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Ahmet Doğan: “Balkan tarihini ortak yorumlamak gerekiyor”
Hak ve Özgürlükler Ha-

reketi (HÖH)Genel Baş-
kanı Dr. Ahmet Doğan 
Kırcaali’de düzenlenen 
HÖH Kırcaali İl Teşkilatı-
nın Olağan Konferansına 
katıldı. Lider,  ulusal çap-
ta geniş yankı uyandıran 
Kırcaali Meclisinin Gene-
ral Vasil Delov’a “Onursal 
Hemşehrilik” unvanı ve-
rilmesi önerisini reddet-
mesini şöyle yorumladı: 
“Delov meselesi Kırcaali 
ve Balkan Savaşı ile ilgili 
belki de en karışık me-
sele. Belki de bu mesele 
hakkında seminer yapa-
rak, Balkan ülkelerine iliş-
kin tarihi ortak yorumla-
mak gerektiği hususunda 
bilgilenmemiz gerekiyor. 
Ortak yorumlamak için 
sadece siyasi amaçla-
rın değil, komşu ülkenin 

farklı oluşu, problemleri 
de göz önünde bulundu-
rulmalı. Belirli bir askeri 

olayın kurallaştırılması 
insani boyutlarının da da-
hil edilmesini gerektiriyor, 

çünkü her savaşta büyük 
acılar yaşanır ve bu ge-
niş halk kitlesini kapsar. 

Bu mesele çok derin ve 
devlete karşı dürüst olun-
masından başka, hala 
Balkan Savaşının deh-
şetinin doğurduğu kapan-

maz yaraları hafızasında 
taşıyan insanlara karşı da 
dürüst olunmasına deği-
niyor. Kırcaali Meclisinde-
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Bahri Ömer, dördüncü dönem HÖH 
Kırcaali İl Teşkilatı Başkanı seçildi

Cebel Belediye Baş-
kanı Bahri Ömer, dör-
düncü dönem Hak ve 
Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Kırcaali İl Teş-
kilatı Başkanı seçildi. 
O, bu göreve aday tek 
kişiydi. Sayın Ömer, 
HÖH 8. Olağan Kırcaali 
İl Teşkilatı Konferansı sı-
rasında yapılan oylama-
da partinin yedi beledi-
ye teşkilatından katılan 

464 delegenin desteğini 
aldı. 
Konferansta HÖH Ge-

nel Başkanı Ahmet Do-
ğan, Başkan Yardımcısı 
Lütfi Mestan, milletve-
killeri Remzi Osman, 
Necmi Ali, Ünal Tasim 
ve Petya Paeva, HÖH 
Merkez Yürütme Kurulu 
Sekreteri Mustafa Kara-

Bulgaristan Türklerinin 
zorlukları sürüyor

Bulgaristan’dan 1989 yılında dönemin Devlet Başkanı 
Jivkov’un isim değiştirme baskısı nedeniyle 350 bin 
Türk Türkiye’ye göç etmişti. Aradan 23 yıl geçmesine 
ve Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’ne (AB) 2007’de tam 
üye olmasına rağmen değişen ne oldu? Bulgaristan 
Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı, eğitimden tanınmaya 
pek çok sorunlarının yerli yerinde durduğunu ifade etti. 
Mekke-i Mükerreme’de Yeni Mesaj’a konuşan Mustafa 
Hacı, Bulgaristan’da yaklaşık 2 milyon Türk yaşadığını 

ifade ederek, “Bulgaristan devleti çok düşük bir rakam 
gösteriyor ve yaklaşık 600 – 700 bin civarında Müs-
lüman olduğu görüşünü savunuyor” dedi. Bulgaristan 
Müslümanlarının temel sorununun “tanınma” olduğuna 
işaret eden Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, şunları söy-
ledi: “Sayımızın kabulü noktasında sorun yaşıyoruz. 
Çok sayıda Bulgar vatandaşı ‘Biz Müslüman’ız diyor’ 
ama Bulgaristan devleti bunları kabul etmiyor. Bazıla-
rı Çingenece, bazıları ise Türkçe konuşan ama “Biz 
Türk’üz” diyen Çingeneleri, Bulgar devleti Müslüman 
olarak kabul etmek istemiyor. Elbette ki eğitim prob-
lemi mevcuttur. Bulgaristan’da toplam 600 öğrencinin 
eğitim gördüğü 3 tane imam hatip lisesi, 60 öğrenci-
nin eğitim aldığı bir tane Yüksek İslam Enstitüsü bu-
lunuyor. İmam Hatip liseleri mezunlarının diplomaları 
tanınıyor. Gerek yurt içinde, gerekse de yurtdışında 

Devamı 3’de

Devamı 4’de

Devamı 4’de

Bakan Günay: Taşınabilir kültür 
varlıkları iade edilecek
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 'Türkiye;ye 

iki güzel haberle döneceğim. Sofya ve İstanbul'da 
karşılıklı kültür merkezleri açılıyor. Nihayet, kaçakçılık 
yoluyla çıkartıldığı belirlenmiş taşınabilir kültür varlıkları 
Türkiye'ye iade edilecek' dedi.
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TURAN CEMİYETİ
Turan Cemiyeti adının aksine, 

siyasi amacı olmayıp, temsil 
ettiği Türk toplumunu sosyal, 
bedensel, ruhsal ve kültürel 

açıdan; uluslar arası anlaşma-
ların da sağladığı haklar çer-
çevesinde, geliştirmeyi amaç 
edinen Kemalist bir dernektir. 
Hal böyle olunca Bulgaristan’da 
Atatürk ilkelerinin, yeni rejimin 
en ateşli savunucuları da onlar 
olur. Türkiye’yi çok yakından 
takip edip buradaki gelişmele-
ri, devrimleri Bulgaristan’da da 
hayata geçirirler. Türkiye’deki 
gel işmeler i  günü gününe 
Bulgaristan’daki Türk toplumu-
na aktarırlar. Kısaca Türkiye ile 
yatıp Türkiye ile kalkarlar.  Bu 
nedenledir ki, dernek üyeleri 
için kabul edilen üniformada, 
Türkiye’de olduğu gibi şapka 
vardır. İç ve dış olmak üzere 
iki bölümden meydana gelen 
üniformanın iç kısmı kızlarda, 
beyaz gömlek, lacivert etek ve 
beyaz çoraptan; erkekler de ise, 
yeşil şeritli beyaz fanila, siyah 
pantolon ile bele takılan yeşilli 
beyazlı bir kuşaktan oluşur.

İki kutup arasındaki çatışma 
1928 yılından itibaren yeni bir 
boyut kazanır. Turan Dernekleri 
ve Türk Öğretmenler Birliği’nin, 
1928-1929 eğitim yılında öğ-
renimi, Türkiye ile aynı anda 
yeni harflerle yapma kararı 
alması ve tutucuların sözcüsü 
durumundaki İntibah dışında 
bütün Türk basınının aşamalı 
olarak yeni harflerle çıkmaya 
başlaması,  hilafet yanlılarının 
çok büyük tepkisini çeker. 31 
Ekim-3 Kasım 1929 tarihlerinde 

Türk azınlık tarafından Sofya’da 
toplanan Milli Kongre  ve bu 
kongrede alınan kararlar ise her 
şeyin tuzu biberi olur. Kıyamet 
kopar. Hilafet yanlıları hop otu-
rup hop kalkar. Yaşanan, ancak 
iki taraftan birinin yok olmasıy-
la son bulacak kanlı ve kirli bir 
savaştır.

Saldırılar 1930 yılının ba-
şında Rodoplar bölgesinde; 
Kırcaali’de cana yönelir. Akdere 
köyünden Pehlivanoğlu, Ocak 
ayında, gerçekleşen silahlı bir 
saldırı sonucu yaşamını yitirir. 
Şubat ayında ise Cebiroğulları 
nahiyesi müdürü Hasan efendi  
gün ortasında katledilir. Amaç 
gözdağı vermek ve yüreklere 
korku salarak göçe zorlamak ve 
bu yolla Türk sorununu kökten 
çözmektir. 

İşlenen cinayetler, gerçekleş-
tirilen saldırılar Kemalizm yan-
lısı Türklerde beklenilenin tam 
tersi sonuçlar doğurur. Korku 
duymak ya da kaçmak bir yana 
davalarına daha sıkı sarılır-
lar. Yapılan saldırı ve öldürme 
olayları onların mücadele ruhu-
nu ateşlemekten başka bir işe 
yaramamıştır. Öyle ki, 1931-32 
yılları, Bulgar faşist grupların 
cana yönelik saldırılarına ve 
hilafet yanlılarının tüm baskı ve 
karalamalarına rağmen Turan’ın 
gelişme dönemi olmuştur. Bir-
çok yerlerde şubeler açılmış, 
bazı yerlerde köylere bile ula-
şılmıştır. Amacı Bulgaristan 
Türklerinin, Kemalist ülkü doğ-
rultusunda sosyal ve kültürel 
gelişimini sağlamak olan dernek 
bunun için çeşitli araçlar geliştir-
miştir. Kütüphaneler ve okuma 
salonları açmış, gazeteler çıkar-
mıştır. Kısaca Turan Cemiyeti,   
kapatıldığı tarih olan 1934’te 
95 şubesi ve 5 bin kadar aktif 
üyesiyle, çok başarılı ve aktif 
bir organizasyondur. Derneğin 
bu başarıya ulaşmasında Türk-
çe gazetelerin çok büyük rolü 
vardır. Özellikle de Kırcaali’de 
çıkan Özdilek, Vidin’de çıkan 
İstikbal, Razgrad’da çıkan Ka-
radeniz gazetelerinin…

Kemalist Türk derneklerinin 
yükselişe geçtiği 1931 yılında 

Bulgaristan’da önemli bir deği-
şiklik daha yaşanır. 21 Haziran 
1931’de yapılan genel seçim-
lerde, Türklerin de desteklediği 
Naroden Blok yani Milli Blok 
seçimi kazanır. Fakat verilen 
onca söze rağmen, Milli Blok’un 
Türklerin sorunlarına yaklaşım 
konusunda, Demokratik Bir-
liği hükümetinden hiçbir farkı 
yoktur. Dahası Türklere karşı 
daha da katıdırlar. Eski ayrımcı 
ve baskıcı politikalardan vaz-
geçmek bir yana, başta eğitim 
olmak üzere, bunları daha da 
ağırlaştırarak sürdürürler. Bu 
durum Rehber gazetesinde 
“Milli Blok hükümeti, program 
ve intihap (seçim) agitasyala-
rında (çalışmalarında) bize bol 

bol vaatler yapmış ve yapmak-
ta devam ediyorsa da,’İzgovor’  
devrinde şikayet ettiğimiz hak-
sız ve kanunsuz hadiseler ve 
fuzuli hareketler bugün birkaç 
kat daha artmış, ’İzgovor’ ida-
resinde kapanmış ve yine aynı 
idare tarafından açılmaları için 
emir verilmiş olan mektepler, 
bugün kapalı kaldıktam maa-
da, yeniden birçok mektepler 
kapanmış, tedrisat programları 
sıkıştırılmış, birçok yerlerde tek 
Bulgarsız, halis Türk köylerinin 
mektepleri halkın feryat ve is-
timdatlarına rağmen hala resmi, 
milli mektep olarak idare olun-

makta, bu suretle kanuni esasi 
ve maarif kanunlarının verdiği 
sarih haklarımız ayaklar altında 
çiğnenmektedir.” şeklinde  dile 
getirilir.

Kemalist derneklerin örgütlen-
me ve toplumsal taban oluştur-
ma konusundaki başarıları, tüm 
dikkatlerin, üzerlerine toplan-
masına yol açar. Hilafet yanlıla-
rının ve Bulgar faşist grupların 
saldırıları artar. 1933 yılından 
itibaren Kemalist ve hilafet yan-
lısı gruplar arasındaki çatışma 
uzlaşmaz bir noktaya varır. İpler 
tamamen kopar. 

Sofya gelişmeleri dikkatle ve 
kuşkuyla izler. Bu kuşku, hi-
lafet yanlısı baş müftülük ve 
bu ülkeye yerleşmiş bulunan 

150’liklerden bazılarınca sü-
rekli körüklenir. Aslında baştan 
beri olayların içinde olan Sofya 
beklentisi iki tarafın birbirini; 
mümkünse hilafet yanlılarının 
Kemalistleri yok etmesidir. O 
nedenle hilafet yanlılarının ve 
Bulgar faşist gruplarının şika-
yetlerinin Sofya’nın kuşkularını 
körüklemesi gibi bir şeyin olma-
ması gerek. Bu şikâyetler olsa 
olsa olaylara uygun bir zaman-
da müdahale etme şansını ve 
uluslar arası hukuk karşısında 
haklı olma olanağını vermek-
tedir. Neyse! Hilafet yanlıları-
nın ve Bulgar faşist gruplarının 

şikâyetleri ve suçlamaları ara-
lıksız devam eder. 

Trakya örgütü,  Turan’ı, 
Bulgaristan’ı bölüp parçalama-
yı amaçlayan Kemalist bir ör-
güt olduğunu ileri sürer. Trak-
ya örgütünün gösterdiği hedef 
Kırcaali’dir. Baş Müftü Hüseyin 
Hüsnü suçlama konusunda hiç 
Bulgar faşist gruplardan geri ka-
lır mı? O da Turan Cemiyetinin, 
Deliorman’da bir koloni oluştu-
rarak önce bir Türk hükümeti 
kurmak sonra da Türkiye’ye ka-
tılmak istediğini söyler.  Devrim-
ci hareketini boğmak, modern-
leşme çabalarını baltalamak ve 
Türk gençliğini susturmak iste-
yen Baş Müftü Hüseyin Hüsnü, 
suçlamaları bununla da sınırlı 
kalmaz. Türk Devrimini meşa-
lesini Bulgaristan’da yakmak 
isteyen ve bunun mücadelesini 
veren Kemalist gençleri, toplu-
mun en büyük zaafı olan dinsiz-
likle suçlar

Saldırılar dört bir yandan 
gelir. Yine hilafet yanlılarının 
önde gelen simalarından olan 
150’liklerden Osman Nuri ise, 
Turan Cemiyeti’nin Kema-
list yani komünist olduğunu, 
Türkiye’den yönetildiğini, bunun 
da elçilik ve konsolosluklar ara-
cılığıyla yürütüldüğü suçlamala-
rında bulunur. Bütün kavramları 
birbirine karıştıran, belki Avru-
pa ile birlikte Bulgaristan’da da 
yükselişe geçen Nasyonal Sos-
yalizmin, komünizm düşmanlı-
ğından yararlanmak için Kema-
lizmi komünizm ile özdeşleşti-
ren Osman Nuri’nin suçlamaları 
bununla da bitmez. Komünizm 
suçlamasıyla yeterli desteği 
bulamamış olacak ki, Turan 
Cemiyeti’nin ileri gelenlerinden 
bazıların adlarını vererek bunla-
rı,  vatan hainliği ile suçlar. Da-
hası bu insanların, “yabancı bir 
millet (Türk milleti) adına Bulgar 
vatandaşları arasına nifak saç-
tıklarından Müdafaa-i Hükümet 
Kanunu ile takip olunmaları” ge-
rektiğini söyleyerek haklarında 
ne yapılması gerektiği konusun-
da yol da gösterir.  

Metin EDİRNELİ

Devamı gelecek sayıda

Geçen sayıdan devam

Anneler isteklerini Avrupa Parlamentosuna götürüyor
Bulgaristan’da anneler, hü-

kümetin 2013 Bütçesi ile ilgili 
bulundukları talepleri onayla-
mazsa, meseleyi Avrupa Par-
lamentosuna sunmak üzere 
Brüksel’e gidecek bir heyet 
oluşturuyor. 
Bulgaristan’da Çocuklara 

Daha İyi Bakım Sağlamak İçin 
Girişim Komitesi Başkanı Ev-
geniya Todorova, annelerin 
ülke genelinde düzenledikleri 
protestoların devam edeceğini 
söyledi. Ayrıca Brüksel’e Av-
rupa Parlamentosuna gitmek 
için bir heyet oluşturulduğu 
açıkladı. Anneler hükümete 

yönelik   isteklerini orada sa-
vunacaklar.  
Daha önce tüm ülke çapından 

anneler, Mil-
let Meclisine 
daha yüksek 
annelik ücreti, 
çocuk parası 
ve kreş/ana-
okullara tüm 
çocukların ka-
bul edilmesine 
ilişkin istekle-
rini bildirdikleri 
bir deklaras-
yon sundular. 
Gir iş im Ko-

mitesinden aynı deklarasyon 
tüm belediyelere sunulacağı 
bildirildi.                                   
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Bulgaristan’da Türk Basının Canlı Tarihi Dr.İsmail 
Cambazov 65 yıllık gazeteciliğini değerlendirdi

Bulgaristan Milli Radyosunda 
Sevda Dükkancı’nın hazırlayıp, 

sunduğu “Kültür Sanat Edebiyat” 
programında Bulgaristan Türk-
lerinin 1945’lerden günümüze 
en ünlü gazeteci-yazarlarından 
Dr.İsmail Cambazov’u konuk 
etti. Yazarın son kitabı “Bul-
garistan Türk Basını Tarihinde 

Yeni Işık Gazetesi” kitabını ko-
nuşmak istedik, ancak kitaptan 
fazla radyomuzun geçmişi, ilk 
yılları, sosyalist gençliğin he-
yecanı, insanın geçirdiği evre-
ler, Sofya Radyosundan anılar, 
meşhur “Haksever Hasan” tiple-
mesinin neden bu kadar sevildi-
ğini, Kadriye Latifova ile hatıra-
ları, sevilen ses sanatçılardan 
Ulviye Ahmet’in ilk kayıtlarını 
yaparken, okuma- yazması bile 
olmadığını ve 65 yıllık gazete-
cilik tarihiyle ilgili birbirinden 
ilginç hatıralarını paylaştı. Dr. 
İsmail Cambazov, son kitabı-
nın aslında bir nevi Bulgaristan 
Türklerinin tarihi sayılabileceği-
ni aktardı. 

Elli dakikalık programda belki 
çok şeyi ilk defa söylendi. 

“Bulgaristan Türk Basını Tari-
hinde Yeni Işık Gazetesi” 

Bulgaristan Türk Basını Tari-
hinde Yeni Işık Gazetesi, Ya-
zan: Dr. İsmail CAMBAZOV. 
Kitap İstanbul'da yayınlandı. 
488 sayfa. 

Kitabın Önsözü’nden 
Bu kitabı, daha üniversiteyi 

bitirirken çalışmaya başladığım 
“Yeni Işık” gazetesi ile ilgili anı-

larımı anlatmak niyeti ile yazma-
ya başladım. Fakat gerekli bilgi-
leri, belgeleri toplarken gördüm 
ki,Bulgaristan’da Türk basınını 

anlatmadan, “Yeni Işık”ı anlat-
mak imkânsız. Hem de “Yeni 
Işık” sadece benim çalıştığım 

yıllarla sınırlı değil. İşin evveli-
yatı ve sonu var. Ben işi baş-
tan tutmaz isem, anılarım boş-
lukta sallanıp kalacak. Kolları 

sıvamışken, 
Bulgaristan’da 
Türk gazeteci-
liğinin tarihini 
şöyle bir özet-
leyelim, dedim. 
Araştırmala-
rım esnasında, 
Bulgaristan‘da 
Türk basınının 
tarihi ile ilgili 
tek bir kitap 
ç ıkmadığ ını 
gördüm. Bi-
n a e n a l e y h , 
Bulgaristan’da 
yeni nesiller 
kendi öz ba-
sınının zengin 
geçmişini, ta-
rihini bilmiyor-
lar. Türkiye’de 
çıkarılan dört 
- beş derleme, 
inceleme kita-

bından da ha-
berleri yok. Zaten o kitaplar da 
artık sadece kütüphanelerde, 
arşivlerde bulunuyor. 

Bu düşünceler beni Mithat 
Paşa‘nın “Tuna” gazetesinden 
başlayarak günümüze kadar 
Türk gazeteciliğine bir göz at-
maya yöneltti. Büyük araştır-
macı, Bulgaristan Türk gazete-
ciliğinin canlı tarihi olan sayın 

Mehmet Türker Acaroğlu’nun 
değerli derlemsinden yola çıka-
rak, bizim gazeteciliğimizin tari-
hini canlandırmaya çalıştım. 

Anlattığım “Yeni Işık” gazete-
si bir parti, hem de iktidardaki 
Bulgaristan Komünist Partisi‘nin 
gazetesidir. Pek tabii sayfaların-
da partinin iç ve dış siyasetini, 
ekonomik, kültürel, sosyal poli-
tikalarını yansıtacaktır. Haksızı 
haklı, eğriyi doğru göstermeye 
çalışacaktır. 

Şimdi işler düzlüğe çıktıktan, 
demokrasiye geçtikten sonra 
ahkâm kesmek kolay. Bu gaze-
teyi çıkaranları eleştirmek, ayıp-
lamak kolay. Ama, o zamanki 
“Komünist Faşizmi” koşullarına 
dönüp “Yeni Işık”ı o kuşular 
içinde inceleyenler bize hak 
vermesinler olamaz. O zaman 
“Yeni Işık”tan başkasını yapmak 
mümkün değildi. 

Bu kitapta kötülüğe ya da iyili-
ğe örnek gösterdiğim arkadaş-
ları da, eleştirmek, değerlendir-
mek fikrinden uzağım. Okuyu-
cuya, hele de arkamızdan gelen 
nesillere telkin etmek istediğim 
fikir şu: 

İçinde çalıştığımız objektif ve 
subjektif ortam bizi yanılttı. Bir-
çok yanlışlıklar yaptık, günahlar 
işledik. Siz bizim karışık, inişli-
çıkışlı hayatımızdan ibret alınız 
ki, yanlışlıklarımızı tekrarlama-
yasınız. 

       Dr. İsmail CAMBAZOV 

Dr. İsmail CAMBAZOV 

istedikleri üniversiteye gidebili-
yorlar. Bu okullar halkın ilgisi ve 
desteğiyle ayakta durmaktadır. 
Diyanet de, maddi ve manevi 
destek veriyor. Biz de öğretmen 
ve akademisyen sorunu da var. 
Türkiye’den gelen öğretmenler 
ve akademisyenler bu okullar-
da ders veriyor.” Mustafa Hacı, 
ayrıca bu konuda “Yeni imam 
hatip lisesi açmada bir sorun 
gözükmediğini ancak gençleri-
mizin bir bölümünü Türkiye’ye 
göndererek, orada eğitim alma-
larını sağlamaya çalışıyoruz” 
bilgisini verdi. 

Okul binasına 10 yıldır izin 
vermiyorlar 

Yüksek İslam Enstitüsü’nün 
Bulgaristan Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı olarak değil dini kurum-
lara tabi olarak açıldığını dile 
getiren Mustafa Hacı, “Eğitim 
Bakanlığı’na tabi olabilmesi 
için akredite olması gerekiyor. 
Akredite olabilmek için de bina 
sahibi olma şartı aranıyor. Biz 
de bir arsa satın aldık. Bir bina 
yapmak istiyoruz ancak aşağı 
yukarı 10 yıldır inşaat izni ala-
madık. Sofya Belediyesi, ba-
haneler bulup bizi oyalamaya 
devam ediyor. İnşallah yakın 
bir gelecekte gerekli izinleri alı-
rız da, oradaki Müslümanların 
ihtiyaçlarını karşılayacak mo-
dern bir bina yapılır” şeklinde 

konuştu. 
Türkçe öğretimine kısıtla-

ma 
Türklerin yoğun olarak yaşa-

dığı Kırcaali gibi şehirlerdeki 
okullarda Türkçenin haftada 
bir iki saat seçmeli ders olarak 
okutulduğunu ifade eden Dr. 
Mustafa Hacı, “Türkçe öğret-
menleri oldukça yetersiz. Her 
okula bir bütçe tahsis ediliyor 
ve okul bunu istediği gibi tasar-
ruf ediyor. Türkçe öğretmenleri 
bu nedenle çok düşük maaş-
larla çalışmak zorunda kalıyor” 
dedi. 

Türkler siyasi baskı altında 
Aşırı milliyetçi Ataka Partisi’nin 

kendilerine yönelik ne tür teh-
ditler oluşturduğunun sorulması 
üzerine Bulgaristan Başmüf-
tüsü Dr. Mustafa Hacı, Ataka 
Partisi’nin “Bulgaristan’ı savu-
nuyoruz” iddiasında bulunduğu-
nu ifade ederek, dolayısıyla sü-
rekli Türklerin aleyhine konuş-
tuklarını, camilere saldırdıklarını 
dile getirdi. Bulgaristan’da 1500 
cami ve mescit olduğu bilgisi-
ni veren Mustafa Hacı, şunları 
söyledi: “Ataka Partisi bundan 
sonra Bulgaristan’da cami ya-
pılmasına karşı çıkıyor. Zaman 
zaman camilere fiili saldırıda 
bulunuyorlar. Mesela geçen yıl 
Sofya Camii’ne saldırı düzen-
lendi. Ayrıca Ataka’nın suç du-
yuruları sonucu Bulgaristan’da 
13 Türk hakkında dini faaliyetler 
nedeniyle dava açılmıştır ancak 

aleyhlerine herhangi bir delil 
bulunamamıştır, dolayısıyla 
davaların düşmesini beklemek-
teyiz. Ancak bu parti, davaların 
düşmemesi için mahkemelerin 
önünde protestoda bulunmak 
istiyor.”

Suudi Arabistan, Türk tezini 
kabul etmiyor 

Bu sene Bulgaristan’dan 500 
hacının Kutsal Topraklara gel-
diğini ifade eden Bulgaristan 
Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı, 
geçen yıl bu sayının 650 oldu-
ğunu, Suriye’deki olayların hacı 
sayısını olumsuz etkilediğini 
ifade etti. Mustafa Hacı, şöyle 
konuştu: “Hacılarımızın bir bö-
lümü geçmiş yıllarda kara yo-
luyla geliyordu ancak bu sene 
gelemediler. Suudi Arabistan 
Bulgaristan’daki Müslümanların 
sayısını 1 milyon olarak kabul 
ettiği için bize bin kişilik konten-
jan veriyor. Orada ikamet eden 
Müslümanların maddi durumu 
yetersiz olduğu için bu konten-
janı da dolduramıyoruz. Müslü-
manların yeterli imkânı olmadı-
ğı için Hac’ca herkes gelemiyor. 
Hac vizesi almak da bizim için 
sorunlu. Suudi Arabistan’ın 
Sofya’da büyükelçiliği yok. Suu-
di Arabistan oraya memur gön-
derdi de, vizelerimizi aldık. Hac 
ücretlerine gelince, Türkiye’de 
Diyanet’in uyguladığı hac tari-
fesini esas alıyoruz. Bize ayrıca 
ulaşım, sağlık ve yemek konu-
sunda destek oluyorlar.”

Bulgaristan kendince müftü 
atıyor! 
Bulgar makamlarının pro-

tokol söz konusu olduğunda 
kendilerini davet etiklerini ve 
papazların yanına oturttuk-
larını ifade eden Bulgaristan 
Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı, 
“Bulgaristan’da papazlar bü-
yük ihtiram görüyor. Bulga-
ristan Dinler Yasası’na göre 
Bulgaristan Ortodoks Kilisesi, 
kanunların üstündedir. Kendi 
seçimlerini yaptıklarında, oto-
matik olarak kabul edilmiş sa-
yılıyor. Bizim ise böyle bir ko-
numumuz bulunmuyor” dedi. 
Bulgaristan’da Müslüman hal-
kın kendi seçtiği müftülüğü ol-
masına rağmen Batı Trakya’da 
olduğu gibi Bulgar hükümetinin 
atadığı ancak oradaki Türklerin 
seçmediği bir müftülüğün daha 
olduğunu ifade eden Mustafa 
Hacı, şunları aktardı: “Başka 
bir müftülük daha söz konusu-
dur. Gerçekten Müslümanlar 
desteklemiyor ama seçildiği-
ni iddia ediyor. Devlet bizi de 
kabul ediyor. Onların müftüsü 
vefat etti. Şu anda Nihat ismin-
de bir şahıs o makamda vekil 
olarak bulunuyor.”
Bulgaristan’da dini hayat 
Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, 

Bulgaristan Türklerinin dini 
yaşantıları hakkında ilginç 
verileri de bizimle paylaştı. 
Baş Müftü, bu konuda şunları 
söyledi: “Tahmini olarak söy-
lüyorum, halkın yüzde 15’i 5 
vakit namazını, yüzde 40’lık 
bölümü Cuma Namazını eda 
ediyor. Oruç tutanların oranı 
ise daha fazladır. Kadınlarımız 
erkeklerden daha dindar. Öte 
yandan bir Türk, Müslüman is-
miyle bir iş için başvurduğunda 
iş bulması oldukça zor. Onun 
için Bulgar Türklerinin bir bö-
lümü Bulgaristan’ı terk ederek 
Avrupa’ya gidiyor ve orada iş 
arıyor.” Bulgaristan’ın 2007 yı-
lında Avrupa Birliği’ne üye ol-
masının Müslümanların lehine 
olumlu etkisinin olup olmadığı-
nı sormamız üzerine Baş Müftü 
Mustafa Hacı, şunları kaydetti: 
“AB üyeliği şöyle bir rahatlama 
getirdi! Birçok Türk, ülkeyi bu 
sayede terk etti. Diğer AB ülke-
lerine gittiklerinde orada Türk-
lerle tanışarak, dine daha fazla 
yönelmeye başladılar. AB’den 
gelen fonlardan Bulgaristan 
Türkleri istifade edemiyor. Tür-
kiye dışında herhangi bir ülke-
den yardım almıyoruz.” 
                          Yeni Mesaj

Bulgaristan Türklerinin zorlukları sürüyor
1. sayfadan devam
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Ahmet Doğan: “Balkan tarihini ortak yorumlamak gerekiyor”
ki Meclis Üyelerinin çok doğru 
hareket ettiklerini düşünüyo-
rum, çünkü onlar canlı şahitlerin 
anılarından bu savaşın acıları-
nı biliyorlar. Bu mesele ancak 
Cumhurbaşkanı tarafından 
ulusay düzeyde ortaya atılabilir, 
Parlamentonun bu mesele ile il-
gili doğru bir karar alacağından 
şüphe ediyorum. Doğru karar 
devlet bütünlüğü, birleştirici ku-
ral ve faktörler açısından alınan 
karardır, karşı karşıya getirmek 
için sebep olan ayırıcı husus-
lar açısından alınan değil. Bu 
bakımdan Delov meselesinin 
sadece devlet yönünden değil, 
ahlaki ve psikolojik boyutları da 
var. Bu aşamada bu meselenin 
ortaya atılması devlete zarar 
veriyor. Bu tartışmalar basında 
fazla emin olunmadan başla-
dı, tarihçiler bile henüz Balkan 
Savaşı hakkında son sözünü 
söylemiş değiller. Ortak tarihi 
yorumlamak için bu savaşta 
yer alan 5-6 Balkan ülkesinin 
kaderleri açısından ortak de-
ğerlendirmesini yapmamız 
gerekiyor. Biz ilk defa ülkenin 
demokrasi döneminde yanlış 
belirlenmiş kurallarla sorunları 
çözme çabasında bulunuyoruz, 
demokratik sivil toplumda yeni 

devlet şekilleri arıyoruz. Bunun 
için benim çağrım, tarihi olayla-
ra karşı çok dikkatli davranalım. 

Çünkü onlar Balkan Savaşı ile 
ilgili kapanmaz acılara daya-
nan son derece hassas, derin 
konuları kapsar. Bu savaşta 
sadece kazanan ve kaybeden 

yok. Balkan Savaşı daha sonra 
bir nevi Bulgarlaştırma süreci 
şekli olarak değerlendirdiğimiz 

etnik temizlik savaşıdır. Basın 
camiası bu meselenin derinliği-
ni ve bütünlüğünü kavramakta 
zorlanırsa, demokrasi tarihinde 
yeni tipten devlet kurulmasında 

zor yer alacağız. Bu kararı ki-
min tahrik ettiği sorusu tahrik 
edicidir”. 

Dr. Ahmet Doğan son za-
manlarda ülkede partiye karşı 
yeni bir strateji uygulandığını 
ileri sürdü. HÖH’e karşı olan 
bu kampanyanın iki yönlü ol-
duğunu söyledi. Dr. Doğan, 
“Birincisi tarihçi Akademik Ge-
orgi Markov’un HÖH partisini 
Bulgaristan’da Yeni Osmanlıcılık 
uyguladığı suçlamasıyla ilgilidir. 
Yeni Osmanlıcılık Balkanlarda 
çeşitli seçkin kişilerin manevi-
yata dayanan belirli fikirleri üze-
re oluşan sadece bir düşünce 
akımıdır. HÖH partisi daima 
insani boyutlarında ülkenin milli 
çıkarlarını savunmuştur.

İkinci, HÖH partisi Pazarcık’ta 
görülen dava ile ilgili neredey-
se ülkede radikal İslam ger-
çekleştirmekle suçlanıyor. Bu 
bakımdan gelecek Parlamento 
seçimleri düşünülerek, HÖH 
partisinin siması karalanmaya 

çalışılıyor. Bunu gelecek seçim 
süreci açısından çeşitli milliyet-
çi düşüncelerini güçlendirmek 
için yapıyorlar. Hemen hemen 
tüm partiler propagandasını 
milliyetçilik üzerine yapacaklar” 
diye kaydetti. 

Nükleer enerji referandumuy-
la ilgili düşüncesi sorulan Sayın 
Doğan, nükleer enerjiye başka 
alternatifler olduğunu, fakat 
kendi kişisel görüşünün HÖH 
partisinin nükleer enerjisinin 
gelişimine ilişkin görüşüne bü-
yük ölçüde yansımasından 
korunduğunu ileri sürdü. HÖH 
lideri, referandumun olacağın-
dan şüphe ettiğini dile getirdi. 
Ülkede nükleer enerjisinden 
gereksinim olup olmadığının 
tartışılması gereken bir husus 
olduğunu iddia etti. Bu referan-
dumla iktidarda olanların enerji 
sorununa çözüm bulmayı değil 
de, daha çok siyasi gücünü gös-
termeye çalıştıklarını ifade etti. 

Ahmet Doğan, muhalefette 
olan bir partinin dinlenirken yan-
lışlarını düzeltme açısından de-
ğerlendirmesini yaptığını, ülkeyi 
yönetmek için bir strateji veya 
program güncellendirdiğini söy-
ledi. Bunun da HÖH partisi için 
gereken bir şey olduğunu ileri 
sürdü. Ülkenin Avrupa Birliği 
koşullarında gelişim vizyonuna 
sahip olmaması, açık tanımlan-
mış öncelikler olmaması, çeşit-
li yapıların hizmete açılmasıyla 
bölük bölük çalışılması bakı-
mından artık ne yapılması ge-
rektiğini bildiğini söyledi. Ülkeyi 
kriz durumundan çıkaracak yeni 
iktidara ihtiyaç olduğunu iddia 
eden Dr. Doğan, HÖH partisi-
nin buna hazır olup olmadığının 
görüleceğini belirtti. 

HÖH lideri, yeni hükümetin 
koalisyon içerisinde kurulaca-
ğını tahmin etti. Bu aşamada 
koalisyon hükümetinde hangi 
partilerin yer alacağının söyle-
nemeyeceğini, fakat birkaç var-
yant olduğunu ileri sürdü.

1. sayfadan devam

dayı, HÖH Smolyan İl Teşki-
latı Başkanı Salih Arşinski ve 
HÖH Türkiye Temsilcisi İsmet 
İsmail resmi konuklar arasında 
yer aldılar. Bahri Ömer, 1990 
yılında HÖH Kırcaali İl Teşki-
latı kurucularından biridir. Ülke 
genelinde Ahmet Doğan ile 
birlikte yerel teşkilatlar kurul-
masında yer alıyor. İki dönem 
için milletvekili seçildi. 
Konferans Bulgaristan ve Av-

rupa Birliği marşlarıyla başla-
dı. Dönem, öneri, taslaklar ve 
seçim komisyonlarına üyeler 
seçildi. 
Bahri Ömer, geçen döneme 

ilişkin sunduğu raporda bugün 
kabul edilen çoğu kanunların 
halkın yararına değil de, be-
lirli çevrelere hizmet ettiğini 
söyledi. Bahri Ömer, “Devleti 
yönetenler beceriksiz, ülkeyi 
ilgilendiren temel sorunlara 
çözüm bulamıyorlar. GERB’in 
kötü yönetimi sonucunda de-
mokrasi bugün tehlikede, suni 
etnik gerilim yaratılıyor. Boy-
ko Borisov’un hükümeti çok 
sayıda belediyelerin gelişme, 
iskan hakkını durdurdu, yerle-
şim yerlerinin iskan edilmesi-
ne ilişkin çeşitli projeler üzere 
yapılan faaliyetleri durdurdu” 

dedi. 
Sayın Ömer, geçen üç yıllık 

dönemin ayrıntılı olarak ana-
lizini yaparken geçen yerel ve 
Cumhurbaşkanı seçimlerine 
vurgu yaptı. Şu ana kadar ya-
pılan seçimlerden en tartışılan 
seçimler olduğunu belirtti. Di-
ğer partilerin HÖH’e karşı yap-
tıkları propagandaya rağmen 
seçim sonuçları her zaman 
başarılı olmuştur. 
Kürsüden HÖH İl Başkanı, 

son yıllarda dünyada hakim 
olan ekonomik ve mali kriz, 
GERB’in kötü yönetimi yüzün-
den ülkede işsizlik oranının 
arttığını vurguladı. Alternatif-
ler eksikliğinin gençleri yurt dı-
şında geçim kaynağı aramaya 
zorladığını ileri sürdü. 
Bahri Ömer’in ifadesine göre 

bugün ekonomi batıyor, çünkü 
Bulgaristan krize karşı ciddi bir 
programı olmayan tek ülke ve 
bu da insanların sosyal statü-
sünü kötü duruma getirmiştir. 
Çok sayıda yerleşim yerlerinin 
bayındırılması ve su tedariki 
ile ilgili bir sürü sorunlar var. 
Yerel folklor ve Anadili Türkçe-
nin okunmasına ilişkin kültürel 
kimliğin gelişimi için yapılan 
çalışmalar yeterli değil. 
O, HÖH partisinin il ve ilçe 

teşkilatları ve yerel iktidarın 

temel hedefi AB’nin çeşitli 
programları aracılığıyla bele-
diyelere yatırımlar sağlanarak 
nüfusun maddi durumu ve ya-
şam standardının yükseltilme-
si olduğunun altını çizdi. 
Bahri Ömer, gelecek Parla-

mento seçimlerine de vurgu 
yaptı. İl Başkanı, GERB par-
tisinin yönetimde kalmak için 
tüm iktidar gücünü kullanaca-
ğından dolayı en zor seçimler-
den biri olacağını kaydetti. 
Raporun sonunda İl Başkanı, 

HÖH’ün ülkedeki en deneyim-
li partilerden biri olduğunu ve 
sadece etnik azınlıkların değil, 
tüm Bulgaristan vatandaşların 
hak ve özgürlüklerinin garan-
törü olduğunu ileri sürdü. Sa-
yın Ömer, “Bunun için HÖH 
partisinin geleceği var ve bu 
geleceğin olması bize bağlı” 
dedi. 
Delegeler, yeni 37 kişilik 

HÖH Kırcaali İl Teşkilatı Yöne-
tim Kurulu seçtiler. Bu kurula 
ildeki tüm belediye başkanla-
rı, ilçe teşkilatları başkanları 
ve gençlik kolları başkanları 
giriyor. 
Konferansta Sofya’da yapıla-

cak olan HÖH Ulusal Kongre-
sine katılacak il çapından 90 
delege seçildi. 

Bahri Ömer, dördüncü dönem HÖH 
Kırcaali İl Teşkilatı Başkanı seçildi

1. sayfadan devam

Kirkovo, 2012 Avrupa Köyü 
müsabakasında dördüncü oldu
Kirkovo (Kızılağaç) Belediye 

Başkanı Sali Ramadan merkez 
yerleşim yerinin 2012 Avrupa 
Köyü müsabakasında dördün-
cü yeri aldığını bildirdi. Ayrıca 
aynı sıralamada Kirkovo Bele-
diyesine bağlı Benkovski (Killi) 
köyünün beşinci, Çorbaciysko 
(Çorbacılar) köyünün ise yedin-
ci olduğunu açıkladı. 

Tarım ve Gıda Bakanlığı tara-
fından organize edilen müsaba-
ka Bakan Miroslav Naydenov’un 
himayesi altında gerçekleşti. 
Yarışmaya ülke çapından 18 kö-
yün katıldığı ödül töreni  geçen 
hafta başkent Sofya’da yapıldı. 

Köyler, başlıca su ve kanali-
zasyon şebekesinin yeniden 
yapılandırılması ve sokak ona-

rımlarıyla ilgili Kırsal Kesimlerin 
Kalkınması Programı gereğince 
gerçekleştirilen projelerin sayısı, 
Avrupa Birliği Fonlarından mali 
kaynaklar alımı ve belediyelere 
yatırımcılar çekmeleri bakımın-
dan değerlendirildi. Tamamen 
yeni görünüm edinen köylere 
öncelik tanındı. Bu müsabaka-
yı Avrupa görünümlü köy olarak 
Blagoevgrad’ın Çerniçene köyü 
kazandı. 

Kirkovo, Benkovski ve Çor-
baciysko köylerinde AB pro-
jeleriyle meydan, sokak döşe-
mesi ve kaldırımların yenilendi. 
Bunun dışında Benkovski ve 
Çorbaciysko’da spor alanları 
kuruldu. 
                  Kırcaali Haber
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Bakan Günay: Taşınabilir kültür varlıkları iade edilecek
Kültür ve Turizm Bakanı 

Ertuğrul Günay, 'Türkiye’ye 
iki güzel haberle döneceğim. 
Sofya ve İstanbul'da karşılıklı 
kültür merkezleri açılıyor. 
Nihayet, kaçakçılık yoluyla 
ç ıkar t ı ld ığı  bel i r lenmiş 
taşınabilir kültür varlıkları 
Türkiye'ye iade edilecek' 
dedi.
Kültür Bakanı Vejdi Raşidov'un 

davetlisi olarak Bulgaristan'a 
gelen Bakan Günay, Filibe ve 
başkent Sofya'yı ziyaret etti.
Bulgaristan'daki temaslarına 

ilk olarak Filibe'den başlayan 
Günay, Kültür Bakanı Vejdi 
Raşidov ve Fi l ibe Fuarı 
Genel Müdürü Geogi Gergov 
tarafından onuruna düzenlenen 
resepsiyona katıldı.
Fuarın çalışmalarıyla ilgili bilgi 

alan Bakan Günay, 'Umarım, 
gelecekte bu tür mekanlarda 
daha fazla sergiler, etkinlikler 
ve ortak ekonomik girişimler 
yapabileceğiz' diye konuştu.
Filibe Fuarı'ndaki karşılama 

töreninin ardından şehir 
merkezinin simge yerlerinden 
Muradiye Camisi'ni ziyaret eden 
Bakan Günay, cami önünde 
toplanan Türk ve Müslümanları 
selamladı, bir süre sohbet etti. 
Filibe Bölge Müftüsü Hilmi 
Osman, Bakan Günay'a iç 
mekanı bin metrekare olan tarihi 
caminin İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi 'nin yardımıyla 
restore edildiğini anlattı.
Bakan Günay, daha sonra 

Bakan Raşidov'dan Avrupa'nın 
en eski şehri olan Filibe'nin 
geçmişi konusunda bilgi aldı.
-Sofya temasları-
F i l i b e ' d e k i  t e m a s  v e 

incelemelerini tamamlayan 
B a k a n  G ü n a y,  a k ş a m 
saatler inde beraberindeki 
heyetle başkent Sofya'ya 
geçerek, Ulusal Tarih Müzesi'ni 
(NİM) ziyaret etti.
Kültür ve Turizm Bakanı 

Er tuğrul  Günay, müzede 
düzenlenen törende yaptığı 
konuşmada, 'Türkiye'ye iki güzel 
haberle döneceğim. Sofya 
ve İstanbul'da karşılıklı kültür 
merkezleri açılıyor. Nihayet, 
kaçakçılık yoluyla çıkartıldığı 
belirlenmiş taşınabilir kültür 
var lık ları Türkiye'ye iade 
edilecek' dedi.
Bakan Raşidov ile son iki 

yılda çok önemli ve başarılı 
çalışmalar yaptıklarının altını 
çizen Günay, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
'Sinema alanında yaptığımız 

çalışmalar çok değerli. Kültür 
ilişkilerimizin geliştirilmesi ve bu 
çerçevede karşılıklı merkezler 
açılmasıyla ilgili niyetimiz 
çok önemli. Ayrıca, yasa dışı 
yollarla devletimizden çıkarılmış 
olan tarihi eserlerin tekrar geri 
kazanılması konusundaki 
yaptığımız anlaşma uluslararası 
alanında da çok önemli.'
Bulgaristan ve Türkiye'nin 

Avrupa'da birbirine çok yakın 
iki komşu ve aynı zamanda 
çok benzerlikleri olan iki ülke 
olduklarının altını çizen Günay, 
'Siyaset te ve ekonomide 
yaptığımız işbirliğinin yanında 
kültür ve turizm alanında 
yapacağımız işbirliğinin her iki 

ülkeye de büyük kazanımlar 
get i receğine inanıyorum' 
ifadesini kullandı.
Son yı l larda Türk iye'de 

bulunan önemli tarihi eserlerin 
restorasyonu konusunda görüş 
birliğine varıldığını belir ten 
Günay, 'Biz Türkiye'de herhangi 
bir ayrım yapmaksızın, bütün 
kültür eserlerine sahip çıkmaya 
ve onları restore etmeye 
çalışıyoruz' dedi.
Türkiye'nin turizm sektöründeki 

başarılarını da dile getiren 
Günay, 'Geçen yıl ülkemizde 
biz 30 milyondan fazla misafir 
ağırladık' dedi.
Günay, bu gel işmelerde 

Türk iye'n in ik l imi,  deniz 
kıyı lar ının özel l iğ i  kadar 
kültürünün de etken olduğunu 
i fade ederek, Türk iye'ye 
gelen turistlerin Bulgaristan'ı 
da ziyaret etme olanaklarını 
düşünebileceklerini kaydetti.
Kültür ve Turizm Bakanı 

Er tuğru l  Günay,  Bu lgar 
mevkidaşı Raşidov'a, aslı 
Kore'de sergilenmekte olan 
ilk barış anlaşmasının bir 
kopyasını hediye etti.
-Bakan Raşidov-
Bulgaristan Kültür Bakanı Vejdi 

Raşidov da mevkidaşı Günay 
ile son 2 yılda kültür alanında 
b i rçok  an laşmaya imza 
attıklarını vurguladı. Raşidov, 
'Türkiye'nin turizm alanında 
dünyada 6, Avrupa'da ise 4. en 
büyük ülke olduğunu önemle 
bildirmek isterim' diye konuştu.
Raşidov, iki ülke arasında 

en büyük sorunlardan biri 
olan Türkiye vatandaşlarına 
vize uygulaması konusunun 
da Bulgaristan'ın Schengen 

alanına katılmasıyla çözüme 
kavuşacağını bildirdi.
Türkiye'nin iyi niyet gösterip 

Bulgar Or todoks Ki l isesi 
Encümeni'ne İstanbul'da 60 
bin metrekare alanlı çeşitli 
taşınmaz malların iadesini 
yaptığını vurgulayan Raşidov, 

'Türk devletinin İstanbul'daki 
Bulgar kilisesinin restorasyonu 
iç in  verd iğ i  destek iç in 
minnettarız' dedi.
-Karşılıklı kültür merkezlerin 

açılması–
NİM'de yapılan heyetler arası 

görüşmelerin ardından iki 
bakan Sofya ve İstanbul'da 
karşılıklı kültür merkezlerinin 
açılmasını öngören anlaşmayı 
imzaladı.
İmza tö ren inden sonra 

Türkiye'den kaçakçılık yoluyla 

çıkartıldığı belirlenmiş taşınabilir 
kültür varlıklarının Türk tarafına 
iade edileceği bildirildi.
Bakan Vejdi Raşidov, söz 

konusu kültür varlıklarını ve 
ilgili resmi dokümanları Ertuğrul 
Günay'a sunarken, 'Ne varsa, 
hepsini geri vereceğiz' dedi.

Bulgaristan Tarih Müzesi 
Genel Müdürü Bojidar Dimitrov 
da bugüne dek Bulgaristan'ın 
Burgaz ve Hasköy müzelerinde 
sergilenmiş bulunan kaçak 
yoluyla Bulgaristan'a getirilen 
bazı tarihi eserleri mutlulukla 
Türkiye'ye iade ettiğini söyledi.
İade edilen ilk eserler arasında 

Roma dönemine ait bir heykel, 
mumluklar ve madeni paralar 
yer alıyor.
- M u h t e ş e m  y ü z y ı l 

meselesi-

NİM Genel Müdürü Dimitrov, 
bugünün kendisi için özel ve 
çok mutlu bir gün olduğunu 
be l i r te rek ,  'Gecen in  bu 
saatlerinde eşim Muhteşem 
Yüzyıl dizisini keyifle izliyor. 
Evde olsaydım, ben televizyon 
karşısında oturur, o da dizisini 
mutfaktaki televizyonda izlerdi' 
diye espri yaptı.
Türkiye'ye iade edilecek 

eser ler in önünde Bulgar 
mevkidaşı ve heyet üyeleriyle 
ortak fotoğraf çektiren Bakan 
Güney ise ziyaretini izleyen 
Bulgar gazetecilere jest yaptı 
ve Türkiye Kültür ve Turizm 
Bakanl ığ ı 'nın  desteğ iy le 
Bulgarca'ya çevirilen çeşitli 
Türk yazarların kaleme aldığı 
kitapları dağıttı.
Bulgaristan'daki resmi temas 

ve incelemelerini tamlayan 
Günay, Kültür Bakanı Vejdi 
Raşidov tarafından onuruna 
ver i len akşam yemeğine 
katıldı.
Bakan Günay'ın heyetinde, 

Türkiye Seyahat Acenteleri 
Bir liği (TÜRSAB) Başkanı 
Başaran U lusoy,  Kü l tü r 
Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürü Murat Süslü, Dış 
İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi 
Başkanı Onur Gözet, Basın ve 
Halkla İlişkiler Müşaviri Süha 
Bacanakgil, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
Uygulamalar Dairesi Başkanı 
Yakup Harmanda, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdür lüğü  Kaç akç ı l ı k la 
Mücadele Şube Müdürü 
Vekili Özgür Mehmet İrkın ve 
İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
Müdür lüğü'nden arkeolog 
Sedat Öztopbaş yer aldı. 

Dışişleri Bakanı Nikolay Mladenov: “AB'nin 
Türkiye ile müzakerelerini destekliyoruz”

Dışişleri Bakanı Nikolay 
Mladenov, AB'nin Türkiye ile 
müzakerelerini destekledik-
lerini, çünkü bunların ülkenin 
modernleşmesine yardım et-

tiğini söyledi.
Darik adlı özel bir radyo-

ya konuşan Mladenov, AB-

Türkiye ilişkilerini değerlen-
dirdi.
Sürecin sonucunun gidişa-

ta bağlı olduğunu kaydeden 
Mladenov, şunları söyledi:

" A B ' n i n 
Türkiye ile 
müzakere -
ler ini des-
tek l iyoruz, 
çünkü bunlar 
ülkenin mo-
dernleşme-
sine yardım 
ediyor. Gü-
nümüzde bu 
görüşmeler 
birçok ne-
denden do-
layı oldukça 

karmaşık ilerliyor. Zira Bulgar 
toplumunda bu konu yeteri 

kadar konuşulmuyor."
İlerlemedeki zorlukların bir 

ya da diğer tarafın siyasi 
isteksizliğinden kaynaklan-
madığını belirten Mladenov, 
"Sorun şu ki Türk mevzuatı-
nın muazzam bir bölümünde 
reform yapılması ve gerek 
teknik, gerek politik düzey-
de, AB standartlarına uyum 
sağlaması şarttır" dedi.
Mladenov'a göre, AB de bir 

gün Türkiye'yi kendi bünye-
sine entegre edebilmek için 
sayısız kurumsal sorunlara 
çözüm bulmak zorunda.
Bulgaristan'ın daima AB'nin 

genişlemesinden yana oldu-
ğunu ve olacağına vurgu ya-
pan Mladenov, AB'ye aday 
her ülkenin ilerleme yolunun 
farklı olduğuna işaret etti. 
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Bulgaristan Müslüman ve Türk azınlığının hakları AGİT zirvesine taşındı
Avrupa Güvenlik ve İş-

birliği Teşkilatı (AGİT) 24 
Eylül-5 Ekim 2012 tarihleri 
arasında yıllık İnsani Bo-
yut Uygulama Toplantısını 
(HDIM) İrlanda’nın baş-
kanlığında gerçekleştirdi. 
Her yıl olduğu gibi, top-
lantı AGİT’in İnsan Hakla-
rı ve Demokratik Kurum-
lar Dairesi’nin (ODİHR) 
bulunduğu Polonya’nın 
başkenti Varşova’da dü-
zenledi.

İki haftalık toplantıya, 
Bulgaristan’ın da arala-
rında bulunduğu AGİT’in 
56 ülke daimi temsilcileri-
nin yanı sıra söz konusu 
ülkelerden birçok sivil top-
lum kuruluşu da yer aldı. 
STK’lar insan haklarına 
ilişkin ülkelerdeki güven-
liği tehdit eden birçok so-
runu gündeme getirdiler. 
Toplantı oturumlarının 
başlıkları arasında temel 
özgürlükler, ifade ve med-
ya özgürlüğü, dini özgür-
lükler, azınlık sorunları, 
Romanların sorunları, sivil 
toplum rolü, demokrasi, 
yasal süreçler gibi birçok 
konu gündeme geldi.

Toplantıya Bulgaristan 
Müslümanları ve Türk 
azınlığını temsil etmek 
üzere Başmüftülük Dış 
İlişkiler Dairesi sekreteri 
ve Sofya’da bulunan Kül-
türel Etkileşim Derneği 
sekreteri Hayri Emin ka-
tıldı.

Hayri Emin dini özgür-
lükler oturumlarında Bul-

garistan Müslümanlarının 
birçok sorununu gündeme 
taşıdı. Konular arasında 
Pazarcık mahkemesinin 
13 kişiye karşı başlattığı 
yasal süreç, Sofya, Bur-
gas, Samokov gibi birçok 
yerde Müslümanların kar-
şılaştığı cami ve ibadet 
yerlerinin açılmasındaki 
zorluklar, Sofya Yüksek 
İslam Enstitüsünün akre-
ditasyon ve İslam kültür, 
eğitim ve idari merkezi ile 
ilgili sorunlar, Müslüman 
karşıtı önyargı ve nefret 
suçları ve islamofobi ko-
nuları gibi acil müdaha-
le gereken problemlerin 
çözülmesine ilişkin AGİT 
kurumlarına çağırıda 
bulundu ve Bulgaristan 
hükümetine öneriler gön-
derdi.

AGİT’in Ulusal azınlık-
lar yüksek komiseri Knut 
Vollebaek anadili ve eği-
timin azınlıklar için en 
önemli araçları olduğunu 
belirterek, üye ülkelere 
bu hakların korunmasına 
ilişkin çağırıda bulundu. 
Kültürel Etkileşim Derne-
ği adına konuşma yapan 
Emin, Bulgaristan’daki 
Türk azınlığının sorunla-
rını AGİT platformunda 
taşıdı. Masaya yatırdığı 
konular arasında Devlet 
ve Belediye okullarında 
Türkçe eğitimin okunur 
hale gelmesi için yasa ve 
yönetmeliklerde değişik-
likler yapılmasını istedi. 
Ayrıca tarih ve edebiyat 

kitaplarının içerdiği Müs-
lüman ve Türklere karşı 
önyargı oluşturan unsur-
ların kaldırılmasının top-
lumdaki hoşgörüye ve 
barışa katkı sağlayacağı-
nı dile getirdi.

Temsilci, eğitimli Türk ve 
Müslüman azınlığı genç-
lerinin karşısına çıkan 

sorunlardan birisi olan is-
tihdam ayrımcılığının da 
toplum için ciddi sorun 
olduğunu bildirdi. Birçok 
Türk ve Müslümanın etnik 
ve dini aidatından dolayı 
devletin üst kademelerine 
alınmamaları, polis, asker, 
savcı ve yargıç, üst dü-
zey idari birimlerine hala 
ulaşılamadığı ifadesinde 
bulundu.

Yaklaşık 30 yıl önce 
insanımızın başına bela 
olan asimilasyon sürecini 
anımsatan olayların da 
zaman zaman belirgin-
leştiği hatırlatıldı. Örnek 
olarak da son dönemler-
de bazı belediye mec-
lislerinin ülkedeki bazı 
coğrafyaların isimlerinin 

değiştirilmesine ilişkin 
söz alındı. Ulusal televiz-
yonda Türkçe haberlerin 
aşırı milliyetçi partiler ta-
rafından kapatılmak isten-
mesi ve toplum önünde 
Türkçe konuşulması da 
gündeme geldi.

Dini özgürlükler ve inanç 
hürriyeti konulu oturum-
larda diş ilişkiler sekreteri 
Emin, Pazarcık mahke-

mesinde yargılanan, ara-
larında Başmüftülüğün 
atadığı görevlilerin de 
bulunan sanıkların Bul-
garistan Başmüftülüğü ve 
vatandaşların çoğu tara-
fından destek bulduklarını 
ve bu yasal sürecin taba-
nında siyasi çıkarların ol-
duğunu savundu.

Birçok yerleşim yerinde 
ibadet yeri ve cami inşat-
larının yasaklanması ve 
özellikle Sofya Yüksek 
İslam Enstitüsü’nün ak-
reditasyonu ve yeni bina 
kurulmasına ilişkin acil 
çözüm aranmasını talep 
etti. Bulgaristan Müslü-
manlarının İlahiyat ala-
nında Yüksekokulunun 
olmaması, öğrencilerin 
yurtdışında, farklı ülke-
lerde eğitim alma zorunda 
bıraktığını açıkladı. Farklı 
ülkelerde eğitim alan ço-
cukların diplomaları Bul-
garistan tarafından tanın-
madığını ve daha da ötesi 
mezunlar radikal ilamcı-
lıkla suçlandıklarını ifade 
etti. Dolayısıyla, Yüksek 
İslam enstitüsünün ak-
reditasyonu topluma ve 
devlete yararı olacağını 
savundu.

Son yıllarda artış gös-
teren Müslüman karşıtı 
ve ırkçı saldırılar ve aşırı 
milliyetçi partilerin düzen-
ledikleri eylemler ve med-
yalar aracılığı ile nefret 
söylemlerinin boyutları-
nın toplumu aşırı derece-
de tehdit ettiğini söyleyen 
Emin, bu konuda Bulga-
ristan ve AGİT kurumları-
na çağırıda bulundu. Son 
2 yıldır meydana gelen 
olayların sayısı 30’dan 
fazla. Özellikle dile getir-
diği ve fırsattan yararla-
narak Başmüftülük adına 
AGİT’in İnsan Hakları 
Dairesine, 12 Eylül 2012 
tarihinde Sofya’da müftü-
lük çalışanları ve imam-
lara yönelik düzenlenen 

eğitim çalışmasından do-
layı ve geçtiğimiz yıllarda 
Başmüftülük inisiyatifiyle 
başlatılan Bulgaristan po-
lisinin nefret suçları eğiti-
minin sürdüğünden dolayı 
teşekkür etti. Ayrıca bu 
eğitim sürecinde (TAHC-
LE) Başmüftülüğün de 
yer alıp bir parçası olması 
talebinde bulundu.

Özellikle ısrar edilen ko-
nular arasında, AGİT’in 
2011 yılında yayınladığı, 
UNESCO, Avrupa Konse-
yi ve AGİT’in ortak eseri 
olan “Pedagoglar için 
eğitim aracılığı ile Müs-
lümanlara karşı hoşgörü-
süzlük ve ayrımcılıkla mü-
cadele kılavuzu”nun Bul-
garistan eğitim kurumları 
ve Milli eğitim, gençlik ve 
bilim bakanlığı tarafından 
kullanılması önerisi dikkat 
çekti. Hayri Emin, bu ko-
nuda Başmüftülüğün söz 
konusu kurumlara destek 
vermeye hazır olduğunu 
ifade etti.

Toplantının açılış oturu-
muna katılanlar arasın-
da AGİT Genel sekreteri 
Lamberto Zannier, Adam 
Rotfeld, Polonya eski 
dışişleri bakanı, AGİT/
ODİHR’in ilk direktörü 
Douglas Wake, AGİT 
özel görev dairesi baş-
kanı Frank Cogan vardı. 
Douglas Wake konuş-
masındaki şu sözleri dik-
kat çekti: “AGİT’in insan 
hakları uygulamasındaki 
gözlemleme geleneği şu 
gerçek üzerine kurulmak-
tadır: “Devletler arasında-
ki güvenliğin ve istikrarın, 
ancak hükümetlerin ve 
liderlerin insan hakları 
ve demokrasi konusun-
da, vatandaşlarına karşı 
tutukları sözlerin yerine 
getirildiği zaman gerçek 
olur”. Toplantı’nın önemli 
isimleri arasında ODİHR 
direktörü Janes Lenarcic, 
AGİT’in Ulusal azınlıklar 
yüksek komiseri Knut Vol-
lebaek ve Medya hürriyeti 
temsilcisi Dunja Mijatovic 
de vardı.

İki hafta süren toplantı 
dışında yaklaşık 50 yan 
etkinlik toplantıları ya-
pıldı. İnsan haklarını ele 
alan toplantıları farklı si-
vil toplum kuruluşları ve 
üye ülke delegasyonla-
rı düzenledi. Etkinlikler 
arasında “Müslümanlara 
yönelik ayrımcılık ve ırk-
çılık”, Bulgaristan Baş-
müftülüğünün de kurucu 
üyeler arasında olduğu 
“Evrensel Kutsal Mabet-
ler Yasası”nın tanıtımı, 
Almanya’daki ırkçı “Döner 
cinayetleri”, aşırı ırkçıların 
Müslüman karşıtı içeren 
toplantıları vs.

             Kırcaali Haber

Görev Başında Uyuyan Polislerin 
Fotoğrafını Çekti, Başı Derde Girdi
Varna  şehr inde 

görev başındayken 
aracında uyuyan üç 
üniformalı polisin fo-
toğrafını çeken Boyan 
Boozov adlı bir vatan-
daşın İçişleri Bakan-
lığı yetkilileri ile başı 
derde girdi.

İnternet paylaşım si-
telerinde yayınlanan, 
2 Temmuz'da çekilen 
fotoğraf yüzünden 
Varna'nın İkinci Böl-
ge Karakolunda ifade 
vermek zorunda kalan 
Boozov, polis baskı-
sına maruz kaldığını 
öne sürdü.

Bulgar basınında 
büyük yankı uyandı-
ran fotoğrafı ile ilgili 
defalarca sorguya çe-
kilen Boozov'a özel-
likle, "Neden böyle bir 
fotoğraf çekmeye ihti-

yaç duydunuz" sorusu 
sorulduğu öğrenildi.

Boozov 'u "köylü 

holigan" olarak nite-
lendiren Varna Bölge 
Emniyet Müdürlüğü 
Sözcüsü Kalinka Pen-
çeva, skandalın büyü-
mesi nedeniyle BTV 
adlı en büyük özel TV 
kanalına yaptığı açık-
lamada, "Belli ki adam 

çok yalnız kalmış ve 
böyle davranarak dik-
kat çekmek istiyor" 

dedi.
Pençeva, "Yasal gö-

revini yapan polisleri 
cezalandırmak müm-
kün değil. Polisler her 
12 saatte bir istedikleri 
gibi 30 dakika dinlene-
bilir" diye konuştu.

Çektiği fotoğraf yü-

zünden hayatının alt 
üst olduğunu iddia 
eden Boozov ise konu 
ile ilgili basına yaptığı 
açıklamada, kayıtsız 
kalmayacağını bildirdi. 
Varna Polis Sözcüsü 
Pençeva'ya dava aça-
cağını belirten Bozov, 
Mediapool haber ajan-
sına açıklamasında, 
"Uyuyan polisler üşür 
diye korktum" dedi.

Kamu Bilgiye Erişim 
yasasından yararlanan 
Boozov, İçişleri Bakanı 
Tsvetan Tsvetanov'a 
resmi bilgi isteğinde 
bulundu.

Olayın ülke çapında 
büyük yankı uyandır-
ması İçişleri Bakanı 
Tsvetanov’un emriyle 
Kalina Pençeva göre-
vinden alındı.

     Kırcaali Haber
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Düşük gelirler vatandaşları gurbete itiyor
“Podkrepa” İş Konfede-

rasyonu tarafından AB 
içinde iş gücü dolaşımı-
na dair yapılan araştır-
madan alınan sonuçlara 
göre göç eden Bulgaris-
tan vatandaşlarının yarı-
sından fazlasının yurda 
dönmek gibi bir niyeti 
yok. Araştırmaya dahil 
edilen göçmen aday-
larının ancak üçte biri, 
yurt dışına geçici olarak 
gitmeyi düşündükleri yö-
nünde cevap vermiş. Bu 
durumun esas nedeni, 
ülkemizdeki düşük ge-
lirler ve işsizliktir tabii. 
Bu yüzden vatandaşlar, 
yabancı ülkelerde en dü-
şük ücretli ve prestijsiz 
işleri bile yapmaya razı 
geliyor, çünkü bu işin 
karşılığı, bizde ödenen 
ücretin kat kat üzerinde 
oluyor. 
AB genelindeki istatistik 

verileri, Bulgaristan’daki 
gelirlerin AB’nin diğer 
devletleri ile kıyaslandı-
ğında en düşük olduğu, 
ülkemiz vatandaşlarının 
ise topluluğun en fakir 
fertleri olduğu gibi acı bir 
gerçeği ortaya koyuyor. 
Son üç yıllık döneme 

bakacak olursak eğer 
her sene yaşı 25 ile 
29 arasında değişen 
25 bin genç, ekonomik 
gerekçelerden dolayı 
Bulgaristan’ı terk etmiş 
bulunuyor. “Podkrepa” 
İş Konfederasyonu ta-
rafından yapılan araştır-
madan alınan sonuçlara 
göre, yurdu terk eden bu 
işsiz gençlerin kimileri, 
ağır kriz yaşayan dev-
letleri bile tercih etmiş-
tir. Bulgaristan Bilimler 
Akademisinin uzmanı 
profesör Temenujka 
Rakadjiyska’nın sözle-
rine göre dünya gene-
lindeki ekonomik krizin 
etkisini ülkemizde gös-
termeye başladığı 2009 
yılından bu yana ülkede-
ki işsizlik oranı ikiye kat-
lanmıştır. Eurostat veri-
lerine göre yılın Temmuz 
ayı itibari ile işsizlik ora-
nı yüzde 12,4’ü buluyor. 
Profesör Rakadjiyska’nın 
vurguladığı üzere düşük 
ücretler, beyin göçünün 
ana sebebidir. Ülkemiz 
Bulgaristan, Avro Bölge-
si içinde en düşük gelirli 
ülke olan Portekiz’deki 
gelir düzeyine 2040 yılın-

da, o da yüzde 4-5 gibi 
istikrarlı bir üretkenlik 
artışı sağlarsa ulaşacak. 
Araştırma ayrıca denek-
lerin yüzde 34’lük bölü-

münün Yunanistan’a, 
yüzde 32’lik bölümünün 
İngiltere’ye, yüzde 24’lük 
bölümünün Almanya’ya 
ve yüzde 20’lik bölü-
münün de İspanya’ya 
gitmeyi arzu ettiklerini 
gösteriyor. 
Bu arada değişik kay-

naklara göre bizdeki de-

mokratik değişikliklerin 
başladığı 1989 yılından 
bu yana Bulgaristan’ı 
terk edenlerin sayısı, 1 
milyon 200 bin ile 1 mil-

yon 600 bin arasında 
değişiyor. “Podkrepa” li-
deri Konstantin Trençev, 
“Perspektif eksikliğinden 
dolayı en eğitimli uz-
manlar, yurt dışına akın 
ediyorlar” yorumunda 
bulundu. Bulgaristan’da 
edindikleri kalifiye ne 
kadar yüksek olursa ol-

sun onların bir bölümü, 
yurt dışında düşük kali-
fiyeli işler yapıyor, fakat 
bizdeki ücretlere göre 
kat kat büyük ücretler 

alıyorlar, ev hizmetçisi, 
tarım işçisi, ticaret ve 
ulaşım işçisi olarak işe 
giriyorlar. Bu insanların 
Bulgaristan’da kalan ya-
kınlarına transfer ettikleri 
paranın toplam tutarı ise 
yıllık 700 ve 800 milyon 
avro arasında değişiyor. 
Bir bütün olarak bakıl-
dığında ise Bulgaristan 
göçmenleri, AB kapsa-
mındaki iş gücü süreci-
nin yüzde 4’lük bölümü-
nü teşkil ediyorlar. 
Genç ve kalifiyeli va-

tandaşların Bulgaristan’ı 
terk etmeleri, nüfus du-
rumunu da çalışma pi-
yasasındaki durumu da 
kötü yönde etkiliyor. Nü-
fus yaşlandıkça yaşlanı-

yor, iş arayanların büyük 
şehirlere göç etmeleri 
sonucu daha küçük yer-
leşim merkezleri ıssız 
hale geliyorlar. 
Öte yandan özel iş sek-

töründe yüksek eğitimli 
kadro dahil olmak üzere 
belirli sektörlerde kadro 
kıtlığı duyuluyor. Örne-
ğin düşük ücretlerden 
dolayı dikiş atölyelerin-
de işçi açığı var. Küçük 
yerleşim yerlerinde ça-
lışmak için 180 doktor 
ve hemşire aranıyor. 
Temmuz ayı içinde özel 
iş sektöründe 6647 işçi 
aranıyordu. İşleme sa-
nayi, ticaret ve inşaatta 
işçi açığı vardı. 
Bulgaristan’ı terk eden-

ler düşük ücretlerden ve 
kendini gerçekleştirme 
imkansızlığından başka 
düşük vatandaşlık ve yö-
neticilik kültüründen ve 
suç olayları düzeyinden 
de yakınıyorlar. Profesör 
Rakadjiyska’ya göre in-
sanlar Bulgaristan’daki 
hayatlarını beğenme-
dikleri için ve ekmek pa-
rasını kazanmak için uğ-
raşmaktansa düzenli bir 
ülkede yaşamak istedik-
leri için yurt dışına gidi-
yorlar. Ayrıca göçmenler 
arasında aileleri ile birlik-
te yurt dışına göç eden 
varlıklı müteahhitler de 
var. Yurt dışında oturan 
bu müteahhitler, dönem 
dönem Bulgaristan’a 
dönüp işini yürütüyorlar. 
Onların büyük bir bölü-
mü de Avusturya’da otu-
ruyor.                  BNR

Çevre yolu inşaatına 2014 
yılında başlanacak

Kırcaali Valisi İvanka Tauşanova, Kırcaali’nin çev-
re yolu Avrupa Birliği’nin 2014-2020 program döne-
minde operasyonel programları gereğince finanse 
edeceği ilk yapılardan olacağını bildirdi. Vali, Yol 
Altyapısı Ajansı yönetimi tarafından yapının öncelik 
olduğuna dair kanaat getirildiğini vurguladı. 

Bu yıl sonuna kadar çevre etkisi raporunun onay-
lanmasıyla ilgili prosedürler sona erecek. Gelecek 
yıl parselleme planları yapılacak ve yol kapsamına 
giren arazilerin sahiplerine tazminat ödenecek. Böy-
lece 2014 yılında finansmanlar sağlandığı zaman 
çevre yolun inşaatına başlanılması için hazırlık ya-
pılmış olacak. 

Tauşanova, “Bu yol oldukça kısa olmasına rağ-
men, yapımı çok pahalı olacak. Yolun geçeceği 
alan toprak yığılmaları, köprüler, viyadük, bağlantı 
yolları, hatta projenin son varyantındaki tünel gibi 
birçok tesisler yapılmasını gerektiriyor. Çevre yolu 
ne zaman hazır olacağını söylemek için henüz çok 
erken. Kırcaali kenti için yolun en kısa zamanda 
hazır olması son derece önemli. Makas sınır kapısı 
açılırsa, şehir içinden ağır yük kamyonları geçecek” 
diye yorum yaptı.                                                                    

Böbrek rahatsızlığına iyi gelen kaynak su
Ardino (Eğridere) böl-

gesinde insanlar, Mleçi-
no (Sütkesiği) köyünün 
yakınında bulunan bir 
çeşme suyunun böbrek 
rahatsızlıklarına iyi gel-
diğini söylüyorlar. Yerli 
halk, artık 30 yıldan beri 
bu suyun tedavi edici 
özellikleri olduğuna ina-
narak ondan içiyor. Şifalı 
su, çeşmeden 600 met-
re mesafede bulunan bir 
dağ kaynağından getiril-
miş. 
Köylüler, bu sudan al-

mak için Türkiye’den bile 
gelenlerin olduğunu pay-
laşıyorlar. Suyun böbrek 
taşlarını düşürmek için 
yardımcı olduğu iddia 
ediliyor.
Çeşme, 1977 yılında 

Sofya’da yaptığı asker-
lik görevi sırasında ba-
şına gelen bir talihsiz 
olay sırasında hayatını 
kaybeden 20 yaşındaki 
Mülâzim Kâzim’in anısı-
na, şu anda Manisa’da 
yaşayan babası Kâzim 
Kasim tarafından 1978 
yılında inşa edilmiştir.
Çeşme taşında Türkçe 

yazılı bir yazıtta anne 
babanın acısını açıklıyor 
ve yolcuların oğullarını 
anımsayıp, ruhu için bir 
Fatiha okumalarına da-

vet ediyor. Yazı şöyledir: 
“Her insan bu dünyadan 
öbür dünyaya göçecek 
ve sadece izi kalacak. 
Bu çeşmeden su içen 
biri, mutlaka beni aklına 
getirecek”. 
Bu yazı, çeşmedeki 

anıt taşında 30 yıldan 
beri duruyor. Sadece 
Bulgarlaştırma Süreci, 
1985 yılında yazı Türkçe 
olduğu ve Türk adı içer-

diği için yerel iktidar anıt 
taşını ortadan kaldırmak 
istedi. Fakat daha sonra 
yazının okunmaması 
için üstü sıvanmış hal-
de taşın kalmasına razı 
olundu. 
Mülâzim’in kardeşi İs-

met Kâzim, demokratik 
değişimlerden sonra, 
1989 yılında üstü sıvalı 
yazıların restore edildiği-

ni söyledi. O, su boruları-
nın birkaç yıl önce daha 
geniş ve yüksek kaliteli 
borularla değiştirildiğini 
belirtti. Yeni su deposu 
da yapılmıştır. 

         Güner ŞÜKRÜ
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Anadolu Üniversitesi’nden  nezaket ziyareti
Eskişehir Anadolu Üni-

versitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Naci Gündoğan, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Aydın Ziya Özgür ve Dekan 
Prof. Dr. Kerim Banar’dan 
oluşan heyet Kırcaali 
Ömer Lütfi Kültür Derneği-
ni ziyaret etti. Dernek Mü-
dürü Müzekki Ahmet tara-
fından karşılanan heyet, 
Anadolu Üniversitesi’nin 
Bulgaristan’da Açıköğre-

tim faaliyetine başlaması 
hususu ve hizmetin içerik 
konsepti üzerine görüşle-
rini sundu. 
Sayın Prof. Dr. Aydın 

Ziya, “Ülkemizde çağdaş 
anlamda uzaktan eğitim 
modeli ile yüksek öğretim 
yapan ilk kurum olan Ana-
dolu Üniversitesi Açıköğ-
retim sistemi; İktisat, İşlet-
me ve Açıköğretim olmak 
üzere toplam üç fakülte-

den oluşmaktadır. Açı-
köğretim Sistemi; Lisans 
ve Ön lisans programıyla 
Türkiye’de 81 ilde, ayrıca 
ulusal sınırları aşarak Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti, Batı Avrupa, Balkan-
lar ve Azerbaycan’daki öğ-
rencilerine yüksek öğrenim 
olanağı sağlamaktadır” 
diye açıklamada bulundu.   
              Kırcaali Haber

Anadolu Üniversitesi heyeti Filibe Başkonsolosluğunu ziyaret etti

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Gündoğan, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Aydın Ziya Özgür ve Dekan Prof. Dr. Kerim Banar'dan oluşan heyet, T. C. Filibe 
Başkonsolosluğunu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Üniversitenin faaliyetleri hakkında görüş 
teatisinde bulunuldu.                                                                               Kırcaali Haber


