STK’lar Arasında Tarihi Protokol

Kırcaali Haber Gazetesi’nin

Bulgaristan Adalet Federasyonu ile Rumeli Balkan Federasyonu 18 Haziran 2012
tarihinde İstanbul’da düzenlenen törenle
aşağıda yazılı bulunan protokole imzalarını koyarak, Bulgaristan Türkleri ile Bulgaristan Müslümanlarının haklarının arayıcısı olacaklarını Türk ve Dünya Kamuoyuna
ilan ettiler.
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Devlet Bahçeli’den tarihi ziyaret

İsmail KÖSEÖMER

Türkiye Cumhuriyeti
Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Genel Başkanı ve
deneyimli siyasetçi Dr.
Devlet Bahçeli Rodopların incisi Kırcaali’yi ziyaret etti. Tarihi günlerinden
birini yaşayan Kırcaali
Devlet Bahçeli’nin Balkan gezisindeki son durağıydı. Batı Trakya’dan
başlayan, Makedonya,
Kosova ve son olarak
Bulgar ist an Sof ya’yı
kapsayan gezi sırasında
buralarda yaşayan Türklerin siyasi temsilcileri ve
vatandaşlarla görüştü.
Sofya’da Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
partisinden teşkilattan
sorumlu genel başkan
yardımcısı Ruşen Riza,

genel başkan yardımcı
ve Meclis grubu başkanvekili Lütvi Mestan, genel
başkan yardımcı ve AB
milletvekili Filiz Hüsmenova ve parti genel sekreteri Mustafa Karadayı
ile görüşen MHP Genel
başkanı ardından Başmüftü Dr. Mustafa Hacı
ile de görüştü.
Sofya’daki görüşmelerden sonra hoşgörü başkenti Kırcaali’ye ilk resmi
ziyaretini gerçekleştiren
Devlet Bahçeli burada
belediye binası önünde
belediye başkanı Hasan
Azis ve Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Ramis Şen tarafından karşılandı. Ardından
heyetindeki parti divan
kurulu üyeleriyle birlikte
resmi görüşmeye geçen

Devlet Bahçeli belediye
girişindeki Balkanların
Akciğeri Projesiyle tanış-

tı. 300 bin metre karelik
bir alanı kapsayan proje
Kırcaali’yi dünya kentleri

Mestanlı İlahiyat Lisesi binalarının açılışı yapıldı

Diyanet İşleri Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Görmez,
"Geleceğe yatırımının en
büyük yolu eğitimdir. Din
eğitimi eğimin vazgeçilmez bir unsurudur" dedi.
Görmez, kalabalık bir
heyetle Bulgaristan'ın
güneydoğusundaki Mestanlı (Momçilgrad) şehrini
ziyaret ederek, burada
Türkiye İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın

Хотелът който Ви подхожда
Бул.”Беломорски” 68 ; Тел. 8 23 54; 8 23 55

www.hotel-kardjali.com

(TİKA) desteğiyle kurulan
İlahiyat Lisesi binalarının
açılışını yaptı.
Mestanlı Nov Jivot Kültür Merkezi Salonu'nda
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle
başlayan törende konuşan Görmez, lisenin eski
binasını, Diyanet İşleri
Başkan Yardımcısıyken
2004 yılında gezdiğini ve
o zamanki halinden büyük

Devamı 3’de

Гр. Кърджали, кв. “Възрожденци”,
бул. ”Христо Ботев” № 68
e-mail: mars55@mbox.contact.bg

arasına sokacak.
Belediye başkanının
makam odasında yapılan dostane görüşmede

Mestanlı, Kızılağaç ve
Şeyhcuma belediye başkanlarıyla birlikte Koşukavak, Eğridere belediye
başkan yardımcıları da
hazır bulundular. Bazı belediyelerden HÖH belediye teşkilatı başkanları ve
yerel meclis başkanları
da görüşmeye katıldılar.
Yaklaşık bir saat süren
görüşmede Hasan Azis
Kırcaali’de gerçekleştirilen projeleri tanıttı ve
Kırcaali’nin 500 milyon
nüfuslu Avrupa Birliğine
doğru açılan bir kapı olduğunu dile getirdi. Ayrıca Türk işadamları için
sayısız yatırım imkanı
ve bürokrasiden arınmış
kolaylıklar sunduğuna da
vurgu yaptı. Sırasıyla Akif
Akif ve Sali Ramadan da

Devamı 5’de

Tür kçe ö ğ ret me nler i
Mustafakemalpaşa’yı gezdi
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi
Kurtulan, Bulgaristan’ın farklı bölgelerinden
Bursa’ya gelen Türkçe öğretmenlerini, Tümbüldek Kaplıcaları’nda verilen yemekte ağırladı.
Bal-Göç ile Uludağ Üniversitesi arasında
imzalanan protokol kapsamında, ‘Türk Dili ve
Edebiyatı Hizmet İçi Eğitim Semineri’ için bir
haftadır Bursa’da bulunan Bulgaristanlı Türkçe
öğretmenleri Mustafakemalpaşa’yı ziyaret etti.
Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ve Bal-Göç
Şube Başkanı Coşkun Bayramoğlu tarafından
karşılanan 20 kişilik misafir öğretmen grubu,
Mustafakemalpaşa’nın tarihi ve turistlik yerlerini
tanıma fırsatı buldular.
Suuçtu Şelalesi ve okul gezilerinin ardından
Tümbüldek Kaplıcaları’nda öğle yemeğinde buluşan öğretmenler daha sonra Belediye Başkanı
Sadi Kurtulan’ı ziyaret etti.
Başkan Kurtulan, Balkanlar’da Türkçe’nin sesi
olan Bulgaristanlı öğretmenlerin, Türk dilinin
unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılmasını
sağlamak gibi büyük bir sorumluluğu özveriyle
yerine getirmelerinden duyduğu mutluluğu dile
getirdi.
Kırcaali Haber
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Bulgaristan’da Türkçe Basın (1865 - 2010)

Prof. Dr. Hayriye S.
Yenisoy
Geçen sayıdan devam

Müslümanlar Dergisi
Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanları Başmüftülüğünün yayını olan resimli Müslümanlar dergisi
Türkçe ve Bulgarca olarak Sofya’da ayda bir yayımlanmaktadır. Derginin
Hilâl adlı bir de çok güzel
renkli resimli ilâvesi vardır, üst kapakta: “Müslümanlar dergisinin parasız
çocuk ilâvesidir. Dergi ile
birlikle verilir” yazısı bulunmaktadır. Çocukların
yaşına uygun Türkçe ve
Bulgarca yazılar vardır.
Kaynak Dergisi
2000 yılında XXI. yüzyıl Türk Kültür Merkezi
adına gazeteci-şair ve
araştırmacı Sabri Alagöz
güzel bir Türkçe dergi
çıkarmaya başladı: Kaynak. Tarih, Kültür, Edebiyat ve Sanat Dergisi.
Derginin amacını yazı işleri müdürü Sabri Alagöz
şöyle dile getirmektedir:
“Bulgaristan Türkleri’nin
tarihsel kalıtın, geçmişine, bugününe ve yarınına açılabilmek için,
ondan kana kana içebilmek ve zevk alabilmek
niyetiyle okurlarımıza
K AYNAK adını verdiğimiz dergimizin birinci
sayısını sunuyoruz…
Dergimizin tek amacı
halkımıza, yani size gitmek, ana dilimizi, öz kültürümüzü size iletmektir.

Çünkü varlığımızın özünü oluşturan öz kültürümüzdür. Öz kültüründen
kopan ne milletine, ne
de devletine yararlı olabilir. O, yok olup gitmeye,
tarihten silinmeye mahkümdur…” İki ayda bir
çıkıyordu ve araştırmacılara gerçekten de bir
kaynak oluşturmaktadır.
Ancak maddî sıkıntılar
bu derginin de düzensiz
çıkmasına sebep olmaktadır.
Hoşgörü Dergisi
Son birkaç yıldır Türklerin yoğun yaşadığı il
merkezlerinde de Türkçe
dergi yayımlama çabaları
vardır. Hoşgörü, üç aylık
haber, araştırma ve yorum dergisi Razgrat’ta
32 sayfa olarak çıkıyor:
ET “PULSHK” RAZGR AD. Sahibi ve Yazı
İşleri Müdürü: Hüseyin
Köse. “Deliorman Edebiyat Derneğinin Manevî
Desteğiyle Yayımlanmaktadır” deniyor.
Alev Dergisi
Kırcaali’de de AlevKültür Dergisi 32 sayfa
olarak çıkıyor. Sayfa 1’de
sahibi: ET “EMEL-ALEVEMEL BALIKÇI”, yazıyor.
Yıllık abone ile ilgili bilgilerden, derginin aylık bir
dergi olduğunu anlıyoruz. Ancak bu derginin
de çıkarılmasında maddî
sıkıntılar yaşandığı görülüyor. Dergi, Türkçe ve
Bulgarca olarak çıkıyor.
Mozaik Dergisi
Şumnu’da da bir dergi çıkıyor. Üst kapakta
şunları okuyoruz: “Kültür
Sanat Eğitim/Çocuk ve
Gençler MOZAİK, Şumnu Kültür Evi Yayını. Yazı
ve Yayın Müdürü: Nurten
Remzi.” 32 sayfalık derginin hemen her sayfasında renkli resimler,
reklamlar var.
Kırcaali Haber
Kırcaali’de Kırcaali Ha-

ber adlı haftalık bir gazete çıkmaktadır. Aynı zamanda e-gazete (www.
kircaalihaber.com) ve
Bulgaristan Türkleri’nin
Sesi Kırcaali Haber adıyla da internet üzerinden
yayınlanmakta. Kırcaali
Haber adlı gazete, okurlara hızlı ve kolay ulaşmaktadır.
İnternet üzerinden öğrendiğimize göre Ses,

tır. Ancak Filiz, ZamanBulgaristan gibi gazeteler, Ümit ve Müslümanlar
gibi de dergiler dışında,
kalan Türkçe süreli basın
sıkıntılı günler yaşamaktadır. Bunun esas nedeni
de maddî imkânsızlıktır.
Türk şair ve yazarların
eserlerinin yayımlanmasında da aynı sıkıntılar
yaşanmaktadır.
Sonuç olarak şunu be-

1960’larda kapatılması,
günümüzde de onbinlerce Türk çocuğunun
serbest seçmeli de olsa
ana dilinde eğitim görmemesi, Türkçe okuyup yazanların sayısının
giderek azalmaya yüz
tutması, Türkçe basına
ilginin azalmasına neden
olmaktadır. Birçok yerel
yöneticiler dahi Türkçe gazete ve dergilere

Yeni Hayat ve Ardino’nun
Sesi gazeteleri de yayımlanmaktadır. Bulgaristan Havadis (www.
bulgaristanhavadis.com)
sitesi de haber yayımlamaktadır. Bulgaristan’da
başka illerde de internet
üzerinden haber yayımlayan gazetelerin sayısı
sürekli değişmektedir. Bu
gibi gazetelerin ve haber
sitelerinin tam listesi düzenli olarak güncelleştirilen, merkezi Bursa’da
bulunan Balkan Türkleri
Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu’nun
sitesinde (www.balgoc.
org.tr) bulunmaktadır.
Bulgaristan’da demokrasiye geçiş döneminde,
bir hayli Türkçe gazete
ve dergi yayımlanmış-

lirtmeliyiz: Geçmişten
bu yana (1865 -2009)
Bulgaristan’da oldukça
zengin bir süreli basın
hayatı yaşanmıştır. 144
yıllık bir dönem içinde
gün gelmiş Türkçe basın
renklenip dallanmış, Türk
toplumun gerçekten haykıran sesi, gören gözü,
işiten kulağı olmuştur.
Türk halkının haklarını
savunmuştur. Gün olmuş susturulmuştur. Günümüzde, Avrupa Birliği
üyesi olan Bulgaristan’da
kısıtlamalardan söz edilmese de başka birtakım
sorunlar Türkçe süreli basının gelişmesine
engel oluşturmaktadır:
Bunların başlıcalarını sıralayalım:
-Türk okullarının 1959-

abone olmuyorlar, diye
şikâyetler var.
- Süreli basına yazı
yazacak aydınların sayısı giderek azalmakta.
Hâlen gazete ve dergilere yazı yazanların birçoğu yaşlı kimselerdir.
Bu aydınlar gün günden
eriyip aramızdan ayrılmaktadırlar.
- Büyük hevesle gazete
ve dergi çıkarmaya başlayan aydınlar malî zorluklarla karşılaşıyor.
-Türkçe basının dağıtımı da ayrıca bir sorundur. Özellikle yurtdışına
göndermek çok pahalıya
çıkıyor.
-Yayımlanan gazete ve
dergilerin tirajı çok yetersiz. Zaten tiraj hakkında
hiçbir bilgi verilmiyor. Bu

yayınlara ulaşmak araştırmacılara büyük sorun
oluşturmaktadır. Bazı
gazete ve dergilerin çıktığından Türk halkının
haberi bile yok. Demokrasiye geçiş döneminde
çıkan Türkçe süreli basın
sayı bakımından belki de
az değil, ancak bu gazete ve dergilerin çoğu sadece bir-iki sayı ile kalmış, bazılarının da ömrü
birkaç yıl sürebilmiştir.
-En önemlisi, belki de,
Türklerin malî sıkıntıda
olmaları, geçim derdinde
olmalarıdır.
Tüm bu zorluklara karşın idealist aydınlarımız,
bu saygıdeğer kardeşlerimiz, Türk halkına özveriyle hizmet etmeye
devam etmektedirler.
Yüksek öğretim kurumlarında okuyan gençlerimizin sayısı giderek
artmaktadır ve Türkçe
basının gelişmesine hizmet edecekler, halkımızın kültürel kalkınması
sorunlarını onlar çözüme
kavuşturmaya çalışacaklardır. Başarılı olabilmeleri için de ana dilleri
Türkçeyi, Türk yazı dilini
iyi bilmeleri, Türkçe gazete ve dergileri hevesle
okuyacak öğrencilerin de
okullarda Türkçeden de
ders görmeleri şarttır.
Geçmişten Bu Yana
Bulgaristan’da Çıkan
Türkçe Süreli Basının
Listesi
Osmanlı Dönemi (186577) : 2 gazete, 1 dergi
Bulgar Prensliği (18781908): 44 gazete, 0 dergi
Bulgar Çarlığı (19081944): 67 gazete, 13
dergi
Halk Cumhuriyeti Dönemi (1945-1985): 61
gazete, 2 dergi
Cumhuriyet Dönemi
(1990-2010): 15 gazete,
8 dergi
SON

Bulgaristan İslâm Şurası Başkanı
Gümülcine müftülüğünü ziyaret etti
4 Temmuz Çarşamba günü Bulgaristan
İslâm Şurası Başkanı
Şaban Ali Ahmet ve
arkadaşı Gümülcine
müftülüğünü ziyaret
ettiler.
Şaban Ali Ahmet
Bulgaristan’daki Müslümanların, Müftü İbrahim Şerif’te Batı
Trakya’daki Müslümanların dur umu

hakkında birbirlerine
bilgi alışverişinde bu-

lundular.
İbrahim BALTALI
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Mestanlı Belediyesi’nin interaktif eğitim projesi için belgesel çekildi
“Mestanlı Belediyesinde Etnik Azınlıklara
Mensup Çocukların ve
Öğrencilerin Entegrasyonunu Desteklemek İçin
İnteraktif Eğitim” projesinin kapanış konferansı
düzenlendi. Proje, “İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi 2007 - 2013” Operasyonel Programı gereğince Avrupa Sosyal
Fonu tarafından finanse
edildi. Proje faaliyetleri kapsamında 400’den
fazla çocuk, bilgi ve bilgisayar teknolojileri, tarih, insan ve doğa, coğrafya dersleri için açılan
enteraktif odalarda ek
eğitim aldılar. Nanovitsa
/Ali Bey Konağı/, Gruevo /Hayranlar/ , Zvezdel
/Güren/ ve Raven /Yeni
Cuma köyündeki anao-

kullardan çocuklar, yüklenmiş bilgisayar sistemleri sayesinde harf ve
sayılar hakkında daha
geniş bilgi edindiler.
Projenin kapanış konferansında öğretmenler,
“Çocuklar ilgi alanları
üzere açılan kulüplerde çok yeni bilgi sahibi
oldular. Hem okudular,
hem eğlendiler” diye yorum yaptılar. Belediye’nin
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programı projesini tanıtmak üzere belgesel
film çekildi. Çekim ekibi,
Raven ve Gruevo köylerinden görüntüler aldı,
projede yer alan katılımcılarla söyleşi yaptı.
Kapanış konferansında
proje ekibi tüm faaliyetleri, sonuçları, eğitim-

den bol bol resimler ve
çocukların gösteri sunduğu sanat günlerinden
kareler tanıttı.

Gruevo anaokulundan bir çocuğun annesi,
“Bu tür başka bir proje
daha olursa, tekrar ço-

Mestanlı İlahiyat Lisesi binalarının açılışı yaptıldı
1. sayfadan devam

üzüntü duyduğunu anımsattı.
Okuldaki öğrencilerin
geleceğini, kurum olarak önemsediklerini ifade
eden Görmez, "Geleceğe
yatırımının en büyük yolu
eğitimdir. Din eğitimi, eğitimin vazgeçilmez bir unsurudur" diye konuştu.
Salonu dolduran Mestanlı sakinleri tarafından
ayakta alkışlanan Görmez, konuşmasına şöyle
devam etti:
"Çinlilerin bir atasözü
vardır, 'Dünya sadece
bizim atalarımızdan miras değildir. Dünya aynı
zamanda gelecek kuşaklardan ödünç aldığımız
bir varlıktır' diye. Gelecek
kuşaklara borcumuzu
ödemenin en güzel yolu
onların geleceğine yatırım
yapmaktır.
Karşımda çok güzel
gençler görüyorum. Her
birimiz, dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım,
biz Müslümanlar kendi
kimliğimizi koruyacağız.
İçinde yaşadığımız toplumla, komşularımızla barış içinde yaşayacağız."
Kültür kimliğinin önemi
Dil, din, kültür, tarih,
coğrafya, gibi öğelerin
birlikteliğinin kültür kimliğini oluşturduğunun altını
çizen Görmez, sözlerine
şöyle devam etti:
"Tarih bize göstermiştir ki inancını kaybeden,
dilini, kültürünü, tarihini,
coğrafyaya bağlılığını da
kaybediyor. Dinimizi doğru
bileceğiz, doğru tanıyacağız. Doğru anlaşılan, doğ-

ru yorumlanan din, su ve
hava kadar tabiidir. Yanlış
anlaşıldığı zaman insanın
bütün potansiyellerini yok
eder. Onun için Mestanlı
İlahiyat Lisesi çok önemlidir."
Diyanet Vakfı'nın kararıyla yapılandırılan Mestanlı
İlahiyat Lisesi binasının
inşasında emeği geçen
Dr. Tayyar Altıkulaç'a da
teşekkür eden Görmez,
"Kararın uygulama aşamalarının her birinde bulunduğu için, şimdiki Diyanet Vakfı'mızın 2. Başkanı
Mazhar Bilgin hocamıza
teşekkür ediyorum. Onun
bıraktığı hizmetleri kaldığı
yerden daha ileriye taşımakla gecesini gündüzünü birbirine katan değerli
mesai arkadaşım Doç. Dr.
Fikret Karaman hocamıza
da yine teşekkür ediyorum" dedi.
"Biz bugün size bilgi
anahtarını getirdik"
Salondak i kür sünün
arkasındaki bir panoya
yazılan İncil'in Luka bölü-

münden bir sözü okuyan
Görmez, "Luka demiş ki,
'Vay halinize ey yasa uzmanları. Bilgi kafasının
anahtarını alıp götürdünüz'. Biz alıp götürmedik.
Biz bugün size bilgi anahtarını getirdik" ifadelerini
kullandı.
"Kendiniz girmediniz, buyurun hep beraber girelim.
Girmek isteyenlere engel
oldunuz" diye devam eden
Luka'nın sözlerine yanıt
veren Görmez, "Biz ise hiç
kimseye engel olmuyoruz
ama gençlere diyoruz ki,
anahtarını getirdik, buyurun hep beraber girelim.
Her birimiz oradan kendi
ülkemize, vatanımıza, bütün Müslümanlara ve bütün insanlığa faydalı birer
alim olarak çıkalım. Hepinize hayırlı olsun, buyurun
gelin kordelayı hep birlikte
keselim" diye konuştu.
Bulgaristan'a teşekkür
Diyanet İşleri Başkanı M e h m et G ö r m e z ,
beraberindeki heyetle
Bulgaristan'a yaptığı ziya-

retinde bazı teşekkür mesajlarını da vermek istediğini ifade ederek, şunları
söyledi:
"Bulgaristan Müslümanlarının 20 yıldır en önemli
sorunu olan Başmüftlük
sorununu, iradesini ortaya
koyarak halleden Bulgaristan Cumhurbaşkanı'na ve
Bulgaristan Başbakan'ına,
Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı olarak
en kalbi şükranlarımı sunuyorum.
Hukukun ihlal edilmesine, suistimal edilmesine
engel olarak Bulgaristan
Müslümanlarının kendi özgür iradeleriyle seçtikleri
müftünün, meşru müftü olduğunu ilan etmelerinden
dolayı, buna katkı sundukları için devlet adamlarına
teşekkür ediyorum.
Ayrıca 20 yıldır iki diyanet işleri başkanlığının
ortaklaşa yaptıkları güzel
çalışmalara destek veren
herkese de teşekkür ediyorum."
Bulgaristan Müslüman-

cuğumun dahil edilmesini isteyeceğim. Proje
boyunca çocuğum çok
heyecanlıydı, okulda
öğrendiğini evde gösteriyordu” diye açıkladı.
Momçilgrad Belediye
Başkanı Akif Akif proje
katılımcılarını selamladı
ve çocukların okumasını teşvik eden her türlü
girişimleri belediyenin
destekleyeceğini söyledi. Konferansta ek öğretim için toplam 19 planın
hazırlanıp, hayata geçi-

rildiği kaydedildi. Proje
esnasında okullarda ilgi
alanlarına göre 20 kulüp
ve anaokullarda ders
dışı çalışmalar için 6
grup kurulmuştu.
Çocuklar 4 edebi sanatlara ilişkin müsabaka
ve temsillerde yer aldılar.
Ek öğretime 400’den fazla çocuk ve öğrenci dahil
edildiler, 80’in üzerinde
öğretmen ise çağdaş
elektronik içerikli ders
verme teknikleri öğrendiler.
M o m ç i l g r a d
Belediyesi’nin projede
ortakları Gruevo Nikola
Yonkov Vaptsarov İlköğretim Okulu, Zvezdel
Nikola Yonkov Vaptsarov İlköğretim Okulu,
Nanovitsa “Sveti Sveti
Kiril ve Metodious İlköğretim Okulu, Raven Vasil
Levski İlköğretim Okulu,
Gruevo Slıntse/Güneş /
Anaokulu, Nanovitsa
Prolet/Bahar/ Anaokulu
ve Raven Buket/Demet/
Anaokulu idiler.
Kapanış konferansında öğretmen, veli, okul
ve anaokul müdürleri
hazır bulundular.
Kırcaali Haber

ları Başmüftüsü
Törende konuşan Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci
de "Biz Müslümanlar olarak bu binayla iftihar ediyoruz. Bu binada hizmet
eden ve öğrenim gören
hocalarımız ve öğrencilerimiz bu binanın hakkını
verecektir" dedi.
B ilmin, İslam'da en
önemli unsurlardan biri olduğunu, bilim öğrenenlerin, Hazreti Peygamber'in
sözüyle "seçkin" insanlar
olduğunu anlatan Haci,
şöyle konuştu:
"Biz yemek bakımından
kusur etmiş olabiliriz. Elbise bakımından kusur
etmiş olabiliriz. Ama ne
olur, ilim bakımından kusur etmeyelim. 'Yemedim
yediririm, giymedim giydiririm' diyerek mümkün olduğu kadar çocuklarımızı
bu mübarek müesseseye
yönlendirmeye çalışalım.
Çünkü ilim öğrenen, ilim
öğrenmeyen gibi değildir.
Çünkü ilim öğrenen bu
toplumun temelidir."
Yarın öbür gün bir imam
hatip, bir ilahiyat lisesi
mezununun doktor, mühendis, belediye başkanı,
ya da siyasetçi de olabileceğinin altını çizen Haci,
"Bir doktor hastayı muayene ederken, bir mühendis
de proje çizeceği zaman

'Bismillah' diyebilecektir.
Bu iftihar, bu şeref bize
yeter"dedi.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi İsmail Aramaz da
Bulgaristan ile Türkiye
arasındaki ilişkilerin son
derece olumlu geliştiğini
belirterek, iki ülkenin başbakanları ve üst düzey
politikacılarının sık sık bir
araya gelip her türlü konuları rahatlıkla görüşebildiklerini vurguladı.
Büyükelç i A rama z,
Mestanlı'ya üçüncü kez
geldiğini, buradaki halkın
dostluk ve sıcaklığına hayran olduğunu belirterek,
haftaya kutlanacak Mestanlı Şehir Bayramı'nda
bir araya gelecek dost ve
akrabalara da mutluluklar
diledi.
Mestanlı İlahiyat Lisesi Müdürü Ahmet Bozov,
Bulgaristan Dinler Müdürü
Emil Velinov'un yanı sıra
protokol yetkililerinin yaptığı konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı
Görmez ve beraberindeki
heyet lise binasına kadar
yürüdü.
Görmez, açılış töreninde,
"Bu makas duasız kordela
kesemez" diyerek, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci'ye hayır duası
okuttu.
Görmez, törenden sonra
yeni binayı gezdi.
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Bulgaristan parlamento heyeti TBMM'ni ziyaret etti
T B M M Ba ş kanve kili Mehmet Sağlam,
Bulgar istan -Tür kiye
Parlamentolar arası
Dostluk Grubu Başkanı
Ramadan Atalay ve beraberindeki parlamenter
heyetini kabul etti.
Sağlam, makamında
gerçekleşen kabulde,
iki ülke başbakanları
arasında imzalanan
stratejik işbirliği anlaşmalarının ilişkileri daha
da ileri bir seviyeye taşıdığını söyledi.
”İlişkilerin ileri gitmesinde Bulgaristan’daki
soydaşların önemi büyük” diyen Sağlam,
konuk heyete hitaben,
”Burası sizin de ülkeniz. Bilmediğiniz bir yer
değil” dedi.

TBMM’de son zamanlarda parlamenter diplomasiye önem verildiğini ifade eden Sağlam,
”Halkın temsilcileri olan
seçilmiş parlamenterlerle bir araya gelmeyi
ve görüş alışverişinde
bulunmayı önemsiyoruz. Bu amaçla, TBMM
Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nü takviye ettik.
Bulgaristan ile dostluk
grubunu da geçtiğimiz
yıl oluşturduk. Devletlerarası diplomatik ilişkilerin sürmesi, yüzyılların geleneğidir. Dostluk gruplarının siyasal,
sosyal, kültürel açıdan
önemli faydaları olacağına inanıyoruz” diye
konuştu.
Türkiye-Bulgaristan

Parlamentolar arası
Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Öztürk,
kendisinin de Bulgaristan doğumlu olduğunu anımsatarak, ”Bu
nedenle bu dostluk

grubunun başkanlığını
yapmak benim için ayrı
bir önem taşıyor” ifadesini kullandı.
Bulgaristan’ın dost ve
kardeş ülke olduğunu
vurgulayan Öztürk, iki

Alkaya mevlidine 300 kişi katıldı
Ardino’nun /Eğridere/
Çervena Skala /Alkaya/
köyünde yapılan sağlık
ve bereket mevlidine köy
halkından başka, Bogatino /Çorbacılar/, Mleçino /Sütkesiği/, Hromitsa
/ Topallar/ köylerinden
ve Türkiye’de yaşayan
300’den fazla vatandaşımız katıldı. Dinî merasimde kutsal kitap Kur’an-ı
Kerim’den ayetler okundu,
yağmur duası yapıldı.
Mevlit, yerli halkın ve
Türkiye göçmenlerinin
maddî desteğiyle organize edildi.
Usta aşçı Emin Hoca’nın
hazırladığı dana etli yedi
kazan pilavdan mevlide gelen herkese ikram
edildi. Kurbanlık hayvan
Türkiye’de yaşayan Selim Uğurlu tarafından sağlanmıştır. O, 1989 yılında
Bursa’ya göç etmiş ve
mevlidin sponsorlarından
biridir. Sayın Uğurlu, “Bu
topraklarda dünyaya geldik ve her zaman mevlit
için mali destek sağla-

ülkenin yüzyıllardan
gelen birlikte yaşama
kültürü bulunduğuna
işaret etti.
İki ülke arasında imzalanan işbirliği anlaşmalarının mutluluk verici

olduğunu vurgulayan
Öztürk, ”Balkan Savaşından Balkan Barışına” adlı çalışma çerçevesinde proje üretmeye
devam ettiklerini anlattı.
Ramadan Atalay ise
Anıtkabir’i ziyaret ettiklerini ve bunun kendileri için unutulmaz bir
anı olacağını belirterek,
”İyi bir düzeyde olan
devletler arası ilişkiyi
daha ileri bir düzeye
taşımayı amaçlıyoruz.
Bulgaristan, AB üyelik
sürecinde Türkiye’ye
her zaman destek olmuştur. Suriye sınırında yaşanan olayı takip
ediyor ve kaygılarımızı
iletiyoruz” şeklinde konuştu.

Alkaya 1972 yılında bu
köyden İstanbul’a göç
etmiş. “Burada mevlit
yapılacağını sosyal ağı
Facebook’ta öğrendim.
Kırk yıl sonra Trabzon
şehrinden olan eşim
Meral ile birlikte ilk defa
doğup büyüdüğüm köyüme geliyorum. Mevlit
çok güzel bir gelenektir.
Çok resim çektim, mevlidi kamera ile kaydettim,

Türkiye’ye dönünce tanıdıklarıma göstereceğim”
diye paylaştı.
Mevlitte hazır bulunan
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, Belediye
Başkan Yardımcısı İzzet
Şaban ve Ardino Belediye Meclis Kurulu Başkanı
Sezgin Bayram organizatörleri ve iştirak edenleri
şereflendirdiler.
Güner ŞÜKRÜ

S ey f i M e h m e d a l i ,
Cebel’in yeni belediye
meclis başkanı

maya hazırız. Burada
bu kadar çok insanı bir
arada görünce, kendimi
mutlu hissediyorum” diye
paylaştı.
Mevlidin Organizasyon
Komitesi Başkanı Hikmet
Ali, “Böyle bir dinî girişimde ilk defa bulunuluyor.

Bunun ileride bir gelenek
haline gelmesini umuyoruz ve bu güzel Rodop
köyüyle bağlı çok sayıda
insanı bir araya getirmeyi
düşünüyoruz. Yapılan bağışlardan 3 500 levadan
fazla para topladık” dedi.
1989 yılında Türkiye’ye

zorunlu göç eden vatandaşlardan bir grup, Alkaya 2012 yazılı özel hazırlanmış şapkalar dağıttılar.
Şapkalar, köy damadı
olan iş adamı Ervan Hüseyin tarafından sağlanmıştır.
Mevlitte bulunan Niyazi

Hak ve Özgürlükler Hareketi /HÖH/ Gençlik Kolları Cebel /Şey Cuma/ İlçe Teşkilatı Başkanı Seyfi
Mehmedali, Cebel Meclis Kurulu Başkanı seçildi.
Yerel meclisin oturumunda yapılan gizli oylamada 25 yaşındaki Seyfi Mehmedali 15 oy alırken,
rakibi GERB partisinden Şinka Şopova sadece 6

BAF, devletten Türkçe ve Bulgarca bir radyo kanalı talebinde bulundu
Bulgaristan Adalet Federasyonu /BAF/ Başkanı Sezgin Mümün’ün
Elektronik Medya Kurulu /SEM/ Başkanı
Prof. Georgi Lozanov’a
gönderdiği bir mektupla Kırcaali bölgesinde
Türkçe ve Bulgarca’da
radyo yayını yapılması
talebinde bulunduğu
açıklandı. Sayın Mümün mektupta Kırcaali

bölgesinde FM frekansından yayın yapacak

bir radyo kanalını kaydetmeleri için gereken

prosedüre başlamak
istediklerini belirtmiştir.
Radyoda eğlence,
kültürel ve eğitici, bilgilendirici ve haber niteliğinde programlar olması öngörülmektedir.
BAF teşkilatının mektuba henüz cevap vermediği anlaşıldı.
Kırcaali Haber

oy aldı. Yerel meclis 21 kişiden oluşurken, HÖH
Partisi 14 meclis üyesine sahip. Seyfi Mehmedali
Varna Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun.
Son yerel seçimlerde HÖH listesinden seçilmeden önce belediyenin Vergi Dairesi müdürüydü.
1995 yılından beri Cebel Meclis Kurulu Başkanı olan Sabri Hüseyin’in emekliye ayrılışı Seyfi
Mehmedali’nin bu önemli göreve seçilmesine neden oldu.
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Devlet Bahçeli’den tarihi ziyaret
1. sayfadan devam

gerek Mestanlı gerekse
de Kızılağaç belediyelerini tanıtıp buradaki yatırım
olanaklarını ve ekonomik
açıdan mevcut bazı sıkıntıları dile getirdiler.
Dr. Devlet Bahçeli siyasi gücün önemine, birlik
ve dirliğin önemine vurgu yaparak ekonomik
alanda oluşan sıkıntıların
sadece belediyelerin imkanlarıyla çözülmesinin
mümkün olmadığını söyledi. Türkiye’deki üçüncü
siyasi güç olduklarını söyleyen Devlet Bahçeli yatırım ve işbirliği konusunda
kendilerine düşen görevi
yapmaya hazır olduklarını
belirtti. Bir de uyarıda bulunan MHP Genel Başkanı: “Eğer vatandaş tarım
yapmaktan vaz geçerse

bir daha onları toprağa
geri döndürmek çok zor
olacaktır” dedi.
Belediye yönetimleri

temsilcileriyle görüştükten sonra, Devlet Bahçeli
Zorunlu Bulgarlaştırma
Sürecinde çeşitli hapis-

hane, Belene ölüm kampı
ve ülkenin farklı böğlerinde sürgüne gönderilen
siyasi mağdurlarla da

Devlet Bahçeli, Başmüftü
Mustafa Haci ile görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki
heyet, bir günlüğüne
Bulgaristan’ı ziyaret
etti.
Devlet Bahçeli, ilk
önce başkent Sofya’da

Devlet Bahçeli, Başmüftü Mustafa Aliş
Haci ile yaptığı görüşmede Bulgaristan’daki
Müslümanların hayatı
ve aldıkları dini eğitim
konusunda bilgi aldı.
Başmüftü Haci, baş-

Osmanlı döneminden
kalma bir cami daha
var. Ancak o ibadete
açık değil’’ dedi.
Başmüftü Haci,
Bulgaristan’daki imam
hatip okullarında 300’ü
aşkın öğrencinin eği-

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü
Mustafa Aliş Haci ile
görüştü.
Bahçeli, görüşmede,
Balkan savaşlarının
100. yıl dönümüne
denk gelen Balkan
turu sırasında savaşların yaşandığını bölgeleri gezme fırsatı
bulduğunu söyledi.

kent Sofya’da Osmanlı döneminin sonunda
toplam 82 cami ve
mescidin bulunduğunu
belirtirken, ‘’Maalesef
bugünlerde Sofya’da
gördüğünüz gibi ibadete açık tek bir camimiz var. Tarihi Banyabaşı Cami’nin yanı sıra
bugün Etnografya Müzesi olarak kullanılan

tim gördüğünü, gerek imam hatip okullarında gerek İslam
Enstitüsü’nde kullanılan eğitim malzemelerinin Türkiye’den geldiğini kaydetti.
Birçok konuda eğitimin Türkçe olarak yapıldığını belirten Haci,
‘’Türkiye’den yollanan
hocalar sayesinde eği-

timimizi başarılı bir şekilde yürütüyoruz’’ diye
konuştu.
G ö r ü ş m ey e ,
MHP’lilerin yanı sıra
Türkiye’nin Bulgaristan Büyükelçisi İsmail
Aramaz da katıldı.
Aşırı sağcı partisi
ATAKA gündem konusu oldu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin
Sof ya gezisinde,
Bulgaristan’ın aşırı
sağcı partisi ATAKA
gündem konusu oldu.
ATAKA’ya “milliyetçi”
tanımlama yapılmaması gerektiğini söyleyen
Bahçeli, “Kendilerine
hariç herkese düşmanlar. Sosyal şiddet
partileri onlar” dedi.
MHP Lideri Balkan
gezisinin son ayağı
olan Bulgaristan’da
ilk olarak Bulgaristan
Bağımsız Türk Milletvekili Kasım Dal ile görüştü. Dal, Bahçeli’ye
Bulgaristan’da yaşayan Türklerin durumları ve parlamentodaki
çalışmalar hakkında
bilgi verdi. Sohbet sırasında Bulgaristan’ın
aşırı sağcı partisi olarak bilinen ATAKA da

görüştü. Siyasi mağdurlar ve gaziler, o günleri
bir daha yaşamak zorunda kalmaları durumunda
yine hiç düşünmeden
aynı adımları atacaklarını belirttiler. Ayrıca hepsi
tek çatı altında Hak ve
Özgürlükler Hareketinde
birleştiklerine vurgu yaptılar. MHP Genel Başkanı o dönemde yapılan
bu mezalimi kendilerinin
de yaşadıklarını, ancak
olayları bizzat yaşayanlar kadar hissetmelerinin mümkün olmadığını,
böyle kişilerin partiyle ve
yerel idarelerle iyi ilişkiler içeresinde olduklarını
görmekten memnuniyet
duyduğunu söyledi. Görüşme sonrası Devlet
Bahçeli belediyenin onur
defterini imzaladı.
Ardından tüm heyetler
Kırcaali Merkez Camisinin avlusunda bulunan
Gazi Kırcaali’nin mezarını ziyaret ettiler. Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet tarafından karşılanan
misafirler hep beraber
şehitlere dua okudular.

Gerek belediye başkanı
Hasan Azis gerekse de
Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet Kırcaali’ye gönderilen cenaze yıkama
aracının hibe edilmesinde Dr. Devlet Bahçeli’nin
yardımı ve ilgisine teşekkür ettiler.
Daha sonra heyetler
pazar konusunda bilgi
aldıktan sonra, yemek
için Ardastroy otelinin
restoranına geçtiler. Yemek sonrası Hasan Azis
tüm meslektaşları adına
Devlet Bahçeli’ye bölgede bulunan değerli taşlardan oluşan el yapımı
bir tablo hediye ederken,
MHP Genel Başkanı da
partinin simgesini taşıyan
tablo hediye etti.
Balkan savaşının 100.
yıl anısına gerçekleştirmiş olduğu Balkan ülkeleri gezisini hoşgörü ve
güneş şehri Kırcaali’de
tamamlayan MHP heyeti
Türkiye’ye uğurlandı.
Tarihi günlerinden birini
yaşayan Kırcaali mutlu
bir şekilde kendini akşama bıraktı.

gündeme geldi. Yunanistan gezisi sırasında aşırı sağcı Altın
Şafak’ın protestosuna
da değinen Bahçeli espiriyle “Yunanistan’ın
geçmişten beri bize
karşı dostluğu devam ediyor” diyerek,
Dal’a, ATAKA’nın durumunu sordu. Bulgar Parlamentosu’nda
ATAKA milletvekilleri
sayılarının 10’a düştüğünü söyleyen Dal,
“Aşırı milliyetçi siyaset
yapıyorlar. Türkiye’ye
karşı düşmanca tavırları var onların” dedi.
Balkanlar parça parça oldu
Bahçeli, Dal’ın ardından kaldığı otelde
Hak ve Özgürlükler
Hareketi yöneticileriyle
görüştü. “MHP olarak
Balkan Savaşları’nın
100’üncü yıldönümü
sebebiyle çok arzuladığımız halde gerçekleştiremediğimiz geziyi
gerçekleştirdik” diyen
Bahçeli şunları söyledi,
“Biz ülke olarak 100 yılı
okuyamamışız kusura
bakmayın. 2012 yılında Birinci Balkan Savaşının amacı belliydi.
Bu amaç doğrultusun-

da önemli çalışmalar
yürütüldü. Ayrımcılık
teşvik edilerek, üniter
devletler kurulması
sağlandı ve Balkanlar
parça parça oldu. Ancak devam eden ortak
bir çalışma var. Buradaki Türkleri tamamen
ortadan kaldırmaya
yönelik bir çalışma var.
Zulümlerle de karşı
karşıya kalınıyor. Yeni
slogan ürettiler; ‘Balkan barışı’ diye. Bu
üçüncü diplomasi aracılığıyla sürdürülmeye
çalışan Balkan Savaşıdır. Üçüncü Balkan
Savaşı’nın mermisi,
silahı diplomasidir. Bir
savaş ile karşı karşıyayız. Çok dikkatli olmak
zorundayız. Sizin hareketiniz Bulgaristan’daki
‘Müslüman Türk’ hareketidir. Sizi küçültmeye çalışıp, sonradan
organize olan siyasi
grupların arasına serpmek istiyorlar. İstikrar
içindeki Balkan aynı
zamanda Türkiye’nin
de istikrarı demektir.
Yalnız değilsiniz, milletimizin büyük çoğunluğu sizle beraberler.”
Kırcaali Haber
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Aydın Serkan, turizm ve spor tesislerini
işleten bir Belediye kuruluşunu yönetecek
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Yerel
Meclis Kurulu’nun gelecek oturumunda turizm
ve spor tesislerine ilişkin
bir belediye şirketi kurulacağı bildirildi. Bu şirket,
Stanka Dimitrova Belediye Sanat Galerisini, Turistik Bilgi Merkezi, Perperikon Turizm Merkezi,
Taş Düğün, Taş Mantarlar ve Utrobata Mağarası gibi doğal harikaların
işletmelerini yapacak.
Başkan Azis, “Sanat
Galerisine ilişkin acil
yapılması gereken birkaç şey var. Bu işlerin
yapılması Turistik Bilgi
Merkezi Müdürü Aydın
Serkan’a düşüyor” dedi.
1 Haziran 2012 tarihinden itibaren Stanka Dimitrova Belediye Sanat
Galerisi’nin yönetimi eski

Ardino Belediye Başkanı ve eski Ardino Meclis
Kurulu Başkanı Aydın
Serkan’a devredildi. Aynı
zamanda Sayın Aydın,
Turistik Bilgi Merkezi’nin

yönetimini de üstlenmiştir.
Hasan A zis, “Aydın
Serkan’ın ödevlerinden
biri galeri binasının çevresinin düzenlenmesi,

Renk Paleti sergisinde çok
sayıda eser tanıtıldı
Momçilgrad /Mestanlı
Belediyesinin Gruevo /
Hayranlar/ köyünde Uy-

gulayıcı Sanatlar adlı kulüplere katılan öğrencilerin
250’den fazla eseri tanıtıldı. Renk Paleti sergisini
300’den fazla çocuk, öğretmen ve veliler gördü.
Sergide öğrenciler, kil,
ağaç, kumaş, kozalak, sicim ve başka malzemelerden yaptıkları eserleri göz-

ler önüne serdiler. Uygulayıcı Sanatlar Kulüpleri’nde
çocuklar boyanmış tabak

ve bardaklar, çan, vazo,
takı ve panolar meydana
getirmişlerdir. Öğretmenler, “Öğrenciler eserlerini
duygu yoğunluğu, büyük
çaba ve emek sonucu yaratmışlardır” diye yorumlayarak, serginin sadece
belediye sınırlarında değil, Kırcaali İlinde bir olay

olduğunu vurguladılar.
Sergide Momçilgrad Belediyesinde dört okul ve üç
anaokulundan çocukların
eserleri tanıtıldı.
Uygulayıc ı S anat lar
Kulüpleri, Raven / Yeni
Cuma/, Zvezdel /Güren/,
Nanovitsa /Ali Bey Konağı/ ve Gruevo köylerindeki
ilköğretim okulları ve Raven, Nanovitsa ve Gruevo
anaokullarında “Momçilgrad Belediyesinde Etnik
Gruplara Mensup Çocukların ve Öğrencilerin
Entegrasyonunu Desteklemek İçin İnteraktif Öğretim” adlı proje kapsamında
açıldı. Proje, “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
2007 - 2013” Operasyonel
Programı gereğince Avrupa Sosyal Fonu tarafından
finanse edilmektedir.
Gruevo’da açılan Sanat
Haftaları girişimi içerisinde çocukların yetenek
gösterdiği ikinci etkinlikti.
Kırcaali Haber

HÖH partisi Anadilinde propaganda yapılmasını istiyor
Hak ve Özgürlükler Hareketi /HÖH/ seçim öncesi
görüşmelerde ve mitinglerde yabancı dilde propaganda yapma yasağının
yürürlükten kaldırılmasını
istedi. HÖH milletvekilleri
seçim öncesi mitinglerinin Bulgarca yapılması
zorunluluğunun iptal edil-

mesi üzere Seçim Yasasında değişiklik yapılması
için Parlamentoya önerge
sundular. Parti yetkilileri,
yasada yabancı dilde
propagandanın gerektiği
durumlarda ve çevirmen
sağlandığında yapılabileceğinin yazılmasını istiyor.
HÖH partisinin bu yasa

değişikliğini istemesi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı /AGİT/ gözlemcileri tarafından tanıtılan
son raporda belirtildiği
gibi seçim propagandaların Bulgarcadan başka
dillerde de yapılması tavsiyesine dayandığı duyuruldu.

ışıklandırma sisteminin canlandırılmasıdır”
dedi. Başkan, “Şu ana
kadar yangın alarm sistemleri sorununa çözüm
bulunmamıştır, üçüncü
katta güvenlik ve gözlem teknolojileri mevcut
değil, yani bunları da
Serkan’ın yapması gerekiyor” dedi.
Başkan, galerinin etrafına şeffaf bir çit kurulma-

sı projesi hazırlandığını,
binanın havalandırılmasının ne şekilde olacağının masaya yatırılacağını söyledi.
Hasan Azis, Kırcaali
Ressamlar Derneği’nin,
Sanat Galerisi yönetimini
ressam Emil Pençev’den
Aydın Serkan’a devredilmesine karşı çıktıkları deklarasyonla ilgili,
“Belediye Başkanı olarak galerideki tabloların
restorasyonu gecikmesi
için sorumluluk taşıyorum, fakat bu sorumluluk
sadece bana ait değil.
Ressamlar Derneği tarafından Aydın Serkan’ın
galeri müdürü tayin edilmesiyle ilgili yayınladıkları deklarasyonun dili,
bir yaratıcı dili değildir”
diye yorumladı.
Başkan, “Kırcaali’deki
Turistik Bilgi Merkezi zamanında Ardino
Belediyesi’nin desteğiyle meydana getirildi.
Serkan Aydın’ın ana
görevi merkezi çalıştırmaktır. Sayın Aydın, Ar-

dino Müzesini kurmuştur,
onun bu işin üstesinden
geleceğine inanıyorum.
Galeri müdürünün kim
olacağından önce resimlerin restore edilmesine başlanması benim
için çok önemli. Ekim
ayında Kırcaali Gününde restore edilmiş sıradaki resimleri kamuya
göstermemizi istiyorum.
Ressamlar Derneği, restoreciler, Ulusal Sanat
Galerisi temsilcileri tarafından kurulan bir komisyon restore edilecek
resim tablolarını önerecek” diye öne sürdü.
Başkan Azis, şu ana
kadar 265 tablonun restore edildiğini, bu iş için
57 500 leva ayrıldığını
belirtti. Bu mali kaynaklardan 5 bin levanın 13
Asır Bulgaristan Fonu,
15 bin levanın Hak ve
Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Dr. Ahmet
Doğan, 2 bin levanın ise
iş adamı Tonço Mihaylov
tarafından bağışlandığını hatırlattı.

Türk İş Adamlarına Vize Kolaylığı
Bulgaristan'ın Bursa
Konsolosu Dimitar Hadliev, iş adamlarına bir
yıldan 3 yıla kadar vize
verdiklerini söyledi.
Bulgar ist an'ın Bursa Konsolosu Dimitar
Hadliev, Şumen Belediye Başkanı Krasimir
Kostov, İstanbul Bulgaristan Cumhuriyeti
B a ş ko n s o l o s l u ğ u ' n a
bağlı Ticari-Ekonomik
İlişkiler Departmanı yöneticisi Ognyan İvanov,
Bursa Ticaret ve Sanayi
Odası'nı (BTSO) ziyaret
etti. BTSO Başkan Yardımcısı Ali Hazır tarafından karşılanan heyet
ile ikili ticari görüşmeler
yapıldı. Görüşmeler öncesinde konuşan Ali Hazır, "Bulgaristan, Türkiye
ve Bursa için çok önemli
bir ülkedir. Bulgaristan'ın
AB'de olmasını önemsiyoruz, Bulgaristan'daki
değişimi rahatlıkla görebiliyoruz. Bölge açısından geli şmi ş bir
Bulgaristan her zaman
Türkiye'nin aleyhinedir.
Ticari ilişkilerimizi daha

üst noktalara getirmemiz mümkün, fakat bir
iş adamı yatırım yaptığı
ülkeye rahat gidip gelebilmeli. Diğer ülkelere
baktığımız zaman Batum
ve Gürcistan vize rahatlığı sayesinde gelişiyor.
Burgaz ve Varna, Türkiye için çok yakın turizm
bölgeleri. Rahatça gidilip gelinebildiği takdirde
turizm ve yatırım imkanları daha da gelişebilir.
Bursa'da konsolosluk
olması bizim için büyük
avantaj. Dünya ticaretinin yüzde 70'i sınır komşusu olan ülkeler ara-

sında gerçekleştiriliyor.
Bizim de Bulgaristan'da
yapacak çok işimiz var"
diye konuştu.
Bulgaristan'ın Bursa
Konsolosu Dimitar Hadliev ise, "Ticari faaliyetler
için gelen iş adamlarını
bekletmiyoruz, fakat AB
üyesi olduğumuz için
vize konusunda bazı
kurallara bağlıyız. Vize
almak isteyen iş adamlarına 1 yıldan 3 yıla kadar vize veriyoruz. Çifte
vatandaş olan soydaşlarımızın ailelerine ise
anında vize verebiliyoruz" diye konuştu.

Bulgaristan Adalet Federasyonu ile Rumeli Balkan
Federasyonu 18 Haziran
2012 tarihinde İstanbul’da
düzenlenen törenle aşağıda yazılı bulunan protokole imzalarını koyarak,
Bulgaristan Türkleri ile
Bulgaristan Müslümanlarının haklarının arayıcısı olacaklarını Türk ve
Dünya Kamuoyuna ilan
ettiler.
Bulgaristan Adalet Federasyonu Genel Başkanı
SEZGİN MÜMÜN ile Rumeli Balkan Federasyonu
Genel Başkanı AYHAN
BÖLÜKBAŞI arasında
imzalanan protokol törenine Bulgaristan’dan ve
Türkiye’de Rumeli Balkan
Trakya camiasının önde
gelen isimleri katıldı.
Tören öncesinde söz
alan her iki genel başkan,
çok önemli bir işbirliğinin
ilk adımını attıklarını ve
bunların hayata geçirilmesi için başta Bulgaristan
ve Türkiye devletlerinin

STK’lar Arasında Tarihi Protokol
yardımını beklediklerini
ve de herkesi Bulgaristan
Türkleri ile Bulgaristan
Müslümanlarının kaybettikleri hakların iadesi ve
huzurlu bir gelecek için
desteklemeye davet ettiklerini belirttiler.
Törene aynı zamanda
Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu üyesi olan Akdeniz Balkan
Türkleri Federasyonu
Genel Başkanı Mesut
Başkır, önceki dönem
Rumeli Balkan Federasyonu Genel Başkanı Süheyl Çobanoğlu, Rumeli
Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (RUBASAM) Başkanı Av. Özcan
Pehlivanoğlu, Yunanistan
Türkleri Derneği Başkanı
Ferruh Özkan ile Rumeli
Balkan Kadınlar Derneği
Genel Sekreteri Şenay
Yılmazlar, Kosova Priş-

tineliler Derneği Başkanı Sedat Akbay, Eyüp
Rumeli Türkleri Derneği
Başkanı Ayhan Uygur
ve Fedarasyon Yönetim

Başmüftülük, radikal İslâm yaymakla
suçlanan görevlilerini destekledi
Pazarcık Savcılığı’nın
radikal İslam görüşünü yayma iddiasıyla 13
kişi hakkında suç duyurusunda bulunması ile
ilgili Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü
Genel Sekreteri Hüseyin Hafızov Bulgaristan
Ulusal Radyo /BNR/ için,
“İslâm’ın anlaşılmaması
ve tanınmaması bu tür
saçma durumların olmasına yol açıyor” dedi.
Sayın Hafızov, “Başmüftülüğün Bulgaristan
Müslümanlarına hizmet
eden görevlilerinin bu
davada yanında olduğunu belirtmek isterim. Onların lehine öne atılan iddiaların asılsız ve haksız
olduğu kanaatindeyiz.
Elde geçirilen delillerle
tanışmak isteyeceğiz, fakat onların mahkemede
dikiş tutmayacağını düşünüyoruz. Bu da ülkede Müslümanlara karşı
hususî bir maksatla hareket edildiğine dair açık
bir işaret olacak” diye
kaydetti.
Pa z ar c ık S avc ılı ğı
Rodoplar ’da radikal
İslâm yayma ve dinî temel üzerine kin aşılama
iddiasıyla 13 kişi hakkında suç duyurusunda
bulundu. İddia makamına göre Sırnitsa kasabası ve çevresindeki
köylerden olan bu kişiler verdikleri vaazlarda
İslâm’da Selefi akımının
ideolojisini ve şeriat devleti kurulmasını dayat-
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Kurulundan Av. Hüseyin
Baskın, Av. Cemal Vatansever, Ahmet Aydın,
Recep Sevinç, Vedat
Mol, Hüsnü Berse, Şani
Serbest, Hasan Yeniciler,
İbrahim Derici, Adile Bilal,
Cemile Çetin, Melek Tabak, Mustafa Tekin, Dr.
Gökalp Küçük, Birol Yılmazlar, Zakir Tete Uzay
ve BG Ajans’tan gazeteci
Nahit Doğu katıldılar.
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

mışlardır.
Suç iddia edilen kişilerin arasında kasabanın
hocası Said Mutlu da bulunuyor. Bulgaristan’da
resmî kayıtlı olmayan
Suudî Arabistan’da faaliyet yürüten Al - Uakf
al – İslam örgütünün bir
dalı olarak kurulan örgütün lideri Said Mutlu,
diğerlerinin ise yönetici
ve üye oldukları iddia
edilmektedir.
BNR’de konu hakkında yapılan mülakatta
savcılığın temsilcisi de
yer alması gerekiyordu,
fakat Pazarcık Savcılığı
davayla ilgili görevlilerin
kayıt edilmemesi kararı
alınmıştır.
Konuyla ilgili Sırnitsa
Belediye Başkanı Mustafa Alikanov, Pazarcık
Savcılığı tarafından radikal İslâm için aralarında Said Mutlu Hoca’nın
da bulunduğu 13 kişiye
karşı suç duyurusunun
asılsız saldırı olduğunu
ve yaz tatil mevsimine
olumsuz etkileyeceğini

söyledi.
Sayın Alikanov, gizli faaliyet yürüten Al - Uakf
al – İslam örgütünün
Bulgaristan’daki dalının başı olduğu iddia
edilen Said Mutlu’nun
Sırnitsa’da vaaz vermeye devam etiğini doğruladı.
Başkan, Said Mutlu’nun
kasabadaki üç camiden
birinde vaiz olduğunu,
fakat sunduğu vaazların her zaman Kur’an-ı
Kerim’in çerçevesinde olduğunu savundu.
Mustafa Alikanov, “Said
Mutlu Sırnitsa’da İslâm
dini inancı üzere ne öğrettiyse Müslümanlar
onun arkasındadır” diye
vurguladı. Belediye Başkanı, Sırnitsa’da çocukların büyük bir bölümünün özellikle Türkiye’de
olmak üzere yurt dışında
İslâm okullarında okuduklarını doğruladı. Okul
harçlarının Bulgaristan
Müslümanları Başmüftülüğü tarafından karşılandığı belli oldu.

Bir taraftan Bulgaristan
Cumhur iyeti /Sof ya’da
yerleşik Sivil Toplum Kuruluşu Bulgaristan AdaletFederasyonu (BAF)
ile diğer taraftan Türkiye
Cumhuriyeti/İstanbul’da
yerleşik Rumeli Balkan
Federasyonu arasında;
Aşağıdaki İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.
İşbu Protokol’ün tarafları Evrensel Hukuk Kuralları ve Avrupa Hukuk
normlarına, Bulgaristan
Cumhuriyeti ile Türkiye
Cumhuriyeti ve üyelerinin
bulunduğu diğer ülkelerin
hukuk normlarına uygun
hareketle, işbu normların
korunmasına ilişkin çaba
ve faaliyetlerinde işbirliği
yapmaya, üyelerinin hak
ve çıkarlarını koruma yönünde yukarıda belirtilen
hukuk normlarının hayata
geçirilmesi için faaliyetlerinde işbirliğinde bulunan
niyet ve iradelerini beyan
ederler.
Bu amaçla somut olarak da;
1. 11 Ocak 2012 tarihinde Bulgaristan Cumhuriyeti Parlamentosu
tarafından kabul ve ilan
edilen “Bulgaristan Müslümanlarına Karşı Uygulanan Zorla Asimilasyon
Sürecinin Kınanmasına
İlişkin Bildiri”nin 2. ve
3. Maddesine dayanarak sorumlular hakkında
açılan davalarla ilgili soruşturma prosedürlerinin

tamamlanması ve sorumluların cezalandırılması,
bu yönde somut adımlar
atılması için resmi ve ilgili
makamlar nezdinde ısrarlı
ve kararlı girişimlerde bulunmak üzere mutabık kalınmıştır.
2. Taraflar Asimilasyon
kampanyası sırasında
Bulgaristan’da Türk asıllı
Bulgaristan Vatandaşlarına ve Müslümanlara zorla verilen isimlerin nüfus
kayıtlarından silinmesi,
zorla verilen bu isimlerin Bulgaristan Türkleri
ve Müslümanların Temel
Hak ve Özgürlüklerinin ihlali olduğu mutlak olup, bu
isimlerin hiçbir idare yada
hukuki müracaata gerek
olmaksızın ilgili kişilere iadesi ve isimlerin eski hale
getirilmesi için çalışmalar
yapmakta kararlıdırlar.
3. Protokol tarafı her iki
Sivil Toplum Kuruluşu,
Bulgaristan’da özellikle
Bulgaristan vatandaşı
Türklerin yaşadığı bölgelerdeki okullarda, ana
dilleri olan Türkçenin eskiden olduğu gibi zorunlu
olarak okunmasını talep
etmektedirler.
4. Taraflar Bulgaristan
Cumhuriyeti ile Türkiye
Cumhuriyeti’nin Türk asıllı
Bulgaristan vatandaşlarının Bulgaristan’dan zorla
kovulmasına kadarki süreyi kapsayacak şekilde
çalışma süreleri ile ilgili
bir Tanıma ve Tazminat
Anlaşması tanzim ve
imza edilmesinin doğru
olacağını, bu suretle geçmişte yaşanmış acı ve
zararların bir nebze giderilebileceğinde hemfikir
bulunmaktadır.
Bu suretle mevcut Bulgaristan Cumhuriyeti Parlamentosu tarafından “Antidemokratik, baskıcı ve
insan haklarını çiğneyen”
bir rejim olarak kabul ve
ilan edilen Todor Jivkov
dönemi ve rejimin onaylanmadığı bir defa daha

doğrulanmış olacaktır.
Bu nedenle taraf Sivil
Toplum Kuruluşları her
iki ülke ilgili makamları
nezdinde çalışmalar yapacak ve işbu taleplerini
her alan ve ortamda dile
getireceklerdir.
5. Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı
ve ülkenin ekonomik olarak geri kalmış bölgelerinde, Avrupa Fonlarından
kaynak sağlayabilmek
amacıyla oluşturulacak
projelerin hayata geçirilmesi ve karar aşamasında işbu tercih ve taleplerin
dikkate alınması gerektiği
ve bu hususun etkin olarak hayata geçirilmesinin
zorunlu olduğu düşünülmektedir.
6. Taraflar, Bulgaristan
Cumhuriyeti’nde geçmiş
Komünist Totaliter Rejim
sırasında, Temel İnsan
Haklarına ve bu yöndeki
Evrensel Hukuk normlarına aykırı olarak yapılmış
bulunan uygulamaların,
çekilen acıların unutulmaması, hafızalarda canlı tutulması, tekrarlanmaması
için bu konuyu her ortam
ve fırsatta tekraren ifade
etmeyi ve hatırlamayı kabul ve taahhüt ederler.
7. Y i n e t a r a f l a r ,
Bulgaristan’da doğmuş,
hayatlarının bir kısmını
bu ülkede yaşamış, daha
sonra çeşitli tarihlerde
başka ülkede ve özellikle Türkiye’ye göç etmek
zorunda kalmış ve bu suretle vatandaşlıkları kaybettirilmiş azınlıkların “O
ülkede doğmuş olmanın”
doğal sonucu olan vatandaşlık haklarının tekrar
iadesi ve Bulgaristan’da
dünyaya gelmiş kişilere
Vizesiz Seyahat imkanı
sağlanması için Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti
ve kurumları nezdinde etkin talep ve faaliyetlerde
bulunmak, bu yönde kamuoyu oluşturmak üzere
birlikte çalışmakta kararlıdırlar.
8. Taraflar işbu İşbirliği
Protokolünün tanzim ve
imza edildiğini, ilgili Bulgaristan Cumhuriyeti ve
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin dahi bu faaliyet ve çalışmalarda ilgi ve
desteklerini umduklarını
beyan ederler.
İşbu İşbirliği Protokolü
18.Haziran.2012 tarihinde İstanbul’da tanzim ve
imza olunmuştur.
BULGARİSTAN ADALET FEDER ASYONU
(BAF)
GENEL BAŞKANI
Sezgin MÜMÜN
RUMELİ BALKAN FEDERASYONU
BAŞKANI Ayhan BÖLÜKBAŞI
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Ardino, Kartal’da kültürel ve turistik ürünlerini tanıttı
Ardino/ Eğridere/ Belediyesi kardeş İstanbul Kartal

Belediyesinde düzenlenen
Kültür ve Sanat Festivalinde özel bir sergide kültürel

ve turistik ürünlerini tanıttı.
Festival Balkan ülkelerin-

den 9 Belediyeden toplam
150 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Ardino son yıllarda çeşitli proje kapsamında basılan tüm reklam ürünleri ve
ülke çapında Belediye olarak tek iki dilde yayınladığı
“Ardino’nun Sesi” gazetesini de Kartal’da okuyucularla buluşturdu. Sergide, ünlü
Bulgar karikatürcü Jivko Tenev - GISSEN’in “Ardino’nun
Sesi” gazetesine bağışladığı
“Sözden Önce” başlıklı karikatür sergisi de yer aldı.
Bundan önce gerçekleşen
festival programına iki ekibiyle Ardino Rodopska İskra
Toplum Merkezi de katıldı.
Türk Halk Oyunları Topluluğu ve Rodopçanka Folklor
Ekibi sundukları gösterileriyle ev sahiplerin gönlünü ka-

zandılar. Hristo Smirnenski
Meslek Lisesi’nden İsmegül
Bayram okuduğu şiirden
sonra Ardino Belediyesinin
programının sunuculuğunu
yaptı. Ozan Ali Emin de sazı
ve sözüyle Kartal’da sahne
aldı.
Türk Folklor Grubu’nun solistliğini de yapan Rodopska
İskra Toplum Merkezi Başkanı Yüksel İsmail, Belediye Başkanı Resmi Murat’ın
Kartal Belediye Başkanı Op.

Dr. Altınok Öz’e gönderdiği
selamlama mektubunu okudu. İsmail, Resmi Murat adına Kartal Belediye Başkanına Ardinolu ressam Hristo
ve Angel Bankov kardeşlerin çizdiği Şeytan Köprüsü
tablosunu hediye etti.
Kartal Belediyesi sakinleri
Ardino’nun kültürel ve turistik
ürünlerine büyük ilgi gösterdiler ve yaz tatilinde ziyaret
etmek istediklerini belirttiler.
Güner ŞÜKRÜ

Bulgaristan göçmenlerinden başarılı bir iş adamı
Aslen Ardino’nun /Eğridere/ Mleçino/Sütkesiği/ köyünden olan Beycan Gönlüşen,
Türkiye’ye göç eden yüzlerce
vatandaşın arasında başarılı iş
adamlarından sadece birisidir.
Şu anda kendisi İstanbul’un
Zeytinburnu semtinde bulunan
Beycani adındaki deri ürünleri
fabrikasının ve Antalya tatil beldesinde hizmet veren Via Valente mağazalar zincirinin sahibidir. Şirketinde çoğunun Kırcaali bölgesinden olan 300’ün
üzerinde işçiye geçim kaynağı
sağlamaktadır.
Mleçino’da dünyaya gelen
Beycan Gönlüşen, Türkiye’ye
vardığında ilk günlerde İstanbul Laleli semtinde bir deri
mağazasında Rusça bilmesi
sayesinde iş buluyor. İlk başta
Türk deri ürünleri üreticileri ile
Rus tüccarları arasında arabu-

luculuk yapıyor. Zamanla kendi
işinin sahibi olmaya karar veriyor. Böylece İstanbul’da deri
ürünleri fabrikasını kuruyor.
Beycan Gönlüşen, Kırcaali’de
İnşaat Meslek lisesini bitirmiş.
1990 yılında Bulgaristan Türklerinin yurdunu terk etmeye

devam ettikleri sırada ailesiyle
birlikte Türkiye’ye göç etmiş.
Beycan, her başarılı erkeğin
ardında güçlü bir kadın olduğunu söylüyor. Onun eşi ise
Ardino’ya bağlı Başevo/Hallar/
köyünden Gülümser’dir.
Güner ŞÜKRÜ
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