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YTB Başkanı Abdullah Eren’in Kırcaali Haber Gazetesinin 
600. Sayısı Nedeniyle Gönderdiği Kutlama Mesajı

Sayın Müzekki AHMET
Bulgaristan Kırcaali Haber 

Gazetesi Editörü
Bulgaristan ile Türkiye'yi birbi-

rine bağlayan bağlar, komşuluk 
ve tarihi yakınlığın güçlendirdi-
ği güncel işbirliklerinden ibaret 
değil. Yüz yıllardır bu ülkede 
mukim olan soydaşlarımız, iki 
ülke arasındaki derin ve samimi 
ilişkilere hem teminat olmakta 
hem de zenginlik katmakta. Bul-
garistan ile Türkiye’yi bu bağ-

lamda doğal bir müttefik haline 
de getiren Bulgaristan Türkleri-
nin yaşamlarında son yıllarda 
gözlenen iyileşmeler, Bulgaris-
tan halkından sonra en fazla 
Türkiye'yi sevindirmektedir.

Şunu belir tmek gerekir ki, 
Bulgaristan Türkleri, Bulgaris-
tan Cumhuriyeti’nin kopmaz bir 
parçasıdır. Bu gerçekliği bize 
yıllardır ispat eden somut ör-
neklerden biri de 600. sayısına 
erişen haftalık Kırcaali Haber 

Gazetesidir. Matbu yayıncılığın 
sona erdiğinin çokça dillen-
dirildiği günümüzde özveriyle 
sürdürdüğü cabalar sayesinde 
baskıya girmeye devam eden 
Kırcaali Haber, her zaman 
Bulgaristan'ın birliğini, bütünlü-
ğünü ve gelişmesini savunmuş; 
basıldığı diller ve takip ettiği 
anlayış doğrultusunda yerel bir 
azınlık gazetesinden çok daha 
fazlası olduğunu göstermiştir. 
Dahası Kırcaali Haber olay-

lardan yorumlara, edebiyattan 
anketlere kadar hitap ettiği in-
sanların haber alma özgürlük-
lerine çok yönlü olarak cevap 
vermekledir.

 Kırcaali Haber gazetesini, 
Bulgaristan Türklerinin başarılı 
girişimlerinden ve yaşadıkları 
ülkeye sundukları sayısız katkı-
dan biri olarak görmekteyiz. Bu-
nunla birlikte gazetenin, Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı’nın (YTB) 10 yılı aş-
kın süredir tüm Balkanlar'a yö-
nelik düzenlediği faaliyetlerinde 
taşıdığı kardeşçe amaçları tem-
sil etmesinden de memnuniyet 
duymaktayız. Söz konusu faali-
yetlerimiz eğitim, kültür, müşte-
rek değerler ve tarih gibi alan-
lara yoğunlaşmakta; dahil olan 
her ülkenin kendinden bir şeyler 
bulabileceği çalışmalara ve kar-
şılıklı faydaya dayanmaktadır.

YTB olarak, Kırcaali Haber 
gazetesinin 600. sayısına eriş-

mesinin mutluluğunu paylaşan 
taraflardan biri olarak; soydaş-
larımızın hem kendi aralarında-
ki iletişime hem de dış dünyaya 
dönük haberleşmelerine katkı 
sağlayan böylesine bir organın 
uzun soluklu olmasının her türlü 
takdiri hak ettiğini düşünüyoruz. 
Gazetenin, Türkiye ve Bulgaris-
tan arasındaki köklü ilişkileri ve 
dostluğu geliştirmekte üzerine 
düşen sorumluluğu yerine getir-
mesi, inanıyorum ki Bulgaristan 
makamları tarafından da takdir 
edilesi bir durumdur.

Hem şahsım hem de kurum 
başkanı olarak temsil ettiğim 
YTB adına Kırcaali Haber'i ve 
tüm çalışanlarını 600. sayı do-
layısıyla yürekten tebrik ediyor, 
gazetenin daha nice yıllar Bul-
garistan Türklerinin sesi olma-
sını diliyorum.

Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı Başkanı               
Abdullah EREN

İçişleri Bakanı Raşkov: Türkiye'nin 
düzensiz göçle mücadelesini 

hayranlıkla takip ediyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soy-

lu, "Bir metre önünü göremeyen 
küresel kulüplerle ve büyük ül-

kelerle karşı karşıyayız. Sına-
malar karşısında küresel siste-
min iflasını hep beraber yaşıyo-
ruz." dedi.

Resmi temaslarda bulun-

mak üzere Bulgaristan'a gelen 
Soylu, Sofya Havalimanı'nda 
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi 

Aylin Sekizkök ve Bulgar yetki-
liler tarafından karşılandı.

Daha sonra İçişleri Bakanlı-
ğına geçen Soylu, Bulgaristan 

"Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Sofya Günleri" Sergisi Açıldı

Bulgaristan'da "Mustafa Ke-
mal Atatürk'ün Sofya Günle-
ri" konulu arşiv belgelerden 
oluşan serginin açılışı yapıldı.
Bulgaristan Devlet Arşivler 

Sergi Salonu'nda düzenlenen 
serginin açılışını Bulgaristan 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
İliyana Yotova ve Türkiye'nin 
Sofya Büyükelçisi Aylin Se-
kizkök yaptı.
Açılışa Türkiye Cumhurbaş-

kanlığı Devlet Arşivleri Baş-
kanı Prof. Dr. Uğur Ünal ve 
Bulgaristan Arşivler Ajansı 
Başkanı Mikhail Gruev de 
katıldı.

Türkiye'nin Sofya Büyü-
kelçiliği, Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Arşivleri Başkanlığı ve 

Bulgaristan Arşivler Ajansı iş 
birliğinde titiz bir çalışmayla 
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İçişleri Bakanı Raşkov: Türkiye'nin düzensiz 
göçle mücadelesini hayranlıkla takip ediyoruz

1. sayfadan devam

İçişleri Bakanı Boyko 
Raşkov ile görüştü. Bul-
garistan ve Türkiye'nin 
uzun bir ortak geçmişi 
paylaştığını belirten Soy-
lu, dayanışma anlayışıyla 
ilişkilerin geliştirilmesi ve 
temellendirilmesi gerekti-
ğini, 21'inci yüzyılın, dip-
lomatik ilişkilerin ötesinde 
ilişkilere mecbur bıraktı-
ğını belirtti.

Bakan Soylu, Kovid-19 
sürecinde, dünyanın zen-
gin ülkelerinin ve küresel 
kulüplerin dayanışmalar-
da çaresiz ve yoksun kal-
dığının görüldüğünü ifade 
etti. Bu ülkelerin ve küre-
sel kulüplerin ortak bir 
çözüm ortaya koyamadı-
ğının altını çizen Bakan 
Soylu, "Göç meselesinde 
de bunu yaşadık." dedi.

 "Sözün dışında hiçbir 
şey olmadığını görüyo-
ruz"

Büyük ülkelerin ve küre-
sel kulüplerin göç konu-
sunda gerekeni yapma-
dığının altını çizen Bakan 
Soylu, şöyle devam etti:

"Bir metre önünü göre-
meyen küresel kulüplerle 
ve büyük ülkelerle karşı 
karşıyayız. Sınamalar 
karşısında küresel sis-
temin iflasını hep bera-
ber yaşıyoruz. Vekalet 
savaşlarını, uyuşturucu 
kaçakçılığını, bütün dün-
yayı esir almaya çalışan, 
sınırı aşan mali suçlar 
problemini, siber alanda 
uluslararası egemenliğin 
dünyayı nasıl kirlettiğini 
ve hepimizin ülkelerinde 
nasıl istikrarsızlık oluş-
turulmak istendiğini say-
madım. Ukrayna-Rusya 
Savaşı'nı hep beraber 

yaşıyoruz. Sözün dı-
şında hiçbir şey olma-
dığını görüyoruz. Olan 
kime oluyor? Çocuklar, 
yaşlılar, kadınlar, aynen 
göçte olduğu gibi. Ame-
rika, Afganistan'ı işgal 
ettiğinde Afganistan'daki 
afyon, eroin üretim alanı 
17 bin hektardı. Terk et-
tiğinde 300 bin hektar-
dı. Bu eroinin en önemli 
rotalarından bir tanesi 
kuzey ve güney rotasını 
dışında Balkan rotasıdır. 
Yani kendi ülkeleri binler-
ce kilometre uzakta diye 
bizim başımızı her türlü 
derde sokmak için ciddi 
bir çaba içerisinde."

Dünyada 85 milyon in-
sanın yerinden edildiğini 
vurgulayan Süleyman 
Soylu, Suriye iç sava-
şıyla çok sayıda insanın 
ülkesini terk ettiğine işa-
ret ederek, Afganistan ve 
Pakistan'da yaşananları 
hatırlattı.

"Biz bu coğrafyanın ço-
cuklarıyız. Bunların hep-
sinden etkileniyoruz." 
diyen Soylu, dünyaya 
doğruları söylemekle mü-

kellef olduklarının altını 
çizdi.

 "Daha sıkı iş birliği 
ortaya koymak zorun-
dayız"

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın "Dün-
ya 5'ten büyüktür" de-
diğini anımsatan Bakan 
Soylu, şunları kaydetti:

"Peki, biz bu sorunlarla 
nasıl baş ediyoruz? Kü-
resel kulüpler sayesinde 
değil, dünyanın büyük ül-
keleri sayesinde de değil. 
Kendi dinamiklerimizle, 
ikili ilişkilerimizle dayanı-
şarak sorunları çözüyo-
ruz. Eğer bu küresel ku-
lüplere güvenmiş olsay-
dık bugün hepimiz yerle 
yeksandık. Daha sıkı 
iş birliği ortaya koymak 
zorundayız. Birbirimizin 
üstünlük alanlarından 
daha fazla istifade etmek 
zorundayız. Maalesef 
karşı karşıya kaldığımız 
sorunları, ancak böyle 
aşabilme kabiliyetine sa-
hip olabiliriz."

Suriye ve Irak'ın devlet 
otoritelerini iki terör örgü-
tünün ortadan kaldırdığını 

ifade eden Soylu, "Bura-
lara da Amerika özgürlük 
ve demokrasi getirecekti. 
Çocuklar, kadınlar, yerle-
rinden edilenler, ölenler, 
kolları kopanlar, annele-
rini ve babalarını kaybe-
denler. Dünyanın en bü-
yük yetim coğrafyası oldu 
coğrafyamız." değerlen-
dirmesinde bulundu.

"Komşu komşunun kü-
lüne muhtaçtır" sözünü 
hatırlatan Bakan Soylu, 
karşı karşıya kalınan so-
runlardan ancak ilişkilerin 
daha iyi noktaya taşına-
rak korunabileceğini söz-
lerine ekledi.

 "Türkiye'nin düzen-
siz göçle mücadelesini 
hayranlıkla takip ediyo-
ruz"

Bulgaristan İçişleri Ba-
kanı Raşkov ise ziyaret-
ten dolayı Bakan Soylu'ya 
teşekkür etti. Türkiye ve 
Bulgaristan arasında-
ki iyi ilişkilerin bir araya 
gelmeye vesile olduğunu 
belirten Raşkov, diğer ül-
kelerin diplomatik temsil-
cilerine göre Türkiye'nin 
Sofya Büyükelçisi Aylin 

Sekizkök ile daha fazla 
görüştüklerini söyledi.

B o y k o  R a ş k o v , 
"Türkiye'nin düzensiz 
göçle mücadelesini hay-
ranlıkla takip ediyoruz, bu 
konuda Türkiye'ye müte-
şekkiriz." dedi.

B a k a n  S o y l u  v e 
Raşkov'un açıklamala-
rının ardından basına 
kapalı gerçekleşen gö-
rüşmede, iki ülke İçişleri 
bakanlıkları arasında iş 
birliği ve tecrübe paylaşı-
mı, kolluk kuvveti eğitimi, 
iki ülke sınır kapılarındaki 
geçişler, düzensiz göçle 
mücadele ve insani yar-
dım, Rusya-Ukrayna Sa-
vaşı, terörle mücadele, 
sınır aşan organize suç-

lar, sanal kumar ve do-
landırıcılık, siber suçlar, 
siber güvenlik konuları 
ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'nin 
Sofya Büyükelçisi Sekiz-
kök, Emniyet Genel Mü-
dürü Mehmet Aktaş, İller 
İdaresi Genel Müdürü 
Selçuk Aslan, Avrupa Bir-
liği ve Dış İlişkiler Dairesi 
Başkanı Sezer Işıktaş, 
Siber Suçlarla Mücadele 
Daire Başkanı Erdal Çe-
tinkaya, Göç İdaresi Baş-
kanlığı Düzensiz Göçle 
Mücadele ve Sınır Dışı 
İşleri Genel Müdürü Ra-
mazan Seçilmiş, Edirne 
Valisi Kürşat Kırbıyık da 
hazır bulundu. AA

" M u s t a f a  K e m a l 
A t a t ü r k ’ ü n  S o f y a 
Günleri" Sergisi Açıldı

hazırlanan, "Musta-
fa Kemal Atatürk'ün 
Sofya Günleri" ser-

gisinde, Atatürk 'ün 
Bulgaristan'ın başkenti 
Sofya'da askeri ataşe 
olarak görev yaptığı 

dönemde yazdığı ra-
porların yer aldığı tarihi 
belgeler, ilk kez bir ara-
ya getirildi.
Etkinlik kapsamında 

ayrıca, Sofya Büyükel-
çiliği Resmi Konutunda 
muhafaza edilen "Ata-
türk Odası", sergide yer 
alan belgelerin tıpkıba-
sımlarının daimi olarak 
sergilenmesi amacıyla 

yeniden tefriş edildi. 
"Atatürk Odası"nın açı-
lışı da yapıldı.
Atatürk'ün Sofya göre-

vi sırasında hazırladığı 

100'ün üzerinde rapor 
ve bu döneme ait res-
mi yazışmalar arasın-
dan seçilen 20 belge-

nin örnekleri, "Atatürk 
Odası"nda kalıcı olarak 
sergilenecek.
Sergide, Cumhur-

başkanlığı Devlet Ar-
şivlerinde muhafaza 
edilen, Mustafa Kemal 
Paşa'nın askeri ataşe 
olarak 1913-1915 yıl-
larında Sofya'da görev 
yaptığı 15 aylık döneme 
ait 24 belge yer alıyor.

1. sayfadan devam

Filibe Başkonsolosluğunda Dünya Kahvaltı Günü Etkinliği Düzenlendi
Filibe Başkonsolos-

luğunda 07.06.2022 
tarihinde Dünya Kah-
valtı Günü etkinliği dü-
zenlendi. Başkonsolos 
Korhan Küngerü ve eşi 
ev sahipliğini yaptıkları 
kahvaltıya basın ve sa-
nat çevrelerinden tem-
silciler katıldı.
Kahvaltının Türkiye'nin 

hayatında özel bir yeri 
vardır. Pazar kahvaltı-
sına tüm aile masanın 
etrafında toplandığında 
özellikle önem veril-
mektedir. Masada tuzlu 
ve tatlı olmak üzere 100 
adede yiyecek servis 
edilebilir. Özellikle po-
püler olan yumurta çe-

şitleridir.
Başkonsolos Küngerü, 

konuklarına “Kahvaltı 
Türkiye'de bir gelenektir. 
Günün en önemli öğün-
lerinden biri olarak ka-

bul edilir. Bütün aile sof-
rada toplanır. Haziran’ın 
ilk pazarı Kahvaltı Günü 
ilan edildiği için bugün 
sizinle bir araya geldik.” 
sözleriyle hoş geldiniz 

dedi.  Zarif eşleri ko-
nuklara Türkiye'de kah-
valtının önemini anlattı.  
Davet edilen konukların 
her birine özel ilgi gös-
terildi.
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Liberaller Seçimini Yapti: İlhan Küçük Tekrar ALDE'nin Lideri
Ezici bir çoğunlukla, HÖH’ün Avrupa milletvekili Liberallerin eş başkanlığına yeniden seçildi.

Avrupa Liberalleri Par-
tisi ALDE 42. Kongresini 
2-4 Haziran tarihlerinde 
Dublin'de gerçekleştirdi. 
Üye partiler en yüksek 
karar merciinde bir araya 
geldi ve ezici bir çoğun-
lukla, ALDE'nin eşbaş-
kanlığına HÖH’ün Avrupa 
milletvekili İlhan Küçük'ü 
yeniden seçtiler.

Kongre katılımcıları, 
Avrupa Birliği’nin karşı-
laştığı zorlukları ve bir 
sonraki Avrupa seçimleri 
öncesinde Avrupa'nın ön-
celiklerini tartıştı. Liberal 
liderler tarafından tartı-
şılan kilit konular arasın-
da Avrupa'nın geleceği, 
enerji kaynakları, Ukray-
na'daki savaş ve barışa 
giden yol vardı. Liberaller, 
birlik arzusunu oybirliğiy-
le ilan ederek Avrupa'nın 
karşı karşıya olduğu zor-
luklara karşı liberal yanıtı 
şekillendirdiler.

Küçük, yaptığı konuşma-
da ALDE'nin 70’ten fazla 
Liberal Partili delegeleri-
ne güvenoyu nedeniyle 
teşekkür ederek, liberal-

lerin geleceğine ilişkin 
beklentileri ve yarının Av-
rupa'sını şekillendirmede-
ki rollerini özetledi.

Küçük, “Çok büyük zor-
luklarla karşı karşıyayız. 
Liberal ailemiz sadece 
onlara nasıl cevap vere-
ceği konusunda söz hakkı 
yok, aynı zamanda gücü-
müz zamanında harekete 

geçmekte gizlidir. Vatan-
daşla el ele çalışıyoruz. 
Bugün, sahip olduğumuz 
kararlılığı ve gücü bir kez 
daha göstermeliyiz. Bu, 
Avrupa'nın dönüm nokta-
sıdır.” diye konuştu.

ALDE eşbaşkanı İlhan 
Küçük, önümüzdeki ay-
larda ulaşmak için çok 
çalışılması gereken birkaç 

hedef belirledi: Küçük'e 
göre ilk adım, partiyi Av-
rupa partileri içinde en 
modern ve etkili olacak 
şekilde reforme etmek. 
İkinci öncelik, sadece Av-
rupa seçimlerinde değil, 
liberal ailenin bir parçası 
olan ulusal partilere olan 
desteği arttırmak. Son 
olarak da, liberalleri zafe-

re taşımak için 2024 Av-
rupa seçimlerine yönelik 
hazırlıklara dikkat çekti.

ALDE Konseyi toplan-
tısı sırasında, Ukrayna 
Devlet Başkanı Volodimir 
Zelenski'nin “Halkın Hiz-
metkarı” partisinin liberal 
aileye katılmasına karar 
verildi. Konsey ayrıca, 
Avrupa'nın enerji dağıtı-
mı, vatandaşları ve ku-

rumları siber saldırılara 
karşı koruma ve Gürcis-
tan, Ukrayna ve Moldova 
için aday statüsünü des-
tekleme gibi kilit konula-
ra odaklanan birkaç acil 
kararı da tartıştı. Liberal 
İttifak'ın üç ülkenin AB 
aday statüsüne ilişkin 
kendi kararını kabul et-
mesi muhtemeldir.

             Kırcaali Haber

Sofya Opera ve Bale Tiyatrosu'nda 
"Binbir Gece" balesi sahnelendi

Uluslararası Türk Kül-
tür ve Miras Vakfı ve 
Azerbaycan'ın Sofya 
Büyükelçiliği'nin desteğiy-
le, Azerbaycan'ın büyük 
bestecisi Fikret Emirov'un 
100. yıldönümü vesilesiy-
le Sofya Opera ve Bale 
Tiyatrosu'nda "Binbir 
Gece" balesi başarıy-
la sahnelendi. Balenin 
gala gecesi Azerbaycan 
Cumhuriyeti'nin Bağım-
sızlık Günü'ne ve Azer-
baycan ile Bulgaristan 
arasında diplomatik iliş-
kilerin kurulmasının 30. 
yıldönümüne adandı.

Galaya Azerbaycan'ın 
Dışişleri Bakanı Ceyhun 
Bayramov, Bulgaristan'ın 
Dışişleri Bakanı Teodora 
Gençovska, Uluslararası 
Türk Kültür ve Miras Vakfı 
Başkanı Günay Efendiye-
va, TÜRKPA Genel Sek-
reteri Mehmet Süreyya Er, 
Bulgaristan’ın yetkilileri, 
diplomatik heyetin temsil-
cileri ve çok sayıda davetli 
katıldı.

Gecenin açılışında ko-
nuşma yapan Azerbaycan 
Dışişleri Bakanı Ceyhun 
Bayramov, Müslüman 
Doğu'daki ilk demokra-
tik cumhuriyetin 1918'de 
kurulan Azerbaycan Halk 
Cumhuriyeti olduğunun 
altını çizdi. Bakan ko-
nuşmasında 1991 yılında 
bağımsızlığını yeniden 
kazanan Azerbaycan'ın 
otuz yılda büyük gelişme 

kaydettiğini vurguladı. 
Azerbaycan'ın çok kül-
türlülük geleneklerine her 
zaman bağlı olduğunu 
vurgulayan Ceyhun Bay-
ramov, Fikret Emirov'un 
"Binbir Gece" balesinin 

Bulgaristan'da sahnelen-
mesini de bunun bir örne-
ği olarak değerlendirdi.

Bulgaristan'ın Dışişleri 
Bakanı Teodora Gen-
çovska Azerbaycan'ın 
Bağımsızlık Günü'nü ve 
diplomatik ilişkilerin kurul-
masının 30. yıl dönümünü 
tebrik etti. Bakan, balenin 
gala gecesinin düzenlen-
mesini kültür alanında 
ikili ilişkilerin gelişmesine 
önemli katkı olarak gördü-
ğünü dile getirdi.

Etkinlikte konuşan Ulus-
lararası Türk Kültür ve 
Miras Vakfı Başkanı Gü-
nay Efendiyeva, bu yıl 
100. yıldönümü kutlanı-
lan Fikret Emirov'un sa-

dece Azerbaycan'ın de-
ğil, tüm Türk dünyasının 
dahi bestecisi olduğunu 
vurguladı. Vakıf Başka-
nı "Binbir Gece" balesi-
nin gösterilmesi ile aynı 
zamanda Türk Dünyası, 

Arap ve Avrupa kültürleri-
nin buluştuğunu, müziğin 
diliyle birleştiğini  kay-
detti. Günay Efendiyeva, 
Bulgaristan'da başka pro-
jelere imza atan Uluslara-
rası Türk Kültür ve Miras 
Vakfı'nın amacının, Türk 
dünyasının zengin kültü-
rel mirasının uluslararası 
düzeyde tanıtılması ve 
farklı medeniyetlerin bir 
araya getirilmesi olduğu-
nu söyledi.

F i k r e t  E m i r o v ' u n 
"Binbir Gece" balesi 
Bulgaristan'da sahnelene-
rek,  Sofya Opera ve Bale 
Tiyatrosu'nun repertuarı-
na alındı. Bulgar dans-
çıların performansı ile 

gerçekleşen balenin mü-
zik direktörü ve orkestra 
şefi Azerbaycan'ın Onur 
Sanatçısı Eyyub Guliyev, 
koreografiyi yapan dün-
yaca ünlü bale ustası El-
dar Aliyev'dir. Tar bölümü 

Azerbaycan Devlet 
Akademik Opera ve 
Bale Tiyatrosunun 
solisti Ramin Ezimov 
tarafından seslendi-
rildi. 5 gün boyunca 
büyük başarıyla ge-
çen gösteri seyirciler 
tarafından alkışlarla 
karşılandı.

Belir tilmelidir ki, 
geçtiğimiz yıllarda 
Uluslararası Türk 
Kül tür  ve M i ras 
Vak f ı  taraf ından 
Bulgaristan’da çeşit-

li etkinlikler gerçek-
leştirilmiştir. 2019. yılın-
da Vakfın Azerbaycan’ın 
Sofya Büyükelçiliği ile 
i şb i r l iğ i  kapsamında 
Bulgaristan'ın başkenti 
Sofya ile yanısıra, Türk-
lerin yoğun olarak ya-
şadığı Kırcaali şehrinde 
Nevruz bayramı şölen-
leri düzenlenmiştir. Aynı 
zamanda Vakfın hima-
yesinde Azerbaycan'ın 
ve tüm Türk dünyasının 
diğer dahi bestecisi Üze-
yir Hacıbeyli 'nin 135. 
yıldönümü vesilesiyle 
"Arşın mal alan" müzikali 
Kırcaali’nin ünlü "Kadriye 
Latifova" Müzikal Tiyatro-
sunda sahnelenmiştir.

Atatürk'ün Sofya yıllarını anlatan 
belgesel Brüksel'de gösterildi

Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1913-1915'te Bulgaristan 
görevi sırasındaki yaşantılarının konu edildiği belgesel, 
Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy'un ev 
sahipliğinde gösterildi.

Gazeteci Nahide Deniz ile Yönetmen Ufuk Karakaş'ın 
hazırladığı ve Atatürk'ün, Osmanlı Devleti 'nin 
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya atadığı ilk Türk aske-

ri ataşesi olarak görev yaptığı 1913-1915 yıllarındaki 
dönemini anlatan belgeselin gösterimi, TOBB Brüksel 
Ofisi'nde yapıldı.

Büyükelçi Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklama-
da, Sofya Büyükelçiliği görevi sırasında yapımcılarıyla 
birlikte belgeseli bir proje olarak tasarladıklarını belirtti.

Ulusoy, belgeselin, her şeyiyle Atatürk'ün bir döne-
mini anlatırken, onun Türk-Bulgar dostluğuna verdiği 
önemi, bu ilişkinin mimarı olarak yaptığı katkıları orta-
ya koyması ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 
gerçekleştirdiği uygulamalarda Sofya'daki deneyimle-
rinin etkilerini göstermesi açısından önemli olduğunu 
aktardı.

Bulgaristan doğumlu gazeteci Deniz de elindeki do-
neleri Büyükelçi Ulusoy'un önerisiyle belgesele dönüş-
türme kararı aldığını ifade etti.

Türk ve Bulgar tarihçilerin, uzmanların, o dönemle 
ilişkili kişilerin görüşlerini bir araya getirdiklerini belir-
ten Deniz, gerçek olaylara dayandırılan belgesele bilim 
insanlarınca da katkıda bulunulduğunu dile getirdi.

Deniz, Ulusoy'un belgesele, fikir babası olmasının 
yanı sıra akademisyen kimliğiyle de katkı verdiğine 

işaret ederek, belgeselin Atatürk'ün daha az bilinen 
yönlerini ortaya çıkardığını vurguladı.

Yönetmen Karakaş da Atatürk'ün o yıllardaki tecrü-
belerinden kaynaklanan pek çok unsurun ileride Tür-
kiye Cumhuriyeti'nde uygulamaya döküldüğüne belge-
leriyle şahitlik etmekten heyecan ve onur duyduğunu 
kaydetti.

Çok sayıda Türk ve yabancı davetlinin katıldığı etkin-
lik, belgesel gösteriminden sonra düzenlenen resep-
siyon ile son buldu.



  Kırcaali Haber 422 Haziran 2022 HABERLER

Türk Dünyası ve Bulgaristan Türklerinin Özgürlük Savunucusu 
Ressam Embiya ÇAVUŞ Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzmir Balkan Göçmen-
leri Kültür ve Dayanışma 
Derneği (BAL-GÖÇ) ola-
rak 04 Haziran 2022 Cu-
martesi günü vefat eden 
Türk Dünyası Kahrama-
nı derneğimiz kurucu 
üyelerinden olan Embi-
ya Çavuş ağabeyimiz 
için Görece Göçmen 
Konutları Gaziosman-
paşa Camisi'nde tören 
düzenlendi.
 Törene Menderes 

Belediye Başkanı Mus-
tafa Kayalar, Embiya 
Çavuş’un Eşi Hanife Ça-
vuş, Kızı İdil Çavuş ve  
Aile yakınları, Milliyetçi 
Hareket Partisi Gazie-
mir İlçe Başkanı Köksal 
Koç, Milliyetçi Hareket 
Partisi İzmir Büyükşehir 
ve Gaziemir Belediye 
Meclis Üyesi Selahat-
tin Şahin,  Adalet ve 
Kalkınma Partisi Ga-
ziemir Belediye Meclis 
Üyesi Uğur İnan Atma-
ca, Adalet ve Kalkınma 
Partisi Buca Belediye 
Meclis Üyesi Hüseyin 
Paşaoğlu, Cumhuriyet 
Halk Partisi Menderes 
Meclis Üyeleri  Halil 
Şen, Hasan Yücel Kaya 
ve Alper Sürücü , Men-
deres İyi Parti İlçe Baş-
kanı Özdemir Makas 
ve yönetimi, Menderes 
Cumhuriyet Halk Partisi 
İlçe Başkan Yardımcı-
sı Ceylan Mutlu ve yö-
netimi, ,  Türk Dünyası 
Kültür ve İnsan Hakları 
Derneği Başkanı Celal 
Öcal, Eski İzmir Valiliği 
Türk Dünyası Hizmetleri 

Koordinatörü Fadıl Ünal, 
Belene Gazilerimiz ve 
Cezaevi Kahramanla-
rımız Sabri Iskender, 
Selahattin Aziz Atasoy, 
Mehmet Hacioğlu, Şakir 
Sever, Ramazan Ayyil-
diz, Ali Yildiz ve Hüse-
yin Vatansever, Görece 
Belediye Başkanlığını 

yapmış Mustafa Öztürk, 
derneğimiz genel baş-
kanlığını yapmış Fahriye 
Ersoy ve Dr. Salim Er-
kin, Genel Başkanımız 
Abdurahhim Nursoy, 
merkez yönetim kurulu 
üyelerimizden Gülizar 
Dağlar, Nurdane Esen, 
Yakup Serbest Mustafa 
Vatansever, Nejdet Ça-
lişkan, Metin Eminoğlu, 
Sabri Atasoy, Gaziemir 
Sarnıç Bal-Göç Şube 
Başkanı Hazel Öztürk 
Işık , Menderes Bal-
Göç Şube Başkanı Gür-
kan Altıntaş, Bornova 
Bal-Göç Şube Başkanı 
Nihat Yağbasan ve şube 
yönetimleri ve BAL-
GÖÇ üyeleri katıldı.
Türk Dünyası Kültür 

ve İnsan Hakları Der-
neği Başkanı Celal 
Öcal, törende, Embiya 
Çavuş’un, Türk düş-
manlığı politikalarının 
uygulandığı dönem -
de Bulgaristan'da ağır 
cezalarla karşı karşı-
ya kaldığını söyledi. 
"Balkanlar'da Türk var-
lığını korumak" ve "Tür-
kiye lehine casusluk 
yapmak" suçlamasıyla 
idam cezasına çarptırı-
lan Embiya Çavuş’un 16 
yıl Bulgaristan'daki ha-
pishanelerde kaldığını 
belirten Öcal, "İnsanlık 
dışı uygulamaları anlat-
tığı resim koleksiyonu 
birçok yerde sergilendi. 
Resim sanatında ilgi 
alanını Türk dünyasının 
yaşadığı insan hakları 
ihlallerine yoğunlaşarak 

genişletti." dedi.
Eski İzmir Valiliği Türk 

Dünyası Hizmetleri Ko-
ordinatörü Fadıl Ünal, 
Türk dünyasının bir 
kahramanını kaybettiğini 
dile getirdi.
Derneğimiz Genel Baş-

kanı Abdurrahim Nursoy 
yaptığı konuşmasında 

’’Embiya Çavuş ağabe-
yimiz gerek Bulgaristan 
ve Türkiye’de Türklük 
adına çok ciddi çalışma-
lar yapmış, tabiri  rica-
sıyla kendisini feda et-

miş ve hep söylediğimiz 
gibi arkadaşlar tarih asla 
nankör değildir, Embiya 
ağabeyimizin yaptıkla-
rını asla unutmayaca-
ğız ve bizlere bırakmış 
olduğu emanet, bayrak 
ve bizler BAL-GÖÇ ca-
miası olarak, onun fikir-
lerini yaşatmaya devam 
edeceğiz, o bizim kal-
bimizde yaşamaya de-
vam edecek ve ilelebet 
Türk Dünyasına hizmet 
etmiş  tüm dava insan-
ların düşüncelerini onla-
rın nesilleri olarak takip 

edeceğiz ve gönüllerde 
yaşatmak için elimizden 
gelen mücadeleyi ya-
pacağız. Türk Dünyası, 
Bulgaristan Türklerinin 
ve Çavuş Ailesinin başı 
sağ olsun. Allah rahmet 
eylesin’’ dedi.
Embiya Çavuş'un kızı 

İdil Çavuş, babasının 

sadece Türkler için de-
ğil tüm dünya barışı için 
önemli bir isim olduğunu 
belirterek, "Babam tüm 
dünyaya, canlılara saygı 
gösteren biriydi. Herke-

se sonuna kadar say-
gı duymamızı, herkesi 
sevmemizi ve hayatta iz 
bırakmamızı isterdi. Ha-
yatı çok seven biriydi." 
diye konuştu.
Yılmadan mücadele 

eden, yaşananları re-
simleri ve kitapları ile 
belgeleyen Türk Dün-
yası Kahramanı Embiya 
Çavuş kılınan cenaze 
namazının ardından va-
siyeti üzerine Görece 
Mezarlığı'na defnedildi.
Allah rahmet eylesin, 

mekanı cennet olsun 
inşallah.
Tarih nankör değildir, 

bir hizmeti asla unut-
maz.
Unutmayacağız ve 

unutturmayacağız Em-
biya Ağabeyimiz.
Daim kalbimizde yaşa-

yacaksın.
İzmir Balkan Göç-

menleri Kültür ve Da-
yanışma Derneği
Yönetim Kurulu

Emb iya  Çavuş 
kimdir?
Embiya Çavuş (D. 

1926, Mahmuzlu, Şum-
nu), Bulgaristan Türkü 
ressam ve porselen sa-
natçısıdır.
1933 yılında ilköğreni-

mine başlayan Embiya 
Çavuş, 1937’de Kemal-
lar şehrinde bir yıl olmak 
üzere rüştiye (ortaokul), 
1938–1941 yılları arası 
Şumnu ilinde medre-
se eğitimini tamamla-
dı. Okul hayatı devam 
ederken resme merak 

sarmıştı ve amatör ça-
lışmalarda bulunmuştu. 
1944 yılında Ermeni 
asıllı okul müdürünün 
hışmına uğrayarak ile-
lebet Bulgaristan eğitim 
sisteminden mahrum bı-
rakılmıştı.
1945 yılında Komünist 

rejimin başa gelme-
siyle eğitim sistemine 
geri alındı. 1945 yılında 
Nüvvab (Lise) okuluna 
başladığında, Türk okul-
ları kapatılmıştı. Bunun 
üzerine beş arkadaşıyla 
birlikte sonradan Tür-
kiye tarafından tescil 
edilecek olan “Bulga-
ristan Türklerinin Var-
lığını Benliğini Koruma 
Teşkilatı’nı” kurdu.
1946 yılında 45 günlü-

ğüne çalışma kampına 
gönderildi. 1947 yılında 
Gümülcine dönüşünde 
askeri istihbarat alanın-
da (RO) yaralanmış ola-
rak bulunup Varna’ya 
gönderildi. Varna’da 
işkencelerle geçen bir 
yılın ardından, 1948 yı-
lında teşkilat kurmaktan, 
casusluktan ve Tito ile 
Georgi Dimitrov’a sui-
kast girişiminde bulun-
maktan ölüm cezasına 
çarptırıldı.
1949–1956 yılları ara-

sında “ağarlaştırılmış 
müebbet hapis ceza-
sı” ile Belene’de kaldı. 
Embiya ÇAVUŞ  Bulgar 
devleti tarafından Türk-
lere yönelik uygulanan 
uygulamaları protesto 
ettiği için 16 yıl esir kam-
pında yaşamak zorunda 
kaldı.
Batı dünyasının baskı-

ları sonucu Komünizmin 
birçok ağır hapishanesi 
kapatılırken, kendisini 
önce Plevne’ye son-
ra Sofya’ya naklettiler. 
1963 yılında şartlı salı-
vermeden yararlanarak 
serbest kaldı.1965 yılın-
da Yenipazar’daki por-
selen fabrikasına por-
selen uzmanı olarak işe 
başladı. Porselenden 
tablolar, vazolar yapma-
ya başlamıştı.
Çalışmalarını büyük bir 

titizlikle yapıyor ve sa-
natında doruğa tırmanı-
yordu. Eserleri Almanya, 
İngiltere, Finlandiya ve 
SSCB’de sergilendi.
 1 9 7 4  y ı l ı n d a 

Polonya’ya, 1976 ve 
1977 yıllarında SSCB’ye 
davet edilerek porselen 
konusunda istişarelerde 
bulundu.
1979 yılında arzu etti-

ği anavatanı Türkiye’ye 
yarı mübadele sonucu 

geldi. Dışişleri Bakanlı-
ğı’ndaki kısa bir çalışma 
evresinden sonra İzmir’e 
yerleşti.
1985 yılında İzmir Bal-

kan Göçmenleri Kültür 
Dayanışma Derneği’nin 
(BAL – GÖÇ) kurucu 
üyesi olarak dernek fa-
aliyetlerine resmettiği 
eserleri ile başladı. 1999 
yılına dek BAL – GÖÇ’te 
başkan yardımcılığı gö-
revinde bulundu.
 1999 yılında Celal 

Öcal ile birlikte Türk 
Dünyası İnsan Hakları 
Derneği’ni kurdu. Hâlen 
fahri başkan sıfatında-
dır.
Ayrıca, ABD Balkan Ül-

keleri İnsan Hakları Kon-
seyi üyeliği, Amerikan 
İnsan Hakları Derneği 
üyesi, New York Bulga-
ristan Türkleri Derneği 
üyeliği, Amerikan-Türk 
İslam Kültür Derneği 
üyeliği görevlerinde bu-
lunmaktadır.
Yirmi bir yıl içinde ara-

larında ABD (New York, 
Washington Elçilikle-
ri ve BM Teşkilatı) ve 
Kanada’da (elçilik) olan, 
yüz altı resim sergisi 
açılışında bulunmuştur. 
Tunaser Yayınları tara-
fından Türkçe ve İngiliz-
ce olarak piyasaya sü-
rülen Yaşadıklarımız Bir 
Daha Yaşanmasın (Let 
What We Live Not To 
Be Repeated) kitabının 
yazarı ve resmedenidir. 
Evli ve bir kız çocuk ba-
basıdır.
Nisan 2006'da Çuku-

rova Üniversitesinde 
Bulgaristan Türklerinin 
yaşadığı acı gerçekleri 
yorumlayan ‘’İnsanlığa 
Çağrı’’ adlı resim ser-
gisini açtı. Sergi  15-20 
kişilik sonradan 70-90 
kişilik bir öğrenci grubu 
tarafından taş ve sopa-
larla basıldı. Saldıran 
grup ile sergiyi gezen 
öğrenci ler arasında 
kavga çıktı. Sergiyi ge-
zen 6 öğrenci yaralandı 
ve bazı resimler parça-
landı.
Dünyanın bir çok ye-

rinde sergi açtığını ve 
böyle bir tepkiyle hiçbir 
yerde karşılaşmadığı, 
serginin, insanın insan-
lığa yaptığı işkenceyi 
anlattığını, kimseyi he-
def almadığını söyleyen  
Embiye Çavuş üniversi-
teyi, Üniversite yönetimi-
ni kınıyorum. Güvenlik 
önleminiz yoktu da ne-
den sergiyi açtırdınız? 
sözleriyle kınadı.
            Kırcaali Haber
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Kırcaali’de Verilen 2022 Yılı Çok 
Kültürlü Kişi Ödülleri Sahiplerini Buldu

1 Haziran 2022 Çarşam-
ba günü Kırcaali KRIG 
Sanat Galerisi'nde dü-
zenlenen ödül töreninde 
Kırcaali doğumlu dünya-
ca ünlü bale ustası, kore-
ograf ve yönetmen Prof. 
Dr. Hikmet Mehmedov ile 
spor emektarı Vılço Kos-
tov bu yıl 10. kez verilen 
2022 Yılı Çok Kültürlü Kişi 
Ödülü ile ödüllendirildiler. 
Onlar, faaliyetleriyle etnik 
gruplar ve ülkeler arasın-
da kültürlerarası köprüle-
rin kurulmasına katkıda 
bulunmalarından dolayı 
bu ödüle layık görüldü.

Ödül töreninin açılış ko-
nuşmasını yapan KRIG 
Sanat Hareketi Başkanı 
ve KRIG Sanat Galerisi 
Müdürü Radost Niko -
laeva, Prof. Dr. Hikmet 
Mehmedov’un modern 
insan ve toplumun sorun-
larına duyarlılık göster-
mesi,  Vılço Kostov’un ise 
etnik gruplar, kültürler ve 
ülkeler arasında köprüler 
kurulmasına aktif katılım 
sağlamasından dolayı bu 
ödüle aday gösterildikleri-
ni belirtti.

2022 Yılı Çok Kültürlü 
Kişi Ödülü'nü Prof. Dr. 
Mehmedov ve Kostov’a 
Kırcaali Belediye Başka-
nı Dr. Müh. Hasan Azis 

takdim etti. KRIG Sanat 
Galerisi'nde düzenlenen 
ödül töreninde toplumun 
ileri gelen kişileriyle bir-
likte önceki yıllarda bu 
ödülün sahibi olan Minço 
Gumarov, Prof. Dr. Todor 
Çerkezov ve Peder Petır 
Garena da hazır bulundu.

Dr. Müh. Azis, törende 
yaptığı konuşmada, “Prof. 
Dr. Hikmet Mehmedov ve 
Vılço Zlatilov'un şahsında 
çok kültürlü kişiden bah-
settiğimizde bu yıl çok 
kültürlülüğün sınırlarını 
genişletiyor ve kültürlera-

rası alanına adım atıyoruz 
gibi görünüyor. Hem Prof. 
Dr. Mehmedov hem de 
Vılço Kostov, faaliyetleriy-
le  vatanımızın ve bu yerel 
kültürlülük sınırını çoktan 
aşmıştır” dedi.

Kırcaali doğumlu Prof. 
Dr. Hikmet Mehmedov, 
Bulgaristan’da modern 
bale tarihinin en saygın 
isimleri arasında yer alı-
yor. Koreograf, yönetmen 
ve bale ustası olmanın 
yanı sıra Plovdiv (Fili-
be) şehrindeki Prof. Dr. 
Asen Diamandiev Müzik, 

Dans ve Güzel Sanat-
lar Akademisi’nde öğre-
tim görevlisi olan profe-
sör, burada Klasik Dans 
Kompozisyonu ve Bale 
Yönetmenliği dersleri ver-
mektedir. Bunun yanı sıra 
Güney Kore’nin başkenti 
Seul’de ustalık sınıfları 
yönetiyor. 2001 yılında 
doçentlik unvanını alan 
ünlü bale ustası, 2008'de 
profesör oldu.

Prof. Dr. Mehmedov, 
ödülü aldıktan sonra yap-
tığı konuşmada, “İnsanlar 
sevmek için doğarlar. Nef-

ret etmek için doğmazlar 
ve benim sanat yapmak 
hakkında fikrim sanat yo-
luyla uyum, sevgi ve gü-
zellik yaratmaktır, çünkü 
nefretle yaşanamaz" diye 
ifade etti. Kırcaali'ye olan 
sevgisini vurgulayan bale 
ustası, geçmişte yaşanan 
güzel anları anımsattı. 
Bu ödüle büyük değer 
verdiğini belir ten Prof. 
Dr. Mehmedov, “Bu ödül 
benim için büyük bir ödül, 
çünkü hiçbir zaman unut-
mayacağım memleketim 
Kırcaali’den bana verildi” 
dedi.

1950 yılında Kırcaali’de 
dünyaya gelen Prof. Dr. 
Hikmet Mehmedov, he-
nüz 10 yaşındayken ka-
deri onu bale sanatıyla 
tanıştırdı. 

2022 Yılı Çok Kültür-
lü Kişi Ödülü’nü alırken 
çok heyecanlanan Vılço 
Kostov, konuşmasında 
insanlar arasında hiçbir 
zaman yetenekli ve aciz, 
Bulgarlar ve Müslüman-
lar diye ayrım yapmadı-
ğını vurguladı. 14 Mayıs 
1942'de Kırcaali i l ine 
bağlı eski Dobrovolets 
köyünde dünyaya gelen 

Kostov, hayatının bazı 
dönemlerinde Kırcaali'de 
sporun geliştirilmesinden 
sorumlu oldu, 30 yıl spor 
hakimliği yaptı ve Kırca-
ali Arda Futbol Kulübü 
Başkanlığı görevinde de 
bulundu. Vılço Kostov, 
Kırcaali Bulgar-Ukrayna 
Dostluk Derneği'nin yanı 
sıra Bulgar-Türk Dostluk 
Derneği'nin de başkanı-
dır.

Radost Nikolaeva, töre-
nin sonunda, “Çok Kültür-
lü Kişi Ödülü’nün çok kül-
türlülüğün, kültürlerarası 
diyalogun ve dil çeşitlili-
ğinin gelişimine katkıla-
rından dolayı dünyanın 
neresinde olursa olsun 
bir Kırcaaliliye verildiğini 
hatırlatırız. Bu bağlamda, 
ödül inovasyon anlayışını 
genişleterek kültürlerarası 
etkileşimin değerini vur-
gulamayı amaçlar. Ödülün 
verdiği mesaj, dünyanın 
yükselen bir milliyetçilik, 
yabancı düşmanlığı ve 
nefret söylemi dalgasıyla 
tehdit edildiği günümüzde 
daha da büyük bir etki ya-
ratmaktadır” diye belirtti.
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Kırcaali’de Çocuk Oyun Macera 
Parkı Törenle Hizmete Açıldı

1 Haziran Dünya Çocuk 
Günü’nde Kırcaali Be-
lediye Başkanı Dr. Müh. 
Hasan Azis, şehirdeki 
Prostor Parkı’nda 5 bin 
metrekarelik bir alan üze-
rine kurulu Çocuk Oyun 
Macera Parkı'nın (İp Par-
kuru) resmi açılışını ger-
çekleştirdi. Tesisin giri-
şinde Belediye Başkanını 
karşılayan Kırcaali Birle-
şik Çocuk Kompleksi’nin 
(ODK) çatısı altındaki 
gazetecilik kulüplerinin 
faaliyetine katılan genç 
gazeteciler, geçen yıl 
verdiği taahhüdünü yeri-
ne getirdiği için kendisine 
teşekkür ederek "Verilen 
Söz Yerine Getirildi" yazılı 
bir tabela takdim ettiler. 

Dr. Müh. Hasan Azis, 
çocuk bayramı kutlaması-
na yakışır bir şekilde her 
yaş için üç seviye farklı 
zorluktaki engellere sahip 
tesisin tam kapasitesini 
kullanan diğer çocuklarla 
birlikte ip parkurunun en 
karmaşık rotasında tam 
bir tur attı.  

Kutlamanın diğer odak 

noktası, gün boyunca 
Kırcaalili çocukları, ebe-
veynlerini, nine ve dedele-

rini eğlendiren çocuk tren 
istasyonunun yanındaydı. 
Burada ODK’nın çatısı al-
tındaki çeşitli kulüp faali-
yetlerine katılan çocuklar 
şarkı, dans ve skeç gös-
terileri içeren bir konser 
programı gerçekleştirdi.

Konserin çocuk sunu-
cuları tarafından sahne-
ye davet edilen Belediye 
Başkanı, bu ve gelecek 

yılların çocuklara adana-
cağını vurgulayarak, bu 
amaçla belediyenin çok 

sayıda proje ve girişimi 
hayata geçirdiğini vurgu-
ladı.

Dr. Müh. Azis, “Bu yıl 
Kırcaali'de bir kreş ve bir 
anaokulunun yapımına 
başlıyoruz. Müteahhitler 
seçildi ve bu yıl içinde 
projelerin uygulanması 
gerekiyor. Kırcaali 'nin 
kendine ait paten parkı da 
olacak ve bu, Şehir Bah-

çesi'ndeki sonra ikinci bir 
paten parkı olacak.
Bu yıldan itibaren Kırca-

alili çocuklar, yıl-
dızlı gökyüzünün 
tadını çıkarma fır-
satına sahip ola-
caklar. Astronomi 
Gözlemevi ’nde 
yapılan gözlem-
ler için güçlü bir 
te leskop satın 
alındı.
Bu yıl ve önü-

müzdeki yıl sürp-
riz olacak birkaç 
projenin daha ha-
yata geçirilmesi 
için çalışıyoruz. 
Elbette bu yıl 30 
Eylül'de 60 yaşına 

girecek olan çocuk tre-
niyle gurur duymaktayız” 
diye kaydetti.
Belediye Başkanı, pro-

jelerin uygulanmasından 
sonra kendisine ikinci bir 
“Verilen Söz Yerine Ge-
tirildi" tabelasının takdim 
edilmesini hak edeceğini 
söyledi.   
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13. Dünya Mestanlılar 
Buluşması, 25-30 Temmuz 
tarihleri arasında yapılacak

13. Mestanlı Daima Kalbimde Dünya Mestanlılar 
Buluşması programı bu yıl 25-30 Temmuz tarihleri 
arasında yapılacak. Bulgaristan'da eşsiz olan Dünya 
Mestanlılar Buluşması programı, Momçilgrad'da dü-
zenlendiği günlerde ülkenin başka yerlerinde yaşayan 
birçok hemşeriyi bir araya getiriyor. Momçilgrad Beledi-
yesi, 25-30 Temmuz tarihleri arasında şehrin farklı yer-
lerinde kültürel ve sportif etkinliklerle dolu bir program 

düzenliyor. Festivalin misafirleri için farklı eğlenceler 
öngörülüyor ve şenlikli bir atmosfer yaratılacak.

Bu yılki Mestanlı Daima Kalbimde Dünya Mestan-
lılar Buluşması programının öne çıkan etkinliklerin-
den biri Momçilgrad’ın kardeş şehir ilişkileri yürüttüğü 
Türkiye'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi yöresinde 
geleneksel el sanatları gösterimi olacak. Türkiye’den 
Geleneksel El Sanatları Derneği temsilcileri özel olarak 
açılacak stantlarda hünerlerini sergileyecekler. Örgüt 
üyeleri, bugüne kadar korunmuş çeşitli otantik el sanatı 
ustalarıdır.

Belediye Başkanı İlknur Kazim, “Bu yılki buluşma 
programına ilgi son derece yüksek. Nisan ayında dün-
yanın her yerinden sorular gelmeye başladı. Bu yıl 
Momçilgrad'da şehir ve ilçe ile bir şekilde bağlantılı 
birçok insanın bir araya toplanmasını bekliyorum” diye 
kaydetti.
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ABD 2021 Dini Özgürlükler Raporu: Bulgaristan'da 
Nazi Sembolleri Ve Nefret Söylemi Kullanılıyor

Amerika Birleşik Devlet-
leri (ABD) Dışişleri Bakan-
lığının internet sitesinde 
ABD Kongresi’ne sunulan 
2021 Dini Özgürlükler Ra-
poru yayınlandı. Bu yıllık 
rapor, 1998 Uluslararası 
Din Özgürlüğü Yasası’na 
uygun olarak sunulmak-
tadır. Rapor, 200 ülke ve 
bölgede din özgürlüğünün 
durumu hakkında ayrıntılı 
ve gerçeklere dayalı bir 
rapor sunuyor. Hümetler, 
sivil toplum kuruluşları ve 
bireyler tarafından işlenen 
ihlal ve suiistimallere iliş-
kin verileri belgeliyor.

R a p o r u n  2 0 2 1 ' d e 
Bulgaristan'da din özgür-
lüğü ile ilgili bölümünde 
Müslüman liderlerin bir-
kaç Bulgar belediyesinin 
yeni dini yapılar inşa etme 
veya mevcut dini yapıları 
onarma iznini imzalamayı 
reddettiğini bir kez daha 
söylediği belirtiliyor. Kös-
tendil, Plevne, Şumnu ve 
Sliven (İslimye) il merkez-
leri de dahil olmak üzere 
düzinelerce belediyenin, 
kapı kapı dolaşmayı ve 
dini muhtevalı yayınların 
izinsiz dağıtılmasını ya-
saklayan kararnamelere 
sahip olduğu belirtiliyor.

Rapora göre, Eylül 
2021'de çevr imiçi in-
san hakları platformu 

Marginalia'da yayınlanan 
bir yazıda ulusal nüfus 
sayımının çocukların 
haklarını dini gruplar le-
hine ihlal ettiği ve 14-18 
yaş arasındaki çocukların 
bağımsız olarak dini kim-
liklerini tanımlama hakkı-
nı göz ardı ettiği bildirildi. 
Nüfus sayımı talimatları, 
yetişkinlerin, bir sonra-
ki nüfus sayımına kadar 
dini grup için ayrılan dev-
let sübvansiyonu miktarını 
doğrudan etkileyecek şe-
kilde çocuklarını da içere-
cek şekilde bir dini grubun 
üye sayısını artırmalarına 

izin verdi.
Başmüftülük ve bölge 

müftülükleri, Sofya, Stara 
Zagora ve Gotse Delçev 
de dahil olmak üzere bir-
çok belediyenin, kendile-
rine göre şeffaf olmayan 
nedenlerle yeni inşa etme 
veya mevcut dini yapıları 
yenileme taleplerini red-
detmeye devam ettiği-
ni yinelediler. Başmüftü 
Mustafa Haci, konuyu 
Sofya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı ile yaptığı bir-
kaç görüşmede gündeme 
getirdiğini söyledi.

Başmüftülük, komünist 

rejim tarafından el konu-
lan sekiz cami, iki okul, iki 
hamam ve bir mezarlık da 
dahil olmak üzere yakla-
şık 30 mülkü iade etmek 
için onu 1949 öncesi tüm 
Müslüman dini topluluk-
ların halefi olarak yasal 
olarak tanımanın yollarını 
aramaya devam ettiğini 
söyledi.

Rapora göre, Başmüf-
tülük ve Birleşik Evanje-
lik Kiliseler Derneği, dini 
eğitim kurumlarını yıl 
sonuna kadar üniversite 
standartlarına ulaştırmak 
için yasal gerekliliği karşı-

layacak kaynaklara sahip 
olmadıklarını ve onları 
kapatmak zorunda kala-
caklarından duydukları 
endişeyi dile getirdi.
Musevi toplumunu tem-

sil eden Şalom Derneği 
de ülkede Nazi sembol-
leri ve Yahudi düşmanı 
nefret söylemi kullanıldı-
ğını bildirdi.
Başmüftülük, Müslü-

manların örneğin, kasım 
ayında Sofya'daki Türkiye 
Büyükelçiliği binası önün-
de Türkiye'nin parlamen-
to seçimlerine müdahale 
ettiği iddiasına karşı dü-

zenlenen ve katılımcıların 
"Türklere Ölüm" slogan-
ları attığı bir protestodaki 
gibi periyodik olarak nef-
ret söylemine maruz kal-
dığını söyledi. Başmüf-
tülük ayrıca ocak ayında 
Plovdiv (Filibe) şehrindeki 
bir camiye gamalı haç ve 
Kazanlık'taki bir camiye 
sprey boya ile müstehcen 
resimlerin çizildiği vaka-
lar gibi İslam dini yapıları-
na hakaret içeren grafitler 
çizilen birkaç vakayı da 
bildirdi.
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Ruse Mirza Said Paşa Camii’nde 
yeni bir çocuk oyun alanı açıldı

Mayıs sonu itibaren Ruse (Rusçuk) Mirza Said Paşa 
Caminide yeni bir çocuk oyun alanı 4-6 yaş arasındaki 
minikleri ağırlıyor. Tüm çocuklar için tamamen ücretsiz 
olarak hizmete açık olan çocuk oyun alanında yapılan 
dersler sırasında onlarla Vaize Bayriye Ahmedova il-
gilenir.

“Hacı Mahmure Şener” adı verilen çocuk oyun ala-
nının resmi açılış töreninin konukları arasında Bulga-
ristan Başmüftülüğü Yüksek İslam Şurası Başkanı Ve-
dat Ahmet, Ruse Bölge Müftüsü Yücel Hüsnü, Ruse 
İlahiyat Lisesi Müdürü Tuncay Şerif, sponsorun oğlu 
Tuncay Şerif, Türkiye'den gelen konuklar, veliler ve 
bölgeden çocuklar yer aldı.

Vedat Ahmet, yaptığı selamlama konuşmasında okul 
öncesi İslami eğitimin, Başmüftülüğün gelecekte ge-

liştireceği ve teşvik edeceği eğitim biçimlerinden biri 
olduğunu, çünkü bunun toplumun geleceğine yapılan 
bir yatırım olduğunu söyledi.

Hazır bulunanları selamlayan Bölge Müftüsü, Tuna 
Nehri kıyısındaki şehrin çocuklarının oyunlar ve yaş-
larına uygun hazırlanan özel bir program aracılığıyla 
İslam'ın erdemleri hakkında daha fazla şey öğreneceği 
çocuk oyun alanı kurulmasına katkıda bulunan herkese 
teşekkür etti.

İlahiyat Lisesi Müdürü, konuşmasında İslam'da temel 
bir değer olarak eğitimden bahsetti. Beşikten mezara 
kadar ilim peşinde koşmamızı emreden hadisi hatırlattı.

Destekleriyle çocuk oyun alanının açılışı yapılan 
sponsorlar adına Serkan Şener, memleketinin kalkın-
masına yaptığı katkılardan dolayı gurur duyduğunu 
söyledi. Şener, “Bulgaristan göçmenleri olarak bizler 
için annemin memleketinden dostlarımız arasında ol-
mak gurur verici. Kökenlerimiz ortak olan insanlara 
yardım etmek zorunda hissediyorum kendimi” dedi.

Resmi açılışın ardından konuklar Semercievo (Se-
merci) köyünde düzenlenen hatim programına katıldı.

Köyde yıl boyunca devam eden Kur’an Kursu’na gi-
den üç kadının ilk kez Kuran-ı Kerim'i hatim etmesin-
den dolayı düzenlenen program yaklaşık 150 kişiyi bir 
araya getirdi.

Programa daha önce Kur’an-ı hatim eden çocuklar 
da katıldı.

Hatim programı, selamet için dua ve hediye takdimi 
ile sona erdi.

Büyükelçi Sekizkök: Bulgaristan ve Türkiye, yeşil ekonomiye 
geçişte AB’nin üretim üssü olma potansiyeline sahiptir

Türkiye'nin Sofya Bü-
yükelçisi Aylin Sekizkök, 
Bansko'da ilk kez düzen-
lenen "Yeşil Ekonomiye 
Geçişte Sürdürülebilir 
Ticaret ve Ekonomik İş 
Birliği Fırsatları" tema-
sıyla Türkiye-Bulgaristan 
Ekonomi Forumu'nun açı-
lışında yaptığı konuşma-
da, “Bulgaristan ve Türki-
ye, yeni yeşil ekonomiye 
geçiş döneminde AB’nin 
üretim üssü olma potan-
siyeline sahiptir ” diye 
kaydetti.

Sekizkök’ün ifadesine 
göre, Türkiye'nin güç-
lü üretim tecrübesi ve 
yetenekleri, sahip oldu-
ğu iş gücü potansiyeli, 
Bulgar istan'ın Avrupa 
Birliği (AB) üyeliği, lojistik 
avantajları ve karlı yatırım 
fırsatları bu fırsatı sun-
maktadır. Büyükelçi, “Ye-
şil ekonomi programı ve 
AB'nin Yeşil Anlaşması’nı 
örnek alarak, her iki ülke-
nin özel sektörünün yeni 
iş modelleri ve dinamik 
temsilcilerini yaratmanın 
zamanı geldi” diye işaret 
etti.

Sekizkök, toplantının 
zamanı ve konusunun 
özellikle uygun olduğunu 

ve dünya ekonomisinin iki 
aktif parçası olarak Türki-
ye ve Bulgaristan'ın yeşil 
ekonomik dönüşümün, 
yeşil ekonominin gerekli-
liklerine ayak uydurması 
gerektiğini söyledi. Büyü-
kelçi, Ukrayna'da yaşanan 
olaylardan sonra yeni bir 
sayfa açan küresel ener-
ji mimarisinin yeniden 
tasarlanma sürecinde 
yenilenebilir enerji kay-
naklarının gündemin ilk 
sıralarında yer alacağına 
dikkat çekti.

Bu yeni değişim dina-
mikleri çerçevesinde Bul-
garistan ile ikili ekonomik 
ilişkilerin değerlendirilme-

si gerektiğini de sözlerine 
ekleyen Sekizkök, ülkenin 
ticaret açısından ve Avru-
pa Yeşil Mutabakatı Yatı-
rım Planı bağlamında da 
en önemli ortaklardan biri 
olduğuna işaret etti.

Büyükelçi, “İhracatımı-
zın yüzde 31'ini karayolu 
taşımacılığı ile gerçekleş-
tirdiğimiz, yüzde 40'tan 
fazlasını AB ülkelerine 
yaptığımız ve her geçen 
gün artan ihracat hacmi-
miz göz önüne alındığın-
da Bulgaristan ile Türkiye 
arasındaki ticari ve ekono-
mik ilişkilerin can damarı 
olan sınır kapılarımızdan 
bahsetmeden geçeme-

yeceğim” dedi. Se-
kizkök, “Ciddi bir 
trafik sıkışıklığının 
yaşandığı ve tırla-
rın 170 saate kadar 
beklediği Kapıkule-
Kapitan Andreevo 
Sınır Kapısı’ndaki 
sorunu Bulgaristan 
hükümetiyle birlik-
te çözdük. Bu anın 
üstesinden geldik, 
ama bu bizi yanılt-
mamalı, çünkü ku-
rumsal ve yapısal 
kararlar alınmazsa, 
ne yazık ki günle-

rimizi, hatta gecelerimizi 
gündelik kriz durumlarına 
bir çözüm yolu ve çare 
aramakla geçirmeye de-
vam edeceğiz” diye be-
lirtti.

Bansko'daki Türkiye-
Bulgaristan Ekonomik Fo-
rumu, Bulgar-Türk Ticaret 
ve Sanayi Odası (BULTİ-
ŞAD), Türkiye Cumhuri-
yeti Sofya Büyükelçiliği, 
Bulgaristan Ticaret ve 
Sanayi Odası, Bulgaris-
tan Yatırım Ajansı, Bul-
garistan Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri Teşvik 
Yürütme Ajansı tarafın-
dan organize edildi.  AA 
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Cumhurbaşkanı Radev: Dijital altyapının 
geliştirilmesi yatırımcıları teşvik edecek

Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev, Cumhurbaşkanlı-
ğı Konutu’nda Üç Deniz 
Girişimi Yatırım Fonu’nun 
yatırım danışmanı olan 
Amber Infrastructure 
Group ile yeşil enerjiy-
le çalışan enerji verimli 
veri merkezleri oluştur-
mak için çalışan Estonya 
şirketi Greenergy Data 
Centers'ın temsilcileriyle 
bir araya geldiği toplantı-
da, “Son yıllarda Bulgaris-
tan, giderek daha da fazla 
bilgi teknolojisinin gelişti-
rilmesi için bölgesel bir 
merkez haline geliyor ve 
bu sektörü daha da geliş-
tirme azmine sahiptir. Ül-
kemizde dijital altyapının 
yaygınlaşması ve şirket-
ler tarafından kullanılmak 
üzere veri merkezlerinin 
oluşturulması yatırımcılar 
için yeni teşvikler yarata-
cak ve iş ortamını nitelik-
sel olarak değiştirecek” 
diye kaydetti.

Top lan t ı ya  Ya t ı r ım 
Fonu'nun hissedarları ara-
sında yer alan Bulgaristan 
Kalkınma Bankası temsil-
cileri de katıldı.

Amber ve Greenergy 
Data Centers temsilci-

leri, Üç Deniz Fonun-
dan sağlanan fonlarla 
Bulgaristan'da iki dijital 
merkez inşa etmek için 
imzalanan niyet mektu-
bunu Devlet Başkanına 
tanıttı. Onlar, “Yatırım pro-

jelerini hayata geçirmeyi 
planlayan şirketler için bir 
bölgedeki veri merkezle-
rindeki güvenilir, hızlı ve 
güvenli bilgiye erişim sağ-
lamak çok önemlidir” diye 
vurguladı.

Radev, “Dijitalleşme, 
bilim, eğitim, teknoloji ve 
inovasyon alanlarındaki 
bağlantı projeleri, Orta ve 
Doğu Avrupa'daki bağla-
nırlılığı güçlendirme, yatı-
rım harcamasını hızla te-
lafi etme ve yeni, yüksek 
katma değerli işler yarat-
ma potansiyeline sahip-
tir” dedi. Cumhurbaşkanı, 
bu alanlardaki projelerin, 
girişimin ev sahipliği sıra-
sında Bulgaristan'ın "Üç 
Deniz" hedeflerine dahil 
ettiği bir öncelik olduğunu 
hatırlattı.

D e v l e t  B a ş k a n ı , 
Bulgaristan'ın özellikle 
bilgi teknolojisi alanında 

daha fazla ve daha iyi ya-
bancı yatırımcı çekmek 
için sahip olduğu avantaj-
lardan yararlanma zama-
nının geldiğini de hatırlat-
tı. Radev, Bulgar fintech 
şirketlerinin başarılarını, 
ülkemizdeki uluslararası 
banka ve şirketlerin faa-
liyetlerini yönetmek için 
merkezlerin açılmasını, 
Sofya’da yeni açılan Bilgi-
sayar Bilimi, Yapay Zeka 
ve Teknoloji Enstitüsü’nü 
(INSAIT) ve dünyanın dört 
bir yanından kanıtlanmış 
uzmanları çeken hızla 
büyüyen bilgi teknolojisi 
alanını vurguladı.
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Başmüftü Dr. Haci, aşırıcılıkla mücadele 
hakkında uluslararası bir konferansa katıldı

Başmüftü Dr. Mustafa 
Haci, Kahire'de düzenle-
nen "Dini Aşırıcılık: En-
telektüel Ön Koşullar ve 
Karşı Stratejiler" konulu 
uluslararası bir konferan-
sa katıldı.

Mısır'ın başkentindeki 
forum, yeni girişimler ve 
deneyimlerin paylaşılma-
sı yoluyla en savunmasız 
topluluklara ulaşmak için 
dünyanın dört bir yanın-
dan aşırılıkla mücadele 
konusunda uzmanları bir 
araya getiren önde gelen 
etkinliklerden biri olarak 
kabul ediliyor.

Konferansın ana mesa-
jı, aşırılıkçılıkla mücadele 
için bilimsel ve entelek-
tüel girişimlerin devreye 
alınması, geliştirilmesinin 
yanı sıra araştırma ku-
rumları ve konuyla ilgili 
uzmanlar arasındaki iş 

birliği ve koordinasyonun 
güçlendirilmesi ihtiyacıy-
dı.

Dr. Haci, konferansta 
yaptığı konuşmada, “Te-
rörün dini olmaz. Bu yüz-
den teröristler hem Müs-
lüman hem de gayrimüs-
lim olabilir. Terörizmin ne-
denleri her zaman siyasi 
olmuştur, dini değil. İslam, 

geldikten sonra insanları 
cehaletten kurtardığı gibi 
insanlığı da şerden ve te-
rörden kurtarma gücüne 
sahiptir” diye kaydetti.

Başmüftülük temsilcile-
ri, konferansa 45'ten fazla 
ülke temsilcisiyle birlikte 
katıldı.

Kah i re 'dek i  fo ruma 
ABD, Almanya, İtalya, 

Hindistan, Polonya, Sin-
gapur, Fas, Tunus ve 
Cezayir'den devlet adam-
ları, araştırmacılar, bilim 
insanları ve akademisyen-
ler katıldı.

Konuklar ve konuşma-
cılar arasında Mısır Baş-
müftüsü ve Dünya Fetva 
Kurumları Genel Sekre-
teri Şevki Allam, Vakıflar 
Bakanı Dr. Muhammed 
Muhtar Gomaa, Adalet 
Bakanı Omar Marwan, 
Cumhurbaşkanlığı Din 
İşleri Müsteşarı Osama 
Al-Ajari, Din İşleri Komis-
yonu Başkanı Ali Juma, 
Birleşmiş Milletler Te-
rörle Mücadele Merkezi 
(UNCCT) ve Terörle Mü-
cadele Ofisi Müdürü Dr. 
Jehangir Khan, Ortadoğu, 
Afrika ve Balkan ülkelerin-
den başmüftüler yer aldı.

Asgari emekli maaşı 467 
levaya yükseltilecek

Hükümet tarafından kabine toplantısında onay-
lanan 2022 Devlet Sosyal Güvenlik Sistemi Büt-
çe Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin kanun 
tasarısına göre, hizmet süresi ve yaş için asgari 
emekli maaşı tutarı temmuz ayından itibaren 467 
levaya yükseltilecek ve bu miktar, şimdiki 370 leva 
tutarından %26,2 daha fazla olacak. Aynı tarihten 
itibaren azami emekli maaşı tutarı 1500 levadan 
2000 levaya yükseltilecek ve bu da %33.3'lük bir 
artış olacağını gösterir.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 31 
Aralık tarihine kadar bağlanan tüm emeklilik ma-
aşları %10 oranında zamlanacak. Artan tutara, 
60 leva tutarındaki Covid-19 destek ödemesi ile 

Aralık 2021'deki emeklilik geliri ile Ocak 2022'deki 
emeklilik geliri arasındaki farkı tutarları da eklene-
cek. 60 leva ek ödeme, 1 Ocak - 30 Haziran 2022 
tarihleri arasında ve 1 Temmuz'dan sonra bağla-
nacak olan sigortalı emekli maaşlarının miktarına 
da eklenecek.

Kanun tasarısıyla 1 Ekim'de yürürlüğe girme-
si planlanan emeklilik politikasında değişiklikler 
önerilmektedir. Bu tarihten itibaren azami emek-
li maaşının %70 oranında artarak 2000 levadan 
3400 levaya ulaşması bekleniyor. 2021'in sonuna 
kadar bağlanan sigortalı emekli maaşları ekimden 
itibaren yeniden hesaplanacak. Emekli maaşı bağ-
landıktan sonraki her yıl için tutarı, hangi göster-
genin daha fazla arttığına bağlı olarak, ülke için 
ortalama sigorta gelirindeki artışa veya bir önceki 
yılın enflasyon oranına eşit bir yüzde oranı ile gün-
cellenecek. 30 Eylül 2022 tarihi itibariyle yeniden 
hesaplanan emekli maaşı ile tutarının eşit olma-
ması durumunda emeklilerin daha yüksek ve daha 
avantajlı tutarda olanını alması öngörülmektedir.

Kırcaalili milli boksörümüz Ergünal Sabri, Avrupa ikincisi oldu
İki kere Avrupa boks 

şampiyonu olan Kırca-
ali Arda Boks Spor Ku-
lübü boksörü Ergünal 
Sabri, Ermenistan’ın 
başkenti Yerevan’da dü-
zenlenen Avrupa Boks 
Şampiyonasında 48 kg 
altı kategorisinde ikinci-
liği elde ederek gümüş 
madalyanın sahibi oldu.
21 yaşındaki Ogi laka-

bıyla bilinen milli spor-

cumuz, final karşılaş-
mada çok iyi bir perfor-
mans sergiledi, ancak 
neticede Gürcistan’dan 
Sahil Allahverdiyev’e 
1:4 mağlup olarak ikin-
ciliği elde etti.   
Böylece Bulgaristan, 

Yerevan’da düzenlenen 
Avrupa Boks Şampiyo-
nasında üç madalya ka-
zandı. Ergünal Sabri’nin 
kazandığı gümüş ma-

dalyadan başka 54 kg 
kategorisinde Daniel 
Asenov ve 57 kg kate-
gorisinde Havier İbani-

es birer bronz 
madalya sa-
hibi oldular. 
39 ü lkeden 
top lam 219 
b o k s ç u n u n 
mücadele etti-
ği şampiyona-
da Bulgaristan 

kazandığı madalyalarla 
8.sıraya yerleşti.
          Kırcaali Haber
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Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği Konutu’nda 
Restore Edilen Atatürk Odası Açıldı

Mustafa Kemal Paşa'nın askeri 
ataşe olarak 1913-1915 yılların-
da Sofya'da görev yaptığı ma-
kam odası restorasyon sonrası 
6 Haziran 2022 Pazartesi günü 
Türkiye Cumhuriyeti'nin Sofya 
Büyükelçiliği konutunda düzen-
lenen açılış töreni ile ziyarete 

açıldı. Etkinliğin ev sahibi Bü-
yükelçi Aylin Sekizkök idi.

Restore  ed i len Atatürk 
Odası’nın yanı sıra Mustafa Ke-
mal Paşa'nın askeri ataşe ola-
rak görev yaptığı döneme ait 20 
adet belgenin örneklerinin kalıcı 
olarak Atatürk Odası’nda sergi-

leneceği bir sergi de açıldı.  
Açılış törenine katılan resmi 

konuklar arasında Bulgaristan 
Meclis Başkan Yardımcısı Kris-
tian Vigenin, Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Genel Başkanı 
Mustafa Karadayı ve Devlet Ar-
şivler Ajansı Başkanı Doç. Dr. 

Mihail Gruev yer aldılar.
Büyükelçi Sekizkök, açılış 

töreninde yaptığı konuşma-
da, “Biz büyükelçiler için bu 
ayrıcalığın en önemli unsuru, 
Türklerin Atası ve Cumhuriye-
timizin kurucusunun bulundu-
ğumuz bu binada askeri ataşe 
olarak görev yapmış olmasıdır” 
diye konuştu ve bu ayrıcalığın 
büyük bir sorumluluk getirdiği-
ne ve bu mekanın tarihi bir yer 
olduğuna dikkat çekti.
Binanın ve özellikle Atatürk 

Odası’nın bakım ve korunma-

sının aslında Sofya'daki Türki-
ye büyükelçilerinin en önemli 
görevlerinden biri olduğuna 
dikkat çeken Sekizkök, göre-
ve başladığından beri mesai 
arkadaşlarıyla birlikte bu tarihi 
şahsiyetin entelektüel dünyası-
nı ve Bulgaristan-Türkiye ilişki-
lerine ve dostluğuna katkısını 
gösterecek şekilde bu odanın 
nasıl restore edilebileceğini dü-
şündüklerini sözlerine ekledi. 
Büyükelçi, Atatürk’ün Sofya'da 
görev yaptığı dönemde yazdığı 
çok sayıda raporun örnekleri-
nin sergilenmesine karar veril-
diğini de belirtti.
Doç. Dr. Mihail Gruev, Mus-

tafa Kemal Atatürk'ün hatırası-
nın kaybolmamasının özellikle 
önemli olduğunu vurguladı. 
Devlet Arşivler Ajansı Başkanı, 
Atatürk’ün iki halk arasındaki, 

iki kültür arasındaki en dikkate 
değer bağlantı olduğuna inan-
dığını ve onun şüphesiz hem 
Türklere hem de Bulgarlara 
ilham veren bir şahsiyet oldu-
ğunu sözlerine ekledi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin ku-

rucusu ve ilk Cumhurbaşkanı 
Mustafa Kemal Atatürk (1881-
1938), 27 Ekim 1913'ten 2 
Şubat 1915'e kadar Sofya'da 
askeri ataşe olarak görev 
yaptı. O dönem Osmanlı 
İmparatorluğu'nun temsilci-
lik binası olarak kullanılan 

bugünkü Büyükelçilik Resmi 
Konutu’nda yer alan bir oda 
Atatürk’ün hatırasına saygı 
göstermek için "Atatürk Odası” 
olarak muhafaza ediliyor.
2021 yılında Büyükelçilik, 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Ar-
şivleri Başkanlığı ile iş birliği 
içerisinde ve Çanakkale Tica-
ret ve Sanayi Odası'nın deste-
ğiyle Atatürk'ün Sofya'da görev 
yaptığı sırada kaleme aldığı 
100 adet rapor ve o döneme 
ait resmi yazışmalar arasın-
dan seçilen 20 belgenin ör-
neklerinin kalıcı olarak Atatürk 
Odası’nda sergilenmesi üzere 
bir sergi oluşturmak amacıy-
la restorasyon çalışmalarına 
başladı. Bu proje üzerindeki 
çalışmalar Mayıs 2022'de ta-
mamlandı.
                     Kırcaali Haber

Savcılık 38 Yıl Sonra Bulgarlaştırma 
Süreci Davasına Son Verdi 

Desebg’nin verdiği bilgilere 
göre, savcılık, 1980'lerin orta-
sında başlayan sözümona “Soya 
Dönüş Süreci” olarak adlandırı-
lan Bulgarlaştırma sürecini yü-
rütmekten sorumlu olan Bulgar 
Komünist Partisi'nin (BKP) tepe-
sindeki suçlu yetkililer aleyhine 
açılan ceza davasını düşürdü.

31 Mayıs 2022'de Sofya Bölge 
Askeri Savcılığı cezai takibatın 
sonlandırılmasına ilişkin bir ka-
rarname çıkardı. 

Yayınlanan kararnameden 
fesih sebebinin 1986-1990 yıl-
ları arasında görev yapan eski 
komünist başbakan Georgi 
Atanasov'un bu yıl mart ayında 
ölümü olduğu anlaşılıyor.

Atanasov, 1991 başlarında sav-
cılık tarafından açılan bu davada 
yargılanan hayattaki son sanıktı.

Onun dışında komünist totaliter 
rejimin çöküşünden sonra baş-
latılan soruşturma kapsamında 
BKP eski Genel Sekreteri To-
dor Jivkov, dönemin Dışişleri 
Bakanı Petır Mladenov, İçişleri 
Bakanı Dimitır Stoyanov ve eski 
BKP Politbüro Üyesi Penço Ku-

badinski hakkında suç duyuru-
sunda bulunuldu. Onların hepsi 
Bulgarlaştırma sürecinin yürütül-
mesinden doğrudan sorumludur. 

Kubad insk i 'n i n  19 9 5 ’ te , 
Jivkov'un 1998'de, Stoyanov'un 
1999'da ve Mladenov'un 2000'de 
ölümlerinden sonra haklarındaki 
suçlamalar düşürüldü.

Böylece Cumhuriyet Savcılığı 
soruşturmanın başlamasından 
30 yıl sonra davaya son vererek 
Bulgarlaştırma süreci, yargının 
mağdurların gördüğü zararları 
telafi etme ve adaleti yerine ge-
tirme gücünü ve iradesini bula-
madığı komünist rejimin suçları 
listesine giriyor. 

Savcılık, otuz yıldır rejim tara-
fından yargılanmadan ve mah-
kum edilmeden Tuna Nehri 
üzerindeki Persin Adası'ndaki 

Belene toplama kampına 
sürülen yaklaşık 450 kur-
banın ifadesini alamadı. 

1990'ların başında sav-
cılık bir kez davayı mah-
kemeye taşıdı, ancak 
iddianame Belene top-
lama kampından geçen 
Türk kökenli Bulgaristan 
vatandaşlarının tanık 
sorgularının yapılması ta-
limatıyla geri iade edildi.
Savcılığın kararname-

sinden savcılığın Türkiye'ye ka-
lıcı olarak yerleşen yaklaşık 100 
Belene mağdurunu bulamadığı 
anlaşılıyor. 

Bu nedenle, savcılık, BKP’nin 
totaliter yönetimi döneminde 
işlenen diğer suçlara ilişkin da-
valarda olduğu gibi, örneğin za-
manaşımı süresinin sona erme-
sini değil de uygun bir gerekçe 
olarak davayı sona erdirmek için 
Georgi Atanasov'un ölümünü 
bekledi.


