir. Ga-
zetenizin basılı nüshası 
sadece Bulgaristan’da 
dağıtılmakla internet site-
sinin Bulgaristan ve Tür-
kiye dışında Balkanlar’da 
ve Batı Avrupa’da da 
önemli sayılabilecek bir 
okuyucu kitlesine sahip 
olduğunu memnuniyetle 
müşahede ediyorum. Kır-
caali Haber Gazetesi’nin 
bu sağlam ve ilkeli temel-
ler üzerinde Bulgaristan’ı 
ve Bulgaristan Türklerini 
tanıtma ve anlatma mis-
yonunu daha nice 10 yıllar 
süreceğine olan inancım 
tamamdır. Kırcaali Haber 
Gazetesi’nin 500.sayısı 
ve haftalık yayına baş-
lamasının 10.yıldönümü 
münasebetiyle Başkon-
solosluğumuz adına Kır-
caali Haber Gazetesi ai-
lesine en içten tebriklerimi 
sunuyor, başarılarınızın 
devamını diliyorum”. Ar-
dından Müzekki Ahmet’e 
tebrik mesajı ile birlikte 
Başkonsolosluk adına bir 
de plaket sunuldu.

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis 
de gazeteyi 500.sayısına 

ulaştıran Müzekki Ahmet 
ve ekibini gayretlerinden 
dolayı tebrik etti. Gazete-
nin Kırcaali ve diğer be-
lediyelerle ilgili haberlere 
yer vermesinden dolayı 
şahsı ve diğer belediye 
başkanları adına Müzek-
ki Ahmet’e teşekkür eden 
Müh. Azis, tüm ekibe ba-
şarılar diledi. Belediye 
Başkanı, “Kırcaali Haber 
Gazetesi’nin ne kadar 
önemli olduğunu biz bili-
yoruz” diye belirtti. Şimdi-
ye kadar olduğu gibi ile-
ride de gazeteyi destek-
lemeye devam edecekle-
rini kaydeden Müh. Azis, 
kesintisiz olarak 10 yıldır 
haftalık gazete çıkarma-
nın kolay bir iş olmadığını 
ve gazetenin 500.sayısına 
ulaşmasından dolayı gu-
rur duyduğunu ifade etti.

Yaklaşık 20 yıl önce Mü-
zekki Ahmet ile tanıştıkla-
rını anlatan Batı Trakyalı 
araştırmacı gazeteci, şair 
ve yazar İbrahim Balta-
lı, Makas yolu ile ilgili ilk 
haberin Kırcaali Haber’de 
yayınlandığını söyledi. 
Gazeteci, “Biz Türk mil-
letinin iki parçasıyız. Her 
şeyimiz aynı. Gelenek-
lerimiz, göreneklerimiz, 
konuşmalarımız” diye ifa-
de etti. Baltalı, “Kırcaali 
Haber Gazetesi’nin yayın 
kalitesinden önce mev-
cudiyeti ve devamlılığı 
çok önemli, çünkü basın 
bir milletin hafızasıdır. 
O yüzden ben Müzekki 
Bey’e “Yürü” diyorum. 
Biz eskiden olduğu gibi 
her türlü desteği vermeye 
hazırız” dedi.

M ü z e k k i  A h m e t , 
Baltalı’nın Rodop Rüzgarı 
Dergisi’nin son sayısında 
manşetten verdiği “Daha 
Nice 500 Sayılara Kırcaali 
Haber Gazetesi!” başlıklı 
yazısını göstererek, dos-
tuna tekrar desteği için 
teşekkür etti.

Edebiyat camiasını tem-
silen tebrik konuşması 
yapan şair Habibe Hasan 
da Müzekki Ahmet ve eki-
bini kutladı. Şair, ”Madem 

ki Türküz, o halde Türkçe 
okumalıyız, Türkçe yaz-
malıyız, bir Türk gibi gö-

rüp, bir Türk gibi düşün-
meliyiz ve anlatmalıyız. 
Balkanlar’da Türkler bir 
avucun içinde gibiyiz, bir 
de dünyada 300 milyon 
kişi bu dili konuşuyor bi-
lincindeyiz. Her bir dizey-
le, türküyle, fırçayla, illâ ki 
yürekle yaşamın her ala-
nında bu dilin, bu kültürün, 
bu kimliğin savunuculu-
ğuna duruyor her birimiz. 
Dolayısıyla Kırcaali Haber 
Gazetesi de bütün bunla-
rın yankılanan sesi” diye 
kaydetti. Habibe Hasan, 
”Gazetemiz sadece yerli 
yazar ve şairlere değil, 
ülkenin diğer yörelerinden 
olan sanatçılara bile yer 
veriyor, sayfalarında pay-
laşıyor. Kitap tanıtımları 
gibi etkinlikler, türlü ver-
siyonlarla sık sık edebi-

yatseverlerle buluşmalar 
mutlaka bildirilerde gere-
ken yerini alıyor gazetenin 
sayfalarında. Gazete baş-
lı başına bir okul gibi, bir 
rehber gibi, aydınlatan bir 
meşale gibi olmalı ve olu-
yor da. Bu konuda emek 
veren, fedakâr ve vefakâr 
çalışanlara da bu manevî 
gıdayı hep böyle halkla iç 
içe paylaşmalarında ba-
şarılar dilerim” dedi.

Daha sonra Kırcaali Ha-
ber Gazetesi’nin hafta-
lık yayına başlamasının 
10.yıldönümü ve 500.sa-
yısı münasebetiyle özel 
yaptırılan bir yaş pasta 
kesildi.

Gece canlı müzik eşli-
ğinde verilen yemekle son 
buldu.

        Resmiye MÜMÜN

20 Aralık 2019 Cuma ak-
şamı Kırcaali Belediyesi 
Kültür Evi’nde düzenlenen 
törende Kırcaali ilçesinin 
2019 yılında en başarı-
lı sporcularının isimleri 
açıklanarak ödüllendirildi. 
Kadın ve erkekler katego-
risinde Kırcaali Arda 1924 
Profesyonel Futbol Spor 
Kulübü oyuncusu Ahmet 
Osman, gençler kategori-
sinde ise art arda üçüncü 
yıl gençlerde Avrupa boks 
şampiyonu olan Ergünal 
Sabri “Yılın En İyi Sporcu-
su” ödülünü aldı. Törene 
çok sayıda sporcu, spo-
run emektarı, sporcuların 
dostları ve yakınları katıl-
dı.

Ödül töreninin konukları 
Kırcaali Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis, Bele-
diye Başkan Yardımcı-
sı Veselina Tihomirova, 
Kırcaali Belediye Meclisi 
Gençlik Faaliyetleri ve 
Spor Komisyonu Başkanı 
Altınay Halil ve komisyon 
üyeleri, Arda Voleybol Ku-
lübü Başkanı olan Meclis 
Üyesi Milko Bagdasarov 
oldu. Yılın en başarılı 
sporculara ödüllerini Kır-
caali Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis sundu.

Başkan Azis, yaptığı ko-
nuşmada, ”Her geçen yıl 
Kırcaali sadece ülkede 
değil Bulgaristan dışında 
da sporda bir faktör haline 
geliyor. Bu gece spor ya-
rışması, turnuva ve şam-
piyonluk kazanan sporcu-
lar olarak büyük bir sevinç 
ve gururla karşınızdayım. 
2019, sporda kazanılan 
yeni zaferlerin yılı olarak 
hatırlanacak. Avrupa şam-
piyonluklarımız var ve 100 
yıl sonra Arda 1924 Futbol 
Kulübü artık Bulgaristan 
Birinci Ligi’nde oynama-
ya hak kazandı” dedi ve 
spor alanında elde edilen 

başarılara yönelik spor-
cuların ve antrenörlerinin 
gösterdikler i çabadan 
dolayı teşekkür etti. Be-
lediye Başkanı, ”Gelecek 
yıl şampiyonluk yılı olsun, 
çünkü 2020’de ikinci kez 
“On Yılın Sporcusu” seçi-
lecek” diye temenni etti.

Belediye Başkanı ko-

nuşmasında, i lçedeki 
sporun gelişimi ve spor 
tesislerinin alt yapısını 
inşa etmek ve geliştirmek 
için kendi kaynakları da 
dahil olmak üzere Kırca-
ali Belediyesi’nin spor için 
büyük miktarda para har-
cadığını belirtti. Belediye, 
her yıl spor için 800 000 
levanın üzerinde kaynak 
ayırıyor. Hâlihazırda ilçe-
de 36 antrenörün çalıştığı 
farklı spor dallarında 30 
spor kulübü bulunmakta-
dır. Bu kulüpler 7 ile 45 
yaş arasında 1000’den 
fazla sporcuya spor eğiti-
mi vermektedir.

Yılın Sporcusu Ödülü için 
12 spor dalında toplam 20 
sporcu aday gösterildi. 
Onlar kadın ve erkekler, 
genç kız ve erkekler olmak 
üzere iki yaş kategorisinde 
yarıştı. Birinci yaş katego-
risinde 11, ikincisinde ise 9 
sporcu mücadele etti. 

Kırcaali Belediyesi, art 
arda beşinci yıl ödül sa-
hiplerine heykeltıraş Emil 
Pençev’in özel olarak ha-
zırladığı heykelcik sundu.

Kadın ve erkekler kate-
gorisinde Kırcaali’de futbol 
tarihinde en önemli gole 
imza atan Ahmet Osman, 
Yılın En İyi Sporcusu” ödü-
lünün sahibi oldu. Sofya 
Septemvri takımına karşı 
oynadığı baraj maçında 
Ahmet Osman’ın attığı gol 
sayesinde Arda takımı, 

95 yıllık tarihinde ilk kez 
Birinci Lig’e katılma hakkı 
kazandı. Yılın Sporcusu sı-
ralamasında ikinci, üçün-
cü, dördüncü ve beşinci 
sırada yer alan sporcular 
plaket ile ödüllendirildi. Bu 
isimler su topu oyuncusu 
Emil Emilov, boksör Meh-
met Çakırov, bilek güreşi 
şampiyonu Emiliya Stoya-
nova ve plaj voleybolcusu 
Neven Neşev’dir.

Gençlerde Avrupa boks 
şampiyonu Ergünal Sab-
ri, gençler kategorisinde 
art arda üçüncü yıl “Yılın 
En İyi Sporcusu” ödülünü 
kazandı. Yılın Sporcusu 
sıralamasında genç kız ve 
erkekler yaş kategorisinde 
ikinci, üçüncü, dördüncü 
ve beşinci sırada yer alan 
sporcular da plaket ile 
ödüllendirildi. Bu sıralama-
da Manol Yanev  voleybol, 
Galin Urumov ve Emircan 
Durali kano kayak spor-
cusu ve su topu oyuncusu 
Mila Avrenlieva yer aldı.

Sıralamada ilk beşe gi-
remeyen adaylar teşekkür 
belgesi ile ödüllendirildi.

Kırcaali Belediyesi “Yılın Sporcusu” ödüllerinin Kırcaali Belediyesi “Yılın Sporcusu” ödüllerinin 
sahipleri Ahmet Osman ve Ergünal Sabrisahipleri Ahmet Osman ve Ergünal Sabri
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Ardino’da “Öğretmen Rasim” Şiir Kitabı Tanıtıldı
Ardino (Eğridere) Be-

lediye Müzesi salonun-
da düzenlenen yakın 
geçmişte adını duyuran 
öğretmen ve şair Rasim 
İsmailov-Bilazeroğlu’nun 
şiir sanatıyla buluşma et-
kinliği, onlarca Ardinolu 
şiirseveri bir araya getir-
di. Kültürel etkinlik, Ardino 
Belediyesi’nin desteği ile 
gerçekleştirildi. Etkinliğe 
Belediye Başkanı Müh. 
İzzet Şaban ve Beledi-
ye Meclis Başkanı Sez-
gin Bayram başta olmak 
üzere belediye yönetimi, 
yazar ve Ardino Onursal 
Vatandaşı yazar, roman-
cı Halit Aliosman Dağlı, 
şairin yakınları, dostları, 
ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Momçilgrad (Mestanlı) 
Belediye Başkanı İlknur 
Kazim ve Belediye Baş-
kan Yardımcıları Aliye İb-
rahim ve Sevdalin Ognya-
nov, kültürel etkinliğin özel 
konukları oldu.

Programın başında bir 
grup öğrenci, şairin seç-

me şiirlerinden şiir din-
letisi sundu. Daha sonra 
Kırcaali’den çevirmen 
Habibe Halilibrahim, şa-
irin eserlerinin kapsamlı 
bir analizini yaptı. Rasim 
İsmailov-Bilazeroğlu’nun 
şiir lerinde yer verdiği 
sosyal ve kültürel ko-
nulara değinen Habibe 

Halilibrahim, Selahattin 
Karabaşev’in derlediği 
“Öğretmen Rasim” baş-
lığını taşıyan şiir kita-
bında yer alan şiirlerden 
örnekler okudu. Kitabın 
redaktörü Halit Aliosman 
Dağlı, kitabın kapağını 
hazırlayan Metin Mus-
tafov. Kitaptaki şiirler, 

yaklaşık 50 yıl boyunca 
yazılmış ve Türkçe çı-
kan gazete ve dergiler-
de yayınlanmıştır. Rasim 
İsmailov-Bilazeroğlu’nun 
bazı eserleri Bulgaristan 
ve Türkiye'de çıkan şiir 
antolojilerinde yer aldı.

Selahattin Karabaşev, 

slayt gösterisi eşliğinde 
çocukluk yıllarından beri 
şiir yazan şairin hayatı 
ve yaratıcılığına ilişkin 
bir sunum yaptı. Rasim 
İsmailov-Bilazeroğlu şi-
irlerinde çeşitli konuları 
işlemektedir. Barış, insan 
severlik, doğa ve mevsim-
ler, çocuklar, ana dili, in-
san ahlakı, şairin samimi 
heyecanla içini döktüğü 
şiir konularından sadece 
birkaçıdır.

Belediye Başkanı Müh. 
İzzet Şaban, selamlama 
konuşmasında Ardino'nun 
daima yaratıcılara değer 
verildiği, onurlandırıldığı 
ve saygı duyulduğu bir yer 
olduğunu vurguladı. Müh. 
Şaban, ”Yeni bir belediye 
başkanı olarak size şuna 
kanaat getirmek isterim 
ki, bu iyi gelenek gele-
cekte de devam edecek-
tir. Bugün bir başka yerel 
şairin tanıtımına tanık 
olduk. Rasim İsmailov-
Bilazeroğlu, muhteşem 
bir öğretmen ve yaşadığı 

zamanda kendi etnik top-
luluğunun onurlu bir tem-
silcisidir” diye kaydetti.

Yazar ve Ardino Onursal 
Vatandaşı Halit Aliosman 
Dağlı, her kitabın kutsal 
olduğunu ve sınır tanı-
madığını belirtti. Yazar, 
”Kitap aynı zamanda şu 
hedefleri de takip eder: 
kültürel mirası korumak, 
bilgi ve kültürü korumak, 
geliştirmek ve zenginleş-
tirmek, yaymak ve gele-
cek nesillere aktarmak. 
Bu bakımdan yazarın ve 
okuyucunun misyonu ve 
rolü aynıdır” diye konuştu.

P r o g r a mın  s o nun -
da Ras im İsmai lov-
Bilazeroğlu’nun dostları 
ve şiir lerini sevenlere 
“Öğretmen Rasim” şiir ki-
tabı hediye edildi.

Etkinlikten önce katı-
lımcılar, yıl sonuna kadar 
ziyarete açık olacak olan 
kendi kendini yetiştiren 
Sacit İsmailov’un “Kakma-
cılık” başlıklı eşsiz sergisi-
ni gezme fırsatı buldu.

            Güner ŞÜKRÜ

Sözde “Radikal İslam” davasında 
14 mahkûmiyet kararı verildi

Pazarcık Bölge Mah-
kemesi, “İslam Devleti” 
terör örgütünün fikirlerini 
yaymak ve dini hoşgö-

rüsüzlüğü ideoloji olarak 
dayatmakla suçlanan dini 
lider Ahmet Musa ve onun 
13 destekçisine karşı yü-
rütülen davada 13 sanık 
hakkında hapis cezası ve 
1 sanık hakkında hapis 
cezasının askıya alınma-
sına karar verdi.

Ahmet Musa, “İslam 
Devleti” terör örgütünün 
fikirlerini yaymak ve din 
temelinde nefret vaaz 
etme, dini hoşgörüsüzlü-
ğü ideoloji olarak dayatma 
ve savaş çağrısında bu-
lunma gerekçesiyle hapis 
cezasına çarptırıldı. Mah-
keme ayrıca, toplum için 
tehlikeli bulduğu Ahmet 
Musa’ya bir yıl daha hapis 
cezası verdi. Mahkûm ay-
rıca 9500 leva para ceza-
sı da ödemek zorundadır.
Ahmet Musa, 8,5 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı.

Davada yargılanan di-
ğer sanıklar Pazarcık’tan 

Angel Simov, Stefan Alek-
sandrov, Orhan Bırzak ve 
Rayko Kırtalov, Filibe’den 
Svetoslav Mançev, Er-

can İsmail, Yosif Minçev 
ve Aleksandır İvanov, 
Asenovgrad’dan (İstani-
maka) Stefan Dimitrov, 
Nenko Şterev, Veselin 
Stefanov ve Rangel İliev 
hakkında 2-3 yıl ile 6 ay 
arasında değişen süreler-
de hapis cezasına çarptı-
rıldılar.

Mahkûmlar arasındaki 
tek kadın olan Smolyan 
(Paşmaklı) iline bağlı Zla-
tograd (Darıdere) ilçesi-
nin Startsevo köyünden 
Aleksandrina İvanova 
hakkında verilen 2,5 yıl 
hapis cezasının 4,5 yıl sü-
reyle denetimli serbestlik 
tedbiri uygulanarak infaz 
edilmesi kararı alındı. 
Mahkûmların her biri, bi-
lirkişi raporları hazırlanan 
dava masraflarının karşı-
lanması üzere 2 800 leva 
ödemek zorundadır.

Ahmet Musa, “İslam 
Devleti” terör örgütü-

nün fikirlerini yaymakla, 
terör örgütü üyelerine 
yardım etmekle ve Pa-
zarcık şehrindeki Ebu 
Bekir Camii’nde savaş-
mak için cihat çağrısında 
bulunmakla suçlanıyor. 
Mahkûm, din temelinde 
nefret vaaz etme, dini 
hoşgörüsüzlüğü ideolo-
ji olarak dayatma ve laik 
kanunlara uymama ge-
rekçesiyle hapis cezasına 
mahkûm edildi. Mahkûm, 
adı geçen suçları 2013-
2014 döneminde işlemiş-
tir.

Mahkûmiyet kararları 
nihai değildir ve Filibe İs-
tinaf Mahkemesi nezdin-
de itiraz edilebilir. Ahmet 
Musa, mahkeme kararıyla 
ilgili yorum yapmak iste-
medi.

Bu dava Ahmet Musa 
aleyhine yürütülen üçün-
cü dava ve yargılama 
süreci 3 yıl sürdü. Dava 
sırasında davanın savcısı 
Nedyalka Popova, sanık-
lar tarafından İslam kar-
şıtı söylemlerinden dolayı 
önyargılı ve kasıtlı dav-
ranmakla suçlandığı için 
görevden uzaklaştırıldı.

Davanın duruşmalarında 
onlarca tanık dinlendi. Bu 
Ahmet Musa hakkında ra-
dikal İslamcılık ideolojisini 
yaydığı gerekçesiyle veri-
len üçüncü mahkûmiyet 
kararıdır.

Hâlihazırda cezaevinde 
bulunan mahkûm, 4 yıl-
dan beri hapiste bulunu-
yor.

Ardino ilçesinde ihtiyaç 
sahiplerine gıda yardımı 

Ardino (Eğridere) ilçe-
sinde ikamet eden 1073 
ihtiyaç sahibi kişiye En 
Yoksullar İçin Avrupa 
Destek Fonu tarafından 
finanse edilen Gıda ve 
/ veya Temel Malzeme 
Desteği Operasyonel 
Programı-2018 Planı 
kapsamında sağlanan 16 

tür uzun süre dayanan 
gıda ürünleri içeren gıda 
paketleri dağıtılıyor. Gıda 
paketleri toplam 24,570 
kg ağırlığında 32 paket 
halindedir. Gıda paket-
leri, fasulye, mercimek, 
buğday unu, ayçiçek yağı, 
pirinç, reçel, domates sal-
çası (lütenitsa), balık kon-
servesi, tavuk konservesi, 
spagetti, soyulmuş doma-
tes konservesi, konserve 
güveç, yeşil fasulye, kendi 
sosunda sığır eti konser-
vesi ve beyaz soslu dana 

köfte konservesi ve taze 
bezelye konservesi içerir.

Bulgar Kızılhaç (BÇK) 
ö r g ü t ü  t a r a f ı n d a n 
Ardino’da gıda paketi 
dağıtımı yapmak üzere 
geçici olarak oluşturu-
lan gıda dağıtım merkezi 
eski BKS binasında bu-
lunuyor. Ardino’da geçici 

bir süreliğine oluşturulan 
gıda dağıtım merkezinden 
sorumlu Selim Mestanov,” 
Şimdiye kadar Borovitsa 
(Çamdere), Mleçino (Süt-
kesiği), Gorno Prahovo 
(Tosçalı) ve Byal İzvor 
(Akpınar) mikro bölgele-
rinde ikamet eden ihtiyaç 
sahiplerine dağıtılma-
sı üzere gıda paketleri 
gönderdik. Padina (Mak-
mulu), Jıltuşa (Sarıkız), 
Enövçe, Sedlartsi (Se-
merciler), Stoyanovo ve 
Dalca Tepesi bölgelerinde 

bulunan köylerde ikamet 
eden ihtiyaç sahipleri de 
gıda paketlerini alacaklar. 
Köy muhtarlarının, gıda 
yardımının ihtiyaç sahibi 
olan herkese ulaşması 
için elinden geleni esir-
gemeyeceklerine ve bele-
diyenin gıda paketlerinin 
yerleşim yerlerine ulaşı-

mında yardımcı olacağına 
inanıyorum” diye belirtti.
Mestanov, gıda paketi 
dağıtımının hafta içi her 
gün BÇK‘nın oluşturduğu 
gıda dağıtım merkezinde 
yapıldığını ve gıda paket-
lerinin kimlik kartı ile ihti-
yaç sahiplerinin kimlikleri 
doğrulandıktan sonra 
imza karşılığında verildi-
ğini sözlerine ekledi. Gıda 
dağıtımı 2020 yılının ocak 
ayı sonuna kadar devam 
edecek.

            Güner ŞÜKRÜ
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Bulgaristan’daki görevini tamamlayan Türkiye’nin 
Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy ile mülakat

1. sayfadan devam

Üçgenin iş dünyası aya-
ğında Bulgar-Türk Ticaret 
ve Sanayi Odası (BULTİ-
ŞAD) var. Şimdi Sofya’da 
da bir ofis açtı. BULTİŞAD 
tüm Bulgaristan ölçeğin-
de başarılı ve etkin. Aynı 
zamanda daha lokal ol-
makla birlikte Bulgar-Türk 
İşadamları Derneği (BUL-
TİŞ) var Filibe’de. Bunla-
rın tabi ki amacı ilişkileri, 
ekonomik ilişkileri daha da 
ileriye götürmektir. İki ülke 
halkının ortak yararına iler-
lemesi yönünde çalışmalar 
benden sonra da devam 
edecektir. Önemli olan 
karşılıklı kazancın olacağı 
ortak ticaret alanları bula-
bilmemiz.

-Bulgaristan’daki Türk 
yatırımlarında bir artış 
var mı, ya da şu anda 
durum nedir?

- Türk yatırımları da ben-
ce büyük bir potansiyel. 
Doğrudan veya üçüncü 
ülkeler üzerinden gelen 
Türk yatırımlarını topladı-
ğımızda 2,5 milyar avro 
civarında bir yatırımımız 
var. Belki biliyorsunuzdur 
Bulgaristan’da 3 bini aşkın 
Türk sermayeli Bulgar fir-
ması var. Bunlar çok önem-
li rakamlar, fakat daha da 
artma imkanı var. Özellikle 
Bulgaristan’ın bir AB üyesi 
olması itibariyle Türkiye’nin 
buraya ilgisi bu anlam-
da çok önemli. Sahadaki 
şartlar daha da ileri gider-
se bu daha da artacaktır. 
Bu yatırımlar dostumuz 
Bulgaristan’ın ekonomisine 
ve istihdamına önemli katkı 
sağlıyor. Yatırımcılarımızın 
önemli ihtiyaçlarından biri, 
hem Türkçe hem Bulgar-
cayı iyi bilen Bulgaristan 
vatandaşları. Bulgaristan 
vatandaşı olarak soydaş-
larımızın okumayı ve yaz-
mayı çok daha iyi bilmeleri 
halinde bunun firmaların 
Türkçe bilen Bulgaristan 
vatandaşı istihdamını ar-
tırmada olumlu etkisi ola-
caktır. Bu hem Bulgaristan 
ekonomisine, hem Bulga-
ristan istihdamına katkı 
sağlayacaktır. Bütün bun-
ları elimizden geldiğince 
anlatmaya çalıştık.

- Bu arada turizm ile il-
gili de bir şeyler sorayım. 
Biliyorsunuz iki ülke ara-
sında genellikle kış turiz-
mine Türkiye’den büyük 
ilgi var. Bulgaristan’dan 
Türkiye’ye yönelik de yaz 
ve sağlık turizmine ilgi 
var. Bununla ilgili son 
dönemde sizin gözlem-
leriniz nedir?

-Turizm alanında iki ülke 
arasında birçok ilke adım 
attık. Bunların en önemlisi 
iki ülke bakanlıkları arasın-
da ortak turizm komitesi 
kurulmasıydı. Ortak neler 
yapılabilir diye çalışıldı iki 
yılda. Geçen zaman içinde, 
memnuniyetle gördük ki, 

Bulgaristan’dan Türkiye’ye 
gelen turistler, Almanlar ve 
Ruslardan sonra Türkiye’yi 
en fazla ziyaret eden ya-
bancı turistleri oluşturdu bu 
sene. Bu bence gerçekten 
çok önemli. Bunun daha 
da artması mümkün. Bu 
tabii ki, Türkiye’nin daha 
da tanınmasına, insanla-
rın birbirini tanımasına da 
katkı sağlıyor. İkinci hu-
sus da bahsettiğiniz gibi 

kış turizmine Türkiye’den 
Bulgaristan’a büyük bir ilgi 
var. Fakat turistlere çok gi-
rişli ve uzun süreli vizeler 
konusunda bazı sıkıntılar 
yaşanıyordu. Son günler-
de memnuniyetle gördük 
ki, bu sıkıntı aşılmaya

başlandı. Bu bence Bul-
garistan açısından turizm 
gelirini artırıcı bir faktör 
olacaktır; çünkü Türkler 
gerçekten yanı başındaki 
dost ve komşu ülkeye gel-
mek istiyor. Ülkenin doğa-
sı bence çok güzel. Dağlar 
ve deniz bir arada. Turizm 
alanında yatırımın bence 
özellikle birlikte düşünül-
mesinde de fayda var. 
Türkiye’den yaz ve kış tu-
rizmi için gelecek insanlar. 
Sağlık ve kültür turizmi de 
önemli. Bütün bunlarda iki 
ülkenin yararına çok daha 
iyi şeyler yapılacak diye 
düşünüyorum gelecekte.

-Bulgaristan’daki FETÖ 
yapılanmasıyla ilgili son 
durum nedir?

- FETÖ terör örgütü ma-
alesef yıllarca sinsice Tür-
kiye’deki devlet yapılanma-
larına sızmış bir örgüt. Üç 
yıl önce bir darbe girişimi 
oldu. Fakat şunu mem-
nuniyetle gördük ki, daha 
darbe girişiminin ilk baş-
larında Başbakan Borisov, 
Türkiye’ye destek vermek 
için ilk arayan liderlerden-
di. Ondan sonraki süreçte 
de FETÖ ile mücadelede 
Bulgar makamlarıyla iyi bir 
işbirliği olduğunu görüyo-
ruz. Tabiatıyla her ülkede 
olduğu gibi Bulgaristan’da 
da FETÖ iltisaklı unsurlar 
olabiliyor. Bunlar arasında 
en önemlisi, Filibe ve Sof-

ya’daki Drujba isimli okullar 
zinciri. Ben açıkçası hep 
şunu söylüyorum, Bulgar 
makamlarına da, bu okul-
lardaki bu çocukların zih-
nine ne sokuluyor, beyni 
nasıl yıkanıyor bilemiyoruz. 
Türkiye’de bu okullarda 
masumane okuyan çocuk-
lar devşirilmeye çalışıldı. 
Burada da, bütün diğer 
ülkelerde de bu okullarda 
okuyan çocukların suiisti-

mal edilip kötü niyetle te-
rör örgütünün birer parçası 
haline getirilecek şekilde 
beyinlerinin yıkanması ihti-
mali her zaman mevcut. Bu 
anlamda bir baba olarak 
endişeliyim ve bu konuda 
soydaşlarımızın zaten ge-
rekli duyarlılığı gösterip bu 
okullardan uzak duracağını 
ve durduğunu düşünüyo-
rum.

- Büyükelçilik olarak 
özellikle son iki yılda çok 
sayıda sosyal ve kültürel 
etkinlikler düzenlediniz. 
Bunlardan da bahseder 
misiniz?

-Dediğiniz gibi iki yılda 
sosyal, kültür ve sanat ala-
nında 30’u aşkın etkinlik 
yaptık. Bunların birçoğu 
Bulgaristan’da Türk Büyü-
kelçiliği tarafından ilk kez 
düzenlendi. Hepsinin bir 
amacı vardı. Amacımız, 
iki ülke arasındaki birlikte 
yaşama kültürünü daha 
geliştirmek. Böyle bir kültü-
rün gelişmesi hem iki ülke 
arasındaki ilişkileri geliştiri-
yor, hem aynı zamanda bu-
radaki soydaşlarımızın da 
mevcudiyetini, varlığını ve 
moralini güçlendiriyor. Yap-
tığımız bütün faaliyetlerde 
iki ülke halkları arasındaki 
ortak noktaların, benzer-
liklerin ve birlikteliklerin 
öne çıkmasını hedefledik. 
Defile yaptık. Desenlerin 
birlikteliğini vurguladık. 
Bir Devlet Çoksesli koro-
sunu getirdik. Orada aynı 
müziğin, farklı şarkılarla, 
Türkçe ve Bulgarca söz-
lerle söylendiğini ortaya 
koyduk. Bunlar gibi birçok 
etkinlik. Aynı şekilde diğer 
bütün alanlarda-resimler 

olsun, konferanslar olsun, 
hepsinde bu birliktelikleri 
vurgulamak istedik. Ama-
cımız şuydu: İki ülke halk-
ları birbirini daha yakından 
tanırsa, birbirini daha iyi 
anlayacaktır. Bu faaliyetler 
buna katkı sağlar diye dü-
şündük. Bunun devamının 
önemli olduğunu düşünü-
yorum; çünkü bu faaliyetle-
rimizden sonra gerçekten 
olumlu geri dönüşler aldık. 

Bulgar makamları, Bulgar 
dostlarımız, soydaşlarımız, 
vatandaşlarımız, herkes 
bunlara büyük ilgi göster-
di. En sonunda bildiğiniz 
gibi Antakya Medeniyetler 
Korosu’nu getirdik. 500 
davetliye çok keyifli saat-
ler yaşattılar. Şarkılarıyla 
Türkiye’nin sadece

Bulgaristan’da değil, aynı 
zamanda AB içindeki bü-
tün kültürlerle ne kadar iç 
içe yaşadığını vurgulama 
fırsatı bulduk.

-Bulgaristan’da yaşa-
yan soydaşlara bir me-
sajınız olacak mı? Hem 
görev süresi sonu, hem 
de Yeni Yıl için olabilir.

- Mülakatımda vurguladı-
ğım üzere, hemen hemen 
her alanda yaptığımız ça-
lışmalarda bir soydaş bo-
yutu vardı; çünkü bu çok 
doğal bir şey. Balkanların 
bir gerçeği var: Her ülke-
nin komşularında ve kom-
şularının da ötesindeki 
coğrafyalarda soydaşları 
bulunmakta. Bugün baktı-
ğımızda Bulgaristan’ın da 
aynı şekilde soydaşları, 
komşularında olduğu gibi 
Ukrayna ve Arnavutluk’ta 
bile var. Bunların hak ve 
hukuklarının korunması 
yönünde hareket etmeleri 
çok doğal. Türkiye olarak 
biz de aynı şekilde davra-
nıyoruz. Bulgaristan’daki 
soydaşlarımızı tanımlarken 
hep şu vurguyu yapmışım-
dır: Bulgaristan’ın güzide 
vatandaşları diye, gerçek-
ten öyleler. Neden? Çünkü 
bir AB üyesi ülkede hak ve 
hukuklarının bilincinde bir 
soydaş kesimi bence ön-
celikle o ülkenin refahına 

katkı olacaktır.
AB vatandaşı soydaşla-

rımızın ülkelerindeki sivil 
toplum olsun, partiler ol-
sun, ayrımcılıkla müca-
dele kurumu olsun, Baş-
müftülük olsun mevcut 
kurumlarla işbirliği halinde 
sorunlarını, dilek ve bek-
lentilerini dile getirebilme-
leri önemli. Tabiatıyla, Tür-
kiye olarak da her zaman 
yanındayız. Bu biraz önce 
bahsettiğim üzere her dev-
letin yaptığı bir şey. Yeter ki 
bunu iyi ilişkiler temelinde 
yapalım. İyi komşuluk iliş-
kisi, içişlerine karışmama 
ilkeleri çerçevesinde nasıl 
Bulgaristan komşularında 
yapıyorsa, Türkiye de aynı 
şekilde yapıyor.

Bu vesileyle bir hususu 
da vurgulamak istiyorum. 
Bu sene zorunlu göçün 30. 
yıldönümü. Totaliter rejim 
döneminde yaşanmış acı 
bir dönem. Bir daha ya-
şanmaması her iki ülke-
nin de ortak temennisidir. 
Bu süreçte hayatını yitiren 
soydaşlarımıza tekrardan 
rahmet diliyorum. Temen-
nimiz hiçbir ülkede Türkan 
bebeklerin ölmemesi. Za-
ten artık bu dönemde böy-
le şeylerin olması bence 
beklenmez. Bugün, soy-
daşlarımız AB üyesi dost 
ve komşu Bulgaristan’da 
bu güzel ülkenin refahına 
ve kültürel zenginliğine 
katkı sağlayan önemli bir 
kesimdir.

Soydaşlarımızı birçok 
açıdan yad edeceğim bir-
kaç anım var, onları da bu 
vesileyle anlatayım.

Üç tane anıdan bahse-
debilirim size. Birincisi, 
daha geldiğim ilk sene 
Niğbolu’ya gitmiştik. Ora-
da zamanında yıkılmış bir 
kale var. Onun kalmış sur-
ları var demişlerdi. Onları 
ararken, dağın başında bir 
yere geldik. Orada bir yaşlı 
teyze çıktı yanımıza. Türk 
bayrağını görünce bizimle 
Türkçe konuşmaya başla-
dı. Bir baktık, işte bir soy-
daşımız. Bizi evine davet 
etti, oturduk çay içtik. Ha-
zırladığı çöreklerden yedik. 
Bu sıcaklığı hiçbir zaman 
unutmayacağım. Bu benim 
gönlümün her zaman bir 
yerinde kalacak. Bir dağın 
başında, kimsenin bilme-
diği bir yerde bile bir soy-
daşınız çıkıp size kapısını 
açıyor, gönlünü açıyor. Bu 
bence Bulgaristan Türkle-
rinin, soydaşlarımızın en 
önemli vasfıdır.

Aynı şekilde yine başka 
bir köye gittiğimde kızım 
olduğunu duyduklarında 
köyün kadınları tutup el-
lerindeki kendi kızlarına 
hazırladıkları çeyizleri ver-
diler bana. El işi, tığ işiydi. 
Bu nasıl gönlü zenginliktir. 
Bunları ben gerçekten hiç-
bir zaman unutamayaca-
ğım.

Kızlarımız, gençlerimiz, 

onların da gelecekleri iyi 
olsun diye hep uğraşıyoruz 
birlikte. Bir gün İslimiye’ye 
gittim, iftar programıydı. 
Kız çocuklarıyla bir araya 
geldik. Benim de kızım 
olduğu için onlarla soh-
beti çok seviyorum. “Ne 
yapacaksınız büyüyünce” 
dedim. Böyle küçücük 10 
yaşlarında çocuklar. İkisi 
durdu, bana dedi ki, “Biz 
de annemize yardım ede-
ceğiz büyüyünce”. Yani 
bir meslek filan” dedim, 
“Yok, biz annemize yar-
dım edeceğiz” dedi. “Ya 
niye” dedim. “Ne yapa-
lım” dedi. “Bak, doktor ol, 
avukat ol” dedim. Böyle 
baktılar bana, öyle bir ge-
lecek vizyonları ne yazık 
ki yoktu. Bu durum beni 
gerçekten üzdü. Hemen 
orada “Aman bakın, ne 
güzel işte, en şanslılar siz-
lersiniz. AB vatandaşınız, 
yani önünüz açık. Yeter ki 
çalışın ” dedim. Onların 
gönlünü aldım, teşvik et-
meye çalıştım. Çocukların 
gelecekte, büyüdüklerinde 
doktor, hukukçu, bilim insa-
nı, akademisyen vs olma-
ları yerine böyle dar şeyler 
düşünmelerini aşmamız 
lazım. Burada da tabii ki 
ebeveynlere çok büyük 
iş düşüyor. Sivil topluma 
büyük iş düşüyor. İnşallah 
bunlar da gelecek.

Bu düşüncelerle, Bulga-
ristanlı dostlarımıza ve de-
ğerli soydaşlarımıza yeni 
yılda sağlık, mutluluk ve 
huzur dolu bir dönem dili-
yorum. Kalbimin bir parça-
sı her zaman bu güzel dost 
ve müttefik ülkede kalacak.

-Bulgaristan Türkle-
rini hür sesi olarak ya-
yına başlayan Kırcaali 
Haber, haftalık olarak 
Bulgaristan’da çıkan tek 
Türkçe gazetenin. 500.
sayısı çıktı ve haftalık ya-
yına başlamasının 10.yıl-
dönümü. Bununla ilgili 
bir mesajınız var mı?

- Kırcaali Haber gaze-
tesinin ve aynı zamanda 
internet sayfasının bence 
çok büyük bir işlevi var. 
Bunu buraya gelince gör-
düm. Her şeyi düzenli takip 
ediyor. Başta tabii ki bunun 
sahibi, Müzekki Bey’e ve 
çalışanlarına teşekkür et-
mek istiyorum.

Gönülden çalıştıklarını bi-
liyorum, çünkü bu iş gönül-
den yapılmazsa gerçekten 
zordur. Büyük bir sorumlu-
luk da üstlendiklerini gö-
rüyorum. Çalışmalarının 
başarılarının her zaman 
devamını diliyorum.

-Bize ayırdığınız vakit 
için teşekkür ediyoruz 
ve önünüzdeki yeni gö-
revlerinizde de başarılar 
diliyoruz.

- Çok teşekkürler, sağ 
olun.
Söyleşi: Müzekki 

Ahmed
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Türkan Bebek Ölümünün 35. Yılında Mogilane Köyünde Anıldı
Bulgaristan’da komü-

nizm döneminde Türkle-
re karşı uygulanan isim 
değiştirme kampanya-
sında, isimlerinin zorla 
değiştir i lmesine karşı 
çıkanların üzerine açılan 
ateş sonucu ölen 20 aylık 
Türkan Bebek, Kırcaali 
İlinini Mogilyane köyünde 
düzenlenen törenle anıldı.

Hak ve Özgür lükler 
Hareketi (HÖH) Kirkovo 
İlçe Teşkilatı tarafından 
düzenlenen anma töre-
nine ülke genelinden ve 
yurtdışından binlerce kişi 
katıldı.

26-27 Aralık 1984 ta-
rihleri arasında Kirkovo 
Belediyesi’nde Kayaloba, 
Yurtçular ve civar köyler-
den yaklaşık 10 bin Türk 
kadın, erkek ve çocuk, 
soykırımı protesto etmek 
amacıyla Mogilyane kö-
yüne toplanıyor. Milisler, 
kalabalığı dağıtmak için 
müdahale edince halkın 
tepkisiyle karşılaşıyor. Bu 
sırada milislerin ateş aç-
ması sonucu üç kişi haya-
tını kaybediyor. Hayatını 
kaybedenler arasında Kit-
na köyünden Musa Yakup 
ve Kayaloba köyünden 
Ayşe Hasan ile Türkan 
Bebek de vardır. Köylüle-
rin evlerine dönme esna-
sında yollarda bir katliam 
daha yaşanır ve sayısı bi-
linmeyen birçok Türk de 
buralarda dayaktan geçi-
riliyor. Zorluk çıkaran ve 
karşı gelenler ise Belene 
kampına sürgün ediliyor.

Bulgaristan’daki Türk-
lerin direnişinin sembolü 
haline gelen Türkan, her 
yıl diğer şehitlerle birlikte 
ölüm yıldönümünde dua-
larla anılıyor.

Anma etkinliğine ka-
tılan konuklar Türkan 
Feyzullah’ın mezarı ba-
şında dua ettiler, ardından 
Türkan Çeşmedeki törene 
geçtiler.

Kirkovo Belediyesi’nin 
Fotinovo (Çakırlı) köyü 
ortaokul öğrencileri Beri-
ka, Sevil, Gizem, Damla, 
Elis ve Benkovski (Killi) 
köyünden Kübra, Türkçe 
öğretmeni Zekiye Hasan 
yönetmenliğinde, Şehit 
Türkan bebek anısına 
söyledikleri şiirlerle her-
kesin kalbine dokundu ve 
duygulu anlar yaşattı.

Programa konuk olarak 
katılanlar arasında HÖH 
Genel Başkanı Mustafa 
Karadayı, Başkan Yar-
dımcıları Ahmed Ahme-
dov, Filiz Hüsmenova ve 
Hasan Azis, HÖH Avrupa 
Milletvekilleri İlhan Küçük 
ve Atice Alieva – Veli, 
HÖH milletvekilleri, Kırca-
ali ili il ve ilçe belediye ve 
meclis başkanları yer aldı.

A n m a  E t k i n l i ğ i n e 
Türkiye’den de yoğun ka-
tılım vardı. MHP Genel 
Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Kamil AYDIN, CHP 

Milletvekilleri İlhami Öz-
can Aygun, Kamil Okyay 
Sındır, Prof. Yüksel Öz-
kan, bazı belediye baş-
kanları, başkan yardımcı-
ları ve STK temsilcileri ko-
nuklar arasında yer aldı.

Törenin açılış konuş-
masını yapan ev sahibi 
konumundaki Kirkovo 
Belediye Başkanı Şinasi 
Süleyman, 35 yıl önce 
yaşanan acı olaylara de-

ğinerek, şehitlerin bu anıt 
önünde her yıl anıldığını 
belirtti. 26 Aralık 1984’te 
yaşanan olaylar Bulga-
ristan Türkleri için zorlu 
bir süreç olduğunu belir-
ten Süleyman, benlikleri 
uğuruna şehit düştüğü-
nü, yüzlerce kişin de va-
tanını terk etme zorunda 
kaldıklarını söyledi. HÖH 
partisinin, daima seçmen-
lerinin çıkarlarını, hak ve 
özgürlüklerini savundu-
ğunu kaydeden Belediye 
Başkanı, bundan sonra 
da aynı yolda devam edi-
leceğinin altını çizdi.

MHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Kamil Ay-
dın, MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli’nin kalbi, 
gönlü Balkanlar’da atan 
bütün yüce Türk milleti-
nin selamlarını iletti. Ka-
mil Aydın, yapmış olduğu 
konuşmasında” Tarihimi-
zi unutmayalım, her yıl 
bugün burada olmak zo-
rundayız. Çünkü biz tari-
hi ihmal edersek tarih de 
bizi ihmal eder ve tekerrür 
eder. Onun için tarihi ve 
bugünü unutmadan bunu 
bizden sonraki kuşakla-
ra aktarmak zorundayız. 
Bunu yapmazsak şayet 
tekrar bedeller ödenir. Al-
lah bir daha bize o günleri 
yaşatmasın, tekrar bedel-
ler ödetmesin” dedi.

CHP Milletvekili Prof. 
Yüksel Özkan törene katı-
lanları selamlayarak CHP 
Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve 
selamını iletti. Milletvekili 
Prof. Dr. Yüksel Özkan, 
“35 yıl önce katledilen en 
küçük şehidimiz Türkan 
Bebek ve diğer şehitleri-
mizi anmak için her sene 
on binlerce katılımcının bu 

meydanlarda sessizce ve 
alkışlarıyla hem protesto 
ettiği o nefret ve ayrıştırıcı 
dilini, hem de çocuklarımı-
zın sadece bölgeye değil, 
sadece Bulgaristan’a de-
ğil, bütün dünyaya haykı-
rışlarını izliyoruz. Biz her 
zaman bu bölgede barışı 
ve kardeşliği savunan bir 
topluluğuz” diye konuştu.

CHP Milletvekili Kamil 
Okyay Sındır konuşma-

sında, “Geleceğimize ışık 
tutabilmek için tarihimizi 
iyi bilmemiz gerekir. Tota-
liter rejimin baskılarına ve 
zulmüne direnerek canı 
pahasına kimliğine ve 
onuruna sahip çıkanlara 
bin selam olsun. Bu uğur-
da şehit olanlara, gazi 
olanlara selam olsun. Bu-
rada milli ve manevi de-
ğerlerine sahip çıkanlarla 
beraberiz. Burada özgür-
ce bir yaşam hayali için 
bedel ödeyenlerle bera-
beriz. Büyük acılar yaşa-
mış çok şehit vermiş, ce-
sur yürekli kardeşlerimizle 
beraberiz. Unutmayınız; 
bir milleti millet yapan se-
vinçte, kıvançta da; yasta 
da, tasada da aynı duy-
guları hissedebilmektir. 
Burada yurttaşlarımızın 
eline diken batsa biz bu-
nun acısını Anavatan’da 
hissediyoruz. Türkan Be-
bek, özgürlüğün, bağım-
sızlığın, millet olmanın 
mücadelesi ve simgesidir.

Uzun yıllardır sizlerle bir-
likte burada bu anmalara 
katılmak, acılarınızı pay-
laşmak her şeyden önce 
bir insanlık görevi. 35 yıl 
önce asimilasyon süreci-
ni protesto esnasında ha-
yatını kaybeden 20 aylık 
Türkan Bebeğe ve tüm 
şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. 1984 
yılında yaşanan acılar in-
sanlık tarihinde bir kara 
leke olarak kalacak. Bu 
kara lekeyi hiçbir zaman 
unutmayacağız ve unut-
turmayacağız. Unutmaya-
cağız ki bir daha yaşan-
masın. Bugün ülkemiz, 
coğrafyamız ve dünya 
huzurlu bir yaşama ve 
barışa özlem duyuyor. 
Çevresini önemseyen, in-

sana ve insanlığa değer 
veren, farklılıklara say-
gı duyan ve hoşgörüyle 
yaklaşan bir anlayışta ol-
mak zorundayız. Barışın 
egemen olduğu, savaş-
sız bir dünyada yaşamak 
istiyorsak bunu başarmak 
zorundayız. Sayın Genel 
Başkanımız Kemal Kılıç-
daroğlu, partimiz, şahsım 
ve milletimiz adına bura-
da bu anmayı düzenleyen 

tüm kardeşlerimizi saygı 
ve sevgiyle selamlıyorum. 
Genel başkanımız yaşa-
dığınız acıları paylaşıyor 
ve bir daha böyle büyük 
acıların yaşanmamasını 
diliyor.” diye ifade etti.

HÖH Avrupa Milletvekili 
İlhan Küçük, “Bugün bu-
rada 35 yıl önce şehit dü-
şen Türkan Bebeğimiz ve 
diğer şehitlerimizi anmak 
için buradayız” diyerek, 
“Yıllar önce hak ve özgür-
lüğümüzü aradığımız o 
yılların ardından halk ar-
tık HÖH partisinde umut 
arıyor ve buluyor” diye 
konuştu.

HÖH Genel Başkan 
Yardımcısı ve Kırcaali 
Belediye Başkanı Ha-
san Azis, “Türkan sa-
dece Kırcaali’de değil 
bugün Türkan Edirne’de 
de yaşıyor, bugün Tür-
kan İzmir’de de yaşıyor, 
bugün Türkan Kuzey 
Bulgaristan’da da yaşıyor, 
bugün Türkan Avrupa’da 
da yaşıyor. Bugün he-
pimiz Türkan isek, o za-
man bütün Bulgaristan 
Türkan’dır. Çünkü Tür-
kan birlik ve beraberliktir. 
Çünkü Türkan, insanların 
hak ve özgürlüğü, dini, 
kimliği ve dili için her za-
man mücadele eden top-
lumdur. Öyle bir Bulgaris-
tan istiyoruz ki, Hristiyan 
kardeşlerimiz de diyebil-
sin ki, “Biz de Türkan’ız!” 
Çünkü Türkan sadece 
bizim için değil, o Bulga-
ristan için hayatını feda 
etti. Bu 35 yıl içerisinde 
olduğu gibi ve nice 35 yıl-
lar içerisinde insan hak-
ları için bölgemizde de, 
Bulgaristan’da da bu ta-
rihte bulunduğumuz için, 
mücadele ettiğimiz için 

ve de şehitlerimizle de 
ben gururluyum. Hepimiz 
gururlu olmalıyız, bu gu-
rur bize hem güç hem de 
inanç vermesi gerekiyor 
ki, bu mücadeleyi devam 
ettirelim. Bu mücadele 
bizim sorumluluğumuz-
dur. 35 yıl diyoruz ancak 
bu 35 yıl öncesinden 60’lı 
yıllar var, 70’li yıllar var, 
80’li yıllar var, 90’lı yıllar 
var. Bugünkü demokratik 
Bulgaristan’dan memnun 
muyuz ve şehitlerimizin 
istediği Bulgaristan mıdır 
bu? Hayır, çünkü bugün 
Bulgaristan’da ırkçı parti-
ler var, Türklerden nefret 
eden ve şu anda en yük-
sek seviyede parlamento-
da yer alan siyasi partiler 
var. 60’lı yıllardan bu yana 
Bulgaristan’ın tarih kitap-
larında yer alıyoruz mu? 
Almıyoruz. Peki, bu tarih 
sadece bizim tarihimiz 
mi? Bu tarih Bulgaristan 
tarihi değil mi? Bize hepi-
mize hem toplum olarak 
hem siyasi parti olarak 
çok önemli görev düşüyor. 
Bu tarih okullarda bu tarih 
kitaplarda yazılması ge-
rekiyor. Altın harflerle bu 
tarih yazılması gerekiyor. 
Bu da bizim görevimizdir, 

bu için de çalışmamız ge-
rekiyor” diye ifade etti.

HÖH Genel Başkanı 
Mustafa Karadayı, konuş-
masında “Hak ve özgürlük 
yolunda, gururumuz, şe-
refimiz, adımız, dilimiz için 
hayatını kaybeden şehit-
lerimize Allahtan rahmet 
diliyorum. Gazilerimize de 
Allah sabır versin, sizinle 
gurur duyuyoruz”diye be-
lirtti.

Karadayı, baskı döne-
minden bu yana 35 yıl 
geçmesine rağmen acı 
günlerin tarih dersi ki-
taplarında yeterince yer 
almadığını vurguladı. Ka-
radayı, “Tarih kitaplarında 
yer almasa da yaşanan 
acı günleri kalbimizde ta-
şıyoruz ve gelecek nesil-
lere biz aktarıyoruz” dedi.

Törende yer alan tüm 
konuşmacılar bundan 35 
yıl önce yaşanan olayların 
unutulmamasını ve yine 
yaşanmaması için birlik 
ve beraberlik içerisinde 
olunmasının altını çizdiler.

Bulgaristan Müslüman-
ları Yüksek Şura Başka-
nı Vedat Ahmet’in tüm 
şehitler için okuduğu du-
alardan sonra konuklar 
Türkan Çeşme anıtına 
çelenkler bıraktı.

Türkiye Büyükelçiliği ve 
Başkonsolosluk temsilcileri 
asimilasyon şehitlerini andı

Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani ve 
Sofya Büyükelçiliği temsilcileri baskıcı totaliter rejimin 
35 yıl önce başlattığı zorla isim değiştirme kampan-
yasına direnirken yaşamlarını yitiren 20 aylık Türkan 
Feyzullah’ ve diğer şehit soydaşları Kızılağaç (Kirkovo) 
Yurtçular köyünde ve Mestanlı’da (Momçilgrad) şehit 
ailelerinin katıldıkları törenle andılar.

Şehit Türkan Feyzullah’ın mezarı başında düzenle-
nen törende Bulgaristan Müslümanları Yüksek Şura 

Başkanı Vedat Ahmet tüm şehitler için dua okudu.
Türk diplomatlar daha sonra Türkan Çeşme heykeli-

ne ve Mestanlı’da bulunan Şehitler Heykeline çelenkler 
sundu.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi tarafından, Yurtçular 
Köyü Camii’nde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Minik Türkan, Bulgaristan Türklerinin direnişinin 
sembolü

Dönemin totaliter komünist rejimi tarafından ülkede-
ki Türklere karşı başlatılan asimilasyon kampanyası-
na karşı gelmek için 26 Aralık 1984’te yüzlerce Türk 
Mogilyane’den yürüyüşe geçti.

Yürüyüşü dağıtmak isteyen asker ve milis, sivil halka 
ateş açtı. Açılan ateş sonucu annesinin kucağında bu-
lunan Türkan Bebek hayatını kaybetti. Komünist rejimin 
çökmesinin ardından Türkan’ın anısına öldürüldüğü 
yerde çeşme yaptırıldı.

Bulgaristan’daki Türklerin direnişinin sembolü haline 
gelen Türkan, her yıl diğer şehitlerle birlikte ölüm yıl-
dönümünde dualarla anılıyor.
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Aydın Osman’a 2019 En İyi Sosyal 
Ortak Olan Belediye Başkanı Ödülü

Çernooçene (Yenipa-
zar) Belediye Başkanı 
Aydın Osman’a Bulga-
ristan Bağımsız Sendi-
kalar Konfederasyonu’na 
(KNSB) bağlı Bulgaristan 
Öğretmenler Sendikası 
(SBU) tarafından 2019 
En İyi Sosyal Ortak Olan 
Belediye Başkanı Ödülü 
verildi.

Ödülü Aydın Osman’a 
Sofya’da yapılan SBU 
39.Genel Kurul toplantısı 
kapsamında düzenlenen 
törende Eğitim ve Bilim 
Bakanı Krasimir Vılçev 
ve SBU Başkanı İktisadi 
Bilimler Doktoru Yanka 
Takeva takdim etti.

Takeva, yıllar geçtikçe iki 
kurumun yerel yetkililerin 
ve SBU gibi sendikal ku-
ruluşların etkili ve dürüst 
ortaklar olabileceğini ka-
nıtladığını belirtti. SBU 
Başkanı, “Aydın Osman’ın 
şahsında Çernooçene 
Belediyesi, SBU sendi-
kası ile sosyal işbirliğinin 
gelişiminde önemli bir kat-

kısı olduğunu kanıtlandı” 
diye konuştu.

Çernooçene Belediye 
Başkanı, SBU Kırcaali İl 

Koordinasyon Kurulu ta-
rafından ödüle aday gös-
terildi.

SBU Kırcaali İl Başkanı 
Neli Arnaudova,”Bu yıl bu 
ödül için Aydın Osman’ı 
aday gösteriyoruz. Çünkü 
geçen yıllarda Çernooçe-
ne ilçesinde eğitim ala-

nında çalışanların birçok 
finansal ve sosyal proble-
mi çözüldü. Onun sosyal 
ortak olarak iletişim be-

cerisine sahip olması ve 
sorumluluk sahibi olması 
üçlü sosyal diyalog süre-
cine katkı sağlıyor” diye 
vurguladı.

Sendikacılar, Çernoo-
çene’deki yerel yönetimle 
olan iyi sosyal ortaklıktan 
memnuniyetlerini ifade 

ettiler.
Aydın Osman, ”Bu ödü-

lü, belediyenin politikası 
sonucunda Çernooçene 

B e l e d i y e s i 
olarak eğitim 
kurumlarının 
yönetimleri ve 
sendikalar la 
aktif ve verimli 
işbirliği yönün-
de yaptığımız 
çalışmaların 
tanınması ola-
rak kabul edi-
yorum” dedi.

B e l e d i -
ye Başkanı, 
”Belediyenin 
çabaları ana-
okulların ve 
okulların alt-

yapısını, binala-
rını ve teknik donanımını 
iyileştirmeye yöneliktir. Bu 
yıl da belediye başka yer-
leşim yerlerinde bulunan 
anaokulları ve okullarda 
okuyan çocuk ve öğren-
cilerin ücretsiz ulaşımını 
sağlamaya devam ediyor” 

dedi.
Aydın Osman, doğal de-

mografik süreçlerin küçük 
yerleşim yerlerinde eğitim 
öğretim sürecinin önüne 
koyduğu zorluklara rağ-
men, birleştirilmiş sınıflar 
ve öğrenci sayısı az olan 
sınıfların finanse edilmesi 

için belediye bütçesinden 
ilave finansman sağlan-
maya devam edileceğine 
kanaat getirdi.

Belediye Başkanı,” Eği-
tim uzun zamandır temel 
önceliğimiz ve gelecekte 
de öyle olmaya devam 
edecek” diye ifade etti.

Mestanlı’da Bulgarlaştırma Şehitleri Anıldı
Sözde “Soya dönüş” 

sürecine karşı yapılan 
protestoların 35. yıldö-
nümü münasebet iy le 
Mestanlı’da (Momçilgrad) 
bir anma programı dü-
zenlendi. 27 Aralık 1984 
yılında Mestanlı ve çevre 
köylerde totaliter rejimin 
milis ve askerleri tara-
fından birçok Müslüman 
Türk şehit edilmişti.

Anma etkinliğinde Hak 
ve Özgürlükler Hare-
keti (HÖH) Genel Baş-
kanı Mustafa Karadayı, 
Başkan Yardımcılar ı 
Ahmed Ahmedov ve 
Hasan Azis,HÖH Kırca-
ali Milletvekilleri Aden 
Şefket ve Erol Mehmed, 
Bulgaristan’ın diğer böl-
gelerinden HÖH Milletve-
killeri, siyasi mağdurlar ve 
Türkiye’den gelen konuk-
lar yer aldı. 

Tüm şehitler için Kırcaa-
li Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmed tarafından dua 
okudu.

Geleneksel olarak dü-
zenlenen anma etkinliği 
Momçilgrad’ın ana cad-
desinde bir yürüyüş ile 
başladı. 27 Aralık 1984 
yılında Momçilgrad’daki 
protestolar sırasında şe-
hit olan kurbanların port-
relerini taşıyan gençler ön 
sırada yerlerini aldı. Daha 
sonra olaylar sırasında 
şehitlerin anısına çelenk 

ve çiçekler sunuldu.
Momçilgrad Belediye 

Başkanı İlknur Kazim ko-
nuşmasında. “Bulgaris-
tan Avrupa Birliği üyesi 

olmasına rağmen, milli-
yetçiliğin kökleri yaşıyor 
ve temsilcileri devletin 
en üst sıralarını işgal et-
miş durumda. Bu gerçek 
bize Hak ve Özgürlükler 
Hareketi’nin bir proje ola-
rak tükenmediğini kanıt-
lamak için yeterlidir. Ak-
sine, var olmaya devam 
etmelidir. Çünkü HÖH, 
kahramanlarımızın 35 yıl 
önce Momçilgrad’daki 
meydanda başlattığı mis-
yonun doğal devamcısıdır 
“dedi.

Siyasi mağdur Burhan 
Mutlu yapmış olduğu 
konuşmasında bugünün 
önemine değindi. Mutlu, 
“Bugün burada toplanma-
mızın nedeni 1984 yılında 
Türklere yapılan en büyük 

hakarettir. Onurunu ayak-
lar altına alarak asimilas-
yon uygulamasına geçildi. 
Aziz şehitlerimizi rahmet-
le anıyoruz. Büyük Türk 

halkının hiçbir zaman 
soykırım uygulaması ol-
madı, ancak bizlere karşı 
yapıldı” dedi ve Mehmet 
Akif Ersoy’un “Ben ezel-
den beri hür yaşadım, hür 
yaşarım” şiiriyle sözlerine 
son verdi.

CHP Milletvekili Kamil 
Okyay Sındır, konuş-
masında yine bir soğuk 
ve ağır bir 27 Aralık gü-
nünde hep beraber ol-
duklarını belirtti. Kamil 
Okyay Sındır, “Nice şe-
hitler verdik, Türk dün-
yası çok şehitler verdi. 
Anadolu’da da verdik çok 
şehit, Cumhuriyetimizi 
kurduk, özgürlüğümüzü, 
bağımsızlığımızı sağla-
dık. Bulgaristan’da bu şe-
hitlerimizi verdik, bugün 

haklarımızı ve özgürlü-
ğümüzü şu alanda ifade 
edebiliyoruz. Ne mutlu 
bize, ne mutlu şehitleri-
mize, ne mutlu gazileri-
mize bu uğurda gözünü 
kırpmadan Mestanlı’da, 
Bulgaristan’ın dört bir ya-
nında totaliter rejime karşı 
kimliğini savunan ve bu-
nun mücadelesini veren 
büyüklerimize, şehitleri-
mize ne mutlu. Ne uğru-
na şehit oldular? Bizlerin, 
sizlerin özgürce bu coğ-
rafyada yaşaması uğruna 
şehit oldular. Ama onların 
bizlerden bir beklentisi 
olması gerek. Birliğimizi, 
beraberliğimizi, kardeş-
liğimizi, insanca yaşam 
onurumuzu korumak, kol-
lamak, birlik ve beraberlik 

içerisinde dağılmadan ve 
bölünmeden bir arada ol-
mamızdır” diye konuştu.

Kırcaali Milletvekili Erol 
Mehmed, konuşmasın-

da 1984 yılının o karan-
lık ve sisli gecelerine 
değindi. Erol Mehmed, 
“Mestanlı’nın yollarındaki 
o tankları hatırlıyor mu-
sunuz? Biz o tarihi unu-
tamayız. Ama Mestanlı 
şehitlerini de hiçbir za-
man unutamaz. Mestanlı 

kahramanlarını da hiçbir 
zaman unutmamıştır ” 
dedi ve şu anki hükümet-
te kendi vatandaşlarına 
nefret eden devletçiler 

olduğunu belirtti.
HÖH Genel Başkanı 

Mustafa Karadayı, yap-
mış olduğu konuşmasın-
da, “Her yıl buradayız. Biz 
burada olacağız, olmaya 
da devam edeceğiz, çün-
kü bu çirkin süreçler gele-
cek nesiller için hatırlan-
malı ve hatırlatılmalıdır. 
Birileri gerçekleri unu-
tacağımızı düşünürse, 
çok yanılıyor. Bu yüzden 
burada, bu meydanda, 
nefret üretmek için değil, 
geleceği açık bir şekilde 
bir tarih dersi almak için 
buradayız. 1989 yılında 
360 000’den fazla insan 
Bulgaristan’dan ayrıldı. 
30 yıl sonra tekrar ülke-
den ayrılıyorlar, çünkü tek 
enerjisi nefreti olan poli-
tikacılar var. Bugün tarih-
sel gerçekleri görmezden 
gelmeye çalışıyorlar” diye 
konuştu.

              Kırcaali Haber

Hayranlar’da Bulgarlaştırma 
Süreci Kurbanları Anıldı

Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi’ne bağlı Gruevo 
(Hayranlar) köyünde Bulgarlaştırma sürecine kar-
şı protesto eylemleri sırasında şehit düşen köy sa-
kinlerinden Abdulaziz Bekir, Mustafa Ali ve Mustafa 
İbrahim’in anısına yapılan Anıt Çeşmesi önünde bas-
kıcı totaliter rejimin 35 yıl önce başlattığı zorla isim de-
ğiştirme kampanyasına direnirken yaşamlarını yitiren 

şehitler anıldı.
Törende Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel 

Başkanı Mustafa Karadayı, HÖH Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, 
Momçilgrad Belediye Başkanı İlknur Kazım, , milletve-
killeri, belediye başkanları, belediye meclis başkanları, 
parti yönetiminde yer alan üyeler ve ilçe sakileri hazır 
bulundu.

Anma etkinliğinde Gruevo (Hayranlar) çocuklarının 
35 yıl önce şehit düşenler anısına duygu dolu şiirler 
okudular.

Şehit Çeşmesine çelenk sunumuyla etkinlik son 
buldu.
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Eski Başsavcı Tsatsarov, Yolsuzlukla 
Mücadele Komisyonu Başkanı Seçildi

Görev süresi 10 Ocak 
2020 tarihinde dolacak 
olan Başsavcı Sotir Tsat-
sarov, Bulgaristan Meclis 
Genel Kurulunda yapılan 
oylamada Yolsuzlukla 
Mücadele ve Yasa Dışı 
Yollardan Edinilen Varlık-

ların Müsadere Edilmesi 
Komisyonu (KPKONPİ) 
Başkanı seçildi. 

Tsatsarov, 165 milletve-
kilinin oyuyla KPKONPİ 
Başkanı seçildi. Yapı-
lan oylamada koalisyon 
hükümetini oluşturan 
Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaşlar 
(GERB) partisi ve Birleşik 
Vatanseverler İttifakı’nın 
yanısıra KPKONPİ Baş-
kanı adayı Tsatsarov’u 
Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) partisi de 
destekledi. Ayrıca Bul-
garistan Sosyalist Partisi 
(BSP) İttifakı Grubu Üyesi 
27 milletvekili de sürpriz 
bir şekilde Tsatsarov’a oy 
verdi, çünkü bundan önce 
sosyalistler iki adaydan 
hiç birini desteklemeye-
ceklerini açıklamışlardı.

Bir leşik Vatansever-
ler İt t i fakı Milletvekili 
Emil Dimitrov - Revizo-
ro, KPKONPİ Başkanlığı 

seçimine ilişkin önerinin 
görüşülmesi sırasında, 
“Sayın Tsatsarov’u tanıt-
mak çok kolay, çünkü o 
diğerlerinin olmadığı her 
şey” dedi.

BSP İttifakı Milletve-
kili Krum Zarkov, “Sotir 

Tsatsarov, siyasi olarak 
iktidardakilerin adayı. Bu, 
KPKONPİ Başkanı’nın 
Meclis tarafından seçil-
mesine ilişkin Meclis ta-
rafından alınan kararın 
kaçınılmaz bir sonucu-
dur. Fevkalade talihsiz 
bir karar. Denetlenenler, 
denetleyici seçiyor” diye 
yorumda bulundu.

Volya Partisi lideri Ve-
selin Mareşki, “İktidarda-
ki partiler Parlamentoda 
çoğunluğa sahip değil ve 
bu da diğer partilerin oyla-
maya aktif katılımını ve iki 
adaydan birisinin seçilme-
sini sağlıyor” dedi.

İktidardakiler, sorunun 
adalet sisteminin tepe-
sinde sürekli skandalla-
rın yaşanmasından ileri 
geldiğini söyledi. HÖH 
partisi, adalet sisteminin 
durumu hakkındaki tar-
tışmaya katılmadı, ancak 
Tsatsarov’u desteklediğini 
açıkladı. HÖH Milletvekili 

Simeon Simeonov, "Sayın 
Tsatsarov, mükemmel bir 
hukukçu ve entelektüel-
dir” dedi.

BSP Genel Başkanı Kor-
neliya Ninova, sosyalistle-
rin KPKONPİ Başkanı’nın 
Cumhurbaşkanı tarafın-
dan seçilmesine ilişkin 
önerisini hatırlattı. Ninova, 

”Şimdiki Cumhurbaşkanı 
BSP İttifakı’nın desteğiyle 
seçildi, gelecek Cumhur-
başkanı başka bir parti 
tarafından desteklenebi-
lir. Prensip kararı alınma-
sını öneriyoruz. Bir Devlet 
Başkanı’nın bazı devlet 
kurumlarında temsiliyete 
sahip olması emsalsiz bir 

şey değildir. Gerçek güç 
ayrılığı ve karşılıklı kontrol 
mekanizması uygulanma-
sını istiyoruz” dedi.

Tsatsarov, KPKONPİ 
Başkanı seçildikten son-
ra yaptığı konuşmada 
hemen Başsavcı göre-
vinden istifa edeceğini 
açıkladı. Tsatsarov, ”10 

Ocak 2020 tarihine kadar 
görev süremin dolmasını 
beklemeyeceğim, çünkü 
ilk önce Başsavcılığı son-
ra KPKONPİ olmak üzere 
her iki kurumun iyiliği için 
yeni yöneticilerin yetkile-
rini üstlenmesi gerektiğini 
düşünüyorum” dedi.

              Kırcaali Haber

Bulgarlaştırma sürecine karşı ilk 
ayaklanmalar, Sütkesiği’nde anıldı
Bulgaristan’da Türkler, 

komünist rejimin Müslü-
man ve Türkleri din, dil, 
örf ve adetlerinden men 
etmeye çalıştığı 24 Aralık 
1984 tarihindeki asimilas-
yona karşı verilen müca-
dele anısına Sütkesiği’nde 
anma etkinliği düzenlendi.

Ülkenin güneydoğusun-
da Kırcaali İli Ardino (Eğ-
ridere) ilçesine bağlı Mle-
çino (Sütkesiği) köyünde, 
24 Aralık 1984 tarihinde 
yaşanan komünist totali-
ter rejim tarafından baş-
latılan Türklerin isimlerini 
değiştirme kampanyasına 
karşı ilk büyük yürüyüşün 
düzenlenmesi ve 24 Ara-
lık 1984 tarihinde yaşa-
nan trajik olayların 35. yıl 
dönümü münasebetiyle 
anma töreni ve mevlit 
programı düzenlendi.

3 bin kişi isimlerin de-
ğiştirilmesine karşı çık-
mıştı

Bulgaristan Komünist 
Partisi (BKP) döneminde 
Mleçino’ya yakın Gorno 
ve Dolno Prahovo (Tos-
çalı ve Amatlar), Başevo 
(Hallar) ve Çernigovo (Ka-
ramusollar) köylerinden 3 
bini aşkın kişi, 1984 yılın-
da bir araya gelerek, bas-
kıcı rejime karşı protesto 
düzenlemişti. Bölgeye ge-
len milis güçleri ise halkı 
coplayarak dağıtırken, 
protestoların organizatör-
leri Belene toplama kam-
pına sürülmüştü.

Anma programı, Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Adino İlçe Teşkila-
tı tarafından HÖH Mleçino 
Köyü Teşkilatı’nın deste-
ğiyle organize edildi.

Programa konuk olarak 
katılanlar arasında HÖH 
Genel Başkanı Mustafa 
Karadayı, Yardımcıla-
rı Ahmed Ahmedov ve 
Hasan Azis, HÖH millet-
vekillerinin, Kırcaali ili il 
ve ilçe belediye ve mec-
lis başkanları, 24 Aralık 
1984 tarihinde yaşanan 
trajik olaylara iştirak eden 
soydaşlar yer aldı.

Etkinlik Mleçinolu çocuk-
ların Bulgarlaştırma süre-

cini kınama ve Türklük 
vurgusu içeren şiirleriyle 
açıldı. Barışı sembolize 
eden güvercinler semaya 
salındı.

Mustafa Karadayi: 
Bulgaristan’da iki yüzlü 
siyaset yürütülmekte

Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) Genel Baş-

kanı Mustafa Karadayı, 
toplanan kalabalığa hita-
ben konuşmasında şun-
ları kaydetti: ”Dil, isim, 
onur, haysiyet, inanç. Bu 
özümüzün, kimliğimizin 
özüdür. Bu bizi insan ya-
par”.

HÖH Genel Başkanı, 
”Her yıl 35 yıl önce ya-
şadığımız olayları hatır-
lamak ve anmak için bu 
meydanlarda toplanıyo-
ruz. Bu olayları anarak biz 
onlardan bölünme ve nef-
ret için vesileler yaratmı-
yoruz. Tam aksine biz bu 
acı hikayeden ancak ken-
dimize ders çıkarabiliriz. 
Vatanımız Bulgaristan’da 
çocuklarımızın geleceği 
adına daha güçlü olalım” 
diye konuştu.

Karadayı, ”Birlik ve bera-
berlik içinde olduğumuz-
da güçlü olabiliriz. 1989 
ve 1990’da böyleydik. Bu 
birliğimiz, Hak ve Özgür-
lükler Hareketi olarak ad-
landırılıyor. Vatanımızda 
30 yıldır demokrasi, hak 
ve özgürlükler yolunda 
yürüyoruz. Biz demokra-

si, hak ve özgürlükler için 
mücadele ediyoruz, çün-
kü onlar ebedi olarak ve-
rilmemiştir. Onlar için her 
gün mücadele vermeliyiz” 
diye kaydetti.

Siyasi lider, geçen 2019 
yerel seçimleri örnek ve-
rerek, seçimlerin 30 yıl 
sonra demokraside bü-

yük bir gerileme olduğu-
nu gösterdiğini ifade etti. 
Karadayı, ”Vatanımızda 
politika oluşturmanın te-
meli ve yaşam biçimi ola-
rak demokrasi mücade-
lesi vermek, demokrasiyi 
savunmak ve pekiştirmek 
boynumuzun borcudur” 
dedi.

HÖH Genel Başkanı, 
Bulgaristan’da iki yüzlü 
siyaset yapıldığını be-
lirtti. Avrupa Parlamen-
tosunda dil çeşitliliğini 
korumak için oy veren 
partilerin, Bulgaristan’a 
gel ince Anayasa’nın, 
birbirimize karşı çıkma-
dan ülkemizdeki farklı 
dillerin kullanılmasını ve 
öğrenilmesini garanti et-
mesine rağmen Bulga-
ristan Parlamentosu’nda 
ülkemizde dil kullanımını 
yasaklamak için oy kul-
landıklarına dikkat çeken 
Karadayı, “İşte iki yüzlü 
siyaset budur” dedi.

Siyasi lider, 30 yıllık de-
mokrasiden sonra bazı 
insanların kendilerini de-
mokratlar, Avrupa-Atlantik 

yanlısı olarak adlandır-
dıklarını, ancak ülkemizin 
Avrupa - Atlantik eksenli 
politikasına, demokrasiye 
katkılarından şüphe ettik-
lerini ve hatta Bulgaris-
tan’daki 30 yıllık demok-
rasiyi ihmal etmeye çalış-
tıklarını belirtti. Karadayı, 
”HÖH’ün totaliter rejimin 

yıkılması ve demokrasiye 
geçiş sürecine katkısını, 
Sayın Onursal Başkanı-
mız Dr. Ahmed Doğan’ın 
totalitarizm ve komünizm-
den kansız bir şekilde de-
mokrasiye geçiş sürecine 
katkısını görmezden gel-
meye çalışıyorlar. Bunlar 
tarihi gerçekler ve biz her 
bir Bulgaristan vatanda-
şının hak ve özgürlükle-
rini koruyacak gururlu ve 
onurlu vatandaşlarız” diye 
ifade etti.

HÖH Genel Başkanı, 
”Vatanımız Bulgaristan’da 
demokrasiyi savunacağız, 
refah ve çocuklarımızın 
daha iyi bir geleceği için 
çalışacağız” diyerek ko-
nuşmasına son verdi.

Törendeki tüm konuş-
macılar 35 yıl önce ya-
şanan bu acı günlerin bir 
daha yaşanmamasını di-
leyerek birlik ve beraberlik 
mesajları verdiler.

Bulgarlaştırma sürecin-
de hayatını kaybedenler 
için heykel çeşmeye çe-
lenkler konuldu.

             Kırcaali Haber

Müh. Hasan Azis, yetim 
çocukları sevindirdi

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, himaye-
sinde bulunan yetim çocuklarla görüştü. Noel ve Yeni 
Yıl kutlamaları arifesinden geleneksel olarak düzenle-

nen görüşme belediye 
binasında gerçekleşti.

Belediye Başkanı, 
yaşları 10 ile 18 ara-
sında değişen dokuz 
yetimin her birine içe-
risinde tatlılar bulunan 
torba ve zarf içinde 
610 leva bağışladı.

Müh. Azis, her çocukla bizzat ilgilenerek öğrenimleri 
ve karşılaştıkları zorluklar hakkında bilgi aldı. Belediye 
Başkanı çocuklara güzel, mutlu ve başarılı bir yıl diledi. 
Müh. Azis, belediyenin kapılarının her zaman çocuklar 
için açık olduğunu ve sorunları olduğunda her zaman 
ona başvurabileceklerini hatırlattı.

Belediye Başkanı, yetimlere şöyle seslendi: “Hepinize 
sağlık sıhhat dilerim. Okulda başarılı olmanızı, yüksek 
notlar almanızı ve yakınlarınızın sizlerle ilgilenmelerini 
ve size şefkat göstermelerini temenni ederim“.



  Kırcaali Haber Kırcaali Haber 808 Ocak08 Ocak 2020 2020

    08 Януари  2020     08 Януари  2020     (Сряда)(Сряда)          Година: XIV       Седмичен вестник за актуални новини     Брой: 501      Цена 1 Лв. Година: XIV       Седмичен вестник за актуални новини     Брой: 501      Цена 1 Лв. 

КЪРДЖАЛИКЪРДЖАЛИХАБЕРХАБЕР

Genel Yayın Yönetmeni: Müzekki AHMET;  Yazı İşleri Sorumlusu: Sebahat NECİB;  Muhabirler: Resmiye MÜMÜN; Nilgün APTİ;  Adres: Kırcaali, 6600, 
«Bılgariya» Bul., No 53, Kat. 2, Ofis 10;   e-mail: kircaalihaber@gmail.com;    www.kircaalihaber.com    GSM.: +359 887 53 40 41      ISSN 1313 - 6925

Гл. редактор: Мюзекки АХМЕД ; Pедактор: Себахат НЕДЖИБ ;  Репортери:  Ресмие МЮМЮН, Нилгюн АПТИ  Адрес на редакцията: Гр. 
Кърджали, 6600;  Бул. “България”  № 53,  ет. 2,  офис № 10;   Издава: „СЕНИ МЕДИЯ“ ЕООД;  Кат. № 2454; год. абонамент: 50,00 лв.   

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
www.kirciinsaat.comwww.kirciinsaat.com

НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИНОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обектиПродажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

Haskovo Müftülüğü, Türk Kültür ve Müzik Şöleni Düzenledi

Bulgaristan’da Türklerin yo-
ğun olarak yaşadığı Haskova’da 
Bölge Müftülüğü Türk Kültür ve 
Müzik Şöleni düzenledi. Şölene 
müftülüğün düzenlendiği Kuran 
kurslarına katılan öğrenciler, 
Türkçe kültür ve müzik bece-
rilerini de sergiledi. Şölende 
öğrenciler, geleneksel Türk sof-

rası gösterisi, halk oyunları ve 
Karagöz ile Hacivat gösterileri 
sundu. Kırcaali, Dostlar Grubu 
da Rumeli türküleriyle şölene 
renk kattı.

Programın açılışında konuşan 
Bulgaristan Müslümanları Yük-
sek İslam Şura Başkanı Vedat 
Ahmet, “Kültürün temelinde din 
vardır. Müslüman Türk medeni-
yetinin, Müslüman Türk kültürü-
nün temelinde İslam dini vardır. 
Her kültürün temelinde din var-
dır. Bunu hiç unutmamamız ge-
rekiyor. Dinden kopuk bir kültür 
yoktur” dedi.

Haskova Bölge Müftüsü Basri 
Eminefendi, 2010 yılından beri 
bu görevde bulunduğunu, ancak 
ilk defa Kuran kursu öğrencile-
riyle kültür programı düzenle-

diklerini söyledi. Eminefendi, 
“Bölge müftüleri olarak başlıca 
vazifemiz Bulgaristan’da dinimi-
zi yaşatmak, anlatmak, camileri-
mizde bu doğrultuda cemaatimi-
ze faydalı olabilmek. Bununlar 
beraber, biz Türk- Müslüman 
olarak kültürümüzü de hatırla-
talım, onu da yaşayalım, bizden 

sonraki nesile de aktaralım iste-
dik. Bu programı düzenleme se-
bebimiz de budur” diye konuştu.

Haskova Kuran kursu hocası 
öğretmen Müzeyyen Mustafa, 

“Haskova’nın farklı köylerinden 
çocuklarla toplanıyoruz, Kuran 
kursları düzenliyoruz. Peygam-
ber Efendimizin hayatı, Kur’an-ı 
Kerim öğreniyoruz, dinimizi, di-
limizi, kültürümüzü de aynı şe-
kilde canlandırıyoruz. Bu sene 
Kuran kursumuza ilgi yoğun 
oldu. Değişik köylerden olmak 
üzere 200 talebimiz var. Hasko-
va Bölge Mülftülüğü’nün deste-
ğiyle başarılı bir şekilde Kuran 
kurslarımızı yürütüyoruz” dedi.

Halk oyunların gösterilerine 
katılan öğrenciler, Kuran, örf ve 
adetleri öğrendiklerini belirte-
rek, Türk kültürünü çok sevdik-
lerini dile getirdi.

Şölene Rumeli Türkleri ile renk 
katan Kırcaali Dostlar Grubu 
Müzik ve Saz Grubu Yönetme-
ni Osman Cavlak, “Bu akşam 
burada bulunduğumuzdan do-
layı çok memnunuz. Hepimiz 
zevkle türkülerimizi okuduk. Re-
pertuarımızda genelde Rumeli 
türküleri ağır basıyor. Rumeli 
türkülerimiz bizim türkülerimiz 
olarak kabul ettik ve onları her 
yerde, her zaman bizim türküle-
rimiz olarak söylüyoruz, candan 
okuyoruz” dedi. DHA

Yenilenen Çakırlar Yenilenen Çakırlar 
Camisi İbadete AçıldıCamisi İbadete Açıldı

Kırcaali / Kızılağaç'a (Kirkovo) bağlı Çakırlar (Fotinovo) köyündeki 
tarihi cami, TİKA başta olmak üzere hayırseverlerin katkılarıyla 
restore edilerek geçen hafta kılınan cuma namazıyla yeniden iba-
dete açıldı.

Kırcaali Bölge Müftülüğü tarafından düzenlenen Cami açılış 

etkinliğine Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Hacı, 
Yüksek Şura Başkanı Vedat Ahmet, T.C. Filibe Başkonsolosu Hü-
seyin Ergani ve Sofya Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Mehmet 
Genç katıldı.

Yerel idareciler ile Türkiye ve Bulgaristan'dan çok sayıda vatan-
daş ve soydaş da açılışta yer aldı.

Cami müştemilatında bir de çocuk bahçesi bulunuyor.


