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BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİ

2. DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA TÜRKÇE EĞİTİM
Bulgaristan Türkleri, azınlık tarihleri boyunca 

(1877/78’den bu yana) Türkçe eğitime dört elle sa-
rılmış, her türlü zorluklara göğüs gererek okullarını 
ayakta tutmaya çalışmışlardır.
İkinci Dünya Savaşının sonuna kadar Türk okulları 

özel okul statüsünü korumuş ve eğitim genel olarak 
Türk dilinde yapılmıştır.

 
Kırcaali bölgesinde komünizm döne-

minde yasaklanan ve unutulmaya yüz 
tutan geleneklerden biri daha Kırcaali 
belediyesine bağlı Şiroko pole /Sürmen-
ler/ köyünde yeniden canlandırıldı.

Sayfa 5’de

Şiroko pole’de köy şöleni

Sayfa 2’de

Devamı 6’da

Prof. Dr. H. YENİSOY

Kırcaali Haber Gazetesi’nden iftar yemeği 
Kırcaali Haber Gazete-

si, Kırcaali Merkez Par-
kında bulunan “Rusalka” 
lokantasında iftar yemeği 
verdi. Geleneksel olarak 
verilen iftar yemeğiyle 
birlikte bu yıl gazetenin 
50. sayısı, bu anlamlı 
yemeğe katılan eden 
herkese dağıtıldı. Katı-
lımcılardan tebrik dilek-
leri ve başarının devam 
edilmesi temenni edildi. 
Ezan sesinin yaklaşma-
sıyla önceden hazırla-
nan masanın etrafı cıvıl 
cıvıl, farklı kesimlere ait 
misafirlerle doldu. Da-
vetiye alan gelmiş, belli 
bir sebeplerden dolayı 

gelemeyen de kendileri-
ni temsilen kişi gönder-
mişti. 

Temiz ve lezzetli ye-
mekleriyle ün salan lo-
kanta, iftar için güzel 
hazırlık yapmış, ağır ve 
yağlı olmayan, ama aynı 
şekilde doyurucu ve bol 
olan yemekler hazırla-
mıştı. Ezan sesiyle birlik-
te, İftar duası okundu ve 
Yüce Allah için nefsiyle 
mücadele eden Müslü-
manlar orucunu aştılar. 
Tatlı yendi tatlı konuşul-
du. İftar yemeği sonunda 
Kırcaali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet sofra 
duası okudu. 

Yemek sonrası kişiler 
hem güncel konulara 
ilişkin sohbet ettiler hem 

de Mübarek Ramazan 
ayı ve tutulan Orucun 
faydaları üzerine tatlı 
tatlı, dostane bir şekilde 
tartıştılar. 

Kırcaali Haber Gazete-
si Genel Yayın Yönetme-
ni Müzekki Ahmet, gaze-
te çalışanları adına bu 
anlamlı günde, Cennet 
kapılarının açıldığı ayda, 
herkese katıldıklarından 
ve vermiş oldukları ma-
nevi destekten dolayı 
teşekkür etti. 

İftar yemeğinin bir de 
onur konuğu vardı. Tür-
kiye Cumhuriyeti Plov-
div (Filibe) Başkonso-
losu Cüneyt Yavuzcan 
da bizzat iftara katıldı. 
Onun yanı sıra Kırcaali 
Belediye Başkanı Ha-

san Azis, Ardino (Eğri-
dere) Belediye Başkanı 
Resmi Murat,  Kirkovo 
(Kızılağaç) Belediye 
Meclis Başkanı Şinasi 
Süleymanov, Momçilg-
rad (Mestanlı) Belediye 
Başkan Yardımcısı Birol 
Köseömer, Krumovgrad 
(Koşukavak) Belediye 
Başkan Yardımcısı Abi-
din Hacımehmet, Bulga-

ristan Müslümanları Yük-
sek Şura Başkanı Şaba-
nali Ahmet, “Ömer Lütfi “ 
Kültür Derneği Başkanı 
Seyhan Mehmet ve ça-
lışanları, gazetenin baş 
destekçilerinden ” MARS 
55” şirketi sahibi işadamı 
Kadir Kırcı da misafirler-
den sadece bazılarıydı. 
Aynı şekilde kendisi ka-
tılamamasına rağmen 

işadamı Yılmaz Yaşar da 
bir bucuk yaşındaki oğlu 
Yiğit Yaşar’ın sağlığı ve 
hayrı için iftara destek 
oldu.

Dini geleneklerimizin 
bu kadar güzel ve neşe 
dolu bir ortamda geçme-
si, herkes tarafından tak-
dirle karşılandı ve daha 
güzel yarınlara vesile 
olacağına umut verdi. 

T.C. Filibe Başkonsolosu’ndan 
Kırcaali Haber’e Nezaket Ziyareti
Aralık 2007 yılında 

Bulgaristan Türkleri-
nin en küçük şehidi 17 
aylık Türkan’a atfen ilk 
sayısı ile basın hayata 
başlayan Kırcaali Haber 
Gazetesi’nin bu yılki Ra-
mazan ayının ilk günün-
de 50. sayısı çıktı. Bu yı-
lın Mart ayından itibaren 
her hafta yayınlanan ve 
Bulgaristan Türklerinin 
sesi olan gazetemiz ül-
kemizde oluşan güncel 
haberler ile her Çarşam-
ba günü okuyucuları ile 
buluşmaktadır. Kırca-
ali Haber Gazetesi’nin 
50. sayısının çıkması 
nedeniyle T.C. Filibe 

Başkonsolosu Sayın 
Cüneyt Yavuzcan gaze-
tenin bürosunu ziyaret 
etti. Gazetenin sahibi ve 

Genel Yayın Yönetmeni 
Müzekki Ahmet,   Genel 
Yayın Yönetmen Yardım-

İsmail KÖSEÖMER
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İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA BULGARİSTAN’DA TÜRKÇE EĞİTİM

Türk halkı, işlerin kötü-
ye gittiğinin farkındaydı. 
1950 yılında Türkiye’ye 
kitlesel bir göç başladı 
ve 154 393 Bulgaristan 
Türkü Türkiye’ye göç 
etti. Komünist yetkililer-
ce “uygun görülmeyen” 
Türk aydınları göçe zor-
landı. Birçok öğretmen 
okullardan tasfiye edile-
rek Türkiye’ye gönderildi. 
Tüm bu olaylar Türklerin 
eğitimini de olumsuz etki-
ledi. Okullarda öğretmen 
açığı arttı.

1950’lerde Türkçe Eği-
timde Önemli Gelişmeler. 
1950 yılında başlayan 
göç 1951’de de devam 
etmiş ve araştırmacılara 
göre Moskova’nın emri 
üzere göç durdurulmuş-
tur. Türk azınlığa yeni bir 
siyasetin uygulanmasına 
geçilmiştir. Ekonomik 
bakımdan kalkındırmak 
ve etnik eğitim düzeyini 
yükseltmekle Türklerin 
Türkiye’den uzaklaştırıl-

Prof. Dr. Hayriye S.   
       YENİSOY

ması ve bunların sosya-
lizm davasına kazanılma-
sı amaçlanmıştır.1951’in 
başlarında Stalin Bulgar 
Komünist Partisi Ge-
nel Sekreteri ve Baş-
bakan Yardımcısı Vılko 
Çervenkov’a “tavsiyede” 
bulunarak göçün durdu-
rulmasını ve gelecekte 
Türkiye’de gerçekleştiri-
lecek bir sosyalist devrim 
için Bulgaristan Türkle-
rinden devrimci eleman-
lar yetiştirilmesini ister. 
“Soğuk savaş” dönemin-
de dışarıda hazırlanarak, 
stratejik önemi olan ül-
kelerde sosyalist devrimi 
yapmak, ihtilâl ihraç et-
mek Sovyet politikasının 
başlıca amacıydı.

1951’de göç durdurulun-
ca Moskova’nın direktifiy-
le Bulgaristan Türklerine 
okul kapıları biraz daha 
geniş açılmaya başladı 
ve “Giden gitti, kalan kal-
dı. Bundan böyle Bulga-
ristan Türklerinin gerici, 
tutucu Türkiye ile hiçbir 
bağlantısı olmayacak” 
dendi. Türkiye ile Bulga-
ristan arasındaki ilişkiler 
de her geçen günle kö-
tüye gidiyordu. 

Türklerin eğitimi ana di-
linde yapılacağı, millî kül-
türlerini de geliştirebilme-
leri için olanaklar sağla-
nacağı, şekil bakımından 
millî, içerik bakımından 
da sosyalist bir eğitim 
olacağı vurgulanıyordu. 
Nereden başlanmalıydı?

Önce okulların sayısı-

nı artırmak ve çocukları 
okul çatısı altına topla-
mak gerekiyordu.

Okul sayısını artırmak-
la birlikte okul çağına 
gelmiş çocukların okula 
gönderilmesi için yoğun 
çalışmalar yapılmıştır. 
Alınan önlemler sayesin-
de, okula gitmeyen ço-

cukların sayısı hızla düş-
müştür. 1943/44 öğretim 
yılında okula gitmeyen 
7-15 yaş grubundaki Türk 
çocuklarının sayısı yüzde 
75 iken, 1952/53 öğretim 
yılında yüzde 2.7’ye dü-
şürülmüştür . 

Okul sayısının artırılma-
sıyla da öğretmen ihtiya-
cı giderek artmıştır. Önce 
mevcut öğretmenlere 
hizmet içi eğitim kursları 
açılmıştır. Pedagoji for-
masyonu olmayanlar öğ-
renim derecelerine göre 
sınavlardan geçirilerek 
bazıları ilkokullarda, ba-
zıları da ortaokullarda 
öğretmenlik yapma hak-

kını kazanmışlardır.
Bulgaristan Komünist 

Partisi Politbürosu Ni-
san 1951 tarihinde aldığı 
bir karar doğrultusunda 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Türk okullarına Türkçe 
bilen Bulgar öğretmenler 
gönderir. Bu karara göre, 
“Türkçe bilen deneyim-

li Bulgar öğretmenler, 
o ana kadar çalıştıkları 
okullardaki kadroları sak-
lı tutulmak kaydıyla iki yıl 
süreyle Türk okullarında 
görev yapacaklardır” . 
Ek olarak bu öğretmen-
lere sosyal ve maddî 
imtiyazlar da tanınmıştır 
. 1951/52 öğretim yılın-
da Bulgar öğretmenler 
Türk okullarındaki öğret-
menlerin yarısını oluştur-
maktaydı. Aynı dönemde 
15-50 yaş arası Türklere 
düzenlenen Türkçe oku-
ma yazma kurslarında da 
Bulgar öğretmenler Türk-
çe olarak ders okutmuş-
lardır . “Uygun” görülme-
yen Türk öğretmenlerin 
ise Türk okullarından 
tasfiyesine devam edil-
miştir.Sağlanan imtiyaz-
lara rağmen Bulgar öğ-
retmenler bu bölgelerde 
tutunamamışlardır. 

Alınan önlemlerle de 
Türklerin yoğun yaşadı-
ğı bölgelerde öğretmen 
çalıştırma sorunu çö-
zülememiştir. Yetkililer 

çözümü bu bölgelerde 
doğup büyümüş yerli 
Türk gençleri arasından 
öğretmen yetiştirmekte 
bulmuştur. Yeni nesilden 
öğretmenler Marksist-
Leninist ideolojisine yat-
kın bir şekilde yetiştirile-
ceklerdi. Bu alanda Sov-
yetler Birliği’nin yardımı 
da gecikmedi. Stalin’in 
önerisiyle Bulgaristan 
ile Azerbaycan arasında 
yoğun bir kültürel işbirli-
ği başladı. Dil ve kültür 
bakımından Bulgaris-
tan Türklerine Azeri dili 
ve kültürü en yakındı. 
Azerbaycan’dan peda-
goglar, bilim adamları ve 
kültür alanında uzmanlar 
Bulgaristan’a davet edil-
di. Azeri aydınları Bulga-
ristan Türklerinin kültürel 
kalkınmasına büyük hiz-
metlerde bulunmuşlar-
dır. 

1950’lerin ilk yarısı Türk 
azınlığın eğitim tarihin-
de en verimli, en parlak 
bir dönem olmuştur. Bu 
yıllarda önemli yasalar 
çıkarılmış, birçok karar-
lar alınarak uygulamaya 
geçirilmiştir:

10 Ağustos 1951’de 
Bakanlar Kurulunun çı-
kardığı bir kararname 
doğrultusunda 1 Eylül 
1951 tarihinde Kırcaali ve 
Razgrat şehirlerinde Türk 
anaokulu ve ilkokullarına 
öğretmen yetiştirecek üç 
yıllık birer Türk pedagoji 
mektebi (öğretmen okulu) 
açıldı ve aynı yıl kapatı-
lan Eski Zağra Öğretmen 
Okulundan öğrenciler 
yeni açılan bu iki okula 
dağıtıldı. Bundan birkaç 
yıl sonra her iki okulda da 
uzaktan öğretim sınıfları 
açıldı. 1952’de Bakanlar 
Kurulunda Türk okulla-
rının durumu görüşülür. 
Türkler arasından da üni-
versite mezunu aydınla-
rın yetiştirilmesi için Sof-
ya Üniversitesinin Filoloji, 

Felsefe-tarih ve Fizik-
Matematik Fakültelerin-
de Türk gençlerine ait ve 
Türk dilinde öğretim ya-
pan Türk Filolojisi (Türk 
Dili ve Edebiyatı), Türk 
Tarihi ve Fizik-Matematik 
Bölümlerinin açılması ve 
söz konusu bölümlere 
her yıl 30’ar Türk öğrenci 
alınması karara bağlanır. 
Aynı yıl Sofya’da bir Türk 
pedagoji mektebi (öğret-
men okulu), Rusçuk’ta bir 
Türk kız lisesi, Şumnu’da 
Bulgar Öğretmen Ensti-
tüsüne (Önlisans) bağlı 
(baştan bir yıllık, daha 
sonraları iki yıllık) Türk 
dilinde ders veren bir 
bölüm açıldı. Üniversi-
te mezunları, açılmakta 
olan Türk liselerinde ve 
bazı Bulgar liselerindeki 
Türkçe öğretim yapılan 
sınıflarda, Türk öğretmen 
okul ve enstitülerinde 
ders okutacaklardı. Öğ-
retmen enstitülerinden 
mezun olanlar ortaokul-
larda, öğretmen okulları 
mezunları da anaokulu ve 
ilkokullarda çalışacaklar-
dı. 1956 yılında Hasköy 
Bulgar Enstitüsünde (ön-
lisans) de bir Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü açıldı. 
Ayrıca Şumnu ve Dob-
riç (o yıllarda-Tolbuhin) 
şehir ler indeki Bulgar 
öğretmen okullarında da 
Türkçe bölümleri açıldı. 
Üç Devlet Türk Estrat 
(Müzikl) Tiyatrosuna ve 
folklor topluluklarına ele-
man yetiştirilmesi için 
1957/58 öğretim yılında 
Sofya Yüksek Tiyatro 
Sanatı Enstitüsünde iki 
yıllık bir Türkçe bölüm 
açıldı. Sofya Üniversi-
tesinin bazı fakültelerin-
de, öteki yüksek öğretim 
kurumlarında ve meslek 
okullarında da belirli sa-
yıda Türk öğrenci öğre-
nim görüyordu.
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“OSMAN KILIÇ MAHKEMESİ”NİN PERDE ARKASI 

Yakınlarda basından 
Dr. İsmail Cambazov’un 
“ O S M A N  K I L I Ç 
MAHKEMESİ’NİN PER-
DE ARKASI” adlı kitabı 
çıktı. Hemen okumaya 
başladım ve bitirmeyin-
ce de bırakamadım. Hiç 
mübalağasız, son derece 
ilginç ve değerli bir eser. 
Adı geçen olaylar ve ki-
şilerin yaşadıkları insanı 
okadar çekiyor ve etkili-
yor ki, kendini onlardan 
bir türlü ayıramıyorsun. 
Okuyucuyu düşünmeye 
sevkediyor ve yaşanan-
larla ilgili onda bir çok so-
rular doğuruyor. Burada, 
hepsi birbirinden alakalı 
ve çekici çok sorunlar or-
taya atılmış. Hatta, sözü 
geçen problemlerle ilgi-
lenen okuyucularla  kitap 
üzerinde bir tartışma ve 
yorumlama organize edi-
lebilir, diye düşünüyorum. 
Böyle bir etkinliğin herkes 
için çok faydalı olacağı 
kanısındayım.  
Ama bu ayrı bir konu. 

Geçelim esere ve onun 
içeriğine. Yazar kitabına, 
zamanının çok yetenekli 
bir şahsı, otoriteli ve Türk 
halkı tarafından sevilen,  
sayılan ünlü öğretmen 
Osman Kılıç’ın ve daha 
5 öğrencinin tutuklanma-
sı, mahküm edilmesi ve 
onlarla ilgili olayları, ken-
dilerinin ve başka ilgililer 
arasındaki ilişkileri  konu 
etmiş. Dolayısıyla bu 
olaylar alelade olmayıp 
çok büyük önem taşırlar 
ve Bulgaristan Türkleri-
nin tarihinde gayet değerli 
sayfalar oluştururlar.                               
Aslında sayın Osman Kı-

lıç ağabeyimiz Türkiye’de 
yazdığı ve daha 1989 yı-
lında yayınladığı KADER 
KURBANI adlı kitabında 
kendinin ve o 5 öğrencinin 
başından geçenleri mü-
kemmel bir tarzda okuyu-
cularına anlatmış. Fakat  
eser Türkiyede çıktı ve 
buralara, bizlere ulaşa-
madı. Kitabın burada da 
yayınlanması için göste-
rilen çabalara rağmen bu 
gerçekleşemedi. Ülkemiz-
den, ilgilenenler ancak 
Türkiye’deki tanıdıkları ve 
yakınları vasıtasıyla kitabı 
okuyabilmişlerdir. Burada 
hemen şunu belirtmek is-
terim ki, Dr.Cambazov’un 
kitabı kesinlikle KADER 
KURBANI’nın tekrarı de-
ğildir. O, olayların başka 
yönlerini ele almış, onlar-
la doğrudan veya dolaylı 
olarak ilgisi bulunan ki-
şileri araştırmış,  düşün-
celerini almış ve eserine 
aktarmış. Bundan başka 
bir uzman sıfatıyla o, ta-
rihimizi belirleyen olayla-
rı  hukuksal  açıdan de-
ğerlendirme deneyinde 
de bulunmuş.  Kısaca, 

yapıtının başlığından da 
anlaşıldığı gibi yazar olup 
bitenlerin PERDE ARKA-
SI taraflarını vermeye ça-
lışmış. Bu da okuyucunun 
ilgisini artırıyor ve sonuna 
kadar onu canlı tutuyor.  
Kitabında aktardığı son 

derece ilginç kişisel olay-
larla Dr.İsmail Cambazov, 
okuyuculara, ülkemizde 
komünist idaresinin daha 
ilk yıllarda azınlıklara, bu 
arada Bulgaristan Türk-
lerine ait çizdiği siyasal 
stratejisini gösterme de-
neyinde bulunmuş. Ka-
naatimce bunu da yazar  
iyi başarabilmiş. 
Tahmin ediyorum ki, ha-

len yöremizde, 60 yıldan 
fazla önce  vuku bulan bu 
olayları bilen, hatta işitmiş 
olan dahi pek az insan 
kalmıştır. Artı, uzun yıllar 
ağızlarda resmi organla-
rın kasıtlı olarak yaydıkları 
uydurmalar, yalan yanlış 
yorumları ve değerlendir-
meleri geziyordu.  İlk kez 
demokrasi koşullarında 
bu olaylarla ilgili hakikatı 
öğrenme imkanımız doğ-
du. Burada çok ilginç bir 
taraf da bizlerin,  o tüyler 
ürpertici ve Bulgaristan 
Türklerini ilgilendiren ha-
diseleri, Dr.Cambazov’un,  
onları bizzat tanık olarak, 
kaleme aldığı yazısından 
öğrenme şansımızdır.                        
Ne doğa, ne de toplum 

olayları tesadüfi oluşmaz-
lar. Onların yeri, zamanı 
ve kendilerini doğuran 
etkenler ve nedenler bu-
lunmaktadır. Dolayısıyla 
eserin yapısı (strüktü-
rü) da bu felsefi ilkelere 
göre düzenlenmiştir. Ki-
tap on bölümden ibaret-
tir. Dr.Cambazov, birinci 
bölümde,  vuku merkezi 
olan Şumnu şehri ve yö-
resi ile ilgili okuyuculara, 
çok değerli ve okadar da 
gerekli tarihsel ve kültü-
rel bilgiler aktarmaktadır. 
ETRAFINA NUR SAÇAN 
İRFAN YUVASI adını ver-
diği ikinci bölümde, oku-
yucuyu Şumnu   Nüvvab 
okuluna götürür ve onun 
açılışı,yapısı ve faaliyeti 
ile ilgili etraflıca bilgilen-
dirir. Zaten de bütün olay-
lar burada zuhur etmiş ve 
gelişmiştir. Osman Kılıç, 
beş öğrenci ve onların 
talihlerini paylaşan, ki-
tapta adı geçen onlarca 
kişi, bu mukaddes okul 
çatısı altında yetişmiştir. 
Yazar, konunun tutukla-
ma, iddianame, yargı ve 
hapis  yılları olan esas kı-
sımlarını tüm ayrıntılarıyla 
üçüncüden dokuzuncuya 
dek işlediği bölümlerde  
açıklamaktadır.          
 Burada, ardı sıra çıkan 

ve gelişen olaylar bölü-
münde, yazarın verdiği 
zengin belgesel malzeme 
ile  komünstlerin, Bulga-
ristan Türklerini yoketme 
stratejisinin düzenlenmesi 

ve onun daha ilk yıllarda 
uygulanmaya başlan-
ması açıklanmaktadır.                                                                                                                                 
 Ülkemizde zuhur eden 
yeni siyasal, ekonomik, 
kültürel vb. tüm olayların 
başı, 9.9.1944 tarihinde 
gerçekleşen Komünist İh-
tilalidir, onun meyvesidir. 
Çünkü komünistler bam-

başka bir dünya görüşüne 
sahiptirler. Onların ideal-
leri, ideolojisi, idare ilke-
leri, siyaseti tek sözle her 
şeyleri kendilerinden önce 
iktidarda bulunan siyasi 
güçlerinkine kıyasla taban 
tabana zıt idi. Dolayısıyla 
onlar ülkemizin toplum 
hayatının her alanında, 
bu arada azınlıkların dini 
ve kültürel yaşamı ile ilgili 
mirasladıkları değerleri, 
durumları kesinlikle aynı 
tarzda devam ettirme ka-
rarında değillerdi. Her şey 
onların iradesi, ideolojik 
ve siyasal programları 
uygunluğunda değişme-
ye maruzdu ve de değişe-
cekti. Bunların çok önemli 
bir kısmı, komünistlerin 
baş rolü oynadıkları, Va-
tan Cephesi hükümetinin 
1944-1948 yılları arasında 
iktidarı süresinde gerçek-
leşecekti.           
Komünistlerin iktidara 

geldiği dönemde Bulgaris-
tan Türklerinin en değerli 
varlığı Nüvvab okulu idi. 
Nüvvab okulu 1922/1923 

ders yılında Şumnuda 
açılıp çalışmaya başla-
dı.  Onun iki bölümü bu-
lunmaktadır. ”Tali Kısım” 
denilen normal okul 5 yıl 
süreliydi, Öğretim süresi 
3 yıl olan ve ”Ali Kısım” 
denilen bir de  yüksek 
bölümü bulunuyordu. Bu 
kısım 1930 yılında açıldı. 
1947 yılına kadar toplam 
677 öğrenci Nüvvab’ı bi-
tirdi. O yıl okulun statüsü 
değiştirildi, Lise oldu. Çok 
geçmeden de tamamen 
kapatılıp tarihe karıştı.

Dr.Cambazov’a göre, 
Bulgaristan Başmüftü-
lüğüne bağlı olmasına,  
resmen Medresetün 
Nüvvab adını taşımasına 
rağmen bu okul hiçbir za-
man tamamiyle gerici bir 
okul olmamıştır. Bilakis o  
”Bulgaristan Müslümanla-
rının gururu, şan şerefi ve 

kimlik tezkeresidir. ….Türk 
azınlığı aydın kişiler çıka-
rabilmişse bunu büyük 
ölçüde Nüvvab okuluna 
borçludur.” Şunu da kay-
detmek gerekir ki, ”Öğ-
rencilerin ve Bulgaristan 
Türk aydınlarının istekleri 
ve baskıları ile  o, gide-
rek daha fazla laik eğitim 
veren bir okul durumuna 
geldi”. Bu okul genellikle 
müftü yardımcıları veya 
müftü yetiştiriyordu. Fa-
kat zengin dil kültürüne ve 
genel eğitim bilgilerine sa-
hip olan mezunları, Türk 
okullarına öğretmen de 
oluyorlar ve çok hazırlıklı 
öğrenciler yetiştiriyorlardı.                                                                                                                               
   Öğretmenlere gelince, 
çoğu İstanbulda, bir kısmı 
da Mısır’da vb.yerlerde 
yüksek tahsil görmüş, 
alim seviyesinde yete-
nekli, bilgili kişiler idiler. 
Yazar onlara ait okuyu-
culara çok değerli bilgiler 
vermektedir. 
Komünistlerin bu okul için 

görüşleri ve verdikleri de-
ğer çok başkaydı. Onlar 
Nüvvab’a ve Nüvvab’lılara 
”irtica yuvası”, ”gerici”, ”tu-
tucu”, ”yobaz” olarak bakı-
yorlardı. Fakat onlar ülke-
nin ve iktidar gücü olarak 
kendilerinin de çok ağır 
bir tarihi aşamada bulun-
duklarının bilincindeydi-
ler. Bu husus kendilerinin 
dikkatli olmalarını ve ılımlı 
davranmalarını gerektiri-
yordu. Özgürlük oynamak 
mecburiyetindeydiler. Do-
layısıyla bir müddet güzel 
bir siyasi oyun süreci icra 
ettiler.

Önce onlar kardeşlik, 
bir lik, beraberlik, öz-
gürlük, eşitlik sloganla-
rı savuruyorlardı. “Artık 
vatandaş Bulgar, Türk, 
Ermeni,Yahudi, Çingene  
diye ayrılmayacak, herkes 
eşit haklara sahip olacak, 
her millet kendi dini ve ilmi 
hayatını serbestçe teşki-
latlandırabilir”, diyorlardı.  
Türklere, siz de hayatınızı 
kendi istediğiniz gibi orga-
nize edebilirsiniz,Vatan 
C e p h e s i  ko m i te l e r i 
kurabilirsiniz, dediler.                                                                                                                                         
  Hayli bilinmezliklere 
rağmen, bunlardan etki-
lenen Bulgaristan Türk-
leri bu arada Nüvvab öğ-
retmenleri ve öğrencileri 
daha ilk aylarda, kurulan 
Vatan Cephesi koalisyon 
hükümetine kucak açtı-
lar, ona dört elle sarıldılar 
ve candan desteklediler. 
Her yerde Vatan Cephesi 
komiteleri kuruldu, Türk 
gençlik teşkilatları oluştu-
ruldu, Türk Öğretmenler 
Birliği kuruldu vb. Kapa-
tılmış  camiler, okullar 
açıldı, öğretmenler hatta 
hocalar, hacılar el üstün-
de tutuluyordu. Her yerde 
sevinç, ümit havası esi-
yordu. Halk sevinçten co-
şuyordu.  Devletin progra-
mını gerçekleştirmek için 
canla başla çalışıyorlar, 
ellerinden gelen her şeyi 
yapıyorlardı.                                                                                          
Bu aşamada yıldızı par-

layan en hazırlıklı, en 
seçkin, en bilgili, okulda 
ve okul dışı aktiv çalış-
malarıyla ön saflara bu-
lunan Nüvvab’ın örneklik  
genç öğretmeni Osman 
Kılıç idi.  O, Nüvvab’ın Tali 
ve  Ali kısmını ikmal edip 
mezun olmuştur. Önce 
birkaç yıl başka okullar-
da öğretmenlik etmiş ve 
1945/1946 ders yılında 
Nüvvab’a kadrolu öğret-
men olarak atanmıştır.     
O öğretmenlerin içinde 

yeni döneme en yatkın, 
en hazırlıklı bulunuyor. 
Hiçbir sakıncasız yeni re-
jime seviniyor, ona destek 
veriyor, hiçbir kötü niyeti 
olmadan tam manasıyla 
aktif bir Vatan Cephe-
ci olarak çalışıyor. Türk 
Öğretmenler Birliğinin 
Sekreteri, onun kapatıl-
masından sonra kurulan 
Eğitim İşçileri Birliğine 
Şumnu İl komitesine tem-
silci olarak seçilir. Yüksek 
Eğitim Şurası üyesi olarak 
da görevlendiriliyor. Bütün 
bulunduğu kurumlarda 
vazifelerini mükemmel 
şekilde icra ederek  Türk 
azınlığı aydınlarını  layı-
kıyla temsil ediyor. Türk 
okullarında daha iyi eğitim 
sistemi uygulanması ile il-
gili son derece önemli ta-
sarılara ve önerilere imza 
atıyor. Vasil Kolarov’un, 
Penço Kubadinski’nin 
vb. komünist liderlerin 
Şumnu’da ve yörede yap-

tıkları konuşmaları çok 
büyük ustalıkla, seçkin 
bir söz sanatçısı gibi ter-
cüme ediyor, konuşma-
cıların ve dinleyicilerin 
büyük takdirini kazanıyor.                                                                                                                                       
 Çok maalesef yeni, ko-
münist rejimin coşkulu ve 
heyecanlı süreci pek uzun 
sürmüyor. Muhalefeti sus-
turup iktidarı tamamıyla 
ele geçirince işler deği-
şiyor. Komünistler Türk-
lere verdikleri vaatlerden 
vazgeçmeye başlıyorlar. 
Hak-hukuk arayanlar, va-
atlerini hatırlatan aydınlar 
takip ediliyor, tutuklanı-
yorlar. Acaba komünistler 
neden Türklere karşı tav-
rını değiştirmişlerdi?  Ne 
olmuştu?  Değişen bir şey 
yoktu. İyi tutum ve güzel 
vaatler Bulgaristan Türk-
lerini kendilerine kazan-
dırmak için oynanıyordu. 
O ilk yıllarda komünistler 
muhalefetle adeta ölüm 
kalım savaşı yürütüyor-
du. Ülkemiz, seçimler,  
referandum, ondan sonra 
da genel seçimler yapıyor, 
son derece kritik bir period 
yaşıyordu. Bu süreçte ko-
münistlerin azınlıkların, bu 
arada Bulgaristan Türkle-
rin oylarından ihtiyaçları 
vardı. Olumlu tavır genel-
likle bunlardan kaynakla-
nıyordu. Bundan sonraki 
gelişmeler onların hakiki 
amaçlarını ve niyetlerini 
yeterince kanıtlayacaktı.                                                                                                                                  
   Türklerle ilgili gizli olarak 
planladıkları, öngördükleri 
vazifelerin ve etkinliklerin 
icrasına geçmek zamanı 
gelmişti. 
Daha 1944 yılının so-

nunda yapılan Türk Va-
tan Cephesi kongresin-
de komünist idarecilerin 
Bulgaristan Türkleri ile 
ilgili art niyet taşıdıkları 
açıkça belli oldu. Kongre 
yönetimine sadece ko-
münistler seçildi. Önce-
den ilan edildiğine göre 
burada Bulgaristan Türk 
azınlığının dini ve ilmi 
hayatını teşkilatlandırma 
sorunu görüşülecekti. 
Bu konuda beklenenlerle 
yapılan öneriler arasında 
ciddi bir geçişme oluşu-
yor. Bir komünist katılımcı 
okullarda din derslerinin 
programlardan çıkarıl-
masını istiyor. Aralarında 
Osman Kılıç da bulunan 
Şumnu grubu Türk dini 
teşkilat ve eğitim siste-
mi ile ilgili hazırladıkları 
ayrıntılı tasarıyı sunma 
imkanını dahi bulamıyor. 
Hiçbir şey başaramadan 
geri dönüyorlar. Sadece 
işledikleri tasarıyı kong-
re yönetiminden birine 
vermekle yetiniyorlar.  Bir 
katılımcıdan da Nüvvab’ın 
bir Türk lisesine (Gimnazi-
yaya) dönüşmesi  önerisi 
geliyor.

Devamı gelecek sa-
yıda

Doç. Dr. Kasim
      YUNUSOV
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Sırbistan’ın “Belene” nükleer 
elektrik santraline katılımı yüzde 
20’ye çıkabilir 

Sırbistan Enerji ve Madencilik Bakanı Pe-
tar Şkundriç, yurt dışından hesaplı kredi 
alırsa Belgrad’ın Belene’de ikinci Bulgar 
nükleer elektrik santralinin inşa edilmesi 
projesinde Sırp payının yüzde 20’ye çıka-
rılması kararını alabileceğini açıkladı. Ba-
kanın sözlerine göre Sırbistan’ın katılımı 
yüzde 5 kadar olursa finansmanın Sırbis-
tan Elektrik Kurumu kaynaklarından sağ-
lanması en iyi olacak.

Yunanistan bütçe açığının yüzde 
39,7’lik bölümünü kapattı 

Yunanistan Maliye Bakanlığından alınan 
bilgiye göre ülkenin bütçe açığının kapa-
tılması temposu, Temmuz ayında yavaş-
ladıysa da bu yıl için belirlenen hedefin 
çerçevesinde kalıyor. Yunanistan, yılın ilk 
7 ayında bütçe açığını geçen yılın aynı dö-
nemine kıyasla yüzde 39,7 oranında ka-
patarak açık tutarını 12 milyar 100 milyon 
dolara düşürdü. 

Yunan yargı çalışanı bulduğu bü-
yük para miktarını polise teslim 
etti 

Selanik Adalet Sarayında 13 000 Bulgar 
levası ve 6 500 avro bulan bir yargı gö-
revlisi parayı polise teslim ettim. 6 çocuk 
babası olan yargı memuru, parayı Selanik 
birinci derece mahkemesi savcılığının ko-
ridorlarında atılmış vaziyette buldu. Savcı-
lığın şefi, Bulgar kökenli bir zanlının ofisine 
nasıl girdiği konusunda başlattığı araştırma 
sonuç vermeyince yargı memuru, polise gi-
derek bulduğu parayı teslim etti. 

Karadağ’da “ekonomik vatandaş-
lık” programı 

Karadağ hükümetinin hazırladığı “eko-
nomik vatandaşlık” programına göre ülke 
ekonomisine 500 000 avrodan büyük ya-
tırım yapan iş adamlarına Karadağ vatan-
daşlığı verilecek. Programın amacı, yaban-
cı iş adamlarının şirketlerinin merkezlerini 
Karadağ’da kurmaları yönünde teşvik edil-
mesi, yeni teknolojiler ve now-how uygu-
lamaları ve yeni iş yerleri açmalarıdır. Yerli 
basında çıkan haberlere göre Formula 1’in 
eski şefi Edi Jordan ve Rus milyarder Ro-
man Abramoviç, Karadağ vatandaşlığına 
ilgi gösteriyorlar. 

Makedonya’da 3 ton fasulye çor-
bası pişirildi 

Makedonya’nın kuzeydoğusunda yer 
alan Sarçievo köyünün sakinleri, 3 ton fa-
sulyeden çorba pişirerek Guinness rekor 
kitabına girmeyi başardı. Çorba, Bosna’da 
özellikle imal edilen 1,5 metre yüksek bir 
kazanda pişirildi. “Guinness” rekor kitabı-
nın temsilcisi, 7 aşçıdan oluşan ekibe rekor 
koyduklarına dair resmi sertifika sundu. 
                                                     bnr

Balkanlar ’da 
geçen hafta

Mestanlı  Belediyesi’ne bağlı köylerde mevlit okundu
Ramazan аyının baş-

lamasından önceki son 
Cumartesi ve Pazar gün-
leri Momçilgrad (Mestan-
lı) Belediyesi’nin çeşitli 
köylerinde Mevlidi Şe-
rif okundu. Geleneksel 
olarak Ağustos ayının 
farklı günlerinde okunan 
mevlitler, orucun bu yıl 
erken başlayacağından 
öne alındılar. Cumartesi 
günü Raven (Yenicuma) 
köyünde okunan mevlit 
gelenek haline dönüş-
meye başlıyor. Yasaklı 
dönemde okunmayan 
mevlit, caminin yenilen-

mesinden sonra her yıl 
Ağustos ayının 16’sında 
okunmasına ve aynı 
şekilde bu tarihte köy 
şenliği yapılması da köy 
halkı tarafından karara 
bağlandı. Köyün merke-
zinde bulunan cami yeni-

lendi ve içindeki hatların 
yazılmasından sonra bir 
esere dönüştü. O tarafa 
doğru yolunuz düşerse 
mutlaka görünmesi ge-
reken bir yerdir. Camide 
okunan mevlit katıla-
mayanlar için hoparlör-
lerden yayıldı. 2 koyun 
kesildi, 30 kilo pirinç kul-
lanıldı ve 3 kazan mevlit 
aşı hazırlandı. Mevlitlerin 
olmazsa olmazı şerbet 
de hazırlanmıştı. Bu yılki 
organizasyonun giderle-
rini köydeki komşulardan 
biri üstlenmiş.

Pazar günü ise üç ya-

kın çevre köyde mevlit 
okundu. Çukovo (Tok-
maklıdere), Progres (El-
lezoğulları) ve Bagryan-
ka (Oyacılar) köylerinde 
dini geleneğimiz hız kes-
meden devam ediyor. 

Tokmaklıdere köyünde 
bölgemizin en eski ca-
milerden biri bulunmak-
tadır. 1818 yılında Aliş 
Aga ve İbn-i İsmail Aga 
tarafından yapılan cami 
1912 yılındaki bozgun-
luk döneminde yıkılıyor, 
1940 yılında yeniden 
kurulup, 1990 yılında da 
tamir ediliyor. Nihayet bu 
yıl da görkemli minare-
sine kavuştu. Tokmaklı-
dere, Mustafaoğulları ve 
Hatipoğulları’nın beraber 
okuttuğu mevlide Eski 
Başmüftü Fikri Sali de 
katıldı. Kur’an-ı Kerim 
okuyup, üç ayların öne-
mi anlattı. Camide bir 
de görevli pırıl pırıl Si-
nan adında delikanlı bir 
imam var. Sabahın erken 
saatlerinde vurulan 5 ka-
zan mevlit aşı için dana 
ve koyun olmak üzere 

60 kilo et ve 48 kilo pi-
rinç kullanıldı. Mevlit aşı-
nı Türkiye’ye göç etmiş 
Günay ve Emin kardeş-
ler hazırladı. Dua yapı-
lırken ne şehitlerimiz ne 
de Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk unutuldu. 
Afiyetle yenilen aşın ya-
nında pide ve helva da 
vardı. Şerbet yerine ise 
gazoz alınmıştı. Okunan 
Kur’an-ı Kerim, Mevlidi 
Şerif ve kasideler yeni 
minaredeki hoparlörler-
den dinlendi. Köydeki 
gençler birer çalışkan arı 
gibi büyüklere yardımcı 
oldular. Kılınan öğle na-
mazı sonunda herkes 
elindeki mevlit aşını ya-
kınlarına tattırmak üzere 
evine götürdü. Köy yakı-
nında hayrat çeşmesi 
yapan ustalar da unutul-
madı. 

BULGARİSTAN EN SICAK YAZINI YAŞIYOR 
Kavurucu sıcaklık et-

kisini sürdürürken me-
teoroloji uzmanları, bu 
gidişle 2010’un son 130 
yılda ortalama sıcaklık 
derecelerinin en yüksek 
olduğu yıl olacağını tah-
min ediyorlar. Ülkemizde 
de durum farklı değildir. 
Erken başlayan sıcak-
lıklar hiç olmadığı kadar 
uzun sürüyor. 30 dere-
ceyi bulan deniz suyu 
sıcaklığının bugünlerde 
36’ya yükselerek rekor 
kırması bekleniyor. Son-
baharda sıcaklıkların 
mevsim normallerine 
yakın olması beklenirken 
Aralık ayının normalden 
daha sıcak ve kuru ola-
cağı tahmin ediliyor.

Hidroloji ve Meteoroloji 
Ulusal Enstitüsü uzma-

nı Veselin Aleksandrov, 
ülkemizde iklimin yavaş 
yavaş ısınması eğiliminin 
sürdüğünü belirtti: “Son 
12 yılda Bulgaristan’da 
hava sıcaklığında de-
vamlı ar tış izleniyor. 
2010 yılının son 130 
yıllık dönemde küresel, 
bölgesel ve ulusal çap-
ta en sıcak yıllardan biri 
olacağına benziyor.”

Hidroloji ve Meteoroloji 
Ulusal Enstitüsü Baş-
kan Yardımcısı Valeri 
Spiridonov ise şunları 
ekliyor: “Kışlar daha yu-
muşak oluyor, bununla 
beraber zaman zaman 
çok karlı kışlar da yaşa-
nıyor. Ancak bu kışların 
sıcaklık dereceleri bile 
önceki 30 yıllık döneme 
kıyasla normalin biraz 

üzerindedir. 2009’da or-
talama sıcaklık, normalin 
1,2 derece üstündeydi. 
Aynı zamanda olağan 
üstü meteorolojik olay-
ların sıklığı da artıyor. 
Yani gittikçe aşırı yüksek 
sıcaklıklar ve aşırı dere-
cede yoğun yağışlar ve 
seller görülüyor. Gittik-
çe ay boyunca düşme-
si beklenen yağışların 
toplam miktarı bir günde 
düşüyor. Örneğin arkada 
kalan Temmuz ayında 
yağış miktarı, normalin 
3 defa üzerinde oldu.”

Bilim adamları, iklim 
değişikliklerinin özellikle 
tarımı ve en çok bahar 
kültürlerini hassas du-
ruma getirdiği yolunda 
uyarırken sulanmalı ta-
rıma dönülmesi ve dam-

lama sulamasının tercih 
edilmesi gerektiğini ekli-
yorlar. Isınma, ülkede iki 
rekoltenin yetiştirilmesi-
ne olanak sağlayacak, 
ancak muz ve portakalın 
yetiştirilmesine gelinme-
yecek. Çiftçiler, Bulgaris-
tan için geleneksel olan 
tarım kültürlerinin hibrid-
lerine ve kuraklığa karşı 
daha dayanıklı olan kül-
türlere yönelmelidir.

Doçent Spiridonov şu 
uyarıda bulundu: “İklim 
değişiklikleri her tür-
lü spekülasyona konu 
oluyor. Bu durumda tek 
çarenin genetik modifiye 
kültürlerin olduğunu söy-
leyenler de olacak. An-
cak bana göre buna izin 
verilmemesi gerekiyor”. 
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Şiroko pole’de (Sürmenler) köy şöleni
Kırcaali bölgesinde 

komünizm döneminde 
yasaklanan ve unu-
tulmaya yüz tutan ge-
leneklerden biri daha 
Kırcaali belediyesine 
bağlı Şiroko pole /Sür-
menler/ köyünde yeni-
den canlandırıldı.
Cumartesi günü saat 

10’da başlayan müzik 
ve folklor gösterileri, 
köy meydanını doldu-
ran halkın büyük ilgi-
sini, beğenisini çektiği 
gibi bol bol alkışlara 
da neden oldu. Köyde 
faaliyet yürüten “Zora” 
(Şafak) Kültür Evi ve 
Kırcaali’nin en büyük 
köyü Sağırlar’da faali-
yet yürüten “Progres” 
(İlerleme) Kültür Evi 
amatör çocuk halk sa-
natları ve folklor ekip-
leri üç farklı dil, kültür 
ve folklordan temsil-
ler sundular. Kırcaali 
"Ömer Lütf i" Kültür 
Derneği Müzik Grubu 
gün boyunda Rumeli 
türküleri ile halkı çoş-
turdu. 
Bir yandan çevirmeler 

pişerken diğer yandan 
da açılan seyyar ser-
gilerde alış veriş yapı-
lıyordu. Ama çocuklar 
en çok pamuk şekerine 
rağbet gösterdiler. Kül-
türel program devam 
ederken, stadyumda 
yapılacak halk güreş-
leri için de kayıtlar de-
vam ediyordu. 
Misafirlerin arasın-

da Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Azis, 
Belediye Meclis Baş-
kanı Seyfi Necip, Böl-
ge Müftüsü Beyhan 
Mehmet, Kırcaali eski 
belediye başkanların-
dan ve eski milletve-
kili Rasim Musa, eski 
iç işler i bakan yar-
dımcısı Raif Mustafa, 
Hak ve Özgürlükler 
Hareketi Kırcaali Be-
lediye Teşkilatı başkan 
yardımcıları Ehliman 
Çoban ve Dr. Niyazi 
Şakir,organizasyon 
sekreteri Halil Apti, Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
Gençlik Kolları İl Teşki-
latı Başkanı Ahmet Ha-
bip, Hak ve Özgürlükler 
Hareketi Gençlik Kol-
ları Merkez Yürütme 
Bürosu üyeleri Ayhan 
Ethem ve İlhan Küçük 
göze çarpanlarından 
sadece bazılarıydı. 
Siyasetin konuşul-

madığı, ama birliğin, 
beraberliğin ve özgür 
iradenin hakim olduğu 
köy şöleninde Başkan 
Azis benliğimizin ve 
varoluşumuzun en de-
ğerli iki temel direğine 
değinmeden geçmedi. 
Köy şöleninin organi-
zasyonunda emeği ge-
çen herkese teşekkür 
etti ve şunları söyledi: 
“Sevgili ve saygıdeğer 
Sürmenliler, son dö-
nemde kültürümüz ve 
dilimiz üzerinde karan-
lık bulutlar var. Bildiği-
niz gibi, artık ne Türk 
Dili, ya da diğer adıyla 
Anadili müfettişlerimiz, 
ne de Türk Tiyatromuz 
var. Uzun ve çok çetin 
geçen uğraşılar sonun-
da kazandığımız hakla-
rımız elimizden alınıyor, 
alındılar. Bu yüzden bu 
tür organizasyonlar çok 
önemlidir. Hedefimiz 
her köyde, her mahalle-

de ve her semtte mevli-
di şerifler okunsun, şö-
lenler ve kültürel gün-
leri yapılsın. Ömrümüz 
yeterse Allah’ın izniyle 

hep beraber bunu da 
başaracağız. Köy şö-
lenimiz kutlu olsun!”.
Başkanın konuşma-

sından sonra Müftü 
Beyhan Ahmet eşsiz 
ve güzel sesiyle sağlık 
ve bereket duası oku-
du, topluluk da amin 
diye eşlik etti. Bir yan-
dan güreşler devam 
ediyor, bir yandan da 
bunca misafiri ağırlaya-
cak hazırlıklar tamam-
lanıyordu. 
Kırcaali Otantik Ru-

meli Türküleri Amatör 
Kadın Korosu eşsiz 
Rumeli  Türküler ini 
seslendirdi ve izleyici-
lerden dolu dolu alkış 
aldı. Onlar da Kırcaali 
yöresinde uzun za-
mandır yok olan gele-
neği canlandırdılar ve 
yaşatıp geliştirmeye 
çalışıyorlar.
Minderin etrafına top-

lanan kişiler güreşçilere 
destek vermenin yanı 
sıra, çok da eğlendiler. 
Başpehlivanlık güre-

şini aynı geçen hafta 
Tosçalı’da olduğu gibi 
Müren Mutlu kazandı. 
Koçu başkan Azis ile 
Savarona şirketi sahi-
bi Erol Kasim verdiler. 
Gerek küçüklerde, ge-
rekse büyüklerde de-
receye giren her peh-
livana para ödülü var-
dı. Minder hakemliğini 
Çakırlar köyü muhtarı 
Mustafa Cafer yapar-
ken, masa hakemliğini 
de Yelciler köyü muh-
tarı Süleyman Hasan 
yaptı. 
Gelecek yıl tekrar 

buluşma dileğiyle köy-
den ayrılan misafirler 
yapılan güzel orga-
nizasyondan dolayı 
köy muhtarı Sebahtin 
Kasim’e teşekkür et-

tiler. Sponsor kişiler, 
adlarının yazılmasını 
istemediler.

İstanbul Kartal Belediyesi’nden heyet 
geleneksel Hallar mevlidine katıldı 
Ardino (Eğridere) 

Belediye Başkanı 
Resmi Murat ve İs-
tanbul Kartal beledi-
yesinden yirmi kişilik 
bir heyet Geleneksel 
Başevo (Hallar) Sağ-
lık ve Bereket Mev-
lidi ile Köy Şenliğine 
katıldılar. Misafir he-
yet arasında bele-
diye meclis üyeleri 
ve Kartal Balkanlılar 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği temsilcileri 
vardı. Türk grubunun 

yapmış olduğu Eğri-
dere ziyareti tanışma 
amaçlıydı. Yakında 
iki belediye arasın-
da kardeş şehir pro-

tokolü imzalanacak. 
Türk heyetinin başın-
da, Kartal Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Fügen Mavi, Orhan 

İspekter ve Kartal 
Balkanlılar Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
Başkanı Nizamettin 
Yumurtacı bulunu-
yorlardı.
Mevlide, çevre böl-

gelerden ve yurtdı-
şındaki göçmenler-
den 1500’den fazla 
kişi katıldı. Yerel us-
talar gelen misafirle-
ri ağırlamak için on 
dokuz kazan keşkek 
pişirdiler. Kalanı da 
evlere götürülmek 
üzere halka dağıtıldı. 

Tüm giderler Bursa, 
İstanbul ve İzmir’deki 
“Hallalılar” Derneği 
ve köy halkı tarafın-
dan karşılandı. İstan-
bullu işadamı Erol 
Hacıoğlu kurbanlığı 
bağışladı. 
Türk heyeti, köyün 

güzelliğinden, temiz 

havadan, halktan 
çok memnun kaldı-
lar ve bol bol hatıra 
fotoğrafları çektiler. 
Hallar köyü muhtarı 
Müren Sali ve mi-
safirler, dostluk ve 
dayanışma adına, 
birbirlerine hediyeler 
verdiler.

Güner ŞÜKRÜ

İsmail KÖSEÖMER
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Yunanistan’da sivrisinekler ölümcül hastalık bulaştırıyor
Üç gün içinde üç kişi “Batı Nil Humması” hastalığından hayatını kaybetti
Yunanistan’da yayınlanan 

“Republika” gazetesinin ver-
miş olduğu habere göre, ül-
kenin Kuzey bölgesinde on-
larca hasta sivrisinek ısırma-
sı sonucu tedaviye alınmış. 
Ancak bu hastalara henüz 
net bir tanı konulamadığı gibi, 
bu virüse karşı aşı da yoktur. 
Hastaların %40 hayatını kay-
betmektedir. 
Bulgaristan genelindeki has-

tanelerde bulaşıcı hastalıklar 
bölümlerindeki doktorlar, vi-
rüsün yayılmasını önlemek 
ve davranışlarını öğrenmek 
için hastalardan kan, idrar ve 
benzeri numuneler almakta-
dır. Sağlık Bakanlığının bu-
laşıcı hastalıklar uzmanı Dr. 
Angel Kunçev, “Gelen tehlike 

yüzünden doktorlarımız siv-
risineklerden, kenelerden ve 
çeşitli kemirgenlerden kan ve 
idrar örnekleri alıp laboratu-

arlarda virüsü araştırıyorlar” 
diye konuştu. 
Bugüne kadar Bulgaristan’da 

“Batı Nil Humması” ile ilgili bir 

kayıt olmadığından ve dok-
torların hastalık ile ilgili tanı 
koyamayacağından bu tür 
önlemler alınılmıştır. Kunçev 
hastalığın seyriyle ilgili şunla-
rı söyledi: “Bu hastalık diğer 
virüslerin getirdiği hastalıkla-
ra benzer biçimde başlıyor. 
Uyuşukluk, yüksek ateş, kus-
malar meydana geliyor. An-
cak hastalık ilerledikçe özel 
belirtiler görülmekte. “Batı 
Nil Humması” çok çabuk bir 
biçimde beyin zarlarını etkiler 
ve menenjite dönüşür”.
Bulaşıcı hastalıklar uz-

manına göre,  hasta l ık 
Bulgaristan’a sivrisinekler 
ve tatilden dönen turistler ta-
rafından getirilebilir. Bunun 
yanı sıra Dr. Kunçev, tropik 

bölgelerde görülen hasta-
lıkların iklim değişimi sonu-
cu, bugüne kadar hastalığın 
mevcut olmadığı bölgelerde 
görünmeye başlandığını bi-
limsel olarak kanıtladığı bil-
gisini ekledi. 
Avrupa Hastalıklar Kont-

rol Merkezinin yayınladığı 
sağlık haritasına göre, na-
diren görülen tropik hasta-
lıkları virüsü son dönemde 
Balkanlar’da sık sık gö-
rünmeye başlamış. Şimdi 
Yunanistan’da görülen has-
talık 10 yıl önce Romanya’da 
rastlanmıştı. Son on yılda 
bu hastalıktan Amerika Bir-
leşik Devletleri’nde (ABD) 
1000’den fazla kişi hayatını 
kaybetmiş. 

Dyankov tütün üretiminin “alternatifini buldu”!

Üç günlük Kırcaali bölge-
si ziyaretini tamamlayan 
Maliye Bakanı Simeon 
Dyankov, tütün üretimine 
karşılık “alternatif üretim” 
buldu. Maliye Bakanına 
göre, tütüncülük, meyve 
ve biber üretimiyle de-
ğiştirilebilir. Ancak bunun 
gerçekleşmesi için yeterli 
derecede sulama siste-
minin mevcut olması ve 
sulamada kullanılacak su-
yun bulunması gerektiğini 
söyledi. Bakan, “Bölgeye 
gelip halkı ilgilendiren ko-
nuları ve sorunları yerinde 
öğrenmek istedim” diye 
konuştu.
Dyankov, yapmış oldu-

ğu ziyareti üç temel konu 
çevresinde birleştirdi. Ta-
rım, kültür ile tarih turizmi 
ve madencilik. Aynı şekil-
de turizmin iyi bir gelir ve 
itibar kaynağı olacağını, 
ama hiçbir şekilde tarımı 
değiştiremeyeceğini belirt-
ti. İki olaya da ayrı bakıl-
masının taraftarı olduğunu 
dile getirdi. Bölgedeki tu-
rizmin gelişmesi için 2010 
yılının sonuna kadar Kırca-
ali – Podkova (Nalbantlar) 
yolunun yapımı için gerekli 
finansmanın bulunma ola-
sılığının büyük olduğunu, 
yapıldığında da hazır olan 
Makaz yoluna bağlanıp 
Yunanistan ile gerekli tu-
ristik akışın sağlanacağını 
söyledi. 

Rodop dağlarının enge-
beli arazilerinde dünyanın 
en kaliteli oryantal cinsi 
tütünü üretilmektedir. Or-
yantal cinsine ait Basma 
tütün türü eşsiz hoş koku-
suyla tüm sigara üreticile-
rin baş tacıdır. Kırcaali ve 
Smolyan (Paşmaklı) böl-
gelerinde başka kültürler 
yaygın olarak ekilemez-
ken, oryantal cinsi tütün 
için en uygun toprak bu 
iki bölgededir. 
Devlet bu sene son kez 

tütün üreticilerine prim 
verdi. Bu yıldan itibaren 
tütün branşı reformla-
rı mağdurlarına destek 

amacıyla Brüksel’in ona-
yıyla 2011 bütçesine 72 
milyon avro kaynak ayrıldı. 
Devlet, tütün üreticilerine 
verdiği teşvik yardımını 
şimdiye kadar olduğu gibi 
kilogram tütün için değil, 
kırsal kesimlerde alterna-
tif istihdam bulma yardımı 
olarak tahsis edilecek.
Uluslararası Tütüncüler 

Birliği verilerine göre, kom-
şu Yunanistan’da AB’nin 
öne sürdüğü şar tlara 
bağlı reformlar uygulandı, 
tütüncülere destek kesil-
di. Ülkede tütün üretimi 
yapan çiftçilerin sayısı 50 
000’den 15 000’e düştü.

İsmail KÖSEÖMER

cısı Durhan Ali ve Yazı İşleri 
Sorumlusu müh. İsmail Köse-
ömer ile görüşen Başkonsolos 
Kırcaali Haber Gazetesi’nin 50. 
sayısını tebrikleri, daha büyük 
başarılara ulaşmasını ve ya-
yın hayatının devamlı ve uzun 
olmasını diledi. Sayın Cüneyt 
Yavuzcan konuşmasında de-
vamla şunları belirtti: 

“Kırcaali Haberin 50. sayı-
sına ulaşmasını tebrik ediyo-
rum. Gazete çok başarılı bir 
yayın hayatı izliyor. Giderek 
daha fazla insan tarafından 
takip ediliyor, okunuyor ve be-
ğeniliyor. Sadece Bulgaristan 
Türkleri tarafından değil, aynı 
şekilde Türkiye’den ve yurtdı-
şından beğeniyle takip edilen 

bir gazete ve aynı zamanda 
internet sitesi. Bundan sonra 
daha da büyüyerek gelişeceği-
ne, yüzüncü, yüz ellinci sayıya 
ulaşacağına, çok daha fazla 
insan tarafından okunacağı-
na, güncel haber ve yorum 
açısından çok daha kapsamlı 
çıkacağına eminim. Bu başarı-
lı gazetesinin hazırlanmasında 
ve internet sitesinin yönetil-
mesinde, emeği geçen bütün 
ilgililere ve çalışanlara başarı 
dileklerimi sunuyorum. Kendi-
lerini tebrik ediyorum.”

Samimi bir ortamda geçen 
sohbet esnasında gazetenin 
sahibi Müzekki Ahmet Sayın 
Başkonsolosa gazeteye  ve 
ekibine göstermiş olduğu  ilgi 
ve destekten dolayı teşekkür-
lerini sundu.

T.C. Filibe Başkonsolosu’ndan 
Kırcaali Haber Gazetesi’ne 

nezaket ziyareti
1. sayfadan...

Deniz dostluğu ve etkileşimi
Son yıllarda olduğu gibi bu 

yıl da Kırcaali Belediyesi bölge 
öğrencilerini tatile göndermeye 
devam ediyor. Dedeler köyün-
deki “Hristo Botev” Ortaoku-

lundan 60 öğrenci Karadeniz’in 
Ravda(Ravdaş) tatil merkezinde 
İstanbullu ve Bursalı 29 arkada-
şıyla tatil yaptılar. Türkiye’deki 
öğrenirler, Kırcaali belediyesinin 
girişimi sonucunda Bulgaristanlı 
arkadaşlarıyla beraber tatil yap-
tılar. Dostluğun, yakınlaşmayın, 
çeşit çeşit oyunların oynandığı 

bir ortam kuran iki ülkenin ço-
cukları, hem tatil yaptılar, hem 
yeni dostluklar kurdular hem 
de gezilere katıldılar. 90 kişilik 
çocuk grubu sırasıyla Slınçev 

Bryag, Nesebır, Burgas ve Var-
na kent ve tatil merkezlerine ge-
ziler gerçekleştirdiler.

Dedeler köyü öğrencilerin ta-
til yapmasıyla program bitmiyor. 
Mestanlı, Eğridere ve Uzunde-
reli öğrenciler de yaklaşık bir 
hafta aynı tatil merkezinde ka-
lacaklar.
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Sofya’da hükümet - yargı düellosu
Bulgar polisinin yaptığı operasyonlar kapsamında Bulgaristan Başbakanı'na suikast planladıkları iddiasıyla gözaltına 

alınan kişilerin mahkemece serbest bırakılması hükümeti ve yargı organlarını karşı karşıya getirdi. 
Bulgaristan'ın başkenti 

Sofya'da bulunan mahke-
me, şüphelilerin gözaltı ha-
linin devam edebilmesi için 
elde yeterli delil bulunmadı-
ğına karar verdi. İçişleri Ba-
kanı Tzvetan Tzvetanov ise 
mahkemenin kararını "so-
rumsuzca atılmış bir adım" 
olarak değerlendirdi. 
2007 yılında AB'ye katı-

lan Bulgaristan, Birlik'ten 
ülkedeki suç oranlarını dü-
şürmesi ve rüşvetin önüne 
geçmesi için yoğun baskı-
lara maruz kalıyor. Bu bağ-
lamda geçtiğimiz yıl göreve 
gelen Bulgar hükümeti "Her 
şey batıyor" ve "Katiller" adı 
altında yürüttüğü bir dizi 
operasyonla vatandaşların 
ve AB'nin güvenini kazan-
maya çalışıyordu.
"Katiller" operasyonu kap-

samında gözaltına alınan 
20 kişi arasında iş adamı 
ve politikacı Yuri Galev'in 
de katilinin bulunduğu ve 
bu kişilerin birçok kanlı sal-
dırıdan da sorumlu olduğu, 
ayrıca hedeflerinin arasında 
başbakanın da bulunduğu 
öne sürülmüştü.

 
"Vicdanlarına bırakı-

yorum"

Karar üzerine Başbakan 
Boyko Borisov, mahkeme-
nin suçlularla gizli bir işbir-
liği içerisinde oldukların-
dan şüphelendiği imasın-
da bulundu. Borisov şöyle 
konuştu: "Bundan 10 gün 
kadar önce hâkimlerin da-
vayı boykot etme eğilimde 
oldukları duyumunu aldım. 

Bunun doğru olup olmadı-
ğını hâkimlerin vicdanına 
bırakıyorum."
Bundan birkaç yıl önce-

sine kadar Emniyet Genel 
Müdürlüğü yapan Başba-
kan Borisov o dönemde de 
yargı sistemiyle ilgili hoş-
nutsuzluğunu "Biz haydut-
ları yakalıyoruz, hâkimler 
serbest bırakıyor" sözleriyle 
dile getirmişti. 

"Amaç başarısızlıkları-

nı gizlemek"

Bulgar vatandaşların büyük 
çoğunluğu da Bulgaristan'da 
yaşanan sorunların kaynağı 
olarak yargı organlarını gör-
me eğiliminde. Ancak bazı 
çevreler ülkede polisin uy-
guladığı şiddet olaylarındaki 
artış, baskınlar ve yargıya 
yönelik suçlamaların ardın-
da, hükümetin başarısız-
lıklarını gizleme çabasının 
yattığı görüşünde. 
Bulgaristan Yargıçlar Birli-

ği sözcüsü Neli Kutzkova şu 
açıklamayı yaptı: "Onların 
işi de hiç kolay değil. İmza 
attıkları büyük başarıyı ilan 
etmelerinin ardından, 3 kü-
çük yargıç çıkıp delillerin 
yetersiz olduğunu belirtiyor. 
Katiller operasyonu kap-
samında 20 kişi gözaltına 
alındı. Bunların 15'ini polis 
kendisi salıverdi. Peki, ne-
den kimse bunun sebebini 
sormuyor?"

Bulgar vatandaşları 
endişeli

Bulgar yargısının tama-

mıyla yolsuzluktan uzak bir 
işleyişi olduğunu yargıçların 
kendisi de iddia etmiyor. An-
cak uzmanlar son dönem-
de hükümetin yargıyla karşı 
karşıya gelmek için adeta 
özel bir çaba içinde olduğu 
eleştirisini yapıyor. Hükü-
metin bu bağlamda hayata 
geçirmeyi planladığı pro-
jelerden biriyse istisnai bir 
mahkemenin kurulması... 
Öte yandan yargıya yöne-

lik suçlamalar, özel mah-
keme oluşturulması planı, 
artan polis şiddeti olayları 
ve polisin yargı organlarına 
baskı uygulaması Bulgar 
vatandaşlarını büyük en-
dişelere sürüklüyor. Ayrıca 
bu durum diğer ülkelerin gö-
zünde Bulgaristan'ın imajını 
da zedelemeye devam edi-
yor. Yaşanan gergin ortamı 
yumuşatmaya çalışan Yar-
gıtay Başkanı Lazar Gruev 
şunları kaydetti: "Bulgar va-
tandaşları ve yurtdışındaki 
partnerlerimizin içi rahat 
olsun. Bulgar mahkemeleri 
gelecekte de sadece ana-
yasanın gerektirdiği şekilde 
karar verecektir."

Okan ailesinden ecdada vefa borcu
Doğu Rodoplar’ın Aşağı 

Arda nehrinin kesiştiği yer-
de güzel bir köydür Alemder 
(Dolno Çerkovişte). Osman-
lı döneminde bir Türk köyü 
olan Alemder’e Balkan Sa-
vaşı sonrası göçlerde boşa-
lınca, Batı Trakya’dan gelen 
Bulgarlar yerleşir. Komünist 
rejim döneminde sanayileş-
me başladığında Bulgarlar 
köyden şehre göç eder ve 
buraya yine başka köyler-
den Türkler yerleşmeye 
başlar. Komünist rejim yö-
neticilerinin ülkede birçok 
köy ve kasabada olduğu 
gibi burada da Müslümanlı-
ğın kökünü kazıma çalışma-
larında köyün camisi yerle 
bir edilmiş. Bu köyden 70’li 
yıllarda Türkiye’ye göç eden 
Mehmet Ormancı ve oğlu 
Mestan yıllar sonra köylerini 
ziyarete geldiklerinde artık 
tamamen Türklerle meskûn 
olan Alemder’de caminin sa-
dece temellerinin kaldığını 
görünce üzülürler. Ülkedeki 
mevcut rejimin Müslümanlar 
için caminin yeniden inşası-
na engel teşkil etmediğini 
öğrenince, köyün camisini 

yaptırma kararı alırlar. Bir 
yıl önce temeli atılan cami 
geçenlerde yoğun bir katı-
lımla hizmete açıldı. Açılışa 
katılanlar arasında bölgenin 
milletvekili Güner Sebest, 

Haskovo Müsftüsü Basri 
Mehmet, Gebzeli işadam-
ları ve basın mensupları da 
hazır bulundular. Okunan 
Mevlid-i Şerif ve Kuran’dan 

sonra yüzlerce mümin yeni 
camide Cuma namazını eda 
ettiler. Açılışa katılanlara pi-
lav ve helva ikram edildi. 
O mutlu günü kendileri için 
bir bayram olarak yaşayan 

Okan ailesinin mensupla-
rı tüm gayretlerinin ecdat 
yadigârı Alemder’de de ezan 
sesinin dinmemesi için oldu-
ğunu ifade ettiler.

Mehmet TÜRKER

Kırcaali bölge Müftüsü’nden il 
kütüphanesine kitap hediyesi
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan 

Mehmet, Müftülük adından Nikola 
Yonkov Vaptsarov Bölge Kütüp-
hanesine aralarında iki Kur’an-ı 
Kerim’in de bulunduğu 18 ated 
farklı dini içerikli kitap hediye 
etti. Müdür İvanko Marinov veri-
len kitaplardan dolayı çok mutlu 
olduğunu, bugüne kadar kütüp-
hanede sadece 3 Kur’an-ı Kerim 
bulunduğunu ve bağışlanan bu 
kitaplar sayesinde İslam Dinini 
anlatan kitap fonunun çoğaldığı-

nı söyledi. 
Müftü Mehmet, neden bu kü-

tüphaneye seçtiğini anlat tı. 
Kırcaali’deki göreve atandığın-
da, yüksek lisans tez çalışması 
yapmakta olduğunu ve gerekli 
kitapları bu kütüphaneden aldığı-

nı söyledi. Aynı şekilde kütüpha-
nenin üyesi olduğunu ve sürekli 
buradan okumaya çeşit çeşit ki-
taplar aldığını dile getirdi. Ama 
temel sebep olarak, çocukların 
dinle ilgili çok soru sorduklarını, 
ödev yaptıklarını, internette olan 
her bilginin sağlıklı olmadığını 
ve gerekli bilgiye kolayca ula-
şılabilmesi için kütüphanelerde 
yeter sayıda gerekli kaynakların 
bulunması gerektiğini belirtti. Bu 
yüzden bölge kütüphanesi kitap 
bağışı için seçildiğini vurguladı.

Dostane ortamda geçen görüş-

mede, müdür Marinov Beyhan 
Hocayı sohbetlere davet etti. 
Kırcaali’yle ilgili yazmış olduğu 3 
kitabı müftüye hediye etti. Yapı-
lan ziyaretten iki taraf da memnun 
ayrıldı.

İsmail KÖSEÖMER



 8

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

Кърджали Хабер
  18 Август  2010 Сряда - Година: IV     Брой: 51    Цена 0,50 лв.   www.kircaalihaber.com    İSSN 1313-Б6925

Yaz Kuran kurslarına katılım büyük
Başmüftülüğün başlat-

mış olduğu ve Kırcaali 
ile Krumovgrad (Koşu-
kavak) Müftülüğünün aç-
mış olduğu Kuran Kurs-
ları il genelinde 54 farklı 
köyde devam ediyor. 
Toplam 750’den fazla 
erkek ve kız çocuğu Ku-
ran kurslarına katılıyor. 
Okutmanların arasında 
imamlar olduğu gibi Yük-
sek İslam Enstitüsünden 
mezun bayan öğretmen-
ler ve vaize var. 

Doğal olarak en çok 
açılan Kuran Kursu il 
kenti Kırcaali’de var. Bu-
rada 21 köyde İlahi Kita-
bımız ve Arapça öğreti-
lirken, Koşukavak’ta 20, 
Kirkovo’da (Kızılağaç) 

18, Momçilgard’ta (Mes-
tanlı) 6, Ardino (Eğride-
re), Cebel (Şeyh Cuma) 
ve Çernooçene’de ( 
Karagözler) üçer köy-
de eğitim veriliyor. En 
büyük katılım Kirkovo 
(Kızılağaç) Belediyesine 
bağlı Vılçanka (Kurtde-

re) köyünde var, burada 
toplam 28 çocuk Kuran 
öğreniyor. Momçilgard’a 
(Mestanlı) bağlı Gruevo 
(Hayranlar) köyünde ve 
Karagözlere bağlı Ko-
muniga (Kuşallan) köyle-
rinde 25’şer çocuk Kuran 
Kursuna gidiyor. 

Ülkemiz’de Ramazan, Başmüftülük sorununun gölgesinde geçiyor
Bulgaristan Müslü-

manları Başmüftüsü 
Mustafa Aliş Haci, 
adalet, huzur ve mut-
luluk isteyen, ülkede-
ki Müslümanlar için 
ramazan ayının baş-
müftülük sorununun 
gölgesinde geçtiğini 
söyledi.
Haci, AA muhabiri-

ne verdiği demeçte, 
kendini başmüftü ilan 
eden eski komünist 
polis ajanı Nedim 
Gencev'in karşısın-
da haklı olduklarını 
göstereceklerini be-
lirterek, "Haklılığımızı 
kanıtlamak üzere AB 
gözlemcileri nezdinde 
yeni bir kongreye ha-
zırız" dedi.
"Bizim amacımız ve 

istediğimiz, Bulgaris-
tan Müslümanlarının 
ramazan ayını huzurlu 
bir şekilde ibadetlerle 
geçirmeleri" diye ko-
nuşan Haci, halk ta-
rafından seçilmeden, 
Yüksek İdare Mahke-
mesi kararıyla kendini 
başmüftü ilan eden 
Gencev'in ise barış 
ayı ramazanda huzur 
bozucu girişimlerini 

sürdürdüğünü belirtti.
Sofya'daki Başmüftü-

lük binasına geçen ay 
zorla girmeye çalışan 
Gencev'in taraftarla-
rının başarısız oldu-
ğunu hatırlatan Haci, 
aynı kişilerin bu kez 
Filibe'deki tarihi Mu-
radiye Camisini yine 
kaba güçle işgal etti-
ğini ve ramazanın ilk 
gününde kılınan tera-
vih namazında büyük 
bir kargaşa yarattığını 
söyledi.
Haci, Gencev'in Filibe 

Encümen Başkanı ilan 
ettiği Haşim Hasan'ın 
Muradiye Camisinin 
girişini demir parmak-
lıklarla kapattırdığını, 
cami etrafında geniş 
güvenlik önlemleri alan 
polis ve jandarmanın 
"savcılıktan talimat ol-
madığı" gerekçesiyle 
olaya müdahale etme-
diğini ifade etti.
Gencev taraftarları-

nın Gotze Delçev ve 
Nevrokop kentlerinde-
ki bölge camilerine ve 
müftülüklere de saldı-
rılarda bulunduğunu, 
ancak başarılı olama-
dığını kaydeden Haci, 

"Oradaki Müslümanlar 
buna müsaade etme-
di" dedi.  

-"SORUNUN ÇÖZÜ-
MÜ YENİ BİR KONG-
REDE"-  

Sayısı az da olsa 
Gencev taraftarları-
nın ramazanda Müs-
lümanların "midesini 
bulandırmayı" başar-
dığını söyleyen Haci, 
çözüme kavuşturula-
mayan başmüftülük 
kriziyle ilgili gerginliğin 

gittikçe tırmandığını 
belirtti.
Sorunun çözümünün 

en kestirme yolunun, 
2009 yılında yapılan 
Müslüman Konferan-
sının kararlarının ka-
bul edilmesi olduğunu 
kaydeden Haci şöyle 
konuştu:
 "1997-2009 yılları 

arasında 6 kez kongre 
yapıldı ve ona rağmen 
bu hale geldik. Biz 
kongreye gitmekten 
korkmuyoruz, bilakis 
bunu istiyoruz. Ancak 
şu anda mevcut imam-
lar ve halk tarafından 
seçilen delegelerle 
kongre yapılmasını 
istiyoruz. Gencev'in 
karşısında haklı ol-
duğumuzu göstere-
ceğiz. Haklılığımızı 
kanıtlamak üzere AB 
gözlemcileri nezdinde 
yeni bir kongreye hazı-
rız. Çünkü Müslüman-
lar, artık 1989 yılında 
sona eren komünizm 
döneminde yaşamış, 

o dönemin eğitimini 
görmüş insanlar değil. 
Bu insanlar haklarını, 
hukuklarını biliyor ve 
onları savunmaya de-
vam ediyor."
 Başmüf tü Haci, 

Türkiye’deki tüm Müs-
lümanların ramazan 
ayını kutladı.

-FİLİBE'DEKİ CUMA 
NAMAZINDA CEMA-
AT İKİYE BÖLÜN-
DÜ-  

Bu arada Gencev 
taraftarlarınca işgal 
edilen Filibe'deki tarihi 
Muradiye Camisinde 
kılınan cuma nama-
zında büyük gerginlik 
çıktı.
Kendini Filibe Encü-

men Başkanı olarak 
tanıtan ve Gencev'i 
temsil eden Haşim 
Hasan'ın camiye ge-
tirdiği yeni imamın iki 
rekat kıldırdığı cuma 
namazı sırasında ta-
raflar arasında tartış-

ma çıktı. Olaya tepki 
gösteren Haci'nin ta-
raftarları camiyi terk 
etti.
Hasan tarafından iş-

gal edilmeden önce 
encümen başkanlığını 
yürüten Hasan Raşit 
Ali, AA muhabirine 
şunları söyledi:
"Cemaat namazı kıl-

dı, ancak imam farzı 
şaşırdı. Biz yine de 
namazı kılmış gibi 
oluyoruz. Çünkü onlar 
bizim imamlarımızı ka-
bul etmeyerek, başka 
imamlar ortaya koya-
rak bu sıkıntıyı devam 
ettiriyor.  Hatta geçen 
akşam burada biraz 
hırpalandık, sopa ye-
dik. Allah'ın rızası için 
sopa yiyebiliriz, yeter 
ki sadece doğruluk 
ortaya çıksın ve
Bulgaristan makam-

ları, savcılık ve polis 
görevlileri bunları gör-
sün ve onları uzaklaş-
tırsın."
Cami girişini par-

maklıklarla kapattıran 
Haşim Hasan ise bu 
önlemlerin camiyi ko-
rumak için alındığını 
öne sürdü.
Hasan, gazetecilere 

yaptığı açıklamada ca-
miye girmeye çalışan 
içkili imam ve millet-
vekilleri bulunduğunu 
iddia ederek, karşı 
tarafı "kökten dincilik" 
yapmakla suçladı.
 Bu arada cami çev-

resinde kalabalık bir 
polis ve jandarma gü-
cünün geniş güvenlik 
önlemleri aldığı dikkat 
çekti.                   aa   


