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Erdoğan Başmüftülük Sorununa El Attı
T.C.Başbakanı Recep
Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için
geldiği Bulgaristan’da,
ülkedeki Türk azınlığın
yaşadığı problemleri
gündeme getirdi. Özellikle başmüftülükle ilgili
problemin gündeme geldiği ziyarette, sorunların
demokratik yöntemlerle
çözülmesi liderlerin ortak temennisi olarak öne
çıktı.
Başbakan Erdoğan,
hafif yağmur yağışı altındaki Sofya’ya indiğinde Başbakan Boyko
Borisov tarafından karşılandı. İki lideri, baş
başa ve heyetler arası
görüşmelerin ardından
ortak basın toplantısı
düzenledi. İki saat süren görüşmenin ardından konuşan Erdoğan,
kültürel konularda attıkları adımları ‘özgüvene
dayalı’ olarak devam
ettirdikleri mesajı verdi. Başbakan Erdoğan,
“Bulgaristan’daki Türk
azınlık mensuplarının
eşit haklara sahip vatandaşlar olarak, ülkenin istikrarına, refahına
ve gelişimine, huzur
içinde katkısı olan ve
ikili ilişkilere ilave bir
boyut katmak suretiyle
Bulgaristan’ın güçlenmesine vesile olmaları
da tabii ki temennimizdir.” dedi. Bu sözlerle,

Bulgaristan’daki Türklerin haklarının takipçisi olacakları mesajını
veren Erdoğan, Türk
azınlığın ülkenin huzur
ve refahına katkıda bulunmasını istediklerini
de ortaya koymuş oldu.
Başbakan Erdoğan, ziyaretinin kamuoylarının
‘birinci elden doğru mesajlarla bilgilendirilmesi’
bakımından önem arz
ettiğini söyledi ve sözü
başmüftülük sorununa
getirdi. Erdoğan bu konudaki çözüm yolunu
ise ‘çok kısa sürede’
ve ‘demokratik ölçüler
içerisinde’, müftülerin
katılımıyla’ yapılacak
seçim olarak gösterdi.
Erdoğan, seçim sonucunda bir huzur ve rahatlama yaşanacağına
dair inancını dile getirdi.
Bulgaristan Başbakanı
Borisov da bu konunun yeni bir seçim ile
çözülmesi temennisini
dile getirdi. Erdoğan, bu
konunun Bulgaristan’ın
iç meselesi olduğunu
özellikle vurguladı.
Erdoğan, başmüftülük
sorunun taraflarından
Mustafa Alış Hacı’yı da
kabul etti. Görüşmede,
başmüftünün seçildiği
kongrenin Bulgaristan
Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından meydana
Devamı Sayfa 6’da

Boyko Borisov:"Türkiye'nin AB Perspektifini Destekliyoruz"
Başbakan Boyko
Borisov, Sofya’da bir
günlük çalışma ziyaretinde bulunan T.C.
Başbakanı Rec ep
Tayyip Erdoğan ile
düzenlediği ortak basın toplantısında, iki
ülke arasındaki birçok
konuyu ele aldıklarını,
kültür, ekonomi, enerji, ulaştırma ve güvenlik alanlarında işbirliği
çalışmalarını gözden
geçirdiklerini söyledi.
"Türkiye'nin Avrupa
Birliği perspektifini
destekliyoruz" diyen

Borisov, bir gazetecinin sorusunu yanıtlarken, Türkiye'nin olası
AB üyeliği konusunda
Bulgaristan'da referandum yapılmasının
gündemde olmadığını
belirtti.
Bulgaristan'ın bu konuda net tavır almasını öneren Fransa'nın
Sof ya Büyükelçisi
Etienne De Ponsin'e
tepki gösteren Borisov, "Bazı büyükelçiler gerçekten yetkilerini aşıyor. Bu memurun konuşmalarını

yorumsuz bırakmayı
tercih ederim. Burada biz Sayın Erdoğan
ile birlikte yüzyılların
birikimi olan birtakım
ciddi konuları görüşüyoruz" dedi.

Konuşmasında
Bulgaristan Müslümanlarının arasında
süren Başmüftülük
sorununa da değinen
Borisov, "Bulgaristan
Müslümanlarının meselelerine karışmak
istemiyoruz. Sayın
Erdoğan'ın da bu konuda gösterdiği anlayış için teşekkür ederim" diye konuştu.
Borisov, Müslüman
cemaatindeki Başmüftülük sorununun yeni
bir Müslümanlar konDevamı Sayfa 6’da
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Bulgaristan Türkleri ve Bulgar-Türk İlişkileri
Prof.Dr.Cengiz Hakov
Bulgaristan Türk ahalisi tarihsel olarak mevcut
olgu olup, 1878’de Bulgar
devletinin yeniden kurulmasından günümüze
kadar Bulgar -Türk ilişkilerinde çok önemli bir rol
görmüştür. Türk ahalisi
ana dili, İslam dini, tabiatı, adetleri ve gelenekleri
ile Bulgarlardan farklıdır.
Bulgaristan’daki Türk
varlığı, Tatar, Arnavut,
Pomak ve Çingeneler
olmak üzere diğer etnik
topluluklar için cazibe
odağı olmuştur.
Bulgar Prensliği’nde
Türk Müslüman ahali ile
Bulgar Hıristiyan ahali
sayıca birbirine hemen
hemen eşittir. Bulgaristan Türklerinin sayısal
dur umunu etkileyen
dikkate değer unsurlar
arasında yüksek doğum
oranı, Bulgar devletinin
yeni toprak elde etmesi
veya toprak kaybetmesi
ve ayrıca Bulgar hükümetlerinin yerli Türklerle ilgili izlediği politika
başta gelir. Tüm Bulgar
hükümetleri ideolojik ve
siyasal öze bakmaksızın, Türk Müslüman
ahalisi ile ilgili uyguladıkları politikalarında,
tek uluslu Bulgar dev-

leti oluşturma adına iki
yönteme başvurmuştur:
Birincisi, Türkiye’ye göç
ettirmek; ikincisi ise,
Bulgaristan’da kalanları
eritmek.
18 8 0 ’d e B u l g a r
Prensliği’nde yapılan ilk
resmi nüfus sayımında
Bulgar nüfus ülkedeki
toplam nüfusun % 71’i
yani 1 920 000 kişi; Türk
Müslümanlar % 28’i yani
750 00 idi.
Rus Türk Savaşı (2) esnasında 1 000 000 kişinin Türkiye’ye göç ettiği
(kaçtığı) dikkate alınırsa, Bulgar Prensliği’nde
Bulgar ve Türk ahalinin
sayıca yaklaşık olarak
dengeli bir oranda olduğu hemen görülür.
Balkan Savaşı ve Bulgaristan ile komşu devletlerarasında imzalanan
sözleşmeler neticesinde
Türk ahali Türkiye’ye göç
etmeye devam etmiştir. Bulgarlar da, Doğu
ve Batı Trakya, Makedonya ve Dobruca’ dan
Bulgaristan’a gelmiştir.
Bu gelişmelerin sonucu
olarak, Bulgar nüfus devamlı artış kaydederken,
Türk ahali azalmaya devam etmiştir. 1880’de
yaklaşık 2 000 000 olan
Bulgarlar, 1900 yılında 3
700 000, 1956’da da 7
000 000 olmuştur. Aynı

dönemde yani 1880’de
750 000, 1900’da 643
000 ve 1956’da 656
028 olan Türkler git gide
azalmıştır. Buna rağmen
Bulgaristan’da en kalabalık azınlık şimdi de
Türklerdir.
Balkan Savaşı’ndan
sonra 1913’te Bulgaristan ile Türkiye arasında imzalanan İstanbul
Antlaşması’nda Bulgaristan Türklerine inanç
ve iman özgürlüğü, dini
gelenekleriyle yaşama,
Türk yasalarına göre
mülk sahibi olma hakkı
gibi geniş kapsamlı haklar tesis edilirken, Sultan
ve ailesinin özel mülkleri korunup tanınmış ve
aynı haklar Türk devletinin malı mülkü için de
geçerli kılınmıştır; her
iki ülkenin sakinlerine
sınırdan serbestçe girip
çıkma ve karşı tarafta
seyahat etme hakları
sağlanmıştır. Bulgaristan
topraklarındaki müftülüklerin faaliyetlerini denetlemek üzere, Sofya’da
bir Baş Müftülük açılmıştır. Bulgaristan’da bulunan vakıf mülklerinden
hiçbirinin gerçek tutarı
ilgili Müslüman cemaatin
veznesine ödenmeden
önce bu mülk asla elden
çıkarılamaz gibi zorunlu
bir yaptırım ilkesi de uy-
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gulamaya konmuştur.
Ne ilginçtir ki, Bulgaristan Türklerine tanınan
bu geniş haklar kapsam
boyutunda hayata geçirilememiştir. Pomaklarla
ilgili, onların Hıristiyanlaştırılmalarını öngören
idari baskı tedbirleri uygulanmaya başlamıştır.
Bu açılım, Bulgar Türk
ilişkilerinde belirli ölçülerde somaya neden
olmuştur ki, bu nedenle,
18 Ekim 1925’de Bulgar
Türk Ankara Sözleşmesi imzalanıncaya kadar,
Bulgaristan Türklerinin
hakları sorunu, Bulgar
Türk ilişkilerinde nihai
çözüm bulmamış ve bir
sorun olarak gündemde
kalmıştır.
Ankara Sözleşme’de iki
ülke arasında sarsılmaz
barış, içtenli ve sonrasız
dostluk kurulması istençle ifade edilmiştir. Aynı
zamanda, Temel Antlaşma ile bu Sözleşmeye bağlı olan Protokolün,
birbirinden kopmaz bir
bütün oluşturduğu vurgulanmıştır. Bu Protokol,
azınlık haklarını esas
alan ve aynı hükümleri içeren uluslar arası
sözleşmelere uygun bir
şekilde ve karşılıklılık
temelinde, Bulgaristan
ve Türkiye’deki azınlık haklarına ilişkindir.
Bulgaristan’daki Türkler
için bu dönüşümsüz bağılılığın esasında 1919
Nöy Anlaşması varken,
Türkiye’deki Bulgarlar
için 1923 Lozan Antlaşması yer almıştır. Ek
Protokolün “B” maddesi
gereği, Bulgaristan’da
göç eden Bulgarların
Doğu Trakya’daki mülkleri, İstanbul’daki Bulgar

taşınmazları hariç ve
Balkan Savaşı’ndan sonra sakinleri Türkiye’ye
göç eden ve mülkleri
Bulgaristan toprakları
içinde katılan, (Kırcaali,
Momçilgrad, Ardino ve
Zlatograt) gibi bölgelerdeki Müslüman taşınmazları, hudutları içinde
bulundukları devletin
mülkiyetine geçmiştir.
Bu Protokol ile 1913 İstanbul Antlaşması yürürlükten kaldırılmıştır. Yerleşiklik Kazanma Antlaşması ise Türkiye’deki
Bulgar uyrukluları ve
Bulgaristan’daki Türk vatandaşlarını kapsar. 1925
Ankara Sözleşmesi’nden
sonra, iki ülke arasındaki ticari ekonomik, politik
ve kültürel işbirliği gibi
değişik alanlara ilişkin,
bir sıra yeni Bulgar -Türk
Sözleşmesi imzalandı.
Böylece Bulgar - Türk
ilişkileri uluslararası ilişkilerin en fazla tercih
edilen şeklini alabildi.
İki Dünya Savaşı arası dönemde Bulga ristan, komşu Balkan
ülkelerinde kalan Bulgar uyrukluların azınlık
haklarının korunmasından çıkarlı olduğundan
dolayı, 1919 Nöy Barış
Sözleşmesi’nin azınlık
haklarını muhafaza etme
istemlerini büyük oranda
kendisi de uyguladı. Bulgar hükümetinin bu politikası, eğitim öğretim davasında ve dinsel hakların korunmasında öncelikli olup, Bulgaristan’da
Türk azınlık hakları üzerinde olumlu etki yaptı.
Devlet yardımlarıyla kurulan yeni okullar, yine
devlet elinden maddi ve
mali yardımlar gördü.

1922-1923 ders yılında
Şumen’de önemi bakımından başta gelen, orta
ve yüksek düzey tedrisat veren, Balkanlarda
bir benzeri bulunmayan
“Nüvvab” Müslüman Din
Okulu açıldı.
Buna paralel olarak
Türkleri Türkiye’ye göçe
zorlama politikası da
sürdü. 1925 Ankara
Sözleşmesi’ne göre,
gönüllü olarak göç etmek isteyenlere her iki
taraf da engel yaratmamayı üstlendi. Bunun
bir sonucu olarak 1923
-1939 arası toplam 198
688 Bulgaristan Türkü
Türkiye’ye göç etti. İkinci
Dünya Savaşı ve savaş
sonrası ilk yıllarda göç
akını birdenbire azaldı. 1940 - 1949 yılları
arasında göç edenler
21 353 kişidir. Bunu,
savaş zamanı koşulları
ve Bulgaristan’da politik
rejim değişikliği ile açıklayabiliriz.
İki Dünya Savaşı arası
dönemde, Bulgar - Türk
ilişkilerinde kimi zaman
gelgitler gözlense de,
Bulgaristan, öteki Balkan
devletlerinden hangisi
ile karşılaştırılırsa karşılaştırılsın, en iyi dostluk ilişkilerini Türkiye ile
tesis edip sürdürdü. İki
devletin dış siyasetinde
değişmez ilke olan, toprak bütünlüğünü garantileme, her türden her bir
saldırıyı önleme siyaseti,
17 Şubat 1941’de imza
altına alınan, Bulgar
Türk Bildirisi’nde yeni bir
teyit buldu.

Devamı gelecek
sayıda
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Yerli yaratıcılar Bulgaristan Türkü’nü Türkiye’de temsil ettiler
Resmiye MÜMÜN
9. Uluslararası Karacaoğlan Şelale Şiir
Akşamları’nda Kırcaalili şair Resmiye
Mümün ile Mestanlılı
ressam Aynur Açıkgöz
Bulgaristan Türklerini temsil ettiler. Yerli
yaratıcıların katılımı
başta onursal başkanı
Feyyaz Sağlam olmak
üzere Kıbrıs-BalkanlarAvrasya Türk Edebiyatları Kurumu’nun /
KBATEK / oluşturduğu
altı kişilik heyetin sayesinde mümkün oldu.
17 ülkeden 67 sanatçının katıldığı organizasyon Belediye Başkanı şair Burhanettin
Kocamaz’ın girişimiyle
Tarsus Belediyesi’ne
aittir. Türk dünyasını
birleştiren etkinlik 2124 Eylül tarihleri arasında Tarsusluların
yoğun ilgisiyle Şelale
Karacaoğlan Parkı’nda
gerçekleştirildi. Böylece dört akşam boyunca Türkiye’nin içinden
ve yurt dışından gelen

en gözde şairler, halk
ozanları ve âşıklar
seyircilere doyumsuz
Türk şiiri şöleni yaşattılar.
Tanışma toplantısında Resmiye Mümün
Başkan Kocamaz’a
Ak Meleğim adlı şiir
kitabıyla birlikte Kırcaali Belediye Başkanı Hasan A zis’in
sıc a k s e l â m l a r ını,
Belediye’nin kristal
nişanını ve Doğu Rodopları tanıtan malzemelerden ibaret
hediye paketini sundu
ve aynı karşılığı aldı.
Katılımcılar Atatürk
Anıtı’na çelenk koyma
merasiminden sonra
Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun temsil ettiği Karacaoğlan
oyununu izlediler ve
Türk bilimine hizmetten
dolayı Başkurdistanlı Prof. Dr. Zeki Velidi
Togan’ın adına cadde
açılışına katıldılar.
Bu sene şölende
ilk defa, 1989 yılında
Mestanlı’dan İzmir’e
göç eden ressam Aynur Açıkgöz ve Kıbris

doğumlu Aygün Selvitopu sergi açtılar.
Aynur ünlü ressam
Kamber Kamber’in öğrencisi ve eserlerinde
Balkan kadınını işler.
20’den fazla kişisel ve
50 karma sergisi olan
Açıkgöz kullandığı kuş
motiflerini özgürlüğün
sembolü olarak açıkladı.
Şöleni yerinden yayınlayan Güney TV
KIBATEK heyetini bir
buçuk saatlik canlı
program “Konu ve konuklar“ da ağırladı. Su-

nucu İbrahim Örsel’in
Resmiye’nin şiirlerini
duyunca ‘bugünün ve
geleceğin Karacaoğlanı’ sıfatıyla onurlandırdı. Şaire Türk milletinin birlik ve beraberliğinin korunmasında
siyasetçilerden ziyade
sanat ruhlu şahızlara
büyük röl düştüğüne
dikkat çekerek Bulgaristan Türkü’nün bir
gün Karacaoğlan’ın
akıcı güzel Türkçesine
ulaşacağına inandığını
ifade etti. Şiirinde belirttiği gibi Kırcaali’deki

hoşgörüyü örnek göstererek sadece Türk
dünyasında değil, bütün dünyada barışa temel olmasını diledi.
Aynur ressamların
şiir etkinliklerin ayrılmaz parçası olmaları
gerektiğini savundu. O
Karacaoğlan’ın şiirlerine resim analizi yaparak iki sanatın arasındaki farkı kullanılan ifade araçlarında olduğunu ispat etti. Ressam
mükemmel hatipliği ve
kendi yazdığı dörtlüğü
paylaşmakla şairlik yö-

nünü de ortaya çıkarınca herkesin hayranlığını kazandı.
A zer bayc an’ın A z
Tv’si de ikisiyle ayrı
ayrı röportaj yaptı.
Tarsus misafirlerine
şehrin zengin tarihî ve
kültürel mekânlarını
t anıt arak bölgenin
ünlü yerleriyle buluşturdu. Kalem ustaları
Kur’an-ı Kerim’in Kehf
Sûresi’nde anlatılan
Ashab-ı Kehf mağarasında yedi uyurlar
mucizesine dokunma şerefini yaşadılar,
At atür k ’ün Ç anakkale Zaferi’nde kullandığı Nusret Mayın
Gemisi’ne bindiler ve
Mersin ilçesine bağlı Silivke’nin gururu
olan Akdeniz içindeki
Kızkalesi’ne çıktılar.
Bu sene de, Tarsus
Belediyesi Karacaoğlan adına verilen ödüllerini dağıttı, her katılımcı ise Karacaoğlan
heykeli ve teşekkür
belgesi aldı. Gelenek
olarak etkinlik gelecek
sene yayınlanacak olan
kitap şeklinde yeni ne-

Beni af eder misin?
Taner ŞEN

Senden gidiyorum
Seni sevmenin bedelini sensizlikle ödüyorum
En ağır cezayı çekerek seni sensiz yaşıyorum
Senin için ben bir hiçim biliyorum
Gözümde yaşlarla ben senden gidiyorum.
Sen beni hiç ama hiç sevmedin
“Seviyorum” dedikçe halime gülüp geçtin
Başardın artık işte, beni usandırdın
Övün bu ayrılıkla, ben senden gidiyorum.
Oysa ben bu aşka ne şiirler yazmıştım aşkımızı anlatan:
“Biz ikimiz”, “Mum misali”,” Rüya gibi”, “Sen solmayacak gülsün”…
Onlar şiirleriydi bu aşkın, fakat sen umursamadın
Sevinmelisin artık ben senden gidiyorum
Olur da bir gün bu aşkı anarsan
Karanlık bir odada mum yak erisin
Önce mum erir sonra alevi söner bilirsin
Mum gibi eriyerek senden gidiyorum.

Manasız bir kavgaydı başlattığımız
Kahrolası o telefon çaldı zamansız
Bir anda gurura döndü duygularımız
Benim “Neden?” sorularım, Senin “Hayır!” cevaplarının nedeni ayrılığımız
Şimdi çalsam kapını “Gir” der misin?
Senden özür dilesem, beni af eder misin?
Oysa o gün baksaydın gözlerime, o an görürdün çaresizliğimi
Hissedebilseydin kalbimi, o an anlardın ne çok sevdiğimi
O gün, ayrılırken yanından ne kadar bekledim “ Dur gitme!” demeni
Fakat beklediğim sözler tatlı dilinden bir türlü dökülmedi
Şimdi elimi uzatsam elini verir misin?
Senden özür dilesem, beni af eder misin?
“Seni sensiz de yaşarım” demiştim giderken sana
Seni sensiz yaşamak Azrail’e can vermek gibiymiş meğer
Şimdi hatıralarımın hepsi pusuda
Hatıralarımla yalnız bırakma beni
Gel, sen sık son mermiyi alnıma
Ölürüm de ayrılmam senden sen de bilirsin
Senden özür diliyorum, beni af eder misin?
Şimdi anlamazsın belki ama gülüm
Elimde resminle sensizliğe ağlıyorum
Kahrolası o sensiz geceler ne zaman bitecek bilmem
Fakat sensiz yaşayamam
Bir gün ecelim olacaksın onu biliyorum
O zaman mezarıma açmamış bir gül getirir misin?
Başucuma o gülü koyarken hiç ağlamadan “Seni af ettim” der misin?
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Çavuşoğlu: Başmüftülük sorununun takipçisi olacağım
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM)
Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan’da
yaşanan Başmüftü sorununun çözümü için konunun takipçisi olacağını
ifade etti.
AKPM Başkanı’nın Ankara Ofisi’nden yapılan
açıklamaya göre, Çavuşoğlu, Bulgaristan’da
üyelerin çoğunluğunu
Türklerin oluşturduğu
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Milletvekili
ve AKPM İnsan Hakları
ve Hukuk İşleri Komisyonu üyesi Ünal Lütfi’yi
Ankara’daki makamında
kabul etti.
Çavuşoğlu ile Lütfi
arasındaki görüşmede

Bulgaristan’da yaşanan
Başmüftülük krizi konusu ele alındı.
G ö r ü ş m e d e
Bulgaristan’ın seçilmiş
müftüsü Mustafa Aliş
Hacı’nın yerine Bulgaristan makamları tarafından

Nedim Gencev’in atanmasının Bulgaristan’da
yaşayan Müslümanlarda
büyük rahatsızlık yarattığını ifade eden Ünal Lütfi, HÖH olarak konu ile
ilgili görüşlerini içeren bir
mektubu Çavuşoğlu’na

Avrupa Fonlarına proje hazırlamada
Kırcaali Bulgaristan’ın ilkleri arasında
Kırcaali Belediyesi,
Avrupa Birliğinin Operasyonel Programlarıyla imzaladığı anlaşma
sayısıyla Bulgaristan’ın
üçüncüsüdür. Sıralamanın ilk belediyesi 16
anlaşma ile Gabrovo,
ikincisi 14 anlaşma ile
Varna, üçüncüsü de
12 anlaşma ile Kırcaali, Maritsa ve Pazarcik oldu. Böylelikle
Kırcaali Belediyesi, 11
anlaşması olan Başkent Büyük Şehir Belediyesi önüne geçmiş
bulunuyor. Bu haberi
29 Eylül’de “Standart”

Gazetesi önünde bilhassa Avrupa Fonları
Bakanı Tomislav Donçev verdi.
Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis bu
haberi Kırcaali Rad-

yosu önünde şöyle
değerlendirdi: “Bizler
için sevindirici olan bu
haber, belediye yönetiminin şehrimiz ile ilgili
üstlendiği sorumlulukları göstermekte.” Be-

Yılsonuna kadar zorunlu trafik sigortasına
%10 ile %20 arası zam geliyor
İsmail KÖSEÖMER
Sigor tacılar Birliği
Başkanı Orlin Peev zorunlu trafik sigortasının
yılsonuna kadar %10 ile
%20 arası zamlanacağını söyledi. Sigortanın
artmasındaki en önemli etkenin, Mali Denetim
Komisyonunun almış
olduğu yeni kararna-

melerde yatmaktadır.
Penev, bu yeni kararnamelerin Birlik tarafından detaylı bir biçimde
ele alınıp tartışıldığını,
bunun üzerine gerekli

SİPARİŞ İÇİN TELEFON

0361 / 66724

açıklamanın yapılacağını ilave etti. Aynı şekilde
Peev, trafik riskinin arttığını, bundan dolayı da
zorunlu trafik poliçesinin
idari bir karar olmadan
artabileceğini belirtti.
Ülke genelinde zorunlu trafik sigorta hizmeti
veren 11 şirkette de poliçenin fiyatı farklı. Tek
seferde ödeme koşu-

iletti.
Çavuşoğlu
da,
Bulgaristan’da yaşayan
Müslüman Tür kler in
başmüftülük problemiyle ilgili gelişmelerden
haberdar olduklarını ve
sorunun çözülmesi için
konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi.
Geçen yıl yapılan son
Müslümanlar Konferansında Mustafa Aliş Hacı
başmüf tü seçilmişti.
Mayıs ayında Bulgaristan Yüksek Temyiz
Mahkemesi’nin kararı ile
Nedim Gencev’in Bulgaristan Müslümanları Yüksek Şura Başkanı olarak
atanması Bulgaristan’da
yaşayan Müslümanlar
arasında rahatsızlığa yol
açmıştı.

lediye Başkanı daha,
bu sonuçlara ulaşabilmek adına belediye
yönetimi uzman ekip
kurmak için birçok yatırımlarda bulunduğunu belirtti.
Müh. Hasan Azis:
“Operasyonel Programlar için hazırladığımız bu 12 proje,
Kırcaali Belediyesinin
kapasitesini ve proje
hazırlama ve gerçekleştirme becerisini
gösterdiğine inanıyorum. Daha fazla
gücümüz olduğuna
inanıyorum. Gelecek
yıllarda, birinciliği olmasa da, bu sıralamada ikinciliği elde etme
çabasındayız.”dedi.
luyla (peşin) en düşük
poliçe 138,16 leva iken
en yükseği de 264,69
leva. Bazı şirketler vadeli ödeme imkanı verirken bazılarında sadece
peşin ödeme mümkün.
Zorunlu trafik sigorta
poliçesi yapılırken kullanılan aracın türü, motor
hacmi, kişi sayısı veya
yük kapasitesi, kullanım
şekli (özel veya ticari),
kıdem ve kişinin son 3
yılda trafik kazası yapıp
yapmadığına bakılıyor.

Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898
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Polis sahte döviz
matbaası ele geçirdi
Bulgaristan’da bir sahte döviz matbaası ile bu
matbaada basılan 1,5 milyon avro tutarında döviz
ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Tsvetan Tsvetanov, Kazanlık kentine bağlı Dolno Sahrane köyünde düzenlenen operasyon hakkında bilgi vererek, sabıkalı oldukları
belirlenen 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
“Europol ve diğer Avrupalı ortaklarımız bu operasyonun yapılmasında olağanüstü çaba gösterdiler” diyen Tsvetanov, sahte 50 ve 100’lük dolar ve
avro banknotların kalitesinin son derece yüksek
olması nedeniyle piyasaya kolayca sürülebildiğini
söyledi.
Köyde yan yana bulunan iki evde çalışan kalpazanlar şebekesi, evlerin birine üretim teçhizatını
yerleştirirken, diğer evin bahçesinde bir domuz
çiftliği kurdu. Böylece hayvanların çıkardığı ses,
matbaanın gürültüsünün çevrede duyulmasını engelledi.
Gözaltına alınan şebeke üyelerinin faaliyetleri ve
olası dış bağlantıları hakkında çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Bulgaristan Schengen’e hazır

Bulgaristan İçişleri Bakanı Tsvetan Tsvetanov, gelecek yıl Schengen alanına girmeye
hazır olduklarını söyledi.
Tsvetanov bir toplantıda yaptığı konuşmada,
ülkesinin gelecek yıl için planlanan Schengen’a
katılımını “son derece gerçekçi” gördüğünü belirtti.
“2011 yılında Schengen alanına girmeye hazırız” diyen Tsvetanov, 2007 yılında AB üyeliğine alınan Bulgaristan ve Romanya’nın aynı
anda katılımının, farklı zamanlarda katılımdan
daha mantıklı olacağını ifade etti.
Tsvetanov, “Teknik anlamda Bulgaristan’ın
durumu bazı eski üye ülkelerden daha iyi görünüyor” diye konuştu.

Boyko Borisov’dan Fransa
Büyükelçisi’ne Türkiye fırçası
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Sofya’nın,
Türkiye’nin AB üyeliği konusundaki tavrını netleştirmesi gerektiğini söyleyen Fransa büyükelçisine
"Yetkilerini fazla aştı. Bir memurun sarfettiği sözler üstüne yorum yapmak bile saçma" diye cevap
verdi.
Fransa’nın Sofya Büyükelçisi Etienne de Poncins,
geçen hafta Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda Bulgaristan’ın tutumunu net bir şekilde
ortaya koyması gerektiğini söylemişti.
Sofya Haber Ajansı Novinite’in haberine göre,
Borisov’un sert cevabı, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın
Sofya ziyareti sırasında geldi.
Borisov, bir gazetecinin Fransız büyükelçinin
sözleri hakkındaki düşüncelerini sorması üzerine,
"Fransa Büyükelçisi’nin giderayak söylediği sözler
üzerine yorum yapmak bile istemiyorum. Biz egemen bir devletiz. Yabancı temsilcilere saygılı davranırız. Ama bazıları çeşitli konularda düşüncelerini
açıklarken yetkilerini fazla aşıyor" dedi.
Türkiye’nin AB üyeliğini sonuna kadar desteklediklerini belirten Bulgar Başbakan, "Bir memurun
sarfettiği sözler üstüne yorum yapmak bile saçma. Hatta bunu bana sormamalıydınız bile. Eğer
Paris’teki Bulgar büyükelçisi Sarkozy’e gidip böyle
bir şey söyleseydi, Fransızların tepkisi onu sınırdışı
etmek olurdu" diye konuştu.
Bulgaristan, Sarkozy yönetiminin Fransa’daki Romanya ve Bulgaristan kökenli Romanları sınırdışı
etmesine Bükreş kadar sert tepki vermemekle birlikte, Paris-Sofya ilişkileri son zamanlarda gerginleşmişti.
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Koşukavak’ta geleneksel Seyit Baba panayırı

İsmail KÖSEÖMER

Totaliter rejimin çökmesinden sonra her yıl
düzenlenen geleneksel “Seyit Baba” panayırı bu yıl da birçok
insanı bir araya getirdi.
Krumovgrad (Koşukavak) belediyesinin hazırladığı organizasyon
çerçevesinde geçen
bölge bayramına katılanlar doyasıya eğlendiler. Meydandaki
resmi açılış sonrası
vat andaşlar bolc a
dans ettiler, konser
izlediler. Havanın iyi
olması herkese yaradı, ama en çok da çocuklara. Cuma Pazarı
alanı panayır alanına
dönüştürülmüştü. Çocuklar eğlence dolusu
mutlu anlar geçirirken,
büyükler pazardan alış
veriş yapıyordu. O mekana kurulan yaklaşık
10 ızgara köfte, kebap ve tavuk ızgarası
ile onları karşılıyordu.
Tüten duman genizleri dolduruyor, panayır

alanı sisli bir adayı andırıyordu.

Cuma namazında
cami ağzına kadar
doluydu
Ü ç ke n b i ç i m i n d e
meydan, pazar ve stat
arasında kalan bölge-

de yaşanan hareketlilik
kentte apayrı bir hava
ve canlılık vermişti.
Zorunlu göç sonrası
ciddi biçimde insan ve
güç kaybı yaşayan Koşukavak, o günlerden
öncesi kutlamaları andırır biçimdeydi.
Panayır, komünist

rejiminin Türkler üzerinde gerçekleştirdiği
vahşi ve insanlık dışı
“Bulgarlaştırma Sürecinin” başlamadan bir
yıl önce (1983) son
kez yapılıyor, ta ki bu
rejim çökene dek. Seyit Mehmet Ağa (Seyit Baba) bu bölgede

Gencev kendi müftülerini tayin etti

İsmail KÖSEÖMER

Ülkenin yeni Kamu
Denetçisi seçildi
Mecliste yapılan gizli oylama sonucunda, iktidarın önerdiği kamu denetçisi adayı Konstantin Pençev, 137 milletvekillinin
oyu ile bu göreve seçildi. Muhalefet partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH)
adayı Sabriye Sapuncieva 51 oy aldı.
Toplam 214 vekilin katıldığı oylamada 26
oy Seçim Komisyonu tarafından geçersiz sayıldı. Düzen Yasallık Adalet (RZS)
milletvekilleri, oyların yeniden sayılmasını
ve Pençev’in bu göreve seçilmesine karşı
çıktılar.

Mahkemece Yüksek
İslam Şura Başkanlığına getirilen Gencev Kırcaali ve Koşukavak Müftülüklerine
kendi adamlarını görevlendirdi.
Kardjali.bgvesti.net
sitesinin duyurduğu
habere göre Nedim
Gencev, Kırcaali İl
Müf tülüğüne Naim
Halil’i atarken, Krumovgrad (Koşukavak)
İlçe Müftülüğüne de
Halil Celep’i atadığı
anlaşılıyor. Haberin
devamında, yeni Kırcaali bölge müftüsünün yerel mahkemenin
Ticari Sicil Bürosunda
kaydedildiğini, aynı işlemin Krumovgrad için
de yapılmak üzere olduğu belirtiliyor.
Gencev, Kırcaali İl
Müf tülüsü Beyhan
Mehmet’in ve Krumovgrad İlçe Müftüsü
Nasuf Nasuf’un “medeni” bir biçimde tüm
belgelerin ve müftülüklerin malvarlıklarını

yaşamış Osmanlı komutanıdır. Şimdi türbe
haline gelmiş mezarında bulunan taşta 1810
yıllında vefat ettiği yazılı.
Statta yapılan köyler
arası küçük kale futbol
turnuvası karşılaşmaları heyecana neden

oldu. Final maçında
Avren (Akören/Evren)
köyü “Emekliler” takımı ile Metlika (Muratpaşalar) köyü takımı
yaklaşık 500 kişiye
zevkli 60 dakika yaşattılar. 25’er dakikalık
iki devre oynanan ve
6 artı 1 saha oyuncusundan kurulu takımların final maçında ilk
devreyi “Emekliler” 1:0
aldılar. Ancak oyuncularından birinin aşırı
sert oynaması sonucu
son dakikada bir kişi
az kaldılar. İkinci devrede de oyunda pek bir
değişiklik olmazken,
bitime üç dakika kala
Muratpaşalılar eşitliği
yakaladılar. Dörder penaltı atışı kullanıldı ve
“Emekliler” 3:2 kazandılar. Dereceye giren
takımlara para ödülü
verildi. Birinciye 150
leva, ikinciye 120 leva
ve üçüncü kalan Kandilka (Evrenler) -100
leva verildi. Ödülleri
bizzat belediye başkanı Sebihan Mehmet
verdi.

atamış olduğu yeni
müftülere vermelerini
istiyor. Olayın “medeni” bir biçimde çözülmesi için de kendilerine noter onaylı davetiye gönderileceğini
söylüyor.
Aynı haberde Gencev, Osmanlı İmparatorluğuna ve Türkiye
Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan’a da dil uzatıyor. “Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan’a

Mustafa Aliş Hacı’nın
geri getirilmesi için
ısrarla diretmeye geldi. Aliş’in kendisi ülkeyi gezip Türkiye’nin
yardımıyla yeniden
başmüftü olacağını
söylüyor. Burası Osmanlı İmparatorluğu
değildir. Bizler Avrupa
Birliğine üye bir ülkeyiz
ve mahkeme siyasilerin egemenliği altında
olmayan bağımsız bir
kurumdur”.
Bu gelişmeler üzerine bölgedeki Müslü-

manlar aşırı rahatsız
olduğunu dile getirdiler. Nedim Gencev
gibi birini ve onun
atadığı kişileri meşru
kabul etmeyeceklerini
altını çizerek belirttiler.
İsimlerinin açıklanmasını istemeyen bazı
vatandaşlar, gazetemize bu durumun açlık
grevinden başlayarak
amansız protesto gösterileriyle devam edeciğini, mücadelenin
hak yerini bulana dek
süreceğini söylediler.

2015 yılına kadar kamu denetçisi görevini yapacak olan Konstantin Pençev bu
göreve seçilmeden önce Yüksek Temyiz
Mahkemesi’nin Başkanıydı. Pençev, Nisan
ayında görev süresi dolan Ginyo Ganev’in
yerini alıyor.
Kırcaali Haber
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Başbakan Erdoğan, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı ile görüştü
Çalışma ziyareti iç in
Sofya'ya gelen T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Müslümanlarının oyları ile müftü
seçilen Mustafa Aliş Haci ile
biraraya geldi.
Başbakan Erdoğan ile
Başmüftü Mustafa Aliş Haci
arasındaki görüşme, basın
mensuplarının görüntü almasının ardından basına
kapalı olarak devam etti.
Toplantı çıkışında bir açıklama yapan Bulgaristan
Seçilmiş Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Başbakan'la
görüşmelerinin sadece protokol görüşmesi olduğunu
söyledi. Aliş Haci, "Başbakan Erdoğan'a yeni bir şey
söylemedik. Burada olan bi-

tenleri herkese söylüyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti insan
haklarını ve demokrasiyi
savunan bir ülke olduğu
için medyaya ve yetkililere dile getirdiğimiz sıkıntıyı
bugün de dile getirdik. Ümit
ediyoruz ki bu konu yakın
zamanda halledilir. Yeni
konferanstan çekinmiyoruz.
Ancak bu yeni konferansın
hem Müslümanlar'ın kabul
edeceği şekilde hem de
yasalara uygun bir şekilde
yapılmasını umuyoruz.
Medyada çıkan haberleri
yeniden dile getirdik. Medyada ne söylendiyse aynı
şekilde bugün de dile getirdik. Ancak tabiri caizse
biraz protokol görüşmesi
oldu" ifadelerini kullandı.
Başbakan Erdoğan, Bulga-

ristan Başbakanı Boyko Borisov ile yaptığı görüşmenin
uzaması üzerine Türklerin

Erdoğan Başmüftülük Sorununa El Attı
1. Sayfadan devam
gelen gelişmeler ele alındı.
Mahkeme, komünizm dönemindeki Başmüftü Nedim
Gencev’i yetkili kılmış, Bulgaristan Müslümanları ise
bu duruma tepki göstermişti.
Gencev’i komünizm dönemindeki yönetim kurulundan
15 üyeni vefat etmiş olması
nedeniyle de Gencev yönetiminin bir başmüftü seçmesine
imkan bulunmuyor.
Görüşmenin ardından Cihan
Haber Ajansı’na konuşan Seçilmiş Başmüftü Mustafa Aliş
Hacı, en yakın gelecekte
Müslümanların probleminin
halledileceğini ümit ettiklerini
söyledi. Seçilmiş Başmüftü,
kendi kongrelerinin geçerli
olduğuna inandıklarını ve bu
kongrenin tescilini beklediklerini ifade ederek, “Ancak yeni
bir kongre çıkış yoluysa bundan da çekinmiyoruz.” dedi.

Başbakan Erdoğan ise görüşmeyle ilgili bir açıklama
yapmadı. Bulgaristan’ın içişlerine karışma olarak algılanabilecek bir yorum yapmaktan
kaçınan Erdoğan, desteğini
sadece ‘seçilmiş müftü’ sıfatıyla Mustafa Aliş Hacı ile aynı
karede yer alarak gösterdi.
Başbakan Erdoğan, benzer
bir görüntüyü çoğunluğunu
Türklerin oluşturduğu Haklar
ve Özgürlükler Hareketi lideri
Ahmet Doğan’la da vermeyi
planlamıştı. Fakat Doğan’la
görüşme iptal edildi. Başbakan Erdoğan’ın aynı partiden
bir heyetle ise görüştüğü öğrenildi.

BE LG E N İ Z VA RSA
HAKKINIZI ALIRSINIZ
Başbakan Erdoğan, basın
toplantısında gazetecilerin,
Doğu Trakya’daki mülklerini terk etmek zorunda kalan
Bulgarların haklarını iadesiy-

le ilgili soruyu cevapladı. Erdoğan, “Bilgi ve belge varsa
bunların üzerinde dururuz ve
malları sahibine teslim ederiz.” dedi.
Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın
da katıldığı görüşmelerde
Nabucco projesinin yanı
sıra Bulgaristan’a doğalgaz
aktarılacak ayrı bir hat üzerinde de duruldu. Erdoğan,
Bulgaristan’a ‘komşuluk hakkı’
olarak böyle bir hatla doğalgaz verebileceklerini söyledi.
Türkiye - AB ilişkileriyle ilgili sorulara da cevap veren
Erdoğan, oyalama sürecini
devam ettiren AB’yi eleştirdi,
“Biz kararlı ve azimli şekilde
müzakereleri sürdürüyoruz.
Sabırla dersimize çalışıyoruz.”
dedi. Erdoğan, terörle mücadelede Avrupa ülkelerinden
destek istedi. Bazı Avrupa ülkelerinin teröristlere yataklık
yapmaktan mali destek vermeye kadar olumsuz bir rol
oynadığını dile getirdi.

Boyko Borisov:"Türkiye'nin AB Perspektifini Destekliyoruz"
1. Sayfadan devam

feransı ile çözülebileceğini
ve bu konferansın başarılı
olması için gerekli güvenlik
ortamını sağlamaya hazır
olduğunu kaydetti.
Başbakan Borisov, enerji
alanında Türkiye ile Bulgaristan doğalgaz ağlarının birbirine bağlanmasını
öngören projenin enerji
kaynaklarının çeşitlendirilmesinde önemli rol oynayacak NABUCCO projesine

önemli katkı sağlayacağını,
gerçekleştirilmesi yönünde
önemli bir adım olacağını
söyledi.
Türkiye ve Bulgaristan'ın
AB'nin ayırdığı 27 milyon
avroluk sınır ötesi işbirliği fonlarından da yararlanabileceklerini kaydeden
Borisov, iş çevrelerin işbirliğinin artırılması için
Bulgaristan'ın vize sorunlarına da çözüm getirmeye
hazır olduğunu ifade etti.
Borisov, "Türkiye'de biyo-

metrik verileri içeren yeşil
pasaport uygulamasına geçildiğinde vize sorunlarına
da çözüm getirmeye kararlıyız" ifadesini kullandı.
B a ş b a k a n B o r i s o v,
Bulgaristan'ın Türkiye ile
güvenlik alanında başarılı
bir işbirliği yaptığını bildirdi.
Borisov, "Uluslararası terörizm ve kaçakçılıkla mücadelede işbirliği çerçevesinde yakında çok büyük bir
operasyon düzenleyeceğiz"
dedi.

çoğunluğunu oluşturduğu
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı

Ahmet Doğan ile yapacağı
görüşmeyi iptal etti.

Rüzgarlı koltuğun yeni adayı belli oldu
Dr. Stefan Konstantinov hükümetin yeni Sağlık Bakanı
Maliye Bakanı Dyankov’un duyurduğu haberde, iktidar partisi
GERB, Sağlık Bakanı Anna-Mariya Borisova’nın istifa etmesinin ardından yerine Dr. Stefan Konstantinov’u getirmeye hazırlandığı anlaşılmıştı. Bunun yanı sıra Simeon Dyankov, Sağlık
Kasası’nın bütçesine Ekim ayında aktarılacak olan 65 milyon
leva da hükümet tarafından sağlandığını söyledi.
İki bakanı koltuğundan eden sağlık sistemindeki sorunlar,
muhalefet partileri tarafından hükümete karşı istenilen gensoru önergesinin temelinde yatıyor. Nisan ayı başında görevini
kötüye kullandığı ve usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle hakkında
soruşturma başlatılan Bojidar Nanev görevinden uzaklaştırılmıştı. Yerine getirilen Prof. Dr. Anna-Mariya Borisova’nın da
görevi sadece beş ay sürdü.
Sağlık Bakanı adayı Dr. Konstantinov, Bulgar Hekimler Birliği
başkan yardımcılığını yapmanın yanı sıra Köstendil - Çok Yönlü Etkin Sağlık Hizmeti veren “Nikola Vasilev” AŞ hastanesinin
de yönetim kurulu üyesidir.
İktidar tarafından hükümetin yeni üyesi olarak önerilen Dr.
Konstantinov’un adaylığı Millet Meclisi tarafından 6 Ekim’de
yapılan genel oturumda tartışılarak kabul edildi.

EMEKLİLİK SİSTEMİ PROTESTO EDİLDİ
Bulgaristan'ın en büyük
sendikalarından Bağımsız
Sendikalar Federasyonu
(KNSB) başkent Sofya'da
düzenlediği yürüyüşte,
emeklilik yaşının yükseltilmesi planlarını protesto
etti.
Yaklaşık 4 bin kişinin
katıldığı yürüyüşte "Kendi paramızla başkaların
hatalarının bedelini ödemek istemiyoruz", "Balerin 58 yaşına kadar dans
edemez", "Allah rahmetli
sağlık sektörün günahlarını bağışlasın" yazılı pankartlar taşındı.
Madenci, öğretmen, üniversite öğrencileri, sanat-

çı ve devlet memuru gibi
devlet ve özel sektörün
birçok alanını temsil eden
protestocular, parlamento
önünde toplanarak hükümet aleyhtarı sloganlar
attılar.
KNSB adına Parlamento Başkanı Tsetska
Tsaçeva'ya bir protesto
mektubu sunan sendika
temsilcisi Plamen Dimitrov, basına yaptığı açıklamada, "Eylemimizin amacı bazı bakanları uyandırmaktı. Umarız uyanınca
ülkemizdeki durumun ciddiyetinin farkında olurlar"
diye konuştu.
Kırcaali Haber
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Volen Siderov Türkler hakkında çirkin ifade kullandı
İsmail KÖSEÖMER
Siderov, Meclis kürsüsünden Türkleri yaratık olarak nitelendirdi. Hükümetin
kuzu konumundaki destekçisi aşırı sağcı ATAKA
partisi lideri Volen Siderov,
hükümet hakkındaki gensoru önergesi tartışmaları
sırasında, meclisin kürsüsünden Türklere yönelik
akıl almaz ve sadece hasta beynin üreteceği sözler
söyledi. “Neredesin, Bojidar
dostum? (Bojidar Dimitrov,
hükümetin yurtdışındaki
Bulgarlardan sorumlu devlet
bakanı) Burgas’ta çoğunlukçu oyla seçilen milletvekili
adayıydın. Oradaki insanlara, Türkiye’nin Bulgaristan’a
borcunu ödemesini talep
edeceğini söyledin. Sen,
YARATIK TÜRKLERİN öldürmüş olduğu Bulgarların
soyundansın. Bu soykırım
unutulmayacaktır. Soykırımın unutulmaması ve kabul edilmesi için burada, bu
kürsüde yemin ediyorum”.
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ve Bulgaristan

Koalisyonu’na üye 76 milletvekili tarafından meclise
hükümet hakkında verilen
gensoru önergesi tartışmaları devlet televizyonu tarafından canlı verilmekteydi.
Siderov’un bu sözleri birden
bire meclis ortamının gerilmesine sebep oldu.
Meclis Başkanı Tsetska
Tsaçeva’nın, ırkçı tutumu ile
prim yapan Siderov’un aşırı
sağcı konuşmasını kesmemesi şaşkınlık yarattı.
Ataka partisi milletvekilleri mecliste, üzerinde
“Türkiye’nin AB adaylığına
hayır!” yazılı siyah tişörtler
taşımaktaydılar.
Hızını alamayan Siderov
konuşmasını şöyle devam etti: “Erdoğan’ın buraya gelip, Bulgarlara yapılan soykırımdan dolayı
Bulgaristan’dan özür dilemediği sürece bu sayfayı
kapatmaya hakkımız yok.
Bay ve Bayan GERB temsilcileri, onlar sizin seçmeniniz. Onları göz ardı etmeyin, çünkü sizleri iktidardan
düşürecek süreci başlatabilirsiniz. Sayın Başbakan,
bu hatayı düzeltmeniz için

size çağrıda bulunuyorum.
Size soykırımla ilgili belgeler sunmak istiyorum ki,
Erdoğan gibilerinin dedelerinin kıyıma uğratmış oldu-

Türkiye’nin Avrupa Birliği
adaylığını desteklemediğini,
desteklemiyor ve hiçbir zaman da desteklemeyeceğini
söylüyorum. Basın toplantı-

ğu çocukların ve kadınların
cesetlerini göresiniz”.
Aynı şekilde aşırı sağcı ve
ırkçı Siderov, Erdoğan’ın
gerçekleştirdiği Bulgaristan
gezisinin “gizli, önceden
bildirilmediğini ve yeterince
duyurulmadığını” dile getirdi. “Erdoğan, mevcut hükümet tarafından gizletildi. Bu
büyük bir hataydı. Ataka ve
600 000 Bulgar adına, Ataka partisinin hiçbir zaman

sında yapılan açıklamalar
çok büyük bir hataydı. Bu
konu söz konusuyken ne bir
başbakanın ne de herhangi
bir hükümetin Bulgaristan
adına konuşmaya hakkı
yoktur. Ben ne fanatiğim ne
de tarikat üyesi, dolayısıyla
siyasette bazı uzlaşmaların
mümkün olduğunu biliyorum. Ancak geri adım atılmayan ve uzlaşması mümkün olmayan konular vardır.

Erdoğan ziyaretinden sonra sağcıların sözlü kavgası
İsmail KÖSEÖMER

Ataka ve VMRO birbirine
girdi. Aşırı sağcı ve ırkçı tutumuyla bilinen Ataka partisi lideri Volen Siderov’un
mecliste yapmış olduğu
Türkiye ve “kuzu” gibi desteklediği hükümet karşıtı
konuşması, VMRO’lu voyvodaları rahatsız etti.
Bu konuşmanın üzerine
Krasimir Karakaçanov’un
parti yandaşları bir bildiri
yayınladılar. Bildiride şu
ifadeler yer alıyor, “Ataka meclis grubu üyelerinin mecliste, VMRO’un
Türkiye’nin Avrupa Birliği
üyeliğine karşı yürütmüş
olduğu kampanyada kullandığı “Türkiye’nin AB adaylığına hayır!” sözleri yazılı
tişörtleri taşımaları, siyasi
tüccarlık ve hükümete baskı yapma girişiminden başka bir şey değildir. İki gün
önce Türkiye Başbakan’ı
Erdoğan Sofya’ya geldiğinde, Volen Siderov o zaman
neredeydi diye kendimize
sormadan edemiyoruz. Bununla beraber Siderov’un
mecliste, hükümet hakkında verilen gensoru önergesi ile ilgili oturum yapılırken

sergilediği artistik tutumun,
siyasi bir şantajdan ibaret
olup olmadığı sorusunu da
kendimize sormadan edemiyoruz”.
Voyvodalar, Siderov’un
milletvekillerine: “Başbakana açık bir biçimde ya
Türkiye’nin AB adaylığı
konusunda halk oylaması
yaparsınız ya da hükümete
verdiğimiz desteği çekeriz”
çağrısında bulundular.
VMRO’nun bu girişimine
Ataka’dan tepki gecikmedi.
“Ataka lideri Siderov’un Millet Meclisi’nde yapmış olduğu konuşmaya, VMRO kötü
niyetli ve acınaklı bir bildiriyle saldırıyor. Ataka’nın
hükümete yapmış olduğu
baskı, Türkiye’nin AB adaylığı konusunda aceleci destek verilmemesiyle ilgilidir.

Ataka’nın hükümete yapmış
olduğu baskı, Trakya’daki
taşınmazlarla ilgili sorunun
çözüme ulaştığı görünümünün verilmemesiyle ilgilidir.
Bu baskı mevcuttur ve devam edecektir” açıklaması
geldi.
Aynı şekilde Ataka’dan,
“VMRO’ya çok yazık, eskiden iyi bir partiydi” tespiti
yapıldı.
“voyvoda” - Osmanlıcaya
Slavcadan giren, bazen
günümüz Türkçesinde de
kullanılan ve bey, efendi,
baştaki, öndeki kişi anlamı
taşıyan bir kelimedir. Zamanla da Balkanlar’da Osmanlıya karşı ufak çarpışmalar yürüten çetecilerin
başındaki kişiye voyvoda
denmeye başlanmış.

Bu konular hakkında zafiyet
gösterip boyun eğilmez”.
“ Değerli ik tidar, eğer
Türkiye’nin buraya dostane
duygularla geldiğine inanıyorsanız, büyük bir yanılgıdasınız”. Siderov, GERB
milletvekillerine dönerek,
diğer bir hatanın da Trakyalı
göçmenlerin malvarlığı ile ilgili sorunun çözüme kavuştuğu görüntüsünün toplumda yansıtıldığını belirtti ve
devam etti. “Sesini çıkartmayan tarihçilere yazıklar
olsun. Türkiye’nin 1913 yılında kanun dışı el koyduğu
emla, tarla ve evler için 10
milyar avro borcu var. Sayın
Dyankov, neredesiniz? (Simeon Dyankov - Maliye Bakanı) sağlık sistemi için kullanacağınız paralar orada.
İsteyin onları. Bu çok büyük
bir yanlıştır, kırmızı alarm
çalıyor. Açık ve net olarak
hükümete sesleniyorum – o
ülke demokrasinin raylarına
oturmayana dek Türkiye ile
oyunlar oynanmalıdır. Bu
dünyada her şey gaz, petrol, para vs. değildir. Ruh
da var” diyerek Ataka lideri
konuşmasını tamamladı.

Gencev: “Devlet istihbarat ajanı olarak
geçirdiğim yıllar en iyi yıllarımdı”
Mahkeme tarafından Bulgaristan Müslümanları Yüksek Şura Başkanlığına getirilen eski devlet istihbarat
ajanı Nedim Gencev, komünist dönemindeki ajanlığından utanmadığını söyledi.
“Ben Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı (DANS) başkanı
değilim, dolayısıyla ben bu
operasyonları yönetemem.
Devleti bu operasyonlarda
destekliyorum. İstihbarattan
eski bir subay olarak, muhbirlikle suçlanmak gurur düşürücü oldu”.
Kendini Müslümanların
tek meşru temsilcisi de ilan
etmeyi ihmal etmeyen Gencev, ajanlık yıllarını özlemle
anlatırken sağa sola mutluluk gülücükleri dağıtıyordu. “Devlet istihbarat ajanı
olarak geçirdiğim yıllar, en
iyi yıllarımdı. İşte ben bunu
yürekli bir biçimde söylemekten sakınmıyorum”…
Bulgaristan’da sözde radikal İslam yaydığı gerekçesiyle “El Vakıf El İslami”
organizasyonu karşı devlet
tarafından ülke genelindeki yapılan operasyonları desteklediğini söyleyen
Gencev, basın – yayın temsilcilerinden Mustafa Aliş
Hacı’nın başmüftü olarak

anılmasını isteyip, başmüftü
seçiminin henüz yapılmadığını belirtti.
Mustafa Aliş – Recep Erdoğan görüşmesi hakkında
Gencev, “Bu yabancı bir
ülkenin Bulgaristan Müslümanlarının din işlerine
karışma girişimidir”. Aynı
şekilde konuşması ve tutumuyla Başbakan Borisov’u
andıran Gencev, kendisinin yer almadığı bir Milli
Müslümanlar konferansının
yapılamayacağını söyledi.
“Bırakın Türk Başbakanının istemesini, gözlerime
bakın. Sizlere açık ve kesin
bir biçimde söylüyorum, değil Türk Başbakanın istemesi, Ba Kim Mun (Birleşmiş
Milletler Genel sekreterini
kastediyor) da istese, bizsiz
konferans olamaz!”
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Eğridere’li öğretmenler Batı Trakya’lı meslektaşlarıyla görüştü
Ardino (Eğridere) kasabası “Hristo Smirnenski” Meslek Lisesi
öğretmenleri İskeçe ve
Gümülcine’ye günübirlik ziyarette bulundular.
Okul Müdürü Mehmet
Gülestanov başkanlığındaki heyete Müdür
Yardımcısı Selahattin
Karabaşev, Bulgaristan Öğretmenler Sendikası Ardino Şubesi
Başkanı Aziz Murat
ve 20 öğretmen eşlik
etti.
Ardino’lu öğretmenler
ilk önce İskeçe’de Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği Şubesi’ni
ziyaret etti ve kısa bir
şehir turu yaptı. Öğretmenlere burada

Trakya Camileri Din
Görevlileri Derneği
Başkanı Sadık Sadık
da katıldı. Başkan
Sami Toraman burada yaptığı konuşmada, “Bizleri ayıran sıra
dağlar yok. Biz gönül
birliği içerisinde olan
insanlarız. Bizim ortak mayamız insandır.
Biz dünyaya en güzel
hizmeti veren insanlar
olarak bir mutlu mesleğin içindeyiz” dedi. Toraman sözlerine şöyle
devam etti: “Eğer Tanrı bir gün gökten inip
bir meslek seçmek
isteseydi kesin öğretmen olurdu. Çünkü
öğretmenlik bir Tanrı
mesleğidir. Elbette ki
bu kurumun dil, din ve
renk ayırımı gözetme-

Nihat Osmanoğlu eşlik etti. Daha sonra da
Gümülcine’ye geçen
konuk öğretmenler
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği’ni ziyaret etti. Burada Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı
Sami Toraman ve Y.K.
üyeleri tarafından karşılanan öğretmenlere
Birlik hakkında kısa
bilgiler verildi. Buradaki toplantıya Batı

den insana hizmet ettiğini bilmenizi isteriz.
Kuruluşumuzun adına
bir şey de söyleyeyim.
1936’da Batı Trakya’da
kurulan en eski bir
eğitim kurumudur. Bizim burada amacımız
insanlarımıza ve bölgeye hizmet vermektir. Sözlerimi bitirirken
Sokrat’ın bir sözünü
söylemek istiyorum:
Hayatta her şeye değer biçebilirsiniz, ama

İbrahim BALTALI

öğretmenin eserine
değer biçmeniz mümkün değil; çünkü o hiçbir şey değildir, ama
her şeydir.
Mustafa Kemal ile
bitireceğim. Mustafa
Kemal emanetimdir

dediği Cumhuriyeti
gençliğe emanet etmiştir. O gençleri de,
“muallimler, yeni nesil
sizin eseriniz olacaktır” demekle gençleri
de öğretmenlere emanet etmiştir. Bu mesleği seçtiğinizden ötürü
hepinizi kutluyorum ve
başarılar diliyorum.
Bizi fiziki olarak Rodop Dağları ayırabilir.
Ama Arda için yakılan
türküleri biz burada
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da söylediğimize göre
bizim kültür bağımız
vardır. Bizim ortak değerlerimiz içinde yardımlaşma, örf ve adetlerimize sahip çıkmak
vardır. Biz de bunun
için Ardino’dan gelen
bir öğretmen grubuna
sahip çıkmayı bir görev bildik.” Görüşlerine
yer verdi.
Yapılan konuşmalardan sonra Başkan
Sami Toraman Hristo
Smirnenski Meslek
Lisesi Müdürü Meh-

m et G ü l e st a n ov ’a
Gümülcine’nin simgesi olan Yeni Cami
ve Saat Kulesi fotoğrafını takdim etti.
Bulgaristan’lı konuklar
da Sami Toraman’a
kitap v.d. hediyeleri
sundular.
Konuk öğretmen ler daha sonra da
D.E.B. Partisi Genel
Merkezi’ni ziyaret etti.
Burada Başkan Mustafa Aliçavuş tarafından
karşılan öğretmenlere
parti hakkında bilgiler

verildi ve parti rozeti
takıldı. Ziyaret esnasında Gümülcine Belediyesi “Eşitlikte İlk
Adım” Listesi Başkanı
Sibel Mustafaoğlu da
hazır bulundu.
Eğridere’li öğretmenler kısa bir şehir turundan sonra Gümülcine
Türk Gençler Birliği’ne
çok kısa bir ziyarette
bulundular. Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği tarafından
Eşekçili Köyü’nde verilen yemekten sonra karşılıklı hediyeler
takdim edildi. Bu arada Bulgaristan Öğretmenler Sendikası
Eğridere Şubesi Başkanı Aziz Murat Başkan Sami Toraman’a
Bulgaristan’ı tanıtan
bir tablo hediye etti.
Birçoğu
Batı
Trakya’ya ilk defa gelen Bulgaristan’lı misafirler gösterilen ilgi
karşısında hayretlerini
gizleyemediler ve tekrar görüşmek üzere
mutlu bir şekilde memleketlerine döndüler.

