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Bulgaristan'da yaşayan Türkler, 
Uluslararası Ana Dili Günü'nü kutladı

Başkent Sofya'da faaliyet gös-
teren Kültürel Etkileşim Derne-
ği, Türkiye'nin Sofya Büyükel-
çiliği, Türk Hava Yolları (THY), 
Türk - Bulgar Kadınlar Dostluk 
Derneği’nin desteğiyle Ramada 
Otel'de şölen düzenledi.

Etkinlikte şiirler okundu, şar-
kılar seslendirildi, Türk - Bulgar 
Kadınlar Dostluk Derneği ve 
sponsorlar, çocuk katılımcılara 
çeşitli hediyeler verdi.

Sorumluluk Özgürlük ve Hoş-
görü İçin Demokratlar Partisi 

(DOST) Genel Başkan adayı 
Lütfi Mestan, Bulgaristan’ın 10 
yıldır AB üyesi olmasına rağ-
men, siyasi platformlarda Türk-
çe konuştuğu için cezalandırıl-
dığını söyledi.

"Böyle bir günde kendimi gü-
zellik ve mutluluk içinde his-
sediyorum" diyen Mestan, 
"Maalesef Bulgaristan'da biz 
halen demokrasiye, demokratik 
standartlara yakışmayan uygu-
lamalarla karşılaşıyoruz. Siyasi 
etkinliklerde yasal olarak ana di-

limizi kullanamıyoruz" şeklinde 
konuştu.

Mestan, bireysel hakları kısıt-
landığı için Avrupa İnsan Hakla-
rı Mahkemesine (AİHM) başvur-
duğunu paylaştı.

Şölene katılan 16 yaşındaki 
Jülide Mehmet, AA muhabiri-
ne yaptığı açıklamada, ülkenin 
resmi dili Bulgarcanın yanı sıra 
Türkçe, İngilizce ve Almanca 
konuşabildiğini ve bundan bü-
yük mutluluk duyduğunu dile 
getirdi.

Snyagovo köyünde öğret-
menlik yapan Fatme Ahmed de 
Bulgaristan’da Türkçe dersler 
verildiğini belirterek, "Türkçe 
okumanın değeri de çok bü-
yüktür. Bir çocuğun anadili ne 
olursa olsun, o dildeki sağlam 
eğitim temeli üzerine oturtulmuş 

olmalı. O zaman diğer dilleri 
daha da kolay öğrenebilir" ifa-
delerini kullandı.

Konövo köyünde 20 yıldır öğ-
retmenlik yapan Necati Hasan 
da Türkçe eğitim süresinin azal-

DOST Partisinin ilk 
kuruluş toplantısı yapıldı
Üyeler inin çoğunluğunu 

Türklerin oluşturduğu Hak ve 
Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
partisinden ihraç edilen eski 
Genel Başkanı Lütvi Mestan, 
Sorumluluk, Özgürlük ve Hoş-
görü İçin Demokratlar Partisi 

(DOST) adlı yeni siyasi oluşu-
munun kurulması için ilk top-
lantıyı düzenledi.
Parlamentoda kendisi gibi 

HÖH grubundan ayrılan beş 
milletvekiliyle yeni siyasi pro-
jeye destek veren 200 kişilik 
bir grubun katıldığı toplantıda 
konuşan Mestan, “Biz NATO 
ve AB'deki ortaklarımızın de-
ğerlerini paylaşan yeni bir parti 
olacağız” dedi.
Konuşmasında, Rusya’nın 

Kırım’ı ilhak etmesini de kına-
yan Mestan, "Biz, DOST ola-
rak, kendi seçimimizi yapmış 
bulunuyoruz. Yaptığımız siyasi 

seçim asla Rusya ve Türkiye 
arasında seçim olmamıştır” 
ifadesini kullandı.
Bulgaristan yasalarının ge-

tirdiği sınırlandırmalar yüzün-
den dün İsperih bölgesinde bir 
toplantıda anadili olan Türkçe-

yi konuştuğu için bir kez daha 
para cezası ödediğine işaret 
eden Mestan, yeni partinin 
tüm Bulgaristan vatandaşları-
na açık olacağını söyledi.
Mestan, “Partimiz, etnik kö-

ken farklıklarını ülkemizin milli 
güvenliğine tehdit olarak gör-
meyen, bunu bir zenginlik ola-
rak algılayan Bulgarlar, Türkler, 
Romanlar, Yahudiler ve hatta 
Ermenilere bile açık olacaktır” 
diye konuştu.
Mestan, AA muhabirine yap-

tığı açıklamada, kurultay ya-
pabilmek için 2 bin 500 imza 
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Usta kalemler Turhan Rasiev ve Rüstem 
Aziz, Kırcaali’de şiir severlerle buluştular

Kırcaali'de Turhan Ra-
siev ve Rüstem Aziz 
Edebiyat Gecesi gerçek-
leşti. Ömer Lütfi Kültür 
Derneği’nin çatısı altında-
ki Recep Küpçü Edebiyat 
Kulübü’nün organizasyo-
nuyla düzenlenen gece 
Kültür Eğitim Merkezi 
Konferans Salonu'nu dol-
durdu. Gecede Bulgaris-
tan Türk Edebiyatı’nın iki 
büyük ismi-mizah ustası 
Turhan Rasiev, şair ve 
çevirmen Rüstem Aziz, 
edebiyat severlerle buluş-
tu, bol bol alkış ve tebrik 
aldılar. Etkinlikte Recep 
Küpçü Edebiyat Kulübü 
üyesi şair ve yazarlar, sivil 
toplum kuruluş başkanla-
rı ve çok sayıda Kırcaalili 
hazır bulundu. 

Selamlama konuşması 
yapan Kırcaali Ömer Lüt-
fi Kültür Derneği Müdürü 
Müzekki Ahmet, edebiyat 
etkinliğinin 21 Şubat-Ana 
Dili Günü vesilesiyle dü-
zenlendiğini kaydederek, 
usta kalemlere Kırcaali’de 
edebiyatı severlerle bu-
luşmalarından dolayı te-
şekkür etti. 

Programın sunuculuğu-
nu yapan yerli şairlerden 
Habibe Ahmedova aynı 
zamanda iki yaratıcıyı ta-
nıttı. 

Turhan Rasiev, 28 Ocak 
1942’de Varna ili, Vılçi Dol 
İlçesi General Kiselovo 
(Emirler) köyünde dünya-
ya geldi. Dobriç’te 1 Nolu 
Lise’yi bitirdi. İlk edebi 
denemelerine de burada 
başladı. Önce Türkçe, 
daha sonra Bulgarca yaz-
dı. Daha sonra Varna İk-
tisat Üniversitesini bitirdi. 

Rüstem Aziz, Rasiev’i 
tanıttığı yazısında şu ifa-
delere yer veriyor: “İster 
Türkçe, ister Bulgarca 
yazsın, üstat kendine 
sadık kalıyor. Hiciv onun 
için gelişigüzel bir amaç 
değil. Turhan’ın hicvi ne 
kötü niyetli, ne de karam-
sar. Asıl isteği iyimser te-
bessümle okurunu düşün-
dürmek. Turhan boyuna 
birilerini “iğneliyor”, ama 
Doğu’nun iğne terapistleri 
gibi iyileştirmek niyetiyle. 
Onun fıkralarında, taşla-
malarında, epigramların-
da şeytanı kuyruğundan 
tutup çekme diye bir şey 
yok. Turhan’ın eserlerin-
de kötülüğe, haksızlığa, 
edepsizliğe, gaddarlığa 
karşı, aydınlıkçı şakaya 
bürünmüş sarsıcı bir çat-
ma, sataşma var. Gazete 
ve dergilerde yayınlanan 
yapıtlarında olduğu gibi, 
çıkardığı yaklaşık yirmi 

mizah kitabında Turhan 
Rasiev, hayatın gülünç 
anlarını yakalama, göz-
lemlerini sanat eserine 
dönüştürmedeki yadsın-
maz ustalığını çoktan ka-
nıtladı. Turhan’ın hayatın 
cilvelerine kendine göre 
bir bakış açısı var. Taş-

lamaları son derece net. 
Çarpıcı kafiyeleri ve özgül 
sunumuyla insanı farkına 
varmadan güldürüyor, 
ardından düşündürüyor. 
Onun hiciv iğnesinin ucu 
insanoğlunun diğer mü-
elliflerin göremediği veya 
yazmaya cesaret edeme-
diği kusurlarına yönelik. 
Toplumsal ve politik ya-
şamdaki yolsuzluk ve hak-
sızlıklara karşı Turhan’ın 
hiç mi hiç tahammülü yok. 
Sonuçlarına aldırmadan 
cesaretle üzerlerine gi-
diyor. Ama onun uyarıcı 
eleştiri okları, her şeyden 
önce, insanların kusurları-
nı, zaaflarını hedef alıyor. 
Verdiği mesaj çok net: 
İnsanları günlük hayatta 
ve toplumsal ilişkilerinde 
daha insancıl olmaya da-
vet ediyor. Kendisi tam da 
öyle davranıyor. Şaşırtıcı 
derecede insancıl bir sa-
natçı Turhan Rasiev. Biz-
lerin ona karşı duyduğu 
sevgi ve derin saygı, inkâr 
edilmez yeteneğinden, al-
dığı onlarca ödülden çok, 
hiç de kolay olmayan 
kaderine, içinde bocala-
dığı zorluklara rağmen, 
insancıllığını mucizevi bir 
şekilde koruyabilmiş ol-
masından kaynaklanıyor. 
Varna Türk Kültür Derneği 
başkanlığını kabul etmesi 
için ne diller döktüm, bir 
ben bilirim. Geçirdiği ağır 
bir ameliyattan hemen 
sonra bu görevinden is-
tifa etti, gecikmeden yeni 
yönetim kurulu ve yeni 
başkan seçilmesi için ıs-
rar etti. İşte Turhan’la biz 
bu sebeplerden dolayı 

onur duyuyor, övünebili-
yoruz. Tam 28 yıllık dost-
luğumuz boyunca bir defa 
olsun beni kırmayan, hiç 
bir ricamı reddetmeyen 
iyi yürek bu büyük insana 
minnettarım. Eminim ki, 
eserleri dünyanın birçok 
ülkesinde mizah dergile-

rinde basılmaya devam 
edecektir. Çünkü Turhan 
Rasiev çalışmaktan zevk 
alıyor. Yeni yeni eserler 
yaratıyor. Hiç şüphem 
yok ki, Ekim ayında ya-
pacağımız etkinlikte yeni 
yeni taşlamalarla bizleri 
güldürecek, düşündü-
recek. Şunu da mutlaka 
belirtmek isterim: Turhan 
Rasiev yalnız mizah ve 
hiciv yazarı değil. Türkçe, 
Arapça ve Farsça Köken-
li Bulgar Soyadları başlıklı 
yaklaşık 200 sayfalık Bul-
garca çıkardığı kitap, Er-
meni, Yunan, Yahudi, Leh, 
Rom, Rus, Türk ve Ukray-
na Halk Hikmetleri başlıklı 
105 sayfalık Bulgarca ba-
sılan kitabı bunun yalnız 
iki örneği”. 

Daha sonra Habibe Ah-
medova, Rasiev’in “Be-
nim Arkam”, “Bugünkü 
Yöneticilerde”, “Eninde 
Sonunda”, “Yükseliş”, “İn-
sanlık Hali”, “Karadeniz 
ve Sarhoş” isimli taşla-
malarını okudu.

İlk kitabının “İnsanlık 
Hali” başlığında Türkçe 
olarak çıktığını payla-
şan Rasiev, 1968 yılında 
Türkçe kitapları yayına 
hazırlayan yayınevinin 
kapatılmasının ardından 
Bulgarca olarak Bulgar-
lara karşı hiciv yazmaya 
başladığını belirtti. Onla-
rın bu hicivleri başkaları 
için yazdığını sanarak 
bastıklarını kaydeden Ra-
siev, bu konuda ünlü Bul-
gar mizah şairi ve yazarı 
Radoy Ralin’in kendisine 
çok yardımcı olduğunu 
paylaştı. Rasiev,“Bence 

bir mizahçının Bulgar Di-
linde yazması gerekiyor, 
çünkü mizah işi bence 
devlet işidir. Fakat ben 
Türkçeden vazgeçmedim 
ve Türkçe yazmaya de-
vam ettim. Son zamanda 
4-5 kitabım Türkçe çıktı” 
dedi. 

Turhan Rasiev, çeşitli te-
malardaki çok sayıda oku-
duğu taşlamalarıyla katı-
lımcıları güldürdü. Mizah 
yazarı, en son Bulgarlaş-
tırma sürecini uygulayan 
komünist diktatör Todor 
Jivkov’a karşı yazdığı taş-
lamaları okudu. 

Varna Sabahattin Ali 
Halk Kültür Evi Başkanı 
Rüstem Aziz ile beş yıl 
önce Yalova’da düzenle-

nen “Büyük Balkan Buluş-
ması” etkinliğinde tanış-
tıklarını paylaşan Habibe 
Ahmedova, yaratıcının şu 
özgeçmişini okudu: “25 
Eylül 1944 Kırcaali do-
ğumlu olup 1987’den beri 
Varna’da oturmaktadır. 
Varna Sabahattin Ali Halk 
Kültürevi Kurucu Başkanı, 
Varna Türk Kültür Derneği 
Kurucu Sekreteri, Delior-
man Edebiyat Derneği 

Yönetim Kurulu ve Bulga-
ristan Gazeteciler Birliği 
üyesidir. Sofya Üniversi-
tesi Türkoloji Bölümü ve 
Moskova Üniversitesi Fel-
sefe Bölümü mezunudur. 
Uzun yıllar Almanya’da 
üniversite öğretim üyeliği 
ve Bulgar Radyo Televiz-
yon Kurumu Varna Baş 
Editör Muavinliği yapmış-
tır. İlk şiirleri, ardından 
ilk öyküleri 1970’lerde, 
Kırcaali’de çıkan Nov 
Jivot / Yeni Hayat gaze-
tesinde ve Sofya’da ya-
yımlanan Yeni Hayat der-
gisinde basılmıştır. Daha 
sonra kimi şiirleri iki şiir 
antolojisine alınmış ve 
son yıllarda bazı şiirleri 
Şumnu’da çıkan Mozaik 
dergisinde basılmıştır. 
Bugün beş dilde şiir ki-
tapları ve roman çevirile-
ri yapmaktadır. Halihazır-
da T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın TEDA Pro-
jesi çerçevesinde en baş-
ta Osmanlı tarihine ilişkin 
roman çevirileri üzerinde 
çalışmaktadır. Bunun yanı 
sıra Türkiye Sosyal Tarih 
Araştırma Vakfı’na çeviri-
ler yapmaktadır. Bulgar-
ca, Almanca, Rusça ve 
Fransızcadan kitap çevi-
rileri ve derlemeleri Bul-
garistan ve Türkiye kitap 
piyasalarındadır. Elbette 
Bir Gün ve Bir Kapı Açılsa 
başlıklı iki şiir kitabı büyük 
rağbet gördü”. 

Ardından Ahmedova, 

kalem ustasının “Babam”, 
“Kırcaali”, “Ne Mutlu 
Bana”, “Yarınistan”, “Ne-
fer Oldum” isimli şiirlerini 
okudu. 

Bu şiirleri 60-70’li yıl-
larda yazdığını payla-
şan Rüstem Aziz, “Ben 
70’inde kuduran şairler-
denim. Yetmişimde şair 
diye adımız çıktı. Aslında 
60’lı yıllarda lisedeyken 
yazıyordum, fakat yazmış 

olmak için yazıyordum” 
dedi. Rahmetli Zeliha 
ablasının Almanya’day-
ken not defterini basıl-
ması için ünlü şair Naci 
Ferhadov’a verdiğini ve 
böylece hikayeleri ve şi-
irlerinin dergide yayınlan-
maya başladığını paylaş-
tı. Ardından Kırcaalilerle 
çeşitli konulardaki birçok 
şiirini paylaşan Aziz, en 
son 1973 yılında yazdığı 
“Arda Boyları”nı okudu. 
Rasiev’in Bulgaristan 

Türklerinin Aziz Nesin’i 
ve Radoy Ralin’i olduğu 
söyleyen Kırcaalili yazar 
Mustafa Bayramali, “Me-
safe olarak uzak, fakat 
gönüllerimizde yakınlık 
hissettiğimiz iki dostu-
muz bu akşam misafiri-
miz” dedi. Rasiev’i daha 
gençlik yıllarından “Halk 
Gençliği” ve “Yeni Işık” 
gazetelerinde basılan 
fıkralarından, epigram-
larından tanıdığını pay-
laşan Bayramali, mizah 
ustasından etkilenerek 
5-10 fıkra, epigram ve bir 
mizahi hikaye yazdığını 
belirtti. Bulgaristan Türk 
Edebiyatı’nda az sayıda 
mizah yazarı olduğunu 
belirten yazar, Turhan 
Rasiev, Yusuf Kerimov, 
Mehmed Bekirov ve Ali 
Durmuş’un isimler ini 
anımsattı. İki yaratıcıya 
da kendi ve tüm katılım-
cılar adına başarılarının 

devamını diledi. 
Programın sonunda Tur-

han Rasiev ve Rüstem 
Aziz, Ömer Lütfi Kültür 
Derneği’nin kütüpha-
nesine kitap bağışında 
bulundu. Kendi şiir ve 
çeviri kitaplarının yanı 
sıra Rüstem Azis kütüp-
haneye Razgrad bölge-
sinden genç şaire Fatme 
İbrahim’in şiir kitabını ba-
ğışladı.

Resmiye MÜMÜN
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Bulgaristan'da yaşayan Türkler, 
Uluslararası Ana Dili Günü'nü kutladı

1. sayfadan devam

tılması nedeniyle üzüntü 
duyduğunu kaydederek, 
"Okulumuzda okuyan 
çocuklar eskiden hafta-
da 4, şimdi ise sadece 2 
saat Türkçe dersi görüyor. 
Türkçeye ilgi var ama ma-
alesef hala çocuklarımızı 
eğitemiyoruz" ifadelerini 
kullandı.

- "Her geçen gün Türkçe 
öğrenmek isteyen öğren-
cilerin sayısı azalıyor"

Kırcaali Ömer Lütfi Türk 
Kültür Derneği Başkanı 
Müzekki Ahmet de ül-
kedeki Türkçe eğitimine 
talebin giderek azaldığını 
söyledi.

Ahmet, "Her geçen gün 
Türkçe öğrenmek iste-
yen öğrencilerin sayısı 
azalıyor. Velilerin bilmesi 

gereken basit bir şey var, 
mayıs ayında dilekçe dol-
durup çocuklarının Türk-

çe okumak istediklerini 
belirtmeleri gerekir. Bir 
araya gelen 10 dilekçeyle 

o okulda zorunlu olarak 
Türkçe sınıfı açılır" görü-
şünü paylaştı.

Şumnu kentinden ge-
len Emel Seyhan Tevfik 
de Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü'nde okuduğunu 
belirterek, "Ben Türkçeyi 
okulda derslere katılarak 
öğrendim. Arkadaşlarıma 
tavsiyem, Bulgaristan'ın 
eğitim sisteminde sağla-
nan olanaklar çerçeve-
sinde zamanında gerekli 
başvurularını yaparak 
anadil dersi görmeleri" 
değerlendirmesinde bu-
lundu.

Şölene Türkiye'nin Sof-
ya Büyükelçisi Süleyman 
Gökçe, Burgaz Baş -

konsolosu Niyazi Evren 
Akyol, çok sayıda Türk 
diplomat ve Bulgaristan 
Parlamentosundaki Türk 
kökenli bağımsız milletve-
killeri ve çocuklar katıldı.

Bulgaristan'da isteyen 
öğrenciler haftada 4 saa-
te kadar seçmeli ders ola-
rak Türkçe öğrenebiliyor. 
Nüfusu 7 milyon olan ve 
yaklaşık bir milyon Türk 
ve Müslüman'ın yaşadığı 
ülkede seçmeli ders ola-
rak Türkçe öğrenenlerin 
sayısı, son yıllarda 6 binin 
altına düşmüş bulunuyor.

           Anadolu Ajansı

Kırcaali’de Ana Dili Günü kutlandı
Kırcaali ili belediyeleri, 

21 Şubat –Uluslararası 
Ana Dili Günü münase-
betiyle Belediye Kültür 
Merkezi’nde “Dile Saygı 
“konulu fotoğraf sergisi 
ve konser düzenlediler. 
Konserde folklor grup-
ların yanı sıra bireysel 
amatör sanatçılar da sah-
ne aldı. Programda ilde-
ki yedi ilçeyi temsil eden 
katılımcılar şiir dinletisi, 
dans ve müzik gösterisi 
sundu. Bu yıl ilk kez Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) yaklaşık 350 kişi-
nin yer aldığı bir kutlama 
etkinliği gerçekleştirdi.
17 Kasım 1999 tarihin-

de UNESCO 21 Şubat’ın 
Uluslararası Ana Dili 
Günü olarak kutlanma-
sını kararlaştırdı ve 2000 
yılından bu yana her yıl 
bu tarihte, Uluslarara-
sı Ana Dili Günü olarak 
kutlanmaktadır. Bu gü-
nün asıl adı Ana Dili Ha-
reketi Günü’dür. 21 Şubat 
1952’de Pakistan’ın Urdu 
Dili’ni Bangladeş halkının 
da resmi dili olarak da-
yatmasına tepki gösteren 
üniversite öğrencilerinin 
başlattığı eylemin silah-
gücü ve kanla bastırıldığı 
güne tekabül etmektedir.
Kutlama etkinliğinde 

resmi konuklar arasında 
HÖH Eşbaşkanı Mustafa 
Karadayı, Kırcaali Millet-
vekilleri Erdinç Hayrulla 
ve Mustafa Ahmet, Kır-
caali, Çernooçene (Ye-

nipazar), Krumovgrad 
(Koşukavak), Kirkovo 
(Kızılağaç) ve Momçilg-
rad (Mestanlı) Belediye 
Başkanları Müh. Hasan 
Azis, Aydın Osman, Se-
bihan Mehmet, 
Şinasi Süleyman 
ve Sunay Hasan 
hazır bulundu. 
Hasan Azis, 

kutlama konuş-
masında “Ana 
dili konusu son 
derece önemli” 
diye vurgulaya-
rak, ana dilinin 
ülkedeki Türk 
toplumunun kim-
liğinin temelini 
oluşturduğunu 
kaydetti.“Ana di-
limizin sayesin-
de bizler gele-
neklerimizi koruyup, ge-
liştirerek gelecek nesille-
re aktarıyoruz. Ana dilde 
konuşma hakkı uğruna 
hayatlarını kaybedenler 
var. Bu yüzden ana dili-
nin resmi olarak tanınma-
sı gerekir. Dünyada var 
olan 6000 dil arasından 
Kırcaali’de 6’sının konu-
şulduğundan gurur duyu-
yorum” diye belirtti. 
Milletvekili Erdinç Hay-

rulla, dünyadaki var olan 
dillerin yüzde 96’sının 
ancak dünya nüfusunun 
yüzde 4’ü tarafından ko-
nuşulduğunu belirterek, 
“Bu pek çok dilin yok 
olduğunu gösteriyor. Bi-
zim temel görevimiz ana 

dilimizi korumaktır. Ana 
dilini iyi bilmeyen bir in-
san resmi dilini de iyi öğ-
renemiyor” diye ifade etti. 
HÖH Eşbaşkanı Musta-

fa Karadayı, ana dilinde 

konuşmanın yasak oldu-
ğu yılları hatırlattı. Kara-
dayı, “15 yaşlarındaydık. 
Öğretmenimiz, okulda 
ve sokakta onun yanın-
da Türkçe konuşmanın 
yasak olduğunu söyle-
di. Şimdi zaman değiş-
ti. Birleşmiş Milletler ve 
UNESCO örgütleri, ana 
dillerini kültürel miras, 
zenginlik olarak belirle-
di. Buna rağmen hala 
ana dilimizi korumak ve 
geliştirmek için müca-
dele etmek zorundayız” 
diye kaydetti. Karadayı, 
ana dilinin korunmasının 
insan onurunun korun-
ması anlamına geldiğini 
aktardı. 
Konuklar, Kırcaali Be-

lediyesi ve KRIG Sanat 
Hareketi’nin organizasyo-
nuyla Kültür Merkezi’nin 
fuayesinde açılan “Dile 
Saygı” konulu fotoğraf 
sergisini gezdi. Sergiyi, 

KRIG Sanat Hareketi 
Başkanı Radost Nikola-
eva tanıttı. Belçika’nın 
en eski üniversitelerden 
birinin desteğiyle hazır-
lanan sergide dünyadaki 
en eski diller arasından 
21’ni tanıtan tablolar yer 
alıyor. Ana Dili Günü’nü 
kutlama etkinliği için özel 
hazırlanan bu serginin ül-
kede eşi benzeri olmadı-
ğı belirtildi. 
Program kapsamında 

Belediye Kültür Merke-
zi çatısı altında faaliyet 
sürdüren Vasil Vasilev’in 
yönettiği Bulgar Folklor 
Grubu, katılımcıları mini 
bir gösteriyle selamladı. 
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DOST Partisinin ilk 
kuruluş toplantısı yapıldı
toplamaları gerektiğini 
belirterek DOST oluşu-
munun aktif bir çalışma 
temposuna girdiğini vur-
guladı.
Eski HÖH Genel Baş-

kanı olarak Türkiye'nin 

Rus uçağını düşürme-
sine ilişkin parlamento-
da okuduğu, NATO'yu 
destekleyen bir bildiri 
yüzünden HÖH’den 
"aforoz edildiğini" ifade 
eden Mestan, bu bildiri-
nin HÖH partisinin şim-
diki yöneticileri tarafın-
dan alkışlandığını ancak 
sonradan iç hesaplaşma 
malzemesi olarak kendi-
sine karşı kullanıldığını 
kaydetti.
Mestan, partinin kuru-

luş süreci çerçevesinde 
salonda hazır bulunan-
ların arasında ülkedeki 
eski komünist rejiminin 
Türk ve Müslümanlara 
karşı 1984 yılı sonrası 
yürütmeye çalıştığı asi-
milasyon kampanyası-
nın en belirgin muhalif-
lerinin, eski siyasi mah-
kumların da yer aldığını 
belirtti.

Lütfi Mestan ve diğer 
katılımcıların, DOST 
partisinin kuruluş aşa-
masının ilk adımı olarak 
bir niyet bildirisi kabul 
etmesi bekleniyor.
HÖH Onursal Başkanı 

Ahmet Doğan, evinde 
düzenlediği bir etkinlik-

te yaptığı konuşmada, 
Mestan’ın Rus uçağının 
düşürülmesinin ardından 
parlamentoda NATO ve 
Türkiye'yi destekleyen 
bir bildir i okumasını 
“büyük gaf” olarak ni-
telemişti. Mestan, bu 
konuşmadan kısa bir 
süre sonra HÖH Merkez 
İdare Kurulu tarafından 
parti ve parlamento gru-
bundan ihraç edilmişti. 
Ardından partiden beş 
milletvekili daha istifa et-
miş ve HÖH'nin milletve-
kili sayısı 30’a düşmüştü.
Lütvi Mestan, DOST 

partisinin ilk kurultayının 
en geç 9 Nisan tarihine 
dek başkent Sofya'nın 
Halk Kültür Sarayı'nda 
(NDK) yapılacağını ve 
partinin kurulacağını bil-
dirdi.
          Anadolu Ajansı

1. sayfadan devam
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Bursa’da 18.Eğridereliler Buluşma Gecesi Gerçekleşti 
Ardino (Eğridere) Beledi-

ye Başkanı Resmi Murat 
ve Meclis Başkanı Sezgin 
Bayram’ın başkanlığında 
bir heyet Bursa’da düzen-
lenen 18.Eğridereliler Bu-
luşma Gecesi’ne katıldı. 
Ziyaret, Bursa Eğridere-
liler Kültür ve Dayanışma 
Derneği’nin daveti üzere 
gerçekleştirildi.

Sahibi Ardino köken-
li olan 5 yıldızlı Hilton 
Otel’de yapılan gelenek-
sel buluşma gecesinde 
600’ü aşkın Eğridereliler 
bir araya toplandı. Geceyi 
Svetulka (Çangallı) köyü 
kökenli AK Parti’nin Ku-
rucu Genel Sekreteri ve 
eski Başbakan Yardım-
cısı Ertuğrul Yalçınbayır, 
Ardino’nun kardeş Bursa 
Nilüfer Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, yine Ar-
dino kökenli Bulgaristan’ın 
Bursa Fahri Konsolo -
su Hayati Korkmaz şe-
ref lendirdiler. Gecede 
Türkiye’de çok sayıda 

Momçilgrad’da Uluslararası 
Ana Dili Günü kutlaması 

diplomat ve milletvekil-
li, göçmen derneklerinin 
temsilcileri ve Ardino kö-
kenli işadamları da hazır 
bulundu. 

Gecenin en küçük ko-
nuğu, ebeveynleri Ahr-
yansko (Ercek) köyünden 
göçmen 2 yaşındaki Ata-

han Çınar Tamsöz’dü, en 
yaşlı konuğu ise Svetulka 
köyünden göçmen 82 ya-
şındaki Orhan Tamsöz’dü. 

Eğridereliler Kültür ve 
Dayanışma Derneği Baş-
kanı Aydın Yılmaz, 1998 
yılında Şubat ayında Ardi-
no bölgesinden Bursa’ya 

göç eden bir grup kişinin 
hemşeriler buluşması 
düzenlemeye karar ver-
diklerini ve bu girişimin 
bugüne kadar sürdüğünü 
hatırlattı. Yılmaz, derne-
ğin eski başkanları olan 
rahmetli Ali Durmaz ve 
Ahmet Kahraman’ın adı-

na ailelerine birer onur 
plaketi sundu. Multimed-
ya gösterisiyle iki eski 
dernek başkanının hayatı 
ve faaliyetleri tanıtıldı. 

Ertuğrul Yalçınbayır, se-
lamlama konuşmasında, 
“Bu gece dostluk, sılaya 
özlem gecesidir. İyi kom-
şuluk, akrabalık ve insan 
ilişkilerini güçlendirme 
gecesidir” dedi. Politikacı, 
bu ilişkilerin daha da ge-
liştirilmesi ve korunması 
için her yıl şubat ayında 
bir araya geleceklerini 
kaydetti. 

18.Eğridereliler Buluş-
ma Gecesi münasebetiy-
le Türkiye Sağlık Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu, 
Balkan Türkleri Göçmen 
ve Mülteci Dernekleri 
Federasyonu (BGF) ve 
Türkiye’de en büyük göç-
men derneği olan Bursa 
BAL-GÖÇ Genel Başka-
nı Doç. Dr. Yüksel Özkan 
tarafından tebrik mesajları 
alındı. 

Ardino’yu simgeleyen 
Şeytan Köprüsü şeklinde 
dev bir pasta kesildi.
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21 Şubat Uluslara-
rası Ana Dil i Günü, 
Momçilgrad’da (Mestan-
lı) bir kültür programıyla 
kutlandı. Momçilgrad ilçe 
merkezi, Raven (Yenicu-
ma), Gruevo (Hayranlar), 
Zvezdel (Güren) ve Na-
novitsa (Alibeykonağı) 
köylerindeki okullardan 
amatör sanatçı grupla-
rı, folklor ekipleri, esprili 
karakterleri canlandıran 
oyuncular, vokalistler, 
genç şair ve yazarlar 
gösterileriyle Nov Jivot 
Halk Toplum Merkezi 
salonundaki izleyicilerin 
beğenisini topladı. İki 
saatten fazla süren prog-
ramda şarkı, dans, şiir 
dinletisi, skeç, güldürü 
oyunu, yergi komedisi ve 
gelin kaynana manileriy-
le katılımcılar izleyicilere 
neşeli anlar yaşattılar. 
Öğrenciler, öğretmenler, 
ebeveynler, konuklar ve 
tüm çocuklar hazırlanan 
programı büyük ilgiyle 
izlediler. 
Etkinlikte resmi konuk-

lar arasında Momçilgrad 
Belediye Başkanı Müh. 
Sunay Hasan, Mom-
çilgrad Meclis Başkanı 
Ömer Hüseyin, Beledi-
ye Başkan Yardımcıları 
Erol Mehmet ve Mühen-
dis Mehmet Mehmet, 
Belediye Sekreteri Müh. 

Bahattin Ahmedov, Kır-
caali Bölge Eğitim Mü-
fettişliğinde Öğretmen 
Kadrosunun Yeterliliği ve 
Ana Dili Kıdemli Uzma-
nı Veneta Dobreva, Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) İlçe Başkanı Akif 
Akif, okul müdürleri, köy 
muhtarları ve başka kişi-
ler hazır bulundu.
Veneta Dobreva, Kır-

caali Bölge Eğitim Mü-
fettişliği adına Ana Dili 
Günü’nü tebrik mesajı 
okudu. 
Ana Dili Günü’nü kutla-

ma etkinliği Momçilgrad 
Belediyesi, Momçilgrad 
Türk Kültür, Sanat ve 
Etkileşim Derneği ve il-

çedeki okullarla ortakla-
şa organize edildi. Ana 
Dili Günü kutlanmasıyla 
dünyada dilsel ve kültü-
rel çeşitliliğin korunması 
amaçlanıyor. 
Ana Dili Günü dünyada 

ilk defa 2000 yılında kut-
lanıyor ve her yıl çeşitli 
konulara vurgu yapılıyor. 
2008 yılından beri Mom-
çilgrad kasabasında da 
kutlanan Ana Dili Günü, 
2009 yılından bu yana 
Belediyenin etkinlik tak-
viminde yer alıyor. 
UNESCO’nun hedefle-

rinden biri dünyada var 
olan 6 binden fazla dilin 
korunması ve yaşatılma-
sıdır. Örgüt, dilsel çeşitli-

liğin insanlığın maddi ve 
manevi mirasının korun-
masına ilişkin en güçlü 
araçlardan biri olduğunu 
düşünüyor. Bu örgüt tüm 
diyalog ve bilgi aktarma 
yöntemlerini dolu dolu 
kullanan, dilsel çeşitlili-
ği teşvik eden, mümkün 
olan yerlerde ana dili 
eğitimini koruyan ve bu 
şekilde toplumsal değer 
olarak kültürel çeşitliliği 
güçlendiren ülkeleri aktif 
olarak destekliyor. 
Bu yılki Ana Dili Günü 

kutlamaları “Eğitimin, Dil 
Öğretiminin Kalitesi ve 
Öğrenme Çıktıları” baş-
lığı altında gerçekleşti.
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Afetzade çiftçilere 
tazminat 

Devlet Tarım Fonu’ndan verilen bilgiye göre çiftçiler, 
Tarım Fonu’nun il müdürlüklerine doğal afet veya olum-
suz hava koşullarından dolayı uğradıkları zararların 
telafisi için ödenecek tazminat başvuruları yapabilirler. 
Tazminat başvuru formlarının son kabul tarihi 2 Mart 
2016.

Destek tedbiri kapsamında sağlanacak mali yardım-
ların miktarı 6 milyon levaya ulaşıyor. Devlet desteği ile 
meyve, sebze, mısır tahılı, mısır silajı, tatlı mısır, tütün, 
pamuk ve başka kültür bitkilerin gördüğü zararların 
yüzde 80’i telafi edilecek. Tahıl ve yem bitkileri yetiş-
tirenlere yüzde 50 oranında, kışlık kanola (kolza) ye-
tiştirenlere ise yüzde 30 oranında tazminat ödenecek. 

Tarım Fonu’ndan bu tazminatın ancak olumsuz hava 
koşullarından dolayı tarımsal bitkiler ekili alanların yüz-
de 100 harap olmalarına ilişkin tespit protokollerine 
sahip olan çiftçilere ödeneceğine dikkat çekildi. 

Bununla birlikte doğal afetlerde hayvanlarını ve arı 
kovanlarını kaybeden hayvan üreticilerine uğradıkları 
maddi zararların telafi edilmesi için devlet tarafından 
tazminat ödenmesine başvurular kabul edilecek. Arı, 
büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, bir yaşında büyük 
düveler, 12-24 ay arası besi sığır ve 6 aydan küçük 
kuzular için tazminat ödenecek.

Alcomet Şirketi, Yılın 
Şirketi Ödülünü Kazandı

Başkent Sofya’nın Balkan Oteli’nde ‘Yılın Şirketi 
2015’ ödül töreni düzenlendi. Rekabetin en yoğun 
olduğu sanayi kategorisinde Alcomet Şirketi üre-
timde sürdürülebilir gelişim ve inovasyon ödülüne 

layık görüldü. 
Bu lga r i s t an 
Ekonomi Ba-
kanı Bojidar 
Lukarski şirket 
ödülünü Al -
comet Denet-
leme Kurulu 
Başkanı Fikret 
İnce’ye takdim 
etti.

Fikret İnce, ödül töreninin organizatörlerine te-
şekkürlerini ileterek, ödülün Alcomet şirketinin tüm 
çalışanlarına ait olduğunu paylaştı. Fikret İnce, bu 
ödülü almalarını sağlayan yüksek çalışma ve kalite 
standartlarını ileride de muhafaza edeceklerini ve 
üstüne katmaya devam edeceklerini aktardı.

Ödül töreni „Business Lady” dergisi tarafından dü-
zenlendi ve Bulgaristan’ın AB Fonları ve Ekonomik 
Politikasından sorumlu Başbakan Yardımcısı Tomis-
lav Donçev’in himayesi altında gerçekleşti.
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Büyükelçi Süleyman Gökçe: “Türkiye'nin, Bulgaristan'ın 
içişlerine müdahale etmesi söz konusu olamaz” 

Türkiye’nin Sofya Bü-
yükelç isi Süleyman 
Gökçe, BTV’de canlı 
yayında gazeteci Jeni 
Marçeva’ya verdiğ i 
demeçte, Bulgaristan 
meclisinin, Türkiye’nin 
Bulgaristan’ın içişlerine 
karıştığı iddialarını araş-
tıracak bir komisyon 
kurulması hakkında, 
“Türkiye, Bulgaristan’ın 
içişlerine müdahale et-
memiştir. Bunu kesin 
olarak söylemek isti-
yorum. Burada siyasi 
nedenlerden dolayı bir 
girişim söz konusu, fa-
kat burada duracağım, 
çünkü her bir meclisin 
görevi her türlü karar 
almaktır” dedi.
Büyükelçi, “15-16 yıl 

önce Türkiye Parla-
mentosu, oybir liğiy-
le aldığı bir kararla 
Türkiye’nin Bulgaris-
tan ve Romanya’nın 
üye olmasından önce 
NATO’nun genişleme-
sine izin vermemesi-
ni sağladı. Retorik bir 
soru yönelteceğim-o 
zaman bu kararı birisi 
Bulgaristan’ın içişlerine 
müdahale olarak kabul 
ediyor muydu?!” diye 
sordu. 
Gökçe, “Kesinl ikle 

böyle bir komisyonun 
kurulması çok üzücü ve 
kırıcı bir şey olduğunu 
söylemek isterim, ne 
yazık ki böyle bir şey 
duyuyoruz. Türkiye, 
Bulgaristan’a komşu ve 
iyi bir dost ülke olmasın-
dan başka NATO ve AB 
çerçevesinde müttefik 
ve ortak bir ülke oldu-
ğunu da ispatlamıştır. 
Bence olayların bu şe-
kilde gelişmesi çok ya-
zık” diye belirtti. 
Ankara için Hak ve 

Özgürlükler Hareke-
ti (HÖH) Başkanı’nın 
mesela Doğan değil 
de, Mestan olması ne-
den bu kadar önemli?
-Bu soruya cevap 

vermemeyi tercih ede-
rim, çünkü işte bu tam 
olarak Bulgaristan’ın 
içişlerine müdahaledir. 
Bir şeyi izah etmek isti-
yorum, bütün saygımla 
Türkiye hiç bir zaman 
her hangi bir Bulgar 
siyasetçisinin bir siyasi 
güç veya Bulgaristan’da 
bir tanınmış kişi ile ilgili 
olaylarda taraf tutması 
ricasında bulunmamış-

tır.
H Ö H  p a r t i s i n i n 

Başkanı’nın kim olacağı 
konusunda kimse baskı 
uygulamamıştır. 
M e s t a n ’ ı n  y e n i 

parti kurması fikri 

Türkiye’nin Sofya Bü-
yükelçiliği konutunda 
mı doğdu?
-Hayır, böyle bir so-

ruya şaşırdım. Ne Tür-
kiye, ne de Türkiye’nin 
diplomatik misyonlukları 
başka ülkelerin içişleriy-
le uğraşmıyor. Açık ve 
net bir şekilde söylemek 
isterim ki, içişlere mü-
dahale olarak yorumla-
nabilir hiçbir şeyle ilgili 
yorum yapmak istemem 
ve belki de basında yer 
alan haberler doğru de-
ğil veya bir kısmı yalan 
olabilir. Büyükelçilikler, 
gazete ve elektronik 
medyalara sahip değil.
Dünyadaki en çok bili-

nen gazetelerin redak-
siyonları ve gazeteler 
dahil, hiçbir medyaya 
inancım yok. Bunun için 
de çok sağlam neden-
lerim var. Çünkü her bir 
medya, ister basılı, ister 
elektronik olsun, her za-
man önyargılı bir bakış 
açısına sahiptir. 
Doğan ve Peevski’ye 

Türkiye’ye giriş yasa-
ğı var mı?
-Ne bunu doğrulayabi-

lirim, ne de reddedebili-
rim, bunun için sebebim 
var. Bu konuda Türkiye 
iktidarı tarafından res-
mi açıklama yapılmadı. 
Şimdi bana bunu soru-
yorsunuz ve tüm izleyi-
cilerinize söylüyorum ki, 
bu bilgiyi ne doğrulaya-
bilirim, ne de reddede-

bilirim.
Bulgaristan’da medya-

larda bu konu hakkında 
çok şey yazıldı, çizildi 
ve buna çok şaşırdım. 
Bu sorunun cevabı bu-
dur, izleyicilerinizin ce-

vaptan memnun olma-
larını umarım. 
HÖH partisi elitinin, 

yani 130’dan fazla kişi-
nin Türkiye’ye girişleri-
nin yasaklandığına dair 
haberle ilgili Süleyman 
Gökçe, “Ben de bu ha-
beri ilk defa bir gazete-
de okudum. Bunu med-
yada okuduğum için bil-
gi sahibi olmak isterim, 
fakat yorum yapamam. 
Bu soruyu medyaların 
bu bilgiyi aldığı kaynak-
lara yöneltmelisiniz ve 
bu bilgiyi kimin verdiğini 
öğrenmelisiniz” dedi. 
Büyükelçi, hiçbir za-

man ne Ahmet Doğan, 
ne de Delyan Peevski 
ile görüşmediğini söy-
ledi. 
Kısa bir süre için Lütfi 

Mestan ile görüştüğü-
nü ve doğum günü için 
bir tesbih ikram ettiğini 
paylaştı. 
Mestan, güvenliğini 

sağlamak için neden 
Türkiye Büyükelçiliği-
ne sığındı?
-Bu konuyla ilgili yo-

rum yapmamayı tercih 
ederim, çünkü burada 
söz konusu güvenlik 
değil. Mestan’ın her za-
man basın mensupların 
sorularını yanıtladığını 
düşünüyorum ki, ülke-
nin doğrudan içişlerine 
ilişkin bir soru soruyor-
sunuz ve açık bir şekil-
de bu olaya karışmak 
istemediğimi söyledim. 

Sayın Mestan, artık bu 
sorunun cevabını verdi. 
Büyükelçi, Mestan’a 

yardım etmeyi teklif et-
mediğini, önceden plan-
lanan bir akşam yeme-
ğinde kısa bir süreliğine 

görüştüklerini ve olayla-
rın herkesin artık bildiği 
şekilde geliştiklerini ifa-
de etti. 
B u l g a r i s t a n ’ ı n 

e s k i  D ı ş i ş l e -
ri Bakanı Vigenin, 
Parlamento’da Tür-
kiye, Bulgaristan’ın 
içişlerine karıştığı id-
dialarını araştıracak 
bir komisyon kurul-
ması, Bulgaristan ve 
Türkiye ilişkilerinin 
kötüleşmesine sebep 
olabileceğini açıkladı. 
Bunun hakkında ne 
diyeceksiniz?
-Bu sorunun Sayın 

Vigenin’e yönetilmesi 
gerektiğini düşünüyo-
rum. Benim ona büyük 
bir saygım var ve eğer 
o eski bir Dışişleri Ba-
kanı olarak bunu söylü-
yorsa, muhtemelen bir 
şeyi göz önünde bulun-
duruyor ve ona neyi göz 
önünde bulundurduğu 
sorulmalı. 
Büyükelçi’nin ifadele-

rine göre Sofya ile An-
kara arasındaki ilişkiler 
çok iyi. 
E s k i  B a ş b a k a n 

Kostov’un bir yorumun-
da Gökçe’nin Bulgaris-
tan tarafından istenme-
yen adam ilan edilmesi 
gerektiği sözleriyle ilgili 
Büyükelçi: ”Bu tür yo-
rumlardan şaşkınım. 
Belki de benden yorum 
yerine onun bu düşün-
cesini izah etmesini is-

temeniz daha iyi olacak. 
Her şey çok üzücü, bu 

tür sözleri duymak çok 
üzücü, bu kadar çok, bir 
dizi bu tür açıklamalar 
yapılması çok yersiz ve 
hangi ülkeler söz konu-
su olursa olsun iki ülke 
ilişkileri açısından fay-
dalı değil. 
Türkiye Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Antalya’da 
G-20 Liderler Zirvesin-
de konuşmasında dile 
getirdiği her an mülte-
ciler için Bulgaristan 
ve Yunanistan ile sınır 
kapılarını açabileceği-
ne dair sözleriyle ilgili 
Büyükelçi, bunların yine 
basında yer alan iddia-
lar olduğunu belirtti. Üs-
telik toplantının tutanak-
larından sızan ifadeler 
olduğu sanılıyor. Ne AB, 
ne de Türkiye tarafın-
dan bu belgenin otan-
tik olduğu doğrulanmış 
değil. Yine de Cumhur-
başkanı Erdoğan bu id-
dialarla ilgili basında yer 
alan yorumlar yaptı”. 
Büyükelçi, “Bu ifadeler 

bağlamında bazı ayrın-
tılara değinmek istiyo-
rum. Türkiye, AB üyesi 
birçok ülke tarafından 
Suriye’den kaçan tüm 
mültecileri karşılayıp, 
bu insanların sınırla-
rından çıkmalarına izin 
vermemesi için baskıya 
maruz kaldı. Bu durum 
Türkiye’de büyük tepki-
lere yol açtı. Ben, Irak 
ve Suriye’de sorunun 
kaynağı ortadan kal-
dırılmadıkça bir ülke-
nin sınırlarını açarak, 
tüm mültecileri kabul 
edip ülkede tutmasını 
mantıklı bulmuyorum. 
Aslında Cumhurbaşka-
nı, şimdi dünyada en 
büyük sayıda mülteci 
kabul eden Türkiye’de 
kamuoyunun tepkisine 
bu şekilde karşılık ver-
di” dedi. 
Büyükelçi, Türkiye’de 

mültecilerin sayısının 
2,9 milyona ulaştığını ve 
bu sayının Bulgaristan 
nüfusunun neredeyse 
yarısına denk geldiğini 
belirtti. 
Türkiye nasıl bir du-

rumda sert tepki ve-
rebilir ve mültecileri 
sınırda durdurmaktan 
vazgeçebilir?
-Elimizden gelen her 

şeyi yapamaya çalışıyo-

ruz ve bunun da doğru-
lanabileceğini düşünü-
yorum. Elimizden bu ka-
dar geliyor. Bu durumla 
daha iyi baş edebilecek 
biri varsa, gelsin de 
onunla birlikte çalışalım.
Büyüke l ç i ,  r esm i 

ver i lere göre şimdi 
Bulgaristan’da 940 mül-
teci olduğunu belirterek, 
“Türkiye’nin bu konuda 
ne yapıp, yapmadığını 
tartışmaya başlayabili-
riz” dedi.
Son zamanlarda mey-

dana gelen terör eylem-
lerinin ana hedefinin ne 
olduğu sorusu üzerine 
Gökçe, bunun terörizm-
den kaynaklandığını, 
Türkiye’nin ise uzun za-
mandır terörizmle mü-
cadele ettiğini belirtti.
Büyükelçi, “Son birkaç 

ayda Ankara, İstanbul 
ve ülkenin başka yer-
lerinde olmak üzere bir 
dizi terör saldırıları ya-
pıldı. Bazıları PKK sal-
dırıları, sonuncusu ise 
Suriye sınırları dahilin-
de terör örgütü olarak 
tanımlanmasını istediği-
miz PKK’nın Suriye'de-
ki kolu PYD'nin askeri 
kanadı YPG saldırısı-
dır. Başka saldırılar ise 
DAİŞ’in (Irak-Şam İslam 
Devleti) düzenlediği sal-
dırılardır. Maalesef, Tür-
kiye terörizme karşı sa-
vaşılan bir cephe haline 
geldi” diye ifade etti. 
Bu terör saldırılarını 

kim ve nasıl finanse 
ediyor?
-Son zamanlarda bunu 

çok dikkatli bir şekilde 
araştırıyoruz. Terörizm 
bir boşluktan doğmaz, 
finansman kaynakları 
var ve hepsi uluslara-
rası organize suç şebe-
keleri tarafından des-
teklenen çeşitli yasaklı 
maddeler kaçakçılığı 
ağları yoluyla yasa dışı 
faaliyetlerden elde edi-
len kaynaklar. Bu so-
runu çok dikkatlice ele 
alıyoruz ve Bulgaristan 
dahil, dostlarımızla ve 
müttefiklerimizle üze-
rinde çalışıyoruz. Eğer 
terörün finans kaynak-
ları kesilmezse, terör 
örgütlerinin suç eylem-
lerini durdurmaları bek-
lenilemez. Bu bir kısır 
döngü - uluslararası 
kaynaklarla beslenen 
bir canavar.
           Kırcaali Haber
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Başmüftü Dr. Mustafa Hacı: “Radikal İslamcılığın şansı yok”
Boyko Vasilev’in sun-

duğu Bulgaristan Ulusal 
Televizyonu (BNT) Pano-
rama programına konuk 
olan Başmüftü Dr. Mus-
tafa Hacı, “Radikal İs-
lamcılığın Bulgaristan’da 
şansı yok. Çünkü yurt 
dışında dini eğitimini alan 
bazı meslektaşlarımız, 
Bulgaristan’a döndüklerin-
de buradaki Müslümanlar 
geleneksel İslam’ın dı-
şındaki farklılıkları be-
nimsenmediklerine tanık 
olduk” dedi. 

Başmüftü, “Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
içindeki çalkantılar konu-
sunda taraf tutmuyoruz. 
Bundan önce HÖH ile 
birlikte hareket etmekle 
suçlanıyorduk, şimdi ise 
birlikte hareket etmemek-
le suçlanıyoruz. Biz tüm 
siyasilere eşit mesafede 
duruyoruz. Biz siyasi bir 
örgüt değiliz, bizim için 
hepsi Bulgaristan siya-
setçisidir ve her hangi 

bir temaslarda bulunacak 
olursak, bizim için belir-
li bir siyasi parti ile de-
ğil, devletle olan ilişkiler 
önemlidir” diye konuştu.

Başmüftü’nün ifadeleri-
ne göre bu yıl gerçekleş-
tirilen Ulusal Müslüman 

Konferansı’ndan elde edi-
len en önemli ve olumlu 
sonuç Başmüftülük yöne-
timinin dönemini başarıy-
la tamamlama imkanına 
sahip olmasıdır. Dr. Hacı, 
“Bu Başmüftülükte istikrar 
sağlanmasına yol açtı. 

Buna ise sadece Müslü-
man toplumunda değil, 
dünyada olup bitenler ve 
mülteci dalgası göz önüne 
alınırsa, tüm devlette ihti-
yaç duyuluyor” diye altını 
çizdi.

Dr. Hacı, Başmüftülük 

kurumu faaliyetlerinin 
yarısı Türkiye tarafından 
finanse edilmesi ve Türk 
uyruklu din görevlilerin 
Bulgaristan Müslümanla-
rına eğitim vermelerinin 
yanlış bir şey olmadığının 
altını çizerek, bunun se-
beplerinden biri devletin 
Başmüftülüğün sorunla-
rına çözüm bulmaması 
olduğunu ve bunun da 
Bulgaristan dışında bir 
ülkeden, mantıklı olarak 

Türkiye’den, mali ve ma-
nevi destek aranması ge-
rektirdiğini belirtti. Mus-
tafa Hacı, “Türkiye’deki 
İslam dini anlayışı, ılımlı 
bir İslam anlayışı olduğu-
nu söyleyebilirim, bizim 
İslam anlayışımızla örtü-
şüyor” diyerek, kurumun 
kasasına yatırılan her 
paranın devlet tarafından 
kontrol edildiğine dikkat 
çekti. 
            Kırcaali Haber

Vali İliev, Sağlık Bakanlığı’na Bölge Sağlık 
Haritası projesi önerisinde bulunacak

Kırcaali Valisi İliya İliev, 
Sağlık Bakanlığı’nın web 
sitesinde ele alınmak için 
yayınlanan Sağlık Harita-
sı projesinin düzeltilmiş 
varyantını Bakanlığa su-
nacak. Proje önerisinde 
hasta yataklarının Kırca-
ali hastanelerinde dağılı-
mı bölgenin demografik 
özellikleri, nüfusun gerek-
sinimleri ve tıbbi faaliyet-
lerin hacmi doğrultusun-
da yetkinlik seviyesi ve 
klinik uzmanlıklara göre 
yapılması öngörülüyor. 
Bulgaristan Hekimler Bir-
liği Kırcaali Bölge Şube-
si tarafından hazırlanan 
proje önerisi, belediyeler, 
sağlık kurumları, Bölge 
Sağlık Müfettişliği, Böl-
ge Sağlık Sigorta Kasası 
ve branş örgütleri olmak 
üzere tüm ilgili taraflarca 
koordine edilmiştir.
Proje, Valinin başkanlı-

ğındaki Bölge Sağlık Ha-
ritası hazırlanması için 
komisyon oturumunda 
ele alındı. 
Bakanlığın projesinde 

aktif tedavi için kullanılan 
hasta yataklarının toplam 
523 olması önerilirken, 
bu projede yatakların 
toplam sayısının 526 ol-
ması öngörülüyor. Yatak-
ların toplam sayısı kap-

samında terapi yatakları 
sayısının korunması ve 
ameliyat yataklarının art-
tırılmasına imkan verecek 
şekilde uzmanlıklara göre 
dağılım yapılması öngö-
rülüyor. 
Vali İliev, “Proje öne-

risinin Sağlık Bakanlığı 
tarafından kabul edilme-
sini umuyoruz, çünkü 
çok ciddi argümanlara 

dayanıyor” dedi. Bu tür 
argümanlar arasında 
yerleşim yerlerinin mer-
kezden uzak olması ve 
tedaviye erişimin zor-
laştırılması, aile hekim-
leri ve hastane öncesi 
sağlık hizmetleri sunan 
hekim yetersizliği olma-
sı, nüfus ihtiyarlaması 
ve sosyal yönden önemli 
hastalıkların artması, en 
yakın üniversite hasta-
nesi arasındaki mesafe 
bulunuyor. Ayrıca tedavi 
kurumların yapısı, özel 
uzmanlıklar gerektiren bir 
sürü faaliyetler için mev-
cut kadrolar ve cihazların 
yanı sıra il hastanesinde 
mezunlara uzmanlık eği-
timi verilmesinden dolayı 
ikinci yetkinlik seviyesi 
istenen ünitelerin korun-
ması gerektiğine dikkat 
çekiliyor. 
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“Bağımsız Hayat İçin 
Destek” projesinin açılış 
konferansı düzenlendi
Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Meclis Salonunda 

“Bağımsız Hayat İçin Destek” projesinin açılış kon-
feransı gerçekleşti. Eşit durumda olmayanlar sosyal 
hizmetler verilmesine ilişkin proje, Avrupa Birliği’nin 
Avrupa Sosyal Fonu tarafından sağlanan hibe des-
teği ile 2014-2020 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Operasyonel Programı “Bağımsız Hayat” prosedürü 
kapsamında gerçekleştiriliyor.

Konferansın amacı, kamuoyunu projenin amaçları 
ve hedefleriyle tanıştırmaktı. Sağlanan hibe desteğin 
toplam miktarı 498 636,05 levaya ulaşıyor. Projenin 
süresi 14 Aralık 2015-14 Eylül 2017 tarihleri arasında.

Katılımcıları selamlayan Momçilgrad Belediye Baş-
kanı Müh. Sunay Hasan, belediye idaresinin sosyal 
yükümlülükleri olduğunu doğruladı. Belediye Başkanı, 
“Bizim şahsımızda daima güvenebileceğiniz umut ve-
rici bir ortağınız olacak” dedi. 

Konferansta engelli kişiler, vatandaşlar, köy muhtar-
ları, belediye memurları ve Sosyal Yardımlar Momçilg-
rad İlçe Müdürü hazır bulundu. 

Proje kapsamında Belediye’de Avrupa Birliği Proje-
leri ve Programları Şube Müdürlüğü’nde Başuzman 
Vanya Petrova’nın yönetiminde Ev Ortamında Hizmet 
Merkezi kurulacak. Merkezde, başvuruda bulunanlar 
arasından seçilip, eğitim gördükten sonra 18 aylığına 
8 ev yardımcısı, 14 aylığına 76 özel asistan, 1 sağlık 
uzmanı ve 1 uzman danışman görevlendirilecek. Onlar 
engelli kişi ve kendilerine hizmet edemeyen veya tam 
olarak hizmet edemeyen yaşlılara, ihtiyaç değerlen-
dirmelerine göre hazırlanacak Bireysel bakım planları 
doğrultusunda saatliğine yenilikçi sosyal hizmetler su-
narak, ihtiyaç sahiplerinin gereksinimlerini optimal bir 
şekilde giderecekler. Merkezin tüm faaliyeti proje ekibi 
ile eşgüdüm içerisinde yapılacak. 

Projeyle, engelli ve kendine hizmet edemeyen 65 yaş 
üstü kişilere bireysel ihtiyaç değerlendirmesinde be-
lirtilen özel gereksinimlerine göre uzun vadede sağlık 
ve sosyal hizmetlere erişim sağlanması amaçlanıyor. 

Yeni merkezin faaliyetleri, Momçilgrad İlçesi dahi-
linde bulunan engelli kişilerin, yaşlıların ve onların ai-
lelerinin yaşam kalitesinin iyileştirilmesine, bağımsız-
lığın teşvik edilmesine ve bağımsız yaşam sürdürme 
becerileri geliştirmekle nüfusun en riskli gruplarının 
bağımsızlığına ve sosyal entegrasyonuna erişilmesine 
yöneliktir. Mevcut projeyle Momçilgrad İlçesinde işsiz 
kimselere ilave istihdam ve mesleki eğitim sağlanacak. 

Hedef gruplar, kendine hizmet etme durumda ol-
mayan çocuklar ve 65 yaş üstü kişiler dahil, engelli 
kişilerdir. 

Projenin gerçekleştirilmesiyle gereksinimler tespit 
edilen ilçenin tüm yerleşim yerlerinde ev ortamında 
engellilere ve kendine hizmet etme durumda olmayan 
yaşlılara daha yüksek kalitede bakım hizmeti sunul-
masının yanı sıra sosyal hizmetler sektöründe yeni iş 
pozisyonları açılması da bekleniliyor. 

2008 yılından beri projeler kapsamında sosyal hiz-
metlere yönelik yaklaşık 2 milyon leva hibe desteği 
sağlandı.

Proje ekibi, yönetici, koordinatör, muhasebeci, proje 
yönetmeni ve teknik yardımcı olmak üzere 5 kişiden 
oluşuyor.  

                                                          Kırcaali Haber

Başbakan Borisov, Macar mevkidaşı Viktor Orban ile görüştü
Başbakan Boyko Bo-

risov, Macar mevkidaşı 
Viktor Orban ile yaptığı 
görüşmede ana konu 
mülteci akını sorununa 
çözüm bulunmasıydı. 
İkisi, Brüksel’de gerçek-
leşen Avrupa Konseyi 
toplantısı kapsamında 
ikili görüşme gerçek-
leştirdiler. Başbakan 
Borisov, tüm AB üyesi 
ülkelerin ortak çabaları 
olmazsa soruna ortak 

ve sürdürülebilir bir çö-
züm bulunamayacağı-
nın altını çizdi. Borisov, 
olası bir seçenek olarak 
Bulgaristan’ın AB’nin dış 
sınırlarının kapatılması 
yönündeki pozisyonunu 
savundu.
Başbakan, ülkemizin 

Yunanistan’a mülteci 
krizi konusunda hoşgö-
rü göstermeye devam 
ederken, artık bir aydır 
süren sınırlarımızın Yu-

nan çiftçileri tarafından 
abluka altına alındığına 
dikkat çekerek, Orban’ı 
Halk Meclisi tarafından 
oybirliğiyle kabul edilen 
Bulgaristan-Yunanistan 
sınırında derinleşen kriz 
ile ilgili Bulgar taşımacı-
larını destekleyen bildiri-
den haberdar etti. 
Viktor Orban’ın Sofya’yı 

ziyaret te bulunduğu 
Ocak ayının sonunda 
yaptıkları görüşmenin 

devamı olarak iki Başba-
kan, Bulgaristan ve Ma-
caristan arasındaki mü-
kemmel ikili ilişkilerden 
duydukları memnuniyeti 
dile getirdiler. Onlar yük-
sek siyasi düzeydeki ya-
pıcı diyaloğun ekonomik 
işbirliğin geliştirilmesinin 
yanı sıra karşılıklı çıkarla 
ilgili başka konularda da 
faydalı olduğu görüşün-
de hemfikir oldular. 
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Veciye Sadettinova: “Öğretmenlik, en kutsal mesleklerden biri”
Ardinolu (Eğridere) Ve-

ciye Sadettinova, 38 yıllık 
iş hayatına sahip eski bir 
öğretmen. Anaokullarında 
onlarca çocuğu eğitmiştir. 
Eğitim Bakanlığı’na bağ-
lı temel okul öğretmeni 
olup, çok sayıda ödüle 
layık görülmüştür. Derin 
insan sevgisini ve velilerin 
minnettarlığını hissetmesi 
için her gününü, işte oldu-
ğu her dakikasını çocuk-
larla birlikte geçirip, her 
şeyini cömertçe onlara 
vermiştir. 

Veciye Sadettinova şun-
ları ifade etti: “İş hayatım 
boyunca insanların sahip 
olduğu en değerli varlık-
ları olan çocuklarını ye-
tiştirdiğimin, eğittiğimin 
ve öğrettiğimin farkınday-
dım. Çocuklara karşı hep 
dikkatli davranmaya ve 
iyi niyetli olmaya çalıştım. 
Onlara aile ve sıla sevgi-
sini öğrettim. Nasıl azim-
li, iyi birileri, yardım sever 
olacaklarını öğrettim. Tek 
sözle-onları okula ve ha-
yata hazırladım. Benim 
için öğretmenlik en kutsal 
mesleklerden biri!” 

Veciye Sadettinova, 8 
Ocak 1940 tarihinde Sta-
ra Zagora’nın Gorno Novo 
Selo köyünde dünyaya 
geldi. Babası İkinci Dün-
ya Savaşında Macaristan 
topraklarında hayatını 
kaybedince 4 yaşında ye-

tim kaldı. Temel eğitimini 
köyündeki okulda aldı. 
1959 yılında Kırcaali Pe-
dagoji Okulu Anaokul Öğ-
retmenliği Bölümü’nden 
tam notla mezun oldu. 
Ardından Gorno Praho-
vo (Tosçalı) köyü okuluna 
atandı. Burada öğretmen-
lik hayatına başlayan Ve-
ciye Sadettinova, ailesini 
de kurdu. 

1965 yılında Ardino Vela 
Peeva Anaokulu’nda ça-
lışmaya başladı. Burada 
Rodop dağlarının etek-
lerinde geçirdiği gençlik 
yıllarında sevgili bir eş, 
anne, büyük anne ve bü-
yük büyük anne oldu. 

Yardım etmesi, tavsi-
yelerde bulunması, genç 
meslektaşlarını yönlen-
dirmesinden dolayı anao-
kulu ekibi kendisini iyilikle 
anıyor. Her zaman doğru 
sözlü olmuş, dürüst ve 
adil davranmıştır. Ekibin 
her bir sorununu kendi 
sorunu gibi kabul etmiştir. 

Veciye Hanım “1995 yı-
lında emekli oldum, fakat 
daha 2 yıl çalışmaya de-
vam ettim. Uzun yıllık iş 
hayatıma rağmen şimdi 
düşük bir emekli ücreti alı-
yorum ve bu para normal 
bir hayat için yeterli değil” 
diye üzüntüyle paylaştı. 

Veciye Sadettinova şim-

di sağlık, eğitim, kültür, 
siyaset ve başka iş alan-
larında kendilerini gerçek-
leştirmiş eksi öğrencileriy-
le sokaklarda karşılaşınca 
büyük sevinç duyuyor. 
Ebeveynlere tavsiyesi 
çocuklarını koşulsuz sev-
meleri, onları her konuda 
desteklemeleri ve iyi bir 
terbiye vermeleri, çünkü 
ülkenin geleceği onların 
elinde. 

Tsveta  Damyanova 
onun hakkında şunları 
söyledi:”Veciye, harika 
bir insan ve komşumuz. 
Onunla kız kardeş gibiyiz. 
Veciye, şimdi kasabamı-
zı ve ülkemizi yurt dışın-

da temsil eden torunum 
İliyan da dahil Ardino’da 
birçok nesile ait çocukları 
eğitmiştir” dedi. 

Ardino Slıntse Birleşik 
Çocuk Kurumu Müdürü 
Dimitrina Aleksandrova, 
Veciye Sadettinova ile 8 
yıldan fazla okulda bera-
ber çalıştıklarını paylaş-
tı. Aleksandrova, “Mes-
leki hayatımın başında 
genç bir öğretmen olarak 
Ardino’da göreve başladı-
ğımda kader beni onunla 
karşılaştırdı. Bayan Sa-
dettinova, okul öncesi 
eğitim ve öğretim alanın-
da uzun yıllık bir tecrübe-
ye sahipti. Uzun yıllar ekip 
halinde bir çocuk grubu 
ile çalıştık ta ki ben müdür 
oluncaya kadar. O, benim 
akıl hocamdan başka 
ikinci bir annem gibiydi. 
Sadettinova, tecrübesi 

ve rutin alışkanlıklarıyla, 
bense gençliğim ve hır-
sımla birbirimizin eksiklik-
lerini tamamlıyorduk. Bü-
tün bunları yetiştirdiğimiz 
çocukların yararına yapı-
yorduk. Çocuk kişiliğini 
oluşturulduğu ilk 7 yılı en 
önemli duyarlı dönemidir.
Bunu Sadettinova ile 

birlikte başardığımızı dü-
şünüyorum. Çünkü o bü-
yük kalpli bir insan. İnsan 
ilişkilerinde prensipli, ne-
şeli bir karaktere sahip ve 
her zaman yardım etme, 
başkalarına faydalı olma 
arzusu duyuyor. Karşılık-
lı saygı ve meslektaşlık 
duygusuna dayalı iyi in-
san ilişkilerimizi bugüne 
kadar koruduk. Kendisine 
sağlık ve uzun ömür dile-
rim!” diye ifade etti. 
            Kırcaali Haber

Mineralni Bani’de Yerel Kalkınma 
Grubu ikinci toplantısını gerçekleştirdi

“Toplumların Liderliğinde 
Yerel Kalkınma” yaklaşımı 
ve Yerel Kalkınma Grubu 
oluşturulmasına yönelik 
strateji hazırlama süreci-
nin popülarize edilmesi 
amacıyla 19 Şubat’ta Mi-
neralni Bani (Meriçler) ilçe 
merkezinde bilgilendirme 
toplantısı düzenlendi. 
Zdravko Seçkov ve İvanka 
Duşkova tarafından yöne-
tilen toplantıda Mineralni 
Bani ve Çernooçene (Ye-
nipazar) belediyelerinin 
ortak oluşturduğu Yerel 
Kalkınma Grubu’nun ku-
rucuları olan iki belediye 
temsilcileri yer aldı. 

Uzman Zdravko Seçkov, 
“Yerel Kalkınma Stratejisi, 
mali çerçeveyi ve çeşitli 
operasyonel programlar-
da ve Kırsal Kesimlerin 
Kalkınması Programında 
yer alan somut tedbirle-
ri belirliyor. Bu strateji, 
nüfusun gerçek gerek-
sinimlerini ve gelişim 
potansiyelini tam ölçüde 
karşılaması için kamunun 
geniş katılımı ile hazırla-
nıyor” dedi. İyi bir kaliteli 

ve gerçekçi stratejinin 
hazırlanması, onun onay-
lanması ve Kırsal Kesim-
lerin Kalkınması Programı 
“Toplumların Liderliğinde 
Yerel Kalkınmaya İlişkin 
Stratejiler Çerçevesinde 
İşlemler Uygulanması” 
19.2 alt tedbiri kapsamın-
da finansman sağlanması 
için kilit önem arz ediyor. 

Proje yöneticisi İvanka 
Duşkova, “Mart ayında 
buna benzer iki toplantı 
daha yapılacak ve ondan 
sonra Yerel Kalkınma 
Stratejisi hazırlanmasına 
ilişkin proje kamu tartış-
masına açılacak. Biz ma-
yıs ayına kadar stratejinin 
onaylanması için başvu-
ruda bulunmak istiyoruz. 

Çünkü Yerel Kalkınma 
Grubu, programa ilk baş-
vuru kapsamında proje 
başvurusu yaparsa, onay 
almak için daha büyük 
şansı olacak. Aksi takdir-
de ikinci başvuruda daha 
büyük rekabet olması 
bekleniyor” izahında bu-
lunuldu.
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Kadın girişimcilerin 
sayısı artıyor

Son yıllarda ülkemizdeki kadın girişimcilerin sayısın-
da akıcı artış gözleniyor. Ulusal İstatistik Kurumu’nun 
verilerine göre ülkemizde şirket sahibi kadınların oranı 
yüzde 30’dur.

“Bulgaristan ekonomisinin önündeki meydan okuma-
lar” konulu ekonomi forumun açılışını yapan Ekonomi 
Bakanı Bojidar Lukarski bu açıklamada bulundu.

Bakan Lukarski, bu bakımdan Bulgaristan’ın kadın 
grişimcilerin oranı yüzde 30 olduğu Avrupa Birliği or-
talamasında bulunduğunun altını çizdi.

Ekonomi Bakanı Avrupa’nın kadın girişimciliğini teş-
vik politikası çerçevesinde ülkemizde kendi işini kuran 
kadın girişimcilerinin fikirlerine destek öngörüldüğünü 
belirtti.

Bakan Lukarski bunun yanısıra eğitim, danışmanlık, 
kadın girişimcilerin sorunlarını ortaya koyma ve so-
runlarına çözüm önerileri gibi somut önlemleri içeren 
stratejinin geliştirildiğini dile getirdi.

Okul öncesi çocuklar, 
masa tenisi öğreniyor

Momçilgrad (Mestanlı) Rodopi Masa Tenisi Spor 
Kulübü, kasabadaki üç anaokulu okul öncesi ço-
cukların fiziksel güçlendirilmesi, sosyalleşmelerini, 
kültürel ve spor eğlencelerini destekleyip, gelişme-
lerine yardımcı oluyor. Aralık 2015 tarihinden bu 
yana Ştastlivo Detstvo Anaokulu’ndan 30 çocuk, 
masa tenisi antrenörü Nadya Stoyanova’nın yöneti-
minde haftada iki kere düzenlenen antrenmanlarda 
eğlenceli oyunlar şeklinde masa tenisi oynamayı 
öğreniyor. Antrenman çalışmalarında her anaoku-
lundan ikişer belletici öğretmen ve hemşire de hazır 
bulunuyor. 

“Zdravets” ve “Zornitsa” anaokulları da Rodopi 
Masa Tenisi Spor Kulübü’nün bu gönüllü faaliyetin-
de. Bu anaokullarındaki çocuklarla spor eğlenceleri 
ve antrenmanlar yerinde gerçekleştiriliyor.

Nisan ayının sonunda kapanış turnuvası dü-
zenlenecek ve dereceye giren çocuklara kupa ve 
madalyalar verilecek. Onlar efsane Avrupa şam-
piyonu ve en iyi Bulgar bayan tenisçisi Daniela 
Gergelçeva’nın zamanında Rodopi Kulübü adına 
kazandığı ödüllerdir.

 Antrenman çalışmalarına toplam 90 çocuk ka-
tılıyor.
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КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
Başmüftülük, 2016 yılında 210 yetime destek verecek

Her gün dünyada milyonlarca 
çocuk biri veya iki ebeveynini 
de kaybederek yetim kalıyor. 
Ölüm vakaları arasında genç 
anne ve babalar da bulunuyor 
ve geride nice çocuklar yetim 
veya öksüz kalıyor. Sebepler ne 

olursa olsun milyonlarca çocuk 
aile sevgisi ve sıcaklığı görme-
den büyüyor. Yetimlere el uzat-
mak bizim boyun borcumuzdur! 
Bulgaristan’da yetim ve öksüz 
çocukların sayısı her geçen 
gün artıyor. Kurumların yaptığı 

hesaplara göre ebeveynsiz bü-
yüyen çocukların sayısı 4 binin 
üzerindedir. 

Bulgaristan Başmüftülüğü 
Yüksek İslam Şurası’nın al-
dığı kararlar doğrultusunda 
faaliyet yürüten Sosyal İşler 

Komisyonu’nun oturumunda 
daha 55 yetime destek verilme-
sine ilişkin dilekçeler onaylandı. 
Bu karar sonucunda Başmüf-
tülük Sosyal İşler Birimi ülke 
genelinde toplam 210 çocuğa 
destek verecek. 

Kurumun faaliyetleri sosyal 
alanda her geçen yıl artıyor. 
Yetime Destek projesi, sadece 
8 çocuğu kapsayan mütevazi bir 
girişimle başladı. 

Proje kapsamında her yıl çe-
şitli başlıklar altında destek 
kampanyası düzenleniyor. 2015 
yılındaki kampanya 80 bin leva-
dan fazla yardımın toplandığı 

“Merhamet Ver, Sadaka Değil 
”başlığı altında gerçekleşti. Ba-
ğış kampanyası bu yıl da devam 
ediyor. Elde edilen gelirler her 
üç ayda bir rapor edilip, dağılı-
mı yapılıyor. Ülke çapında top-
lanılan yardımlar hedefe yönelik 
harcanıyor, lojistik faaliyetlerin 
maliyetleri ise Başmüftülük büt-
çesinden karşılanıyor. 

Başmüftülük, Yetim Destek 
projesine aktif olan katılan sivil 
topluma kalbi şükranlarını ileti-
yor ve gelecekte Bulgaristan’da 
halkın sıcaklığını ve duyarlılığını 
hissetmeyen yetimin kalmama-
sını umuyor.

Türkçe haber yapacak 
T Radyo’ya lisans verilmedi 

Elektronik Medya Kurulu (SEM), Türkçe haberlerin yayınlanması 
öngörülen bir özel radyoya yayın lisansı vermedi. 

Lisans başvurusunda bulunan T Radyo Şirketi, Sezgin Mümün 
başkanlığındaki Bulgaristan Adalet Federasyonu’na (BAF) aittir. 

2014 yılında frekans 
ihalesi başlarken 
Mümün,  radyoda 
ağırlıklı olarak eği-
tici programlara yer 
verileceğini, fakat 
Türkçe haberlerin de 
yer alacağını belirtti. 
BAF Başkanı, SEM’in 
ülkede başlıca Delior-
man ve Rodoplar böl-
gelerinde 53 yerleşim 

yerinde frekans ihaleleri açmasını ısrar etti. 2007 yılında BAF’ın 
kuruluşu sırasında Sezgin Mümün, Bulgaristan Türklerinin daha 
fazla haklarını kullanmaları, Türkçe’nin ana dili olduğu çocukların 
gittiği tüm devlet ve belediye okullarında Türkçe dersinin zorunlu 
olarak okutulması ve Bulgarlaştırma sürecinin soykırım olarak ni-
telendirilmesi için mücadele edeceğini açıkladı. 

İlk önce ihale dokümanlarında eksiklikler nedeniyle BAF ihale-
den çıkarıldı. Aynı sebepten dolayı ihaleye katılan Ataka partisi de 
ihaleden çıkarıldı. Fakat daha sonra Yüksek Temyiz Mahkeme-
si kararıyla T Radyo tekrar ihaleye katıldı. Sonuçta SEM, Radyo 
Veselina’nın yayın konseptinin Şumnu’da yeni bir radyo frekansı 
tahsisine ilişkin belirlenen kriterlere göre T Radyo’nun yayın kon-
septinden daha iyi olduğuna karar verdi.              

                                                                         Kırcaali Haber

Türkiye Büyükelçisi  Süleyman 
Gökçe’den Başmüftü’ye tebrik ziyareti

Başmüftü Dr. Mustafa 
Hacı, tebrik ziyaretinde 
bulunan Türkiye Cum-
huriyeti Sofya Büyükel-
çisi Süleyman Gökçe’yi 
makamında kabul etti. 
Üst düzey diplomatın 
ziyaretinin sebebi Dr. 
Mustafa Hacı’nın yeni-
den Başmüftü, Vedat 
Ahmet’in ise Yüksek 
İslam Şura Başkanı 
seçilmeleridir. 
Büyükelçi, yapılan yö-

netim seçimi ve Ulusal 
Müslüman Konferan-
sında alınan kararlar-
dan dolayı tebriklerini 
sunarak, içten dilekler-
de bulundu. Görüşme-
de Yüksek İslam Şura 
Başkanı Vedat Ahmet, 
Başmüftü Yardımcıları 
Murat Pingov ve Birali 
Birali de hazır bulun-
dular.
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