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19 Ocak’ta yapılan Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin
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Türkan Bebeğin İsmi Edirne'de Yaşatılacak
Bulgaristan'da totaliter rejim dönemindeki
direnişin sembollerinden, 17 aylıkken annesinin kucağında şehit
edilen Türkan Bebeğin
adı, Edirne eski Göçmen Evleri semtindeki
bir parka verildi. Trakya
Balkan Türkleri Kültür
ve Dayanışma Derneği
Başkanı Dr. Esma Gün-

doğan imzası ile verilen
talep dilekçesini görüşüp onaylayan belediye
meclisi, Göçmen Evleri
önünde bulunan Park'a
'Türkan Bebek Parkı'
adını verdi.
TÜRKAN BEBEĞİN
ŞEHİT EDİLİŞ ÖYKÜSÜ
Bulgaristan'da komünist totaliter rejim tarafından 1984 Aralık

ayında Türklere karşı
girişilen asimilasyona
hayır demek için halk
meydanları doldurdu. 26
- 27 Aralık 1984 tarihleri arasında Kırcaali'nin
Kızılağaç belediyesine

T.C. Filibe Başkonsolosu Şener Cebeci’nin Kazanlık ziyareti
diye Başkanı
Galina Stoyanova ile
görüştü.
Görüşmeye
Başkonsolosluğun Ticaret Ataşesi
Barış Yeniçeri de katıldı.
Kastamonu
Entegre’yi
ziyaret eden
Sayın Cebeci ve Sayın
T.C. Filibe Başkonsolosu Şener Cebeci, Kazanlık’taki işadamlarıyla görüşüp
çeşitli temaslarda

bulundu. İlk önce Arkomat ve BalkanPack
fabrikalarını ziyaret
eden Cebeci, daha
sonar Kazanlık Bele-

Yeniçeri daha sonra
hidrolik ürünler üreten Mashprom-KMH,
çeşitli mobilyalar üreten ve aynı zamanda
toptan ve perakende
satış yapan Mebel Stil
şirketlerinde temaslarda bulundular.
Son olarak Büyük
Camii (İskender Bey
Camisi) ziyarette bulunan Başkonsolos
Şener Cebeci, cami
hakkında bilgi aldı.

SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

Böyle bir tesiste sağlığınızı kazanmak,
tatilinizi yapmak istermisiniz?
O zaman arayın detayları konuşalım.
İrtibat tel: +90 5382711724; +90 5324312126

bağlı Kayaloba, Yurtçular ve civar köylerden
yaklaşık 10 bin kadın,
erkek ve çocuk, soykırımı protesto etmek amacıyla Mogilyane köyüne

Devamı 7’de

Güney Bulgaristan Türkçe
Öğretmenleri Derneği,
Kırcaali Haber Gazetesi’nin
Desteğiyle,

Anadilim Türkçe

konulu kompozisyon ve şiir yarışması
düzenliyor. Yarışmanın amacı, Bulgaristan’da
Türk asıllı öğrencilerin arasında anadilleri
Türkçeyi benimsetmek, sevdirmek ve
yaşatmak.
Yarışma iki grupta yapılacak
I. grup: 1. - 4. sınıf öğrencileri
II. grup: 5. - 8. sınıf öğrencileri
Dereceye girenlere ödüller verilecek.
Denemeler okunaklı ve 2 sayfayı geçmemeli.
Yapıtlar 18 Şubat 2013 tarihine kadar şu
adrese gönderilmeli:
Kırcaali 6600
Belasitsa sokak No 2, kat.4
Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenler
Derneği
e-mail: turkder.bg@gmail.com

19 Ocak’ta yapılan Hak ve
Özgürlükler Hareketi’nin 8.
Olağan Genel Kurulu, pek çok
açıdan ilklerin yaşandığı bir
Kongre olarak, sadece azınlık tarihinde değil, Bulgaristan siyasi hayatında da yerini
aldı. Kongreden sonra Genel
Başkanlık’tan kendi isteğiyle çekilen kurucu lider Ahmet
Doğan’a suikast girişiminin
yanı sıra, bu girişimin taşıdığı
anlamlar, Türkiye’deki siyasilerin HÖH’ün geleceğine ilişkin yaklaşımı ve Bulgaristan
demokrasisinin sorgulanması
gibi bir dizi husus yüksek sesle
tartışıldı.
HÖH Kongresi ve Doğan’ın
Konuşması
Üyelerinin çoğunluğunu
Türklerin oluşturduğu HÖH’ün
Ocak 1990’daki kuruluşundan
bu yana, kriz döneminin örgütlü bir sonucu olarak devraldığı
bakiye ve sorumluluklarla beraber son 20 yıl içerisinde izlediği
politikalar siyasi ve akademik
dünyada olumlu ve olumsuz
yönleriyle tartışılagelmiştir.
Azınlığın kurumsal bir yapısı
olarak sivrilen oluşum, gelişimini engelleyebilecek yasal
sınırlamalar, ideolojik ‘aykırılıklar’ ile genel ahenge tezat
olan eylem potansiyeli yüksek bireylerden uzak durmuş,
bunları dışlamış ve/veya kendi
bünyesinde içselleştirerek dönüştürmüştür. Sonuç olarak,
Parti 1989 zorunlu göçünden
sonra, Bulgaristan demokratik hayatında var olabilmek
için uzun soluklu düşünmek
zorunluluğunu eyleme dönüştürerek; şiddetten uzak durup
etnik gerilime neden olabilecek
hususlarda taraf olmamak, ayrılıkçılık ve otonomi isteklerini
reddetmek, Bulgar çoğunluğun
tepkisini toplamamak, “liberal”,
“ılımlı” ve diğer bir deyişle “güvercinvari” siyaset izlemek
gibi politik amaçlar gütmüştür.
Türklerin ve diğer azınlıkların
demokratik yollarla politik yaşama entegrasyonu, engin bir
hoşgörüye dayanan anlayış –ki
bu çok defa milliyetçi Türklerin
eleştirilerine neden olmuştur,
Parti’nin genetiğine işletilen
“liberal şifreler”, HÖH’ün tipik
özellikleridir. Bunların yansıması olarak, hoşgörünün simge ismi Mevlana ile partinin
amblemi olan zeytin dallarının
HÖH’te sembolik açıdan önemi
büyüktür.
Özetle, bu bahsedilen hususlar uluslararası ilişkiler literatürüne “Bulgaristan etnik modeli”
kavramını yerleştirecekti. Bu
model, Bulgaristan’ın AB üyelik sürecinde katkı sağlayacak,
HÖH sayesinde Soğuk Savaş
sonrası dönemde Türk-Bulgar
ilişkilerini düzeltecek, koalisyon
hükümetlerinde HÖH’e kilit görevler verilmesine neden olacak, ülkeye azınlıklar konusunda istikrar gelip yumuşak geçiş
süreci tamamlanacaktı. Öyle
ki, HÖH ülke ekonomisinin düzelmesini parti programının ilk
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Çanlar HÖH İçin Çalıyor
sıralarına yerleştirecek ve hatta Sofya’nın dış politikasında
önermelerde bile bulunacaktı.
Ancak varoluşunu borçlu olduğu Türk azınlığının haklarıyla
ilgili somut iyileştirmeler konusunda çok fazla ısrarcı olmamış, etnik merkezli siyasetten
uzak durmuş ve Bulgar çoğunluğun hassasiyetlerine dikkat
etmiştir. 1990’lı yılların başında karşılaştığı kapatma davalarının HÖH’te yarattığı travma
ile çoğunluğu ılımlılıktan uzak
bir çoğunluğa karşı mücadele
etmek, yukarıda bahsettiğimiz
sonuçları doğurmuştur.
İlk bakışta HÖH’ün sahip ol-

Kader ÖZLEM
ekonomik krizin yarattığı sıkıntıların fonksiyonalizme geri dönüşe neden olduğuna dair üstü
kapalı atıf dikkat çekmektedir.
AB’nin küresel liderlik iddiasının gerçekleştirebilmesi için
ekonomik krizden başarıyla
çıkması gerektiğini düşünen
Doğan, bunun salt “hayatta
kalma paradigmasıyla” değil,
uzun soluklu kalkınma stratejisinin tesisiyle ilişkilendirmektedir. Bu durumun AB’nin tarihsel
açıdan liderliğini borçlu olduğu
bilim ve teknolojilerle yakından
ilişkisi olduğunu söylemektedir.

izleyenleri şoke etti. Saldırganın birkaç kez uğraşmasına
rağmen şans eseri tabancanın patlamaması ve Doğan’ın
ilk şokun hemen ardından kıvrak bir hareketle suikastçıyla
boğuşmaya girerek onu oyalaması, HÖH liderinin belki de
hayatına mal olabilecek bir girişimi önledi. Suikastçı salonda
bulunanlar tarafından yapılan
müdahaleyle etkisiz hale getirilirken, partililer tarafından saldırgana okkalı bir dayak atıldı
ve sonunda güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Saldırının
ardından Kongreye ancak akşam saatlerine doğru devam

duğu bu perspektif, lider kültünün bir ürünü gibi düşünülse
de, geçen 20 yılı aşkın sürede HÖH’ün ana ilkeleri olarak
bütün parti kadrolarına sirayet
etmiştir. Kongredeki konuşmasının bir bölümünde buna
değinen Doğan, HÖH’ün lider
partisi olmadığını, kendisinin
sadece “ilk ivmeyi” sağlama
görevini üstlendiğini dile getirmiştir. Doğan’ın konuşmasının
geneline baktığımızda, dağıtılan konuşma kitapçığındaki
metnin ilk on beş sayfasının
siyaset felsefesi ile güncel
durumun ağdalı bir dille değerlendirilmesi olduğu görülür.
Bu açıdan, bir felsefeci olarak
Doğan’ın konuşmasındaki bu
bölümünde klasik liberalizm,
neoliberalizm, modernizm,
postmodernizm gibi akımların
siyasal yansımalarının konuşmada yerli yerine konulduğu;
AB’nin içinde bulunduğu ekonomik buhranın analitik değerlendirmesine istinaden Birliğin
entegrasyon süreci boyunca
geçtiği merhalelerden fonksiyonalizmin, hükümetlerarasıcılığa ve onun da suprasyonalizme evrilen gelişme grafiğinde, supranasyonalist halkada

Gelişmekte olan “karbon ekonomilerin”, gelişmiş “hidrojen
ekonomilere” yaklaştığını da
dile getiren Doğan, AB’nin
aranan kalkınma modeli olarak yeşil sanayi, yenilenebilir
enerji kaynakları, biyoteknoloji
ve nanoteknolojinin kullanarak, Hidrojen ekonomilerde
lider olması gerektiğine dikkat
çekmiştir.
Ne var ki, Doğan’ın konuşmasının ilk on sayfasının salonun
yüzde üçüne ancak hitap edebildiğini, salonda bulunan biri
olarak gözlemlemek zor olmadı. Konuşmasında işaret ettiği
noktaları tebessümle ve ilgiyle
takip ederken; Kongreye damgasını vuran suikast girişiminin
vuku bulması fikir ziyafetimizi
altüst etti.
Suikast Girişimi ve Düşündürdükleri
25 yaşındaki Burgaz doğumlu
ve Sofya’da üniversite öğrencisi olan Oktay Enimehmedov’un
elindeki Türk yapımı kurusıkı
gaz tabancasını kürsüde konuşan Ahmet Doğan’ın yanına
kadar gelip başına doğrultarak
tetik düşürmesi salonda bulunan yüzlerce kişiyi ve Kongreyi
canlı olarak ekranları başında

edilebildi.
Ana hatlarıyla bu şekilde gerçekleştirilen olayın arka planını
herkes merak ederken; Kongre salonunda hazır bulunan
delegeler ve misafirler tarafından çeşitli senaryolar üretildi.
Saldırgan kendi inisiyatifiyle
mi böyle bir eyleme kalkışmıştı
yoksa tetiğin arkasında başka
güçler mi vardı? Polise verdiği
ifade de Doğan’ın dokunulmaz
olmadığını göstermek istediğini, olayın kararını kendisinin aldığını belirten Enimehmedov,
sorumluluğu üzerine almıştı.
Bulgar basını da bu eylemin
Oktay’ın tekelinde gerçekleşmiş bireysel bir eylem gibi gösterme uğraşına girdi. Oktay’ın
annesine yazdığı mektup,
Doğan’ın adamlarının üvey
kardeşini dövdüğü iddiası,
üvey babasının ATAKA’lı olduğu gibi bir dizi gerekçe sayıldı.
Hatta Bulgar televizyon kanalı
BTV’nin olay akşamı ana haber
bülteninde suikast girişiminden
çok, Oktay’a linç girişimini ön
plana çıkarması ve Doğan’ın
köyünde (Drındar) yakınlarının
röportaja zorlanmalarına karşı gösterdikleri tepkilere geniş
yer vermesi şaşırtıcıydı. Adeta

medya, “mağdur aktör” rolünü
değiştirmek istemiştir.
Kanaatimizce, suikast girişimi alelade bir eylem değil;
profesyonelce kurgulanmış bir
senaryodur. Kongre günü dikkat çeken bir dizi husus vardı:
Birincisi, güvenlik zafiyeti en
üst düzeydeydi. Neredeyse o
gün Sofya’da bulunan her sıradan vatandaş hiçbir aramaya
tabi olmadan, elini kolunu sallayarak Kongre salonuna girebilirdi. İkincisi, Doğan’a yakın
olan çevrelerden paylaşıldığı
kadarıyla son yıllarda suikast
tehditleri artmış ve HÖH Başkanı rahatça hiçbir yere gidemez olmuştu. Aslında Doğan’ın
korumaları böyle senaryolara
kendilerini hazırlıyorlardı ama
gafil avlandılar. Üçüncüsü,
güvenlik güçleri saldırganı yetersiz sayıyla salonun içinden
güçlükle çıkarmak zorunda
kaldılar. Doğan’ın korumaları
dışında salonunun güvenliğinden sorumlu olan kişi sayısının
azlığı dikkat çekiciydi. Dördüncüsü, Sofya’daki NDK binasında yapılan Kongre salonu kent
merkezinde bulunmasına rağmen, olay vuku bulduktan bir
saat altı dakika sonra polisin
salona giriş yapması şaşırtıcıydı. “Fazla tesadüfün kasta
gireceği” savından hareketle,
bu olayın Oktay’ın sadece bir
taşeron olduğu iddiasını kuvvetlendiriyor. Sanki bazı güç
odakları, güvenlik zafiyetini
özellikle makro düzeyde tutmuş, x-ray cihazı bile olmadan
saldırganın içeriye kurusıkı tabanca sokmasını sağlamıştı.
Profesyonelce hazırlanmış bir
senaryo dikkat çekerken; Bekir
Bozdağ’ın da ifade ettiği gibi,
“Olayın sadece tetikçiden ibaret olmadığı açıktır.”Buradaki
mesaj daha ziyade, “İçinizden
sorunlu birini seçeriz, kendinizi
en güvende hissettiğiniz ve hepinizin beraber olduğu bir anda
Genel Başkanınızı kameraların karşısında, dünyanın gözü
önünde Türk markalı silahın
önüne koyarız, hepiniz bunu
izlemek zorunda kalırsınız”
şeklindedir… Doğan’a “öldürmek isteseydik, öldürürdük”
mesajı verilirken; yeni Genel
Başkan Lütfü Mestan’a da
“yeni koltuğunda ona göre politika izle” iletisi taşıyordu. Mesaj
doğrudan Lütfü Mestan’a verilmiştir. Zira gerek bir gün önce
gayri resmi olarak kulislerde
konuşulanlar, gerekse Kongre
öncesinde dağıtılan kitapçıkta
Ahmet Doğan’ın yerine Lütfü Mestan’ın geçeceği resmi
olarak bildiriliyordu. Bu durum
“Ahmet Doğan, iktidarını devam ettirmek gibi bir amaç taşıdığından, böyle bir tiyatroya
başvurdu” şeklindeki art niyetli
senaryoyu çürütüyor. Ayrıca
suikastçının silahı doğrulttuğu
andaki Doğan’ın yüz ifadesi bu
senaryo yakıştırmasının haksızlık olacağını işaret ediyor.

Devamı gelecek sayıda

Elimde iki kitap. Biri 1924 yılı
Smolyan ili Selça köyü doğumlu, 2011 yılı yaşama veda
eden merhum Fatma Balıkçı
Ocak’ın “Selçe - Stomanovo (Çelikli)“ anıları. Diğeri de
1935 y. Razgrad ili Yonkovo
(Yunus Aptal) doğumlu Yusuf
Ahmet Taşkın’ın “Kamçılı Kanun“ hatıralar Çeşnisi - I kitabı.
Her iki müellif de anılarını, su
katmadan, tatlı tatlı, ballıca, tereyağından kıl çeker gibi dobra dobra anlatmışlar. Ne mutlu
onlara!
Kitapları seve seve okuduktan
sonra, anlatılanlardan iki olay
ilgimi çekti. Hadiselerin mekanları birbirinden uzak. Biri
orta Rodopların Smolyan (Paşmaklı) ili, Selça – Stomanovo
(Selçe – Çelikli) yöresinde, diğeri ise Deliormanın Razgrad
ili Yonkovo (Yunus Aptal) yöresinde vuku bulmuş. Zaman
dilimi olarak da birbirinden
uzak. İlki, geçen asrın başlarında, öbürü de o asrın ortalarında yaşanmış. İlle sonuç olarak birbirine çok yakın. İnsana
“Etme bulma dünyası“, “Eden
bulur, inleyen ölür“ atasözlerini hatırlatıyor istemeyerek.
Bize bu kötü olaylar, alınması
gereken birer ibret dersi olmalı. Yaşamımızda hoşgörülü
olamamanın meyveleri olarak
algılanmalıdır. Ufak tefek bu
tür yaşantılara belki hepimiz
tanık olmuşuzdur. Kötülüğün
kötülük getireceğini bilip, bu
yollara düşmemeliyiz. Bir de iyi
olan şu ki, Tanrı’ya çok şükür,
bunların adım başına rastlanmaması. Sütü bozuk olanların
işi olması.
Ben, Siz sevgili okuyucularıma, söz konusu iki kitaptan
aldığım bölüntüleri olduğu gibi
aktarıyorum.
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İki olay, bir yorum
Babam - Ahmed Ocak
“O, çok konuşkan biriydi. İnsan
ayrımı yapmazdı. Herkesle anlaşırdı. Annem de öyleydi.
Köyümüzde (Selçe m.n.)
Vırbovo’dan gelme Dimitır

Dimitır’ ın Mavrodiya adında
kardeşi vardı. İkisi de subaydılar. Mavrodiya, Foten (Pazarcık ili Fotinovo) köyünde
oturuyordu. İki oğlu bir de kızı
vardı. Mityo dedenin ise Va-

“Şu yönden geçip önleyelim .
Kaçanların oralardan arınabilmeleri için askere daha dolaylı yol öneriyordum. Kaçanlar
derelere gazal altlarına çuval
dolusu yiyecek saklamışlar.

dede ve eşi Ruja nine barınıyorlardı. Onlar burada bakkal dükkanı çalıştırıyorlardı.
Başka satış yeri yoktu. İçinde
ne ararsan mevcuttu. Köylü
alışverişini oradan yapardı.
Çok iyi insanlardı. Sık sık bize
misafir olurlardı. Çok olaylar
anlatıyorlardı. Balkan muharebesinden de söz ederlerdi.

sil ve Georgi adında iki oğlu
olup, Vırbovo da oturuyorlardı.
Dimitır dede şunları anlatıyordu: Balkan savaşında Türkleri
buradan kovarken, ben bir taraftan, kardeşim diğer tarafdan
hareket ediyorduk. Gözümün
önünde kaçmaya takati olmayan yaşlı ve çocuklara acırdım.
Askere şöyle emir veriyordum:

Oralardan askeri uzaklaştırıp
başka yöne sevk ediyordum.
Kardeşim gene ne yapıyordu?
Yetişebildiğini keser, doğrardı.
Sağına soluna bakmadan. Hamile kadın, çocuk demeden.
Çok insan öldürdü ve bununla
da övünürdü. Allah kimsenin
başına getirmesin, savaştan
sonra dünyaya gelen iki oğlu

Gazi Osman Paşa’nın Portresi Plevne’de Sergileniyor

Tekirdağ Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Halil Akay, 1877-1878

Müzesi’nde sergilendiğini
belirtti.
Akay, AA muhabirine yap-

Osmanlı-Rus savaşlarında Bulgaristan’ın Plevne
kentindeki cephe hattında
Ruslara karşı büyük direniş gösteren Gazi Osman Paşa’nın, portresinin
Plevne’deki Bölgesel Tarih

tığı açıklamada, Gazi Osman Paşa’nın, 1877-1878
savaşlarında Plevne cephe
hattında gösterdiği başarılı
savunma stratejisi ile dünya
harp tarihine yeni prensipler
getirdiğini söyledi.

Derneğin girişimleri sonucu 3 yıl önce Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa’nın
fotoğrafının müzede sergilenmeye başladığını anlatan Akay, “Paşa’nın da o
müzede yeri olması gerektiğini düşünerek, Ankara’ya
gittim. Burada bulunduğum
girişimlerden sonra Gazi
Osman Paşa’nın torunundan temin ettiğim portresini
Filibe Başkonsolosluğu vasıtasıyla 2010 yılında müzede sergilenmesini sağladım” dedi.
Akay, Plevne’deki bölgesel tarih müzesinin, 1953
yılında kurulan en büyük
tarih müzelerinden birisi
olduğunu kaydetti.
Plevne’de destan yazdı
Gazi Osman Paşa, Plevne cephe hattında, 5 ay
süre ile Rusları durdura-

rak ilerlemelerini geciktirdi.
Ancak, bu kentin düşmesi
Osmanlılar açısından 93
harbinin kaybedilmesinin
önünü açtı. Gazi Osman
Paşa, Plevne düşünce Rus
Çarı ve ordusu tarafından
aylarca gösterdiği başarılı
savunma stratejisi nedeniyle saygın bir muamele
gördü.
Kenti teslim ederken Rus
komutanlara teslim ettiği kılıcı askerlik kuralları gereği
başarılı muharebe çıkaran
generallere gösterilen saygının bir ifadesi olarak kendisine geri verildi. Savaş
sonunda, Osmanlı topraklarına geri dönen Osman
Paşa, II. Abdülhamit tarafından başarısı nedeniyle
saray mareşalliğine yükseltildi.
Kırcaali Haber

özürlüydü. Bele kadar insan
şekli, belden aşağıları ne
olduğunu yalnız anaları biliyordu. Mityo dede ağlayarak
anlatırdı bunları (Bu çocuklar
1970 yılına kadar sağ olup
Foten’de kız kardeşleri Siyka
Mavrodieva’nın yanında kaldılar. Onlara o bakıyordu.)“
Kabir Taşlarının İntikamı
“Ve Rusa’ nın Nedelço, bir gün
dost sofrasında içti, içti, dökülüverdi:
- Dostlarım benim. Aranızda
Türk de var… Olsun. Asıl söyleyeceklerim onlara. Ben, bu
dünyanın böyle değişeceğini
bilmezdim….Çok sayıda Türk’e
eziyet ettim. Türkiye’ ye göç etsinler diye aylarca kapılarına
çeteler koydum… Korkuttum.
Kimini dövdürdüm… Hepiniz
bilirsiniz üç yüz dönüm tarla
edindim idi... Elli kişi imeceye
götürdüğüm oldu. Üç arabacım, dört çobanım vardı… Bir
domuzcum… Mal, mal, mal…
Oysa dostlarım, bakın Allah
bana ne ceza verdi. Benim
küçük oğlum sakat. Köyde bir
başkası var mı böyle? Yook !
Bu bana Allah’ın bir cezası…
Ben, bir başka büyük kabahat
işledim… Evimin bütün merdivenlerinin taşları Türbenin o
insan boyu yontulmuş taşlarından… Türklerin inançları var…
Oradan bir çırpı koparmazlar...
Bense… Türkler, orada yatırın
olduğuna inanırlar… Yunus
Baba yatırmış… Gördünüz
üç evladımın en küçüğü Mişo,
evlere dönmez, hep eski mezarlıkta saklanır... Koltuklarına
girip taşırız. Hiç birimizin yüzü
gülmez... Sandık ki, bu dünya
bizim. Dünya malı da bizim…
Oysa, sağlamlık gibisi yokmuş…“
Evet, gene bir atasözünde
“Alma mazlumun ahını, gün
gelir çıkar karşına aheste
aheste“ denilmektedir. Mazluma zulmeden, mazluma acı
çektiren ise mutlaka bir gün
bu yaptıklarının cezasını çekecektir. Mazlumun ahı yerde
kalmaz. Mazlum insan zaten
bir şey yapacak durumda değildir. Mazluma yardım etmek
ve kişinin iyimserliğini göstermek varken, zulmetmek elbette karşılıksız kalmayacaktır.
Zaten gönlünde hoşgörü duygusu, Allah sevgisi olan biri
bunları yapamaz.
Yirmi birinci yüzyılın başlarında
ve ötesinde, gayemiz dünyada
hoşgörü olsun, silah patlamasın, savaşlar dursun olmalı.
Barışla gülüp eğlenmeliyiz,
geçmişin hayaletini unutarak.
Mutlulukla, güle söyleye sürdürmeliyiz günlerimizi. Aramızdaki kini, nefreti kaldırıp, gönlümüzü hoşgörü duyguları ile
doldurmalıyız. Öfkeden, kavgadan, kandan, intikamdan,
nefretten, kinden uzak durup
sürdürmeliyiz yaşamımızı şu
güzelim Dünyamızda. Cümlemizin bir sebep, ırk, dil, din
farkı gözetmeden huzura giden yolu hoşgörülü olmalı.

Mustafa BAYRAMALİ
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Üreticiler Pazarı Tartışmaları Faaliyet
Raporu Kabul Edilmesiyle Sona Erdi
Kırcaali Belediye Meclis salonunda Kırcaali Üreticiler Pazarı
AŞ Yönetim Kurulu raporu yaklaşık bir saat süren bir tartışma
yarattı. Tartışmanın temelinde
yine iki sorun vardı.
İlki İliya İliyev tarafından temsil edilen GERB belediye meclisi grubu tarafından yöneltilen
pazarın bankaya aylık kredi
tutarlarının kimler tarafından
ödeneceği sorusuna tam yanıt
bulunamaması sorunu. İkincisi ise, Pazarın belediye mülkü
mü, yoksa özel mülk mü olması
gerektiğidir.
Belediye meclisinde yer alan
tüm grupların temsilcileri farklı
görüşlerini dile getirdiler. Konu
yla ilgili GERB grubundan Ognyan İvanov; BSP grubundan Milan Milanov, Atanas Apostolov
ve Milko Bagdasarov; bağımsız
belediye meclisv üyesi Dr. Marin Muhtarov; HÖH grubundan
Rasim Musa söz aldılar.
01.07 – 31.12.2012 tarihleri
arası “Kırcaali Üreticiler Pazarı”
AŞ’nin Mali İstikrarını Sağlama
Programı dahilinde Kırcaali
Üreticiler Pazarı AŞ’nin Yönetim Kurulu Raporunu sunarken Genel Müdürü Ramadan
Veli, geçen yıla kıyasla genel
faaliyetlerden elde edilen para

oranı %47 arttığını belirtti. Geçen yılın ikinci yarısında tezgah
kiralama anlaşmalarının 40’tan

ve cezaların toplam değeri 585
212.80 leva olduğunu belirtti.
Sayın Veli, Yönetim Kurulu ge-

edilen Kırcaali “Mavi Bölge” ve
hatalı park eden araçlar konusu, Kırcaali Belediye Meclisinin

81’e çıkmıştır. 2011 yılında sadece 50 tezgah kiralanırken,
geçen yıl Pazar’da bulunan 160
tezgahtan 110’u kiralanmıştır.
Genel Müdür Veli, 2012 yılında “Alianz Bank”tan alınan iki
yatırım kredisine ödenen faiz

lecek kazançların Pazar’da tezgah, ticari alanı ve mekanların
gizli arttırmayla kira anlaşmalarından ve şirket giderlerinin en
aza indirerek elde etmelerini
planladığını belirtti.
Hasan Azis tarafından teklif

oturumundan düşerek, belediye
başkanı tarafından sunulmadı.
“Mavi Bölge” uygulama konusu, Üreticiler Pazarı’nın Raporu tartışmaları esnasında Milko
Bagdasarov tarafından yerel
referandum sorusu olarak ele
alınması teklifiyle ele alındı.
BSP grubundan Atanas Atanasov ise Kırcaali Üreticiler Pazarı konusu Belediye Meclisi ve
belediye idaresi sorumluluğundan çıkartılması teklifini yaptı.

Bağımsız Belediye Meclis
üyesi Dr. Marin Muhtarov,
Pazar’ın geleceğini ele aldı
ve onun yönetim kurulu sadece kiralamakla değil, genel
faaliyetleri çerçevesinde yeni
ek faaliyetlerin de gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.
Başkan Azis söz alarak pazarın belediye mülkü olması
fikrinin altını çizdi. O, belediye
meclis üyelerine Üreticiler Pazarının 2017 yılına kadar uzun
vadeli bir yatırım olduğunu ve
kuruluşundan bu yana sadece
beş yıl geçtiğini de hatırlattı.
Birçok belediye meclis üyesinin Üreticiler Pazarının gelişimi
hakkında daha geniş tartışma
talebi, Kırcaali Belediye Meclisi Raif Mustafa tarafından
dikkate alındı. Sayın Mustafa,
konu ile ilgili siyasi parti temsilcileri, belediye meclisi üyeleri,
iş adamları, kamu kuruluşları
ve vatandaşlardan oluşan tüm
ilgili kişilerle bir toplantı düzenleme girişiminde bulunacağına
söz verdi. Bu görüşme belirttiklerine göre, belediye meclisi önünde “Üreticiler Pazarı”
AŞ’nin yılın ilk üç ay raporunun sunulacağı Mart ayında
gerçekleştirilecek.
Tartışmalar sonrası meclis
üyeleri Üreticiler Pazarı AŞ’nin
yönetim kurulu raporunu 22
kabul ve 18 çekimser oy ile
kabul etti.
Kırcaali Haber

yor.”
Sotir Tsatsarov, Yüksek Temyiz Savcılığı Müfettişliğinde
görülen ciddi ihlallere de dikkat çekti. Bunların arasında
anonim ihbarlarla ilgili yoklamalar, orada bulundurulması
gereken veya gerekmeyen
belgelerin varlığı, Müfettişlik
şefinin emriyle bazı belgelerin
yok edilmesi, bazı yazışmaların rastgele dağılım prensibine
uyulmaması var. Bu nedenle
ilgili savcılar diğer bölümlere
gönderilmiştir ve onlara karşı
diğer cezaların uygulanıp uygulanmayacağı kararlaştırılacak.
Başsavcı, Bulgaristan
Radyosu’na açıklamasında,
Avrupa Birliği Komisyonunun
bu günlerde adalet sistemimizde temel reform gerçekleştirilmesi gereğini ifade ederken
neyi göz önünde bulundurduğunu belirtti:
“Bunlar,
Avrupa
Komisyonu’nun Bulgaristan’ın
ilerlemesine ilişkin Temmuz
Raporunda belirtiliyor. Buna

göre yeni başsavcı, dış uzmanlarla işbirliği içinde görevlerin nasıl yerine getirildiği denetlendikten sonra Savcılığın
yapısı, işlevleri ve organizasyonunda reformlar gerçekleştirmekle görevlendirilmeli.”
Başsavcı devamla, çalışmaların ön analizinin bir uzman
çalışma grubunca bir raporun
hazırlanmasını dahil edeceğini açıkladı. Sözlerine göre bu
gruba yalnız itibarlı savcı ve
yargıç değil, bütçe, maliye, iç
mali müşavirlik, insan kaynakları, sistem yönetimi, bilişim
teknolojileri uzmanları da katılıyor. Başsavcının sözlerine
göre söz konusu uzmanların
çalışmaları savcılığın gerçek
durumu hakkında bilgi sağlamalı. Bu, usul çalışmaları ve
meydan verilen hataların yanı
sıra, görevlerin dağılımı, gelecek kadro politikası, hangi savcılıkların yüklü ve hangilerinin
yüklü olmadıkları konusunda
bilgi sağlayacak.
BNR

Yeni başsavcının yargı sisteminin
sorunlarına ilişkin ilk resmi açıklaması
Bulgaristan’ın yeni başsavcısı Sotir Tsatsarov, düzenlediği ilk basın toplantısında
savcılık sorunları ile bunlara
gerekli çözümler üzerinde
durdu. Bunların arasında Avrupa Birliği Komisyonu tarafından özel olarak gözetlenen
katılım öncesi SAPARD programı ile ilgili kaynak hileleri
davası da yer alıyor.
Bu davanın Avrupa kaynaklarının hortumlanmasıyla suçlanan sanıkları beraat
edilmiş, Almanya’daki ortaklarına ise sadece 3 aylık
hapis cezası verilmişti. Bu,
Bulgar adalet sisteminde
kuşkular uyandırdı. Başsavcı
görevine geçerken bu davayı
çalışmalarının temel önceliği
olarak gösterdi. Başsavcı, bir
de dava ile ilgili yoklama sonuçları konusunda Brüksel’e
ayrıntılı bilgi verdi. Bu, birkaç
gün önce Avrupa Komisyonu
Genel sekreteri Katerine Day
ve Avrupa Hile ile Mücadele
Dairesi OLAF’ın şefi Giovan-

ni Kesler ile görüşmesinde
oldu.
Başsavcı Tsatsarov yurda
dönünce bu konuda acil önlemlere girişti.
Başsavcı, idari ihlaller ve

beraat hükmüne karşı protestoyu geri çekmişti.
Başsavcı Tsatsarov, bu konuda şöyle konuştu:
“Yargı Erki Kanunu gereğince savcının rastgele seçimin-

savcı Stoyço Nenkov’u görevinden uzaklaştırdığı için Sofya İstinaf Mahkemesi başkanı
Angel İliev’e disiplin cezası istedi. Savcı Nenkov, bu büyük
davanın sanıklarına verilen

de çok ciddi ihlaller yapılmıştır.
Aslında bu davada rastgele
savcı seçimi yoktur. Davanın
ardı ardına gerçekleştirilen
dört görev dağılımı belirli bir
seçimin yapıldığını kanıtlı-
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Lütfi Mestan: Ulusal güvenliğin asıl tehdidi,
entegre edilmemiş bir toplumdur
Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) yeni lideri Lütfi Mestan,
önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmaları Zaman’a değerlendirdi. Partinin gücünün
seçmenlerle yüz yüze görüşmelerde saklı olduğunu aktaran
Mestan, seçmenlerle olan temaslarının bire bir ve daimi olduğunu, mart ayı sonuna kadar
28 ilin hepsini dolaşarak Ahmet
Doğan’a karşı düzenlenen çirkin saldırının gölgesinde kalan
hususları seçmenlere açıklamayı hedeflediklerini söyledi.
Ahmet Doğan’ın raporunda belirttiği riskli azınlıkların “Avrupai
Azınlık” statüsü kazanmaları
fikrine açıklık getiren Mestan,
bunu Avrupa çapında bir entegrasyon modelinin gerçekleştirilmesi için yepyeni bir siyasal
konsept olarak öne çıkarmak
istediğini vurgulayarak, ulusal
çıkarların, entegrasyonun engellenmesi halinde tehdit altında olduğunu belirten Mestan,
bir devletin ulusal güvenliğini
tehdit eden gerçek tehlikenin
entegre edilmemiş bir toplum
olduğunu söyledi.
Sayın Mestan, oybirliği ile
HÖH lideri seçildiniz. Bundan
sonra partiyi hangi istikamette götüreceksiniz?
İlk önceliğimiz, HÖH’ün ülkenin
idaresi için yeni alternatif formüllerin oluşturulması sürecinde esaslı bir sübje olarak kendi
yerini bulmasıdır. Biz bunu temel öncelik olarak görüyoruz.
Parti içindeki önceliklere gelince, ben karşı karşıya bulunduğum sorunların bilincindeyim.
Sayın Doğan, kendi itibarı sayesinde parti içindeki merkezi
çekim güçlerinin bir teminatı
idi. O yıllardan beri partinin birlik ve beraberliğini temin etti.
Fakat bizim partimizin gücü,
seçmenlerimizle yüz yüze görüşmelerde saklıdır. Biz, onları yalnız seçim kampanyası
geldiğinde ziyaret etmiyoruz,
bizim seçmenlerimizle olan
temasımız bire bir ve daimidir.
Bir buçuk ay içinde bölgelere
ziyaretler yapmayı planlıyoruz.
Bu bir rastlantı değil, yani mart
ayının sonuna dek 28 ilin hepsini dolaşacağız. Bu ziyaretlerin
amacı, sayın Ahmet Doğan’a
karşı düzenlenen çirkin saldırının gölgesinde kalan hususları seçmenlerimize açıklamak
olacak. Partinin yeni idaresinin
önünde duran diğer bir parti içi
hedef ise, HÖH’e gerçek bir
imaj çizmektir. Ben, HÖH’e gerçek bir medya imajı çizmeyi temel hedeflerimizden biri olarak
addediyorum. HÖH’ün kamuoyundaki imajının çarpıtıldığını
düşünüyorum. Bu imaj, partinin
gerçek yüzünü yansıtmıyor.

Partinin çarpık imajı, HÖH’ün
çarpık bir biçimde algılanmasının fonksiyonudur.
Bunun sebebi nedir?
Bunun sebebi, birçok kalıcı ve
gerçek dışı görüşün (mit) var
olmasıdır. İlk mit, HÖH’ün lidere dayalı bir parti olduğu iddiasıdır ve bu “lidere dayalı parti”
ibaresi demokratik yöntemle
idare edilen partilerin zıt anlamı
olarak kullanılıyor. İkinci mit ve
bu daha tehlikeli olanıdır. Yani
bizim etnik bir parti olduğu-

şımdır, çünkü Bulgar siyasetini
maziye mahküm ediyor.
Partinin 8. Olağan Kurultayında sayın Doğan, Avrupa’daki
liberallere seslenerek AB’de
yaşayan riskli azınlıklara
“Avrupai Azınlık Statüsü”
tanınması için bir konsept
hazırlanması önerisinde bulundu. Bu öneri ne anlama
gelmektedir?
Bu, sayın Doğan’ın sunduğu
raporundaki temel yeniliktir.
Ben, riskli azınlıkların “Avrupai

muz iddiasıdır. HÖH’ün kamu
oyundaki imajının çarpıtılması
için en büyük rol oynayan bir
mit. Ben, HÖH’ün gerçekten ilk
başlarda Bulgaristan’daki Türklerin ve Müslümanların oluşturduğu bir parti olarak ortaya
çıktığını itiraf etmek istiyorum.
Fakat bu, partinin etnik bir oluşum olduğu anlamına gelmez.
Bulgaristan’da, üyelerinin tamamen Bulgarlardan ibaret olduğu
partiler var, umarım hiç kimse
buna dayalı olarak bu partilere
etnik parti demez. Siyasetbilimciler, HÖH’ün ilk baştaki siyasal
platformunu neoliberal olarak
değerlendirdi. Aslında HÖH,
ideolojisi itibariyle normal bir
ulusal liberal partidir ve partimizin Bulgaristan’da ilk liberal
parti olması, Avrupa’da ve dünyada tanınmış olması, elbette
bir rastlantı değildir. Ne yazık
ki Güneydoğu Avrupa’da, özellikle de Balkanlar’da, azınlıklar,
başka devletlerin birer kültür
mirası şeklinde algılanıyor.
Neredeyse, Bulgar halkının tarihteki kırılma noktaları HÖH’ün
şahsına mal ediliyor, partinin
üyelerine ve sempatizanlarına
bir zamanki hükümdarın mirasçıları gözüyle bakılıyor. Bu
ise son derece gerici bir yakla-

Azınlık” statüsü kazanmaları
fikrini, Avrupa çapında bir entegrasyon modelinin gerçekleştirilmesi için yepyeni bir siyasal
konsept olarak öne çıkarmak
istiyorum. Bunu gerekli kılan
nedir? Ulus devletlerde, bu
özellikle Güneydoğu Avrupa
için geçerli, daha doğrusu Balkanlar için, her devlette çok
güçlü bir etnosantrizm var ve
bu entegrasyon süreçlerine
köstek oluyor. Çünkü bu görüş etnik kültürler arasındaki
farklılıkları, bir sermaye olarak
değil de, ulusal çıkarlara karşı
bir tehdit olarak ele alıyor. Ben,
ulusal çıkarların entegrasyonun
engellendiği takdirde tehdit altında kaldığını iddia ediyorum.
Bir devletin ulusal güvenliğini
tehdit eden hakiki tehlike entegre edilmemiş bir toplumdur.
Ve dolayısıyla “Avrupai Azınlık
Statüsü” elde etme fikri, ulus
devletlerin çalışan birer entegrasyon mekanizması üretmedeki işlevsizliğini aşmayı
hedeflemektedir. Yani, topluluk
hukuku ulus hukukundan önde
gelecek, bu geliştirilecek ve
topluluk hukuku riskli azınlıkların statüsünü “Avrupai Azınlık”
şeklinde düzenleyecek. Dolayısıyla bu azınlıkların müdafası tek bir devlete ya da iki

devlet arasındaki anlaşmaya
bağlı kalmayıp, daha üstün bir
düzeye taşınacak. Bu bırakın
bölünmeyi, bilakis, bölünmeyi
önleyen bir husustur.
Bu durum, Bulgaristan’daki
Türk azınlığının kendisine
Anayasa’nın verdiği hakların
dışında başka isteklerinin de
olduğu şüphesini uyandırmaz mı?
Biz, milli bir parti olarak takdire
şayan olduğumuzu düşünüyorsak, o da kimliğimizi korumak
suretiyle bir entegrasyon felsefesine sahip olduğumuzdandır.
Biz, her türlü bölücülük düşüncelerine, toprak
bütünlüğünün
parçalanmasına, özerkliğe vb.
“hayır” diyoruz.
Bunun içindir
ki, Bulgaristan
Büyük Millet
Meclisi kurulduğunda aşırı düşüncelerinden
dolayı biz Adem
Kenan’ı partiden
ihraç ettik ve bu
yüzden HÖH’ün
Bulgaristan için
bir şans olduğunu söylüyorum. Ve totaliter bir rejimden
demokratik sivil topluma kan
dökmeden sağlanan geçişte,
kesin katkımızın olduğunu iddia ediyoruz. Eğer biz rövanşçı
bir parti olsaydık, sözde “Soya
Dönüş” sürecinin doğurduğu
neticeler bunun için çok iyi bir
zemin hazırlamıştı. Ne var ki,
biz rövanşçılığa “hayır”, bölücülüğe “hayır”, entegrasyona
“evet” dedik, fakat kendi kimliğimizden de ödün vermeyeceğimizi söyledik ve gelecekte de
kimliğimizden ödün vermeyeceğiz. İşte güdülen bu siyasetten dolayı Bulgaristan, etnik çatışmaların kanlı banyosundan
geçmedi ve totaliter rejimden
demokrasiye sakin bir geçiş
yaptı. İşte HÖH formülü budur,
model budur. Bu uluslar arası
arenaya taşınmalıdır. Bulgaristan etnik modeli Balkanlar’a
ve hatta mümkünse Avrupa’ya
örnek olmalıdır.
Sayın Doğan’a karşı yapılan silahlı saldırıdan sonra,
Bulgaristan’da toplumsal barış için bir tehdit var mıdır?
Bizim açımızdan 19 Ocak’ta
meydana gelen olay, HÖH’ün
uzun yıllar lideliğini yapan Ahmet Doğan’a karşı yapılmış
gösterişli ritüel bir siyasi cinayet girişimidir. Ülkedeki toplum-

sal barışın tehdit altında olup
olmadığı konusuna gelince bu,
siyasal tepkilere bağlıdır. Bizim
tepkimiz tamamen olgun ve
sorumlucaydı. Biz, Parlamentonun ortak bir deklarasyonla
bu siyasal suikastı kınamasını
istedik. Bu olayı yalnız bir lideri
öldürme girişimi olarak değerlendirmemesini, demokrasinin
en temel değerler sistemine
ve 8 milyon Bulgaristan vatandaşına karşı bir saldırı olarak
değerlendirmesini istedik. Kurban ile saldırganın yerlerinin
değiştirilmesini, Bulgaristan
toplumunda gerginliğin artmasına sebep olabilecek bir unsur
olarak görüyorum.
Saldırganın Türk asıllı olması, herhangi bir şeye işaret
ediyor mu?
Siyasal suikastların tarihi gösteriyor ki, kural olarak böyle
kişiler aynı etnik ve dini kimlik taşıyan topluluktan seçiliyor. Bunun klasik örneği İzak
Rabin’in aşırı sağcı Yigal Amir
tarafından öldürülmesidir. Bu
örnek yeterlidir. Kaldı ki, Oktay
Enimehmedov denilen şahsın
suç dosyası bulunmaktadır.
Birçok ceza almış, uyuşturucu
bağımlılığı varmış. Bütün bunlar kendisini bu tür eylemleri
gerçekleştirmek için uygun duruma koyuyor.
Gerginliğin artmaması ve
huzur ortamının muhafaza
edilmesi için ne gibi önlemler alınmalıdır?
Parlamentonun ortak bir deklarasyon kabul etmesi gerekiyordu. Bu oldu. Yapılması gereken
diğer bir şey ise, bütün siyasal
partiler potansiyel bir katil olan
Oktay Enimehmedov’un kahramanlaştırılmasından uzak
durmalıdır. Kamuoyun da onu
müdafa eylemlerinden çekinmelidirler. Çünkü bunu yapmazlarsa, onlar da dolaylı ve
sessiz bir biçimde gerginliği tırmandırma sürecine katkı sağlamış olacaklar ve bu durumda
kaybeden demokrasi olacaktır.
Kendi tarafımızdan biz de,
bütün üyelerimize ve sempatizanlarımıza seslenerek, bazı
şehirlerin adliye saraylarının
önünde Oktay Enimehmedov’u
müdafa etmek için düzenlenen
mitingler aracılığıyla hedeflenen provokasyonlara kapılmamaları çağrısında bulunuyoruz.
Seçmenlerimizi olgun, sorumlu
ve sadece ve sadece demokratik yöntemlerle cevap vermeye
davet ediyoruz.
Mehmet Ömer, Erkan Tunca
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Kapalı alanlarda sigara yasağından sonra bazı
sigara tiryakileri bile sigaradan vazgeçti
Kapalı alanlarda sigara yasağının 1 Haziran
2012’de yürürlüğe girmesiyle Sağlık Kanunu’na
getirilen düzenlemeler,
şimdiye kadar kesilmeyen tepkilere yol açtı. Yasağı kaldırmak yolunda
girişilen birkaç deneme
başarısız çıktı. Yakın bir
zaman önce ünlü sanatçılar, bu yasağın lokantalara geçerli olmaması
için çağrıda bulundular.
Onlar, lokantalarda eskiden olduğu gibi sigaracılara mahsus bölümleri
bulundurulması için milli
protesto düzenliyor. Sigaranın insan sağlığına
getirdiği zararlarla ilgili
kesin bilgilere rağmen
sigara kullanmayanlar
ile sigaracılar arasındaki
kavga sürüyor. Pasif sigara içicilerine getirilen
zarar da çok ciddi.
Ancak giderek daha
fazla insan, bunun sağlıklarını iyileştireceğinin
bilincine vararak, sigaradan vazgeçiyor.
Dr. Sofia Angelova,
başkentin ‘Az. Sofia’ ak-

ciğer hastalıkları hastanesinde pulmolog olarak
çalışıyor. Dr. Angelova,
‘Ben ve diğer pulmolog
meslektaşlarım bu ünlü
kişilerin sigara yasağının
lokantalarda kaldırılması
çağrısına kesinlikle karşıyız’ diyerek sözlerini
şöyle sürdürdü;
“Biz, pulmolog doktorlar her gün hastanemizde hasta sigaracıların
çektikleri çileye tanık
oluyoruz. Hastalarımızın % 90 kadarı sigaracı, % 10’u sigaracılarla
beraber yaşamış veya
çalışmış pasif içicilerdir.
Sigara kullanımının yol
açtığı hastalıkların pasif
içiciler arasında giderek
daha büyük yaygınlık
kazandığına tanık oluyoruz. Bu gerekçeden
hareketle sigara kullanımının tamamıyla yasaklanmasına ilişkin yasanın
kaldırılmasına kesinlikle
karşıyız. Dünyada gerçekleştirilen araştırmalar
da pasif içiciliğin zararlarını gösteriyor. Bunlar,
pasif içiciler arasındaki

enfarktüs vakalarının içmeyenlere kıyasla % 30
fazla olduğunu gösteriyor. HOBB adıyla bilinen

sistemi muayenesi düzenleyince hiçbir zaman
sigara kullanmamış olan
24 kişiden 15’inin HOBB

diye dünyada en önemli
sorun çevrenin korunması iken biz Bulgaristan’da
kirli havanın kalması için

süreğen akciğer hastalığı bir yana. Bu hastalığı
olanların enfarktüs riski
yaklaşık % 30-35 fazladır. Dolayısıyla bunu
çalışmalarımızda da
görüyoruz. Pasif içiciler
için ücretsiz bir solunum

oldukları çıktı. Akciğer
doktorları olarak biz kapalı kamu mekanlarında
sigara kullanımını tamamıyla yasaklayan bir yasanın mevcut olmasını
istiyoruz. Çünkü temiz
bir hava nefes alalım

mücadele veriyoruz.”
Ülkemizde giderek
daha çok sigaracı bu zararlı alışkanlığından vazgeçmeye çalışıyor. Tütün
yerine elektronik sigara
kullanmaya başlayanların sayısı da artıyor. Ne
yazık ki, elektronik sigara da zararlı çıktı.
Dr. Sofia Angelova devamla şunları belirtti:
“Milli Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin son
araştırması, sigara kullanımını kapalı mekanlarda tamamen yasaklayan kanunun 1 Haziran
2012’de yürürlüğe girmesinden sonra ankete
katılan sigaracıların %

Öğretmenlikte ve tıpta denklik sınavı kaldırıldı
Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM), tıp doktorluğu ve öğretmenlik
meslek bilgisi alanlarında uygulanan
''Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları
Denkliği İçin Seviye
Tespit Sınavı''nın
(STS) 2013 yılından
itibaren uygulanmayacağını bildirdi.
Ö
S
Y
M
Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada,
şunlar kaydedildi:
''Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön
lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının denklik işlemlerinde uyulacak usul
ve esasları belirleyen 'Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları
Denklik Yönetmeliği'
uyarınca düzenleme
yapan Yükseköğretim Kurulu'nun 15
Ocak 2013 tarihli ve

2013.3 sayılı kararı,
bu kapsama giren
tıp doktoru adayların
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na

(TUS), öğretmenlik
mesleği için başvuran adayların Kamu
Personel Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında eğitim bilimleri
sınavına girerek yükseköğretim kurulunca
belirlenecek puanları almaları halinde
diploma denkliğinin

kabul edileceği yönünde olduğundan,
merkezimizce tıp
doktorluğu ve öğretmenlik meslek bilgisi

alanlarında uygulanan Yükseköğretim
Kurulu Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin
Seviye Tespit Sınavı
(STS), 2013 yılından
itibaren uygulanmayacaktır.''
Açıklamaya göre,
yeni uygulama ne-

deniyle yurtdışından
alınan yükseköğretim
diploması denkliği
için Yükseköğretim
Kurulu'na başvuran
tıp doktoru
adayların,
14 Nisan
2013 tarihinde Tıpta
Uzmanlık
Eğitimi Giriş
Sınavı'na
(2013-TUS
İlkbahar Dönemi) katılması gerekiyor.
Öğretmenlik meslek
bilgisi alanı
için de Yükseköğretim Kurulu'na
başvuran adayların
ise 6-7 Temmuz 2013
tarihinde yapılacak
Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2013KPSS A GrubuÖğretmenlik) girmesi
gerekiyor.
Kırcaali Haber

3’ünün sigaradan vazgeçtiğini gösterdi. Sigaracıların beşte biri de
sigara kullanımını sınırlandırmıştır. Kanımızca
bu yasa insan sağlığı
yararınadır ve sigaracıları sigarayı azaltmaya
motive ediyor.”
Bütün Avrupa sigara ile
mücadele ediyor. Avrupa
Komisyonu’nun kabul ettiği kararlara göre sigara
paketlerinin üstünde bu
zararlı alışkanlığın feci
sonuçları gösterilecek.
Avrupa Yeşil Kitabı’ndan
verileri yorumlayan
Dr. Sofia Angelova,
Avrupa’da sigara yasağının uygulanmasından
sonra Fransa’da hastaneye kaldırılan enfarktüs hastaları sayısının
yaklaşık % 20 oranında
azalmış olduğunu belirtti.
Bu yasanın uygulandığı
Alman eyaletlerinde de
enfarktüs ve stenokardi
tedavisine giden harcamalar % 20 azalmıştır.
Bu yılda 8 milyon Avro
kadar para demektir.
Demek ki, halkın sağlık durumunun iyileştirilmesiyle para tasarrufu
sağlanabilir. Elektronik
sigaralara gelince Dr.
Angelova içinde nikotinden başka propilen glikol
ve akciğere büyük zarar
getiren daha 5 maddenin
bulunduğunu açıkladı.
Kırcaali Haber

Ahmet Daud, Ankara Veteran Masa
Tenisi Turnuvasında yine şampiyon
Momçilgrad (Mestanlı)
kentinden Ahmet Daud,
Ankara’da düzenlenen
Veteran Masa Tenisi

Turnuvası’nda 60-64
yaş kategorisinde Fehmi
Yavuzer’e galip gelerek
artık üçüncü kez şam-

piyon oldu. Çift erkekler
yarışmasında da Seyhan
Candan ile birlikte üçüncü yeri alarak yeniden en
iyiler arasına
girdi.
Bu yıl 50 yıl
spor kariyeri kaydeden
Momçilgradlı
masa tenisi
oyuncusu, ülkede yapılan
çok sayıda
turnuvalarda
da birinciliği elde etti.
62 yaşındaki Ahmet Daud, ünlü
Momçilgrad Masa Tenisi
Okulu’nda yetişmiştir.
Kırcaali Haber
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Elis ve Canan minderdeki gururumuz
2012 yılında güreş dalında en umut verici sporcu seçilen yıldızlar Avrupa şampiyonu Elis Manolova, hem gençlerde hem
de kadınlarda 2012 yılında Avrupa üçüncülüğü
elde eden ablası Canan
Manolova ve çalıştırıcıları
olan babaları Filip Manolov (Fahri Ahmet) Beden
Eğitimi ve Spor Bakanlığı
ve Milli Piyango İdaresinin düzenlediği törende
ödüllendirildiler. Çalıştırıcıya 2 300, Elis’e 2 000
ve Canan’a 1 300 Leva
para ödülü verildi. Güreşçilerin ikisi de ÇSKA
Armetts Takımında güreşirken, babaları da milli
takımımızın yardımcı çalıştırıcısı.
Sofya
“Armeets
Arena”da yapılan ödül
törenine Beden Eğitimi
ve Spor Bakanı Svilen
Neykov, yardımcıları İvan
Tsenov, Doç. Dr. Lazar

Kamenov, Milli Piyango
İdaresi Müdürü Damyan
Damyanov ve Bulgar
Olimpiyat Komitesi Başkanı Stefka Kostadinova

piyat, dünya ve Avrupa
şampiyonalarında şampiyon olan ve dereceye
giren sporculara ve onların çalıştırıcılarına para

yapılan Yıldızlar Avrupa
Güreş Şampiyonasında
65 kiloda şampiyon olmuştu. Orada sırasıyla
ilk karşılaşmasında tuş

yer aldılar. Yıldızlarda,
gençlerde ve ümitlerde
milli takım adına olim-

ödülü verildi.
Elis Manolova 2012 yılı
Katowice Polonya’da

ile Bela Rus rakibi Volha Zenina’yı, ardından
2:0 (5:0, 4:3) Alman Luzi

Bulgaristan’da NATO Kriz Yönetim Merkezi kurulacak
Sofya’da NATO’nun
Kriz ve Doğa Afetleri Yönetim Merkezi kurulacak
. NATO üyesi on ülke
temsilcileri Sofya’da iki
günlük uluslararası foruma toplandı ve kriz
merkezinin temellerini
attı. Savunma Bakanı
Yardımcısı Avgustina
Tsvetkova, “Alyansın
Stratejik Konseptinde
yer alan üç ana görevden birisi- kriz yönetimi
hedeflerine Bulgaristan
katkısını sağlamış olacak” dedi.
“Bu tür merkezler, belirli konunun program
ve stratejik belgelerini
oluşturmaya imkan veren
özel yapılardır. NATO kanadındaki bu ünite, kriz ve
doğa afetlerinde yönetim
ve tepkileri konu alacak.
NATO üyesi ve partner
ülkeler elemanlarına eği-

tim ve alıştırma bilgileri
sunulacak. Merkez 2013
yılı ortalarında ruhsat ser-

tifikasını alacak. 50 Bulgar uzmanın yer alacağı
merkeze, on ülkeden de
temsilciler katılacak. Ev
sahibi olarak Bulgaristan
bir de karargah bina sağlamakla görevlidir”.
Avgustina Tsvetkova bu

amaçla Sofya’nın Çaralitsa tesislerinin kullanılacağı, orada eğitim ve alıştır-

ma imkanları için elverişli şartlar bulunduğunu
kaydetti. Aynı zamanda
ülkenin Kuzeybatısında
Montana’da bulunan İçişleri Bakanlığının dinlenme
tesisleri de bu amaçla kullanıma girecek. Bu mer-

Turkcell ve Türk Telekom Globul’a Talip
Türk Telekom ve Turkcell, Bulgaristan'ın ikinci
büyük mobil iletişim firması Cosmote Bulgaria
Mobile şirketine talip
oldu.
Globul markasıyla bilinen Cosmo Bulgaria
Mobile, Bulgaristan'da
telekomünikasyon hizmetleri sağlayan bir firma. Sadece cep telefonu tarafında değil sabit

hatlarda da faaliyet gösteriyor ve data transfer

hizmetleri veriyor. Şirket
yılın ilk yarısında 199.2

milyon euro gelir elde
etti.
T u r k cell ve Türk
Te l e k o m ' d a n
ayrı ayrı yapılan
açıklamalarda,
Bulgar şirketin
tüm hisselerinin
satın alınması
için bağlayıcı
olmayan teklifler verildiği
kaydedildi.

kezde stratejik belgeler
ve uygulamalar hazırlanacak, NATO’da kullanılmak
üzere yöntemler belirlenecek ve operatif görevleri
milli organlar yürütecek.
Bulgar kanunlarına göre
bu görevi İçişleri Bakanlığı ve Sivil Savunma ekipleri yürütecek.
“Bulgar devleti krizlerle
baş etmede çok başarılı olduğu gibi, bu alanda
iyi uzmanlar sağlama imkanlarımız da var. Onlar
NATO dahilinde de yararlı çalışmalar yapabilir. Bu
merkezin Bulgaristan’da
kurulması da nihayetinde
ülkemizin başarısına verilen değerin bir kanıtıdır.
NATO uzmanlarımıza ve
eğitim düzeyimize yüksek değer verdi. Merkeze
sponsor olan taraflarla
yararlı bir kuruma ev sahipliği yapacağız”.

Türk Telekom ayrıca Yunan grup Germanos'un
Bulgaristan'daki iştiraki
Germanos Telecom Bulgaria AD için de bir teklif
verdi. Bulgaristan'da telekom ürünlerinin ve hizmetlerinin profesyonel
olarak satıldığı ilk market
zinciri olarak 2000 yılında kurulan Germanos
Telecom Bulgaria'nın
ülke genelinde 73 farklı il
ve ilçede 128 mağazası
bulunuyor.
KH

Manske’yi, yarıfinalde
yine tuşla Avusturyalı
Sabrine Seidl’ı yenerken
altın madalya karşılaşmasında Azerbaycanlı Ragnede Gurbanzade’yi 2:0
(2:0, 1:0) yenerek hiçbir
rakibine devre kaybetmeden Avrupa Şampiyonu
oldu.
Abla Canan Manolova
Hırvatistan Zagreb’de
yapılan Avrupa Gençler
Güreş Şampiyonası'nda
bronz madalya kazanmıştı. İlk karşılaşmada
Alman Nadine Weinauge
2:0 (1:0,1:1) yenen güreşçimiz ikinci turda Ukraynalı Karyna Stankova’ya
1:2 (1:0,0:2,0:2) yenildi
ve rakibinin finale çıkıp
kendisini havuz karşılaşmalarına taşımasına bekledi. Burada önce İtalyan
Christine Pfifer’i 2:0 (6:0,
0:0 teknik üstünlük) ve
ardından Türk Kıymet
Koçyiğit’i 2:1 (0:3,1:0,1:0)

yenerek bronz madalya
kazandı.
Ödüllerini Bakan Neykov
ve yardımcısı Tsonev’den
alan güreşçiler ve çalıştırıcıları haber.bg okurları
için hatıra fotoğrafı da
çektirdiler.
Aynı törende güreş
dalında milli takımımız
adına madalya kazanan
Türk asıllı 3 sporcu ve bir
çalıştırıcı daha vardı.
2012 Yıldızlar Avrupa
Güreş Şampiyonasında
46 ve 69 kilolarda gümüş
madalya kazanan Mikyay
Naim ve Engin İsmail ve
de 85 kiloda bronz kazanan Bilgin Ömerov da
ödüllerini aldılar. Yıldız
takımına en çok güreşçi
veren Dimitrovgrad Güreş Takımı Çalıştırıcısı
ve Mikyay Naim’in babası
Salim Naim de ödülünü
almaya geldi.
haber.bg

Türkan Bebeğin İsmi
Edirne'de Yaşatılacak
1. sayfadan devam
toplandı ve ilk direnişler bu bölgede başladı. Askerler
ve milisler, toplananları dağıtmak için müdahale edince halkın tepkisiyle karşılaştı.
Bu ilk olaylarda milislerin ateş açması sonucu üç kişi
hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybedenler arasında
Kitna köyünden Musa Yakup ve Kayaloba köyünden
Ayşe Hasan ile 17 aylık Türkan Bebek de vardır. Direnen köylülerin çoğu tutuklandı ve işkenceye maruz
kalıp Belene kampına sürgün edildi. Asimilasyona
direnenler arasında annesinin kucağında şehit düşen
17 aylık Türkan Feyzullah direnişin simgesi haline
geldi.
Türkan Bebek ve o gün orada şehit düşenlerin anısına anıt çeşme yapıldı. Her yıl 26 Aralık'ta binlerce
kişi soykırım sürecinin kurbanlarını anmak için Türkan Çeşme'ye akın ediyor. Bu dönemde Edirne, İkinci
Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada gerçekleşen en
büyük zorunlu göçe şahit oldu. Edirne Valiliği ve o
dönemde yeni seçilen Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, belediyenin tüm imkanlarını seferber ederek
Bulgaristan Türklerinin zor ve acı dolu günlerinde
yanında oldu.
Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Esma Gündoğdu, tarihte yapılan
hataların bir kez daha tekrarlanmaması ve ders alınması için bazı olaylar hiçbir zaman unutulmaması
ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini kaydetti. Gündoğdu talep dilekçesinde, “Bu vesileyle Eski
Göçmen Evleri ve 75'nci Yıl Cumhuriyet İlk Öğretim
Okulu civarındaki bir parkın veya sokağın ismini o dönemin simgesi haline gelen 'Türkan Bebe'ye vererek
isminin yaşamasına az da olsa katkıda bulunabilirsek
ne mutlu bizlere. Bu konuyu Belediye Meclisi gündemine getirerek bizlere destek olacağınıza inanıyoruz”
demişti.
Kırcaali Haber
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Tuna Boyunda Kıpırtı Var
Bulgaristan Müslümanlarının
sayılı okullarından biri olan
Rusçuk İlâhiyat Lisesi 2013
yılına heyecanlı başladı. Okul
idaresi ve gönüllü hocalarımızla
yapılan istişareler neticesinde okulumuzda bir
Öğrenci Meclisi kuruldu.
Tecrübeli hocalarımız
nezaretinde ve öğrenci
arkadaşlarımın desteğiyle, şahsıma sorumluluk gerektiren başkanlık
görevi verildi. Meclis genelde bütün öğrencilere
açık olmakla beraber,
faaliyetlerimizi daha aktif
yapabilmek için 12 kişilik
meclis üyeler komisyonu
oluşturuldu. Meclisimiz
kendi tüzüğü gereği okul
idaresine bağlı olarak
karınca kararınca çeşitli
dini, sosyal ve kültürel aktiviteler yapmaya
gayret gösterecek. Meclisimiz kuruldu-kurulacak derken geldi çattı mübarek Mevlit
Kandili. Öğrenci meclisi olarak

Efendimiz Hz. Muhammed
(s.a.v)’i anmadan geçemezdik.
Böylece “Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed” sloganıyla ilk
kıpırdanışımızı gerçekleştirmiş

olduk. Kandil programımıza
okul hocalarımız başta olmak
üzere bütün öğrenciler, hizmetliler ve bazı misafirler katılarak

Abdullah Dursun hocamızın gecenin önemine dair özet bir konuşması oldu. Yine bu anlamda
İlâhiyat Lisesi Müdür Yardımcı-

4 Şubat Dünya Kanserle Mücadele Günüdür. Her yıl dünya
genelinde yaklaşık 12 milyon
kişi sinsi hastalığa yakalanıyor. Bunların 3.2 milyonu Avrupalıdır. Kaygı verici istatistik verileri, AB’de kalp-damar
hastalıklarından sonra kanser
hastalıklarının en sık ölüme yol
açan nedenlerden biridir. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre
her yıl 34 bin yeni vaka teşhis
ediliyor.
Ülkemizde kadınlarda en sık
rastlanan kanser türü meme
kanseridir. Erkeklerde ise akciğer kanseri en sık rastlanan kanser türü. Bulgaristan
Radyosu’na demeç veren
“Genç Kanser Hastalıkları
Uzmanı” Kulübü Başkanı Dr.
Rositsa Krısteva’ya göre, son
yıllarda ülkemizdeki kadınlarda
meme kanseri vakaları erken
teşhis ediliyor. Bir bütün olarak
insanlar sağlığına karşı daha
sorumludur. Daha sık doktora
gidiyor ve bu yüzden kanser
hastalıkları daha erken teşhis
ediliyor. Kadınlar, kampanyalar,
eğitim programları veya sağlık
yayınları sayesinde profilaksi
konusunda neyi ve nasıl yapacağını biliyor. Yunanistan’a

nazaran Bulgaristan’da kanser
hastalıkları erken teşhis ediliyor ancak maalesef screening
programı geliştirilmiş değildir
ve bu yüzden hiç uygulanmıyor. Şu an Sağlık Bakanlığı’na

faydalanmasıdır. Öncelikle bu
toplantılar, resmi değildi, bunlara çoğunlukla kemoterapi ve
kanser hastalıkları uzmanları
gidiyordu.
Dr. Rositsa Krısteva şunları

güzel ilgi gösterdiler. Kısa bir
zamanda hazırladığımız program Ahmet Hasan hocamızın Kur’an tilavetiyle başladı.
Akabinde Rusçuk din görevlisi

sı Muzaffer Gedikoğlu hocamız
da “Kur’an’da Hz. Peygamber”
eksenli bir değerlendirme yaptı. Diğer yandan okulumuz belletmenlerinden Selime Veysal
hocamızın hazırladığı skeç
gösterisi ve şiir sunumu programımıza ayrı bir renk kattı.
Konuklarımızdan Şumnu Kültür Evi Başkanı Nurten Remzi programımızı tebrik ederek
kısa bir şiir okudu. Programın
bitiminde okulumuzun müdürü
Süleyman İsmail de kısa bir konuşma yaptı.
Konu Peygamber Efendimizin
doğumu olunca daha da bir heyecan kazandı ve Rusçuk camiinde akşam ile yatsı namazı
arasında ikinci bir program

daha düzenledi. İlk kez böylesine kalabalık olan camide manevi bir hava oluştu. Kuran’lar,
mevlitler, ilahiler, sohbetler
hepsi birbirinden farklı güzeldi.
Cemaatin yüzünde adeta peygamberi bir tebessüm vardı.
Daha ne olsun; dualar edildi,
ikramlar yenildi ve herkes evlerine çekildi. Tabi bir akşamlık
gönül huzuruyla olsa dahi....
Rasûlüllah’ın doğum tarihiyle
doğan minik meclisimizin büyümesi ve hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyoruz.
Önce Allah ve Rasulü’nün muhabbetine sonra sizlerin yakın
ilgisine nail olabilmek ümidiyle...
Ertan MUHARREM

Sofya Camiinde kurban eti dağıtıldı

Sofya Banya Başı
Camii’nin imamları, Hak

Kanserle mücadele devam ediyor

bağlı olan ve sinsi hastalık ile
mücadele stratejisi hazırlayan
bir çalışma grubu oluşturuldu.
“Genç Kanser Hastalıkları
Uzmanı” Kulübü, Prof. İvan
Çernozemski tarafından 2004
yılında kuruldu. Bunun amacı,
branştaki genç doktorların, bir
araya gelmesi, fikirlerini paylaşması ve bu alanda önde gelen uzmanların tecrübesinden

ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Fahri Başkanı Ahmet
Doğan’ın hayatı ve sağlığı
de yansıdığını gördük. Çeşitli
ülkelerden meslektaşlarla fikir
teatisinde bulunduk. Bundan
başka genç doktorların yurtdışında ihtisas görme imkanlarını araştırıyoruz. Gençlerin
ülkemizde de uygulanabilecek
uluslararası tecrübesi olmasını
istiyoruz.”
Genç Dr. Krısteva’ya göre
kanser hastalıkları, birinde bulunabilen en kötü hastalık değil-

için iki kurban kestiler. Kurbanlık hayvanlar, Sayın
Doğan’a yapılan
başarısız suikast
girişiminden dolayı
Yüce Allah’a şükran ifadesi olarak
yakınları tarafından
sağlandı.
İki kurbanın eti
Sofya Camisi’nde
dağıtıldı. Bunun dışında 1 Şubat 2013
tarihinde aynı sebepten dolayı mevlit ve dua
okundu.
Kırcaali Haber

dir. Kanser hastalıklarıyla başa
çıkılması için yollar vardır. Öncelikle psikolojik tedaviyle başlanıyor. Arkasından doktorların
müdahalesine geçiliyor. Tedavi
yolları çok farklı olabiliyor. Ancak en önemlisi bu hastalığın
tedavi edilebildiğidir ve bu bize
bağlıdır. Dr. Rositsa Krısteva’ya
göre, herkes beraber bu mücadeleye katılmalıdır.
BNR

söyledi: “Yıl içerisinde birkaç
toplantı yapıyoruz. Son yıllarda ise birer büyük uluslararası forum düzenliyoruz. Buna
yurtdışından ve yurtiçinden bu
alanda önde gelen uzmanlar iştirak ediyor. Bizim kulübümüz,
geçen sene Avrupa Kanser
Hastalıkları Kongresi’nde temsil edildi. Orada Bulgaristan’da
olup bitenlerin diğer ülkelere
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