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Devamı 5’de

Kırcaali’de Kaufland Mağazası Hizmete Açıldı
Kırcaali’de Alman hi-

permarket zinciri Kauf-
land mağazası hizme-
te açıldı. Açılış şeridini 
Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis 
ve Kaufland Bulgaria 
Yönetim Kurulu Başka-
nı Dimitır Spasov kes-
tiler. İkisi hipermarketi 
gezdikten sonra Bele-
diye Başkanı kalp şek-
linde bir kutu çikolata 
bonbonu alarak ma-
ğazanın ilk müşterisi 
oldu. Daha sonra kalp 
çikolata kutusunu eşi 
Nevin’e hediye etti. 
Açılış töreninde Kır-

caali Belediye Başkan 
Yardımcıları Muhar-
rem Muharrem, Hüse-

yin Ahmet, Elisaveta 
Kehayova, İvan Ve-

lev, Meclis üyeleri, iş 
adamları ve çok sayı-

da vatandaş hazır bu-
lundu. 
Açılışta konuşan Spa-

sov, Kırcaaliler ve böl-
ge halkı artık ihtiyacı 
olan her şeyi başka şe-

hirlere gitmeden düşük 
fiyatlarda bu modern 
mağazada bulabile-
ceklerini kaydetti. 
Şirket yöneticisi, Al-

man market zincirinin 
başarısının esnek fi-
yat politikası, geniş 
ürün yelpazesi, ürün-
lere uzun süreli garanti 
vermesinden kaynak-
landığını belirtti. Hiper-
marketin modern mi-
marisi çevreye uygun 
şekilde tasarlanmıştır. 
Örnek olarak ekolojik 
ısıtma sistemi kulla-
nılması, çöplerin ayrı 
toplanması ve biyoya-
kıt kullanılması. Açılan 
mağaza sayesinde iş 
sahibi olan 100 kişiden 
çoğunun genç olduğu 
kaydedildi. Ürünlerin 
yaklaşık yüzde 75’inin 

Bulgar ürünleri olduğu-
nu vurgulayan Spasov, 
müşterilere Avrupa 
standartlarında hizmet 
sunulacağını söyledi.
Kaufland Bulgaria şir-

ketinin Bulgar kanunla-
rına göre çalıştığını ve 
ülkede geçen yıl büyük 
miktarda ticaret gelir 
vergisi ödemiş üçüncü 
büyük kuruluş olduğu 
açıklandı. Şirket yöne-
ticisi mağazayı inşaat-
çılara yaptıkları kaliteli 
iş ve Belediye Başka-
nı Hasan Azis’e ortak 
çalışmalarından dolayı 
teşekkürlerini sundu. 
Belediye Başkanı, 

ünlü Alman hipermar-
ket zinciri Kaufland 
mağazasının şehirde 
açılması kurumların 

Sözde Bulgar Soykırımı Deklаrasyonu
 Türkiye’nin Filibe 

Başkonsolosu Şener 
Cebeci, Filibe’ye bağlı 
Karlovo İlçe Belediye 
Meclisi’nin kabul ettiği 
“sözde Bulgar soykırı-
mı” deklarasyonun ip-
talini istedi.
Başkonsolos Cebe-

ci, Karlovo İlçe Bele-
diye Meclis Başkanı 
Stoyo Karagenski’ye 
gönderdiği mektup-
ta, geçen ay Karlovo 
İlçe Meclis üyeleri ta-
rafından onaylandık-
tan sonra Parlamen-
to, Cumhurbaşkanı, 
Başbakan ve ülke 
genelindeki belediye-
lere onaylanması için 
gönderilen deklaras-
yonun iptal edilmesini 
talep etti.
D e k l a r a sy o n d a , 

“Balkan Savaşları sı-
rasında Osmanlı’nın 
onbinlerce Bulgarı 
öldürdüğü” iddia edi-
lerek, Türkiye’nin özür 
dilemesi istenmişti.
10 Kasım 2012 yı-

lında Bulgaristan’daki 
Türklere karşı komü-
nist rejim tarafından 

yürütülen asimilasyon 
kampanyasını kınama 
deklarasyonu gibi, 
100 yıl önce Osmanlı 
tarafından öldürüldü-
ğü savunulan Bulgar-
lar için de benzer bir 
deklarasyonun kabulü 
istenmişti.
     Anadolu Ajansı

Filibe’deki camiye çirkin saldırı

Devamı 6’da

Bulgaristan'da Müslü-
manlara ait vakıf mal-
larının iade edilmesine 
karşı gelen yaklaşık 
3 bin kişi, Filibe'deki 
mahkeme binası önün-
de gösteri düzenledi.
Bulgaristan Başmüf-

tülüğünün vakıf malla-
rının iadesi için ülke-
nin çeşitli şehirlerinde 
başlattığı hukuk mü-
cadelesi çerçevesinde 
Filibe'nin Karlovo İlçe-
sinde bulunan Kurşun 
Camisi davasının bu-
günkü duruşması ön-
cesinde çeşitli milliyet-
çi gruplardan yaklaşık 

3 bin kişi, mahkeme 
binası önünde eylem 
yaptı. Göstericiler, 
Kurşun Camisinin Baş-
müftülüğe iade edilme-

sine karşı çıktı.
Polis ve jandarmanın 

yoğun güvenlik önlem-
leri aldığı gösteri sıra-



  Kırcaali Haber 219 Şubat 2014 HABERLER

Şair Ferhat Yusuf:  Kurtar Vatanı Paşam
Şair ve araştırmacı Sabri ALAGÖZ’ün bu yazısı zamanlama, gerçekçiliği, öyküleme ve yönseme 

açısından 20. yüzyıl Bulgaristan Türkleri edebiyatına özgü önemli sorunlara ışık tutmaktadır.
Şair Ferhat’la ilgili -1960’larda bazı çalışmalar yapılmışsa da, ideolojik ağırlıklı tanıtım yankısız 

kalmıştır. Sabri Alagöz kardeşimiz, şair Ferhat’ın soy ve kişiliğinden neşet ederek, zamanı için 
önemli sanat eğilimlerine seyirci kalmamış, bu eğilimleri şair Ferhat’ın şahsında kişileştirmiş, 
ilgililerin takdirine sunmuştur. Bu özellikleri değerlendirerek, yazıyı bazı ufak-tefek kısaltmalarla 
okurlarımıza sunmak istedik.                                                                                       Kırcaali Haber

Edebiyat eleştirmenle-
rinden bazıları edebiyat 
tarihlerini ve edebiyat 
antolojilerini birer  “şair 
mezarlığı”na benzetir-
ler. Öyle ki, onlardan 
birisine girdiğinde ye-
rin yatağın, mezarın 
belli demektir. Hayat-
taki mevkiin belirlenmiş 
demektir. Maalesef, 
bazı şairler bütün bun-
lardan yoksundurlar. 
Onları zaman, zama-
nın toplumu ve dün-
yayı aşındırıcı öğesi 
hesap edilen insan bu 
veya şu nedenlerden 
unutturmak ister. Ama 
şair olarak varlığının 
tüm esrarlarını ortaya 
atarak çek edip gittiy-
se, bu fani dünyadan 
er-geç onun mezarını 
arayanlar bulunacaktır. 
Bu defa, hakkında söz 
etmek istediğimiz bir 
Rodop’lu şairle de bu 
gerçek yaşanmıştır.
ŞAİR FERHAT:
Şair Ferhat bazı tarih-

sel gerçekleri öyle dile 
getirmiş ki, yıllar her an 
bize o gerçekleri anım-
satır. Olaylar da, o olay-
ların zaman içersinde 
rolünü ve yerini ustaca 
belirleyebilen kalem 
ustalarının bıraktıkları 
izleri aramaya bizleri 
adeta zorlamaktadır.
Günümüzdeki bazı 

gazete ve dergilerin 
düzenledikleri anket-
lerde yer alan, dahiler 
dahisi olarak kabul edi-
len bir Mustafa Kemal 
Atatürk’ün dahiliğini Al-
man ordusunun gene-
rali, Osmanlı ordusunun 
ise mareşalı Liman Fon 
Sanders bile sezeme-
mişken, Bulgaristan’ın 
bir Rodop köyceğizinde 
doğup büyüyen bir köy-
lü çocuğu sezebilmiştir. 
Yalnız sezmekle yetin-
memiş, Türk ulusunun 
Ata’sına bir şiir abidesi 
dikmeyi başarmıştır. 
Yavru vatan ve Anava-
tan kavramlarına nice 
bilim adamlarından 
daha büyük açıklık ge-
tirmiştir. Mademki öy-
ledir, niçin onu, onun 
hayatını, kaleme aldığı 
eserlerinden unutul-
mazları, yukarıda sö-
zünü ettiğimiz “Şairler 
Mezarlığı”nda bulamı-
yoruz? Onu ve onun 
gibilerini orada bulama-
mak, sanat ve edebiyat 
tarihimize saygısızlık 
değil midir? Doğrusu, 

ben bu olayı böyle al-
gılamaktayım.
Bundan 160 (ar tık 

161) yıl önce doğmuş 
olmasına rağmen onun 
kalp, ruh ve vicdan çar-
pıntılarını zamanın de-
rinliklerinden duymaya 
devam ediyoruz. Çün-
kü o yaşadığı ve yazıp 
çizdiği, dile getirdiği, 
dönemin, tarih diliminin 
soluma borusu, akciğe-
ri, dili ve dimağı olmuş-
tur. Aşık Veysel’in ifade-
since, “Ben ustamı, sen 
atanı unutma” öğüdüne 
çağımızın sevgi ve say-
gısıyla sarılalım. Ken-
dimizin, evlatlarımızın, 
torunlarımızın şiirsiz 
bir dünyada yaşarlar 
korkusunu, düşüncele-
rini bir yana atalım. Şiir 
Türk’ün manevi gücü, 
doğal onurudur. Türk 
ulusu var oldu olalı şi-
irle beslenmiş, şiirle 
yaşamıştır, o bir bütün 
olarak şairdir. Zaman 
gelmiş onun her sözü, 
her el ve göz işareti 
birer şiiri simgelemiş-
tir. Tarihin Bulgaristan 
Türkü’ne oynadığı bü-
tün cilvelere rağmen, 
bizi bazı yobazların 
tarihin sayfalarından 
silme çabaları sonuç-
suz kalmıştır. Çünkü, 
“şiir sonsuzluğa kanat 
açmaktır”.
Konumuz olan Şair 

Ferhat’ın asıl adı Ferhat 
Yusuf’tur. Bazı kaynak-
lara göre, 1840, bazı 
kaynakçalara göre ise 
1841 yılında Kırcaali’nin 
Kuzeydoğu bölgesinde 
bulunan Hasımlar (bu-
gün Oreşnitsa) köyün-
de dünyaya gelmiş, 
17 Mart 1932 yılında 
(92 yaşında) vefat et-
miştir. Onun hakkında 
ilk bilgileri, bazı kayda 
değer hata veya eksik-
lerle, yazarımız Salih 
Baklacı’nın 1961 yılın-
da “Narodna Prosveta” 
(Halk Eğitimi) yayınevi 
vasıtasıyla yayınladı-
ğı “Dünyayı Taşıyan 
Adam” derlemesinde 
buluyoruz. Derleme 
“Ziya” ve “Rumeli” ga-
zeteleri sayfalarında 

yer almış 23 şiiri ve bir 
de önsözü içeriyor. Şa-

irim burada (33. ve 34. 
sayfalarda) 7 dörtlükten 
oluşan “Komünist Des-
tanı” yer almıştır. Şiirin 
altında şöyle bir not 
var: “Ferhat, Kırcaali’ye 
yakın Çiflik belediyesi-
nin Hasımlar köyünde 
doğup yaşamış, 1948 
senesinde, 68 yaşların-
da (?) ölmüştür. Derle-
meye alınanlar dışında, 
şairin başka şiirleri de 
vardır, fakat onlara ula-
şılamamıştır. “Bu yazı-
nın çok önemli eksikleri 
vardır.”
İkinci bir kaynakça da, 

1966 yılında yayımlan-
mış olan “Drujni i edinni 
prez vekovete” (Asırlar-
ca Birlik ve Beraberlik) 
adlı derlemedir. Pe-
tır Petrov ile Mustafa 
Müslümov’un hazırla-
dığı bu derlemede şair 
Ferhat’ın Bulgar Komü-
nist Partisi yayın organı 
olan “ZİYA” gazetesinin 
1922 yılı 8. sayısın-
da basılan “Komünist 
Destanı”na da yer ve-
rilmiştir. Şairin fakirse-
ver, namuslu ve mü-
tevazı oluşundan söz 
edilmektedir. Şiirinde 
Bulgaristan Türkü’nün 
ve diğer fakirlerin ağır 
yaşam koşulları içersin-
de oldukları anlatılmak-
tadır. Gazete yönetimi 

şairden daha başka şi-
irler beklediğini de be-

lirtmeden geçmemiştir. 
Komünistler her zaman 
yığınları kendilerine 
celbetmeye, mümkün 
metrebe onlara uygu-
lanan çelme oyunlarına 
eğilimli olmuşlardır. Bu, 
şair Ferhat’tan ve bazı 
Bulgaristan Türkleri ay-
dınlarından bahseden 
ve 1967 yılında yayım-
lanan “Bulgaristan Ko-
münist Partisi ve Bul-
garistan Türk Ahalisi” 
(1891 - 1944) başlığını 
taşıyan derleme ile bir 
kez daha kanıtlanmıştır. 
Derlemede yer verilen 
satırlarda (araştırma) 
söz konusu şiirin edebi 
değeri olmadığı, fakat 
onların çıkarlarına hiz-
met ettiği övgüyle kay-
dedilmiştir. Ne de olsa 
şair Ferhat’ın adalet-
ten, gerçeklerden yana 
ol-duğu kayıtsız şartsız 
ortadadır, fakir fukarayı 
desteklemektedir.
Şair  Ferhat,  Kir i l 

Popgeorgiev’in sundu-
ğu verilere göre, 1840 
yılında Kırcaali’ye bağ-
lı Hasımlar (Oreşnitsa) 
köyünde doğmuş. Ba-
bası Sandıkçı Yusuf Ali 
olarak anılmıştır. Çün-
kü gelinlere güzelden 
güzel çeyiz sandıkları 
yapmaktadır. Derin dü-
şünce ve duy-gusallık 

şaire annesinden mi-
ras kalsa gerek, çünkü 
baba mesleği onu da 
gurbetten gurbete at-
mıştır. Bu hal ise onda 
insanlara, düşüp kalk-
tığı çevrenin temsilcile-
rine sevgi, namusluluk, 
çalışkanlık, adaletse-
verlik niteliklerini aşı-
lamıştır. Baba evladını 
genç yaşta İstanbul’a 
gönderir. Burada, gur-
betçilikle medrese öğ-
renimini yan yana sür-
dürmüştür.
Köyüne dönünce 

onun yüksek düzey-
de bir öğrenime sahip 
olduğu görülür. Halen 
sağ olan, şairi şahsen 
tanıyan, doksana basa-
mak dayamış köydeşi 
Recep Ahmet Dede’ye 
göre de, Ferhat Ağa 
özel öğrenim görmüş 
bir kişidir. O, dahasını 
ekliyor: Köprülü’lü (bu-
gün Most) Rasim Efen-
di ve Molla Hasanlar’la 
birlikte İstanbul’da oku-
duklarını kesinlikle teyit 
etmektedir.
Birinci Dünya Sava-

şında etkinliklerini sür-
düren ve daha sonra 
İçişleri Bakanlığına 
atanmış olan Talat 
Paşa ile aynı okulda bu-
lunduklarından da söz 
edilmektedir. Müstakbel 
bir bakanla birlikte oku-
mak, batı dili öğrenmek 
o zamanlarda ancak 
İstanbul gibi şehirler-
de mümkündür. Sözün 
kısası, gençlik yıllarını 
İstanbul, Bursa, Edirne 
gibi büyük şehirlerde 
geçmiştir. Hatta şair 
Ferhat’ın subay oldu-
ğunu da iddia edenler 
vardır. Rus-Türk Savaşı 
(1877-1878) arifesinde 
şair Haskovo şehrinde 
oturmaktadır. Orada 
memur olarak geçimini 
sağlamaktadır. Bulgar 
dilini mükemmel ola-
rak öğrenmiştir, zaten 
Fransızcası da vardır. 
Bulgar ahalisi arasında 
da itibar sahibi olmuş-
tur. Haskovo Ferhat’ın 
talihine çözüm getiren 
bir yer olmuştur. Gön-
lünü esir eden Rahime 

adındaki kızı burada 
bulur, evlenirler ve ha-
yatlarının elli yılını bir 
yastıkta geçirirler, dün-
yanın mutluluklarını ol-
duğu gibi, mutsuzlukla-
rını da birlikte yaşamış 
ve paylaşmışlardır.
Ferhat’ın namuslu bir 

insan olarak yaşamak 
arzusu, memur olarak 
rüşvete el avuç açma-
ması bazı çevrelerin 
asla hoşuna gitme-
miştir. O yüzünden de 
sürekli bir yerde yurt 
edinememiş, mekan 
tutama¬mıştır. Gezip 
dolaşmış, yine doğup 
büyüdüğü, dünyaya 
göz açtığı köyüne ve 
Kırcaali’ye dönmüştür. 
Ailenin Hüsnü adında 
bir oğlu, Adviye adında 
bir kızı olmuştur.
Her iki evladın da ka-
deri son derece acıklı-
dır. Hüsnü, torunlarının 
verdikleri bilgilere göre, 
sekiz dil bilmektedir, 
subaydır, fakat kaderi 
gülmemiştir. Hayat ar-
kadaşını doğduğu Ha-
sımlar köyünden seçer. 
Fatma adında bir kızla 
evlenir. Tahminlere 
göre, Ferhat ailesinin 
Hasımlara yeniden 
gelip yerleşmesi 1885 
yılından sonra olmuş-
tur, çünkü Kırcaali eya-
leti yeniden Türkiye’ye 
bağlanmıştır. Toplumsal 
hayatta yenilikleri araş-
tıran Hüsnü de babası 
gibi, namus ve adalet-
severliliğinin üstüne 
toz kondurmamak ni-
yetindedir. Güçlü ve sa-
vaşçı bir ruha sahiptir. 
Kırcaali’nin merkezinde 
bulunan bugünkü Ayşe 
Molla Çeşmesi önünde 
bir kızı rezil rüsva et-
mek niyetine giren bir 
yobazı koldan, bacak-
tan eder. Mahkemelik 
olur. Torunlarına göre, 
onları tutuklayan polis 
atıyla, Hüsnü ise yaya 
İstanbul’a yola çıkarlar. 
Arkadan Ferhat Ağa iki 
atla yetişir, polis ceza 
olarak Hüsnü’nün ata 
binmesine izin vermez, 
yaya yürümesini ister. 
Çıkan kavgada polis 
hayatından olur. Canlı 
kaynaklara göre, Hüs-
nü bu olaydan 50 lira 
ceza ile kurtulmuştur. 
Diğer bir rivayete göre 
1908 İkinci Meşrutiyet-
ten sonra genel aftan 
yararlanarak cezaevin-
den kurtulur.

Devamı gelecek sayıda

Şair FERHAT
1840-1932
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Başmüftülük Cuma Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor
Bulgaristan Başmüftü-

lüğü, Müslümanlara ait 
vakıf mallarının iade edil-
mesine karşı Filibe'de 
düzenenlenen gösteride 
şehir merkezindeki Cuma 
Camisi olarak da bilinen 
Murad Hüdavendigar 
Camisi'ne göstericiler ta-
rafından yapılan saldırıyı 
kınadı.
Başmüftülükten yapılan 

yazılı açıklamada, cuma 
namazı öncesinde Filibe 
şehrinde bulunan Cuma 
Camisi'ne yönelik taş, sis 
bombaları ve molotofkok-
teyli ile yapılan saldırının 
kınandığı belirtildi.
Benzer saldırıların, ül-

kedeki etnik ve dini barışı 
tehdit ettiği, Müslümanla-
rın kendi içine kapanma-
sına neden olduğu ifade 
edilen açıklamada, saldı-
rının aynı zamanda Bul-
gar demokrasisi için de 
ciddi tehdit oluşturduğu 

vurgulandı.
Bulgaristan Başmüftü-

lüğünün, yasalar çerçe-
vesinde 29 vakıf malının 
iadesi için ülke genelinde 
26 dava açtığı hatırlatı-
lan açıklamada, "futbol 

takımları taraftarlarının 
mahkemelerin nasıl karar 
alacağını söylemesinin 
kabul edilemez olduğu" 
dile getirildi.
Bu tür saldırı ve baskı-

ların ülkenin yakın geç-

mişindeki totaliter rejimi 
hatırlattığı ifade edilen 
açıklamada, toplumdaki 
bir kesimin diğer kısmın 
dini özgürlüklerini kısıtla-
ma girişimlerinin, anaya-
sal hakların çiğnenmesi 

anlamına geldiğinin altı 
çizildi.
Daha önce komünist re-

jim döneminde el konulan 
çok sayıda vakıf mülkü-
nün iade edildiği ancak 
şimdiye kadar yerel yö-
netimlere ait kurumların, 
mülk iade davalarını siya-
si çıkar için kullanmadığı 
kaydedilen açıklamada, 
"Hukuk devletlerinde, ko-
layca manipülasyona tabi 
tutulabilen kitleler aracılı-
ğıyla mahkemeler üzerin-
de baskı oluşturulması 
kabul edilmez" ifadesine 
yer verildi.
Bulgaristan Başmüftü-

lüğünün, vakıf mallarının 

iadesi için ülkenin çeşitli 
şehirlerinde başlattığı 
hukuk mücadelesi çerçe-
vesinde Filibe'nin Karlovo 
ilçesinde bulunan Kurşun 
Camisi davasının duruş-
ması öncesinde çeşitli 
milliyetçi gruplar, mahke-
me binası önünde eylem 
yapmıştı.
Mahkeme binasının 

önünden Filibe'nin mer-
kezindeki Cuma Camisi 
olarak da bilinen Murad 
Hüdavendigar Camisi'ne 
yürüyen göstericiler, ca-
miye taş, sis ve ses bom-
balarıyla saldırmıştı.
     Anadolu Ajansı

Cuma Camisi’ne yapılan saldırılar sebebiyle 
sivil toplum kuruluşlarından Deklarasyon

Biz, sivil toplum kuru-
luşları temsilcileri ola-
rak, son zamanlarda 
Bulgaristan’da artan ırk-
çılık, yabancı düşmanlığı, 
antisemitizm ve farklılıkla-
ra karşı gösteri ve saldırı-
lardan endişe duyarak;

Azınlıklarara karşı ya-
pılan saldırıların Avrupalı 
değerlerine aykırı olduğu-
na inanarak;

Tüm toplum ile basın-
yayın organlarının hoşgö-
rü ve olgunluk gösterme-
lerini, ayrımcılık özellikle-
ri taşıyan ve demokrasi 
anlayışı ile örtüşmeyen 
yasadışı eylemlere izin 
vermeyeceği ümidiyle

BU DEKLARASYONLA
14 Şubat 2014 tarihinde 

Filibe şehrindeki Cuma 
Camisi’ne yapılan saldırı-
yı şiddetle kınıyoruz.

Son zanamlarda ülkemiz 
Bulgaristan’da yaşanan 
olumsuz olaylardan dola-
yı derin endişe ve üzüntü 
duyduğumuzu ifade ede-

rek, camilere ve farklı et-
nik gruplarına yönelik sal-
dırılara, ırkçılık, ayrımcılık, 
nefret ve şiddet kışkırt-
malarına, toplumda korku 
uyandıran tüm eylemlere 
karşı çıkmaktayız;

Bir Avrupa Birliği üye-
s i  o lan Bu lgar is tan 
Cumhuriyeti’nde, farklı et-
nik, kültürel ve dini kimliğe 
sahip insanlar işbirliği ve 
diyalog içerisinde olabile-

ceği, hukukun üstünlüğü 
ve temel insan hak ve öz-
gürlüklerini garanti ede-
ceği bir demokrasi ülkesi 
olduğuna kesin kanaat 
getiriyoruz;

Bulgaristan’da her türlü 
ırkçılık, yabancı düşman-
lığı, antisemitizm ve öte-
kine karşı hoşgörüsüzlük 
belirtilerini şiddetle kını-
yoruz;

Her türlü ırkçılık, yabancı 

düşmanlığı, antisemitizm 
ve ötekine karşı hoşgörü-
süzlük eylemlerine karşı 
vatandaşları korumak-
la yükümlü olanları tüm 
yasal yollarla yaşanılan 
olumsuzluklara karşı koy-
maları çağrısında bulunu-
yoruz; 

Tüm toplumun nefret 
içerikli söylemlere karşı 
duyarlılığını arttırmasını 
ve kesin tepki gösterme-
sini beklemekteyiz. 

- Türk Kültür ve Sanat 
Derneği – Kırcaali

- Güney Bulgaristan 
Türkçe Öğretmenleri 
Derneği – Kırcaali

- Türk Kültür, Sanat 
ve Etkileşim Derneği – 
Momçilgrad

- Zeybekler Türk Kültür 
Derneği – Momçilgrad

- 10 Mayıs Türk Kültür 
ve Sanat Derneği - Kara-
mantsi, Haskovo

            Kırcaali Haber

Büyükelçi Gökçe: “Filibe’deki 
olayların ikili ilişkilerimize 
gölge düşürmesine izin 

veremeyiz”
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe, 

Bulgaristan'ın Filibe şehrinde Müslümanlara ait vakıf 
mallarının iadesiyle ilgili görülen dava sırasında dü-
zenlenen gösteriye ilişkin, "Filibe'deki olayların ikili iliş-
kilerimize gölge düşürmesine izin veremeyiz" dedi.

Bulgaristan Ulusal Radyosu'na konuşan Büyükelçi 
Gökçe, Türkiye'nin olayları üzüntüyle takip ettiğini, 
Bulgar makamlarının müdahalesi sonucu sorunun 
büyümesinin önlendiğini belirtti.

Filibe'deki olayların "derin kaygı, üzüntü ve endişe 
uyandırdığını" ifade eden Gökçe, "Çünkü orada çok 
sayıda Türk vatandaşı da vardı. Olaylar kontrol altına 
alınmasaydı, endişe verici şeyler de olabilirdi. İkili iliş-
kilerimizin boyutları, sadece bu konularla sınırlandırı-
lacak boyutta değil. Olayların ikili ilişkilerimize gölge 
düşürmesine izin veremeyiz" diye konuştu.

Hak ve Özgürlükler Hareketi'nden tepki
Hükümet ortağı olan, üyelerinin çoğunluğunu Türk-

lerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
de ırkçı futbol taraftarlarının Filibe şehir merkezini 
savaş alanına çeviren eylemini kınadı.

HÖH basın merkezinden yapılan açıklamada, saldır-
ganların Filibe merkezinde bulunan Cuma Camisi'nin 
taşlanması ve camlarının kırılmasına sert tepki göster-
di. "Eylemlerin önceden planlanmamış, kendiliğinden 
gelişen bir şekilde" olmadığı ifade edilen açıklamada, 
eylemlerin Karlovo ve Filibe belediye başkanlarının 
işbirliğiyle gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Bulgaristan'da toplumsal barış, siya-
si desteğe ihtiyaç duyuyor. Etnik ve dini barışa karşı 
yapılan eylemlerin, yapay değil gerçek bir özenle ele 
alınmasına ihtiyaç var. Arkasında karanlık güçlerin 
durduğu bu eylemin amacı, etnik bunalım yaratarak 
hükümeti devirmekti" ifadelerine yer verildi.

HÖH, eylemcileri kışkırtanların kimliklerinin belirlen-
mesi ve cezalandırılması için gerekli soruşturmanın 
bir an önce sonuçlandırılmasını istedi.

Bulgaristan Başmüftülüğü'nün, vakıf mallarının ia-
desi için ülkenin çeşitli şehirlerinde başlattığı hukuk 
mücadelesi çerçevesinde Filibe'nin Karlovo ilçesinde 
bulunan Kurşun Camisi davasının duruşması öncesin-
de çeşitli milliyetçi gruplar, mahkeme binası önünde 
eylem yapmıştı. Bulgaristan Futbol Taraftarları Birliği 
üyeleri ve bazı milliyetçi örgütlerin şiddet içeren gös-
terisinde 120 kişi gözaltına alınmış, bir polis ve bazı 
göstericiler yaralanmıştı.

Mahkeme binasının önünden Filibe'nin merkezindeki 
Cuma Camisi olarak da bilinen Murad Hüdavendigar 
Camisi'ne yürüyen göstericiler, camiye taş, sis ve ses 
bombalarıyla saldırmıştı. Şiddet olayları Bulgaristan 
Müslümanları Başmüftülüğü ve İçişleri Bakanlığı tara-
fından kınanmıştı.                                                AA

Balkan Basın Birliği’nden, Cuma Cami’ye yapılan saldırıya kınama
Balkan Basın Birliği Ge-

nel Başkanı Ali Soydan, 
Bulgaristan’ın Filibe ken-
tindeki Cuma Cami olarak 
bilinen Murad Hüdavendi-
gar Camisi’ne yönelik ya-
pılan saldırıları şiddetle 
kınadı. 

Ali Sodan yaptığı yazılı 
açıklamada, Bulgaristan’a 
bağlı Karlovo ilçesindeki 
Kurşun Camisi’nin Bul-
garistan Müslümanları 
Başmüftülüğü’ne iade-

sinin görüşüldüğü dava 
duruşması sırasında bazı 
göstericilerin, Murad Hü-
davendigar Camisi’ne ve 
Türkiye’nin Filibe Baş-
konsolosluğuna yönelik 
saldırılarını üzüntü içinde 
öğrendiklerini anımsattı. 

Bu ve buna benzer sal-
dırıların, barışı tehdit etti-
ğini vurgulayan Soydan, 
“Bu tür ırkçı yaklaşımlar, 
Bulgaristan’da dini barışı 
tehdit ettiği gibi demokrasi 

için de ciddi tehdit oluştur-
maktadır” dedi.

Filibe’de meydana gelen 
olayları üzüntü ve endişe 
ile takip ettiklerini ifade 
eden Soydan, şöyle de-
vam etti:

“Bulgaristan’daki etnik ve 
dini gerginliği tırmandıran 
bu saldırılar bizleri derin-
den üzmektedir. Saldırıla-
rın Türk-Müslüman azın-
lığı hedef alması yanın-
da, Bulgaristan’ın kültür 

varlıkları arasında önemli 
bir yere sahip olan Murad 
Hüdavendigar Camisi’ne 
(Cuma Cami) gerçekleş-
mesi üzüntümüzü bir kat 
daha artırmaktadır. 

Irkçılık, bir insanlık suçu-
dur. Bu nedenle, insanlara 
ve dine karşı ırkçı tutumu 
şiddetle kınıyoruz. Çünkü 
hiçbir renk, hiçbir kültür, 
hiçbir din, dil diğerlerin-
den üstün değildir.”

             Kırcaali Haber
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Sebahat AHMET

Soykırım iddiaları ve Bulgaristan Türkleri
Karlovo Belediye Mec-

lisi, 110 yıl önce “İlinden-
Preobrajenie Ayaklan-
ması” sırasında ve 100 
yıl önce 1913 yılında 
Edirne ve Batı Trakya’da 
sözde öldürülen binlerce 
Bulgar ile ilgili kanlı bir 
deklarasyon kabul etmiş-
tir. Deklarasyonda, yaşa-
nanların boyutu, yöntemi 
ve sistemli olması dikka-
te alındığında soykırım 
suçunun özelliklerini ta-
şıdığı belirtilmektedir.
Tarihte 130 yıl önce-

sinden bu yana neler 
yaşanmış ve Karlovo 
Meclisi bu iddianın tari-
hin hangi doğrultularına 
dayanarak soykırım ya-
pıldığı iddiasıyla kınama 
bildirisi kabul ettiğine bir 
bakalım. 
- Nisan 1876’da patlak 

veren Bulgar İsyanının 
başlangıcında yüzlerce 
Türk öldürüldü. Bazı kay-
naklarda ölen Müslüman 
sayısını bin olarak tah-
min edilmektedir. Ame-
rikalı tarihçi Stanford J. 
Shaw, Bulgaristan’da 4 

bin Hıristiyan sivilin öl-
düğünü, ölen Müslüman 
sayısının ise bundan 
daha fazla olduğunu be-
lirtmiş. İngiliz yazar Lord 
Kinross’a göre, “On-
lar vahşice Müslüman 
Türklerine saldırdı ve 
katletmeye başladılar.” 
Dennis P. Hupchick’e 
göre, “Kötü silahlandı-
rılan dağınık isyancılar, 
yeni yazılan yurtsever 
şarkılarını söylemekten 
ve çoğunluğu barışçı 
olan Müslüman komşu-
larını kesmekten başka 
fazla bir şey yapmadılar.” 
Stanford J. Shaw’a göre 
“İsyanlar yayıldı, yüzlerce 

Müslüman’a yönelik kat-
liam başladı ve Balkan 
limanlarının yakınların-
daki Osmanlı’nın başlıca 
kalelerini ele geçirdiler.
- Ocak 1878’de Rus 

kuvvetleri ve Bulgar gö-
nüllüleri güneye indikçe, 
oradaki halka karşı zu-
lümler yapmaya başladı-
lar. Kozluca köyünde on 
sekiz Türk öldürülmüş 
ve cesetleri yakılmıştır. 
Kazanlık kasabasında 
da Müslümanlar öldürül-
müştür. İngiliz raporları-
na göre Kazanlık yakın-
larındaki Muflis köyünde, 
Rus ve Bulgarlardan olu-
şan bir grup tarafından 

127 kişi öldürülmek üze-
re kaçırıldı. 20’den fazla 
kişi kaçsa da kalanlar 
öldürüldü. Osmanlı kay-
nakları ise öldürülenlerin 
sayısını yaklaşık 400 ola-
rak vermektedir. Şipka 
yakınlarındaki Keçidere 
köyünde de 11 kişi öldü-
rülmüştür.
- 1912’de Makedonya’da 

Balkan Savaşı’ndan 
önce Kosova, Selanik, 
Manastır gibi üç ana vi-
layetin bulunduğu Make-
donya Bölgesini ele ge-
çirmek için Sırp, Bulgar 
ve Rumların Osmanlıya 
karşı kanlı çatışma or-
tamının yaşandığı böl-
gede yaklaşık bir buçuk 
milyon (1,5 milyon) Türk 
ve Müslüman ortadan 
kaldırılıyor. 500 bin- 600 
bin ölü, 900 bin- 1 milyon 
muhacir. 1912 savaşıyla 
birlikte orada Türk ve 
Müslüman neredeyse 
kalmıyor. 

*** 
Yukarıda belirtilenler 

130 yıl öncesi savaşlar-
da yaşananlardır. Karlo-
vo Meclisinin kabul ettiği 
kınama bildirisindeki ya-
zılanlarla yukarıdaki be-
lirtilen tarihteki yaşanan-
ların örtüşmediği apaçık 
ortada. 
Tabi ki savaşlarda her 

iki taraf da büyük kayıp-
lar vermiştir. Ama buna 
tek taraflı bakılırsa ve 
buna soykırım denilirse 
hele ki günümüzde Avru-
pa Birliği üyesi olan Bul-
garistan tarafından bir 
deklarasyonla soykırım 
kabul ettirilme çabasında 
bulunabiliniyorsa, o za-
man aşağıda belirttiğim 
tarihlerde yaşananlar da 
soykırım olarak kabul 
edilmesi gerekiyor. 

*** 
- Osmanlı, Balkan sava-

şını kaybettikten sonra, 
Kırcaali’deki Müfrezesi, 
güneye doğru çekilmiştir. 
Kırcaali 21 Ekim 1912 y. 
Bulgaristan’a dahil olun-
muş. Ancak, Savaşın bit-
mesinden sonra masum 
yerli Türk halkına karşı, 
Bulgar ordusu ve çete-
cilerin silah kaldırması, 
köylerin yağmalanması 
akıl almaz bir durumdur. 
Kırcaali ili Ardino /Eğri-
dere/ belediyesinin Bre-
zen /Halaçdere/ köyünde 
de bu tür olaylar olmuş. 
Askere karşı ellerinde 
beyaz, teslim bayrağı ile 
kuşağında tütün taba-
kası ve çakmaktan baş-
ka hiç bir şeyi olmayan 
köylüler şehit edilmişler, 
saklananlar bulunup, ka-
çanlar tutulup kurşuna 

dizilmiştir.
- Ancak bu kadar çok 

geriye dönmemize ge-
rek yok, sadece 30 yıl 
geriye dönersek o za-
manki 1984-1989 yılla-
rında Bulgaristan dev-
leti tarafından yürütülen 
asimilasyon politikaları 
sırasında yaşananlar da 
Türklere yönelik soykırı-
mın acı gerçeğidir. 
- 24 Aralık 1984 yılında 

komünist totaliter rejimin 
başlattığı Bulgarlaştırma 
sürecine karşı ilk büyük 
direniş yürüyüşün yapıl-
dığı Sütkesiği (Mleçino) 
meydanında yüzlerce 

kişi dövüldü ve Belene 
kamplarına gönderildi.
- 26 Aralık 1984 tarihin-

de Kirkovo Belediyesi’nde 
Kayaloba, Yurtçular ve 
civar köylerden yaklaşık 
10 bin Türk kadın, erkek 
ve çocuk, asimilasyon 
politikasını protesto et-
mek amacıyla Mogilyane 
köyüne toplanır. Milisler, 
toplananları dağıtmak 
için müdahale edince 
halkın tepkisiyle karşıla-
şır. Bu sırada milislerin 
ateş açması sonucu üç 
kişi hayatını kaybeder. 
Hayatını kaybedenler 
arasında Kitna köyün-
den Musa Yakup ve Ka-
yaloba köyünden Ayşe 
Hasan ile Türkan bebek 
de vardır. Köylülerin ev-
lerine dönme esnasında 
yollarda bir katliam daha 
yaşanır ve sayısı bilin-
meyen birçok Türk de 
buralarda vurulur. Zorluk 
çıkaran ve karşı gelenler 
ise Belene kampına sür-
gün edilir.
- 27 Aralık 1984 tari-

hinde yöre halkı yoğun 
olarak Momçilgrad (Mes-
tanlı)Rodop kasabasında 
protesto yürüyüşleri dü-
zenlemişti. Fakat devletin 
askeri ve milis kuvvetleri 
sokağa dökülmüş kala-
balığı gaddarca sopa ve 
silah gücüyle per perişan 
edip Mestanlı sokaklarını 
kana boyamışlardır. Ba-
zılarını hiçbir hüküm ver-
meden sokakta kelepçe-
leyip ölüm kamplarına ve 

hapislere tıkmışlardır. 
- Mayıs 1989 yılında sı-

nır kapıların açılmasıyla 
Türk ve Müslümanlar 
yerini yurdunu bıraka-
rak büyük göçe zorlanır 
ve birikimlerini bir çırpı-
da bırakarak, bayrak ve 
vatan aşkı için yerinden 
yurdundan bir battaniye 
ile ayrılır. O yıllarda yüz-
binlerce Türk’ün isimleri 
zorla değiştirilmesi, göçe 
zorlanılması, toplama 
kamplarına gönderilme-
si ve buna benzer birçok 
akıl dışı şeyler yaşan-
mıştır. 

Savaşlarda soykırım ol-
maz, yakın geçmişimizde 
savaş yokken Bulgaris-
tan Türklerine yapılanlar 
soykırımdır ancak. 
Bir konuya dikkat çek-

mek istiyorum. Karlovo 
Meclisi bu deklarasyo-
nu sunmasının sebebi, 
son zamanlarda büyük 
protestolara neden olan 
Kurşumlu Camisi’nin 
Başmüftülüğe iade edil-
mesi olabilir. Aşırı milli-
yetçi sloganların atıldığı 
gösteride konuşma ya-
pan Karlovo Belediye 
Meclis Başkanı Stoyo 
Karagensi, “Zamanında 
kılıç ve kanla alınanlar 
kimseye iade edilemez” 
demişti. 
Avrupalı Karlovo Bele-

diye Meclis Başkanı Sto-
yo Karagensi kılıç kalkan 
döneminden bahsediyor-
du. Onun düşüncesiyle 
biz de düşünüp tarihe 
bakarsak, kimin elinden 
ne alınmış anlarız: Kar-
lovo şehri 14. yüzyılda 
Osmanlı paşalarından 
Karlı Ali Bey tarafından 
kurulmuş ve Karlı ova 
adı verilmiştir. Şehir Os-
manlıların imar ve iskan 
çalışmaları ekonomik ve 
kültürel alanda gelişmiş-
tir. Şehrin adı 1953-1962 
yılları arasında Levskig-
rad adını taşımış, ancak 
daha sonra ise tekrar 
Karlovo adını almıştır.

Kırcaali Çevre Yolu Projesine 2015 
yılının ortasında başlanacak

Bölgesel Kalkınma Ba-
kanı Desislava Terziyeva, 
bakanlığın yol yapımı ve 
onarımına ilişkin tüm öde-
meleri yaptığına dikkat 
çekerek, 2013 yılının so-
nunda Bölgesel Kalkınma 
Operasyonel Programı 
gereğince yapılan ödeme-
lerin de başarıyla tamam-
landığını kaydetti. Kırcaali 
Valisi Biser Nikolov, il ve 
ilçe belediye başkanları 
ile yaptığı görüşmede Kır-
caali Çevre Yolu’nun fikir 
projesinin hazır olduğunu, 
bu yılın sonuna kadar ise 
teknik projenin de hazır 
olacağını bildirdi. 

Yol Altyapısı Kurumu 
Başkanı Müh. Stefan Çay-
kov ve Kırcaali Belediye 
Başkanı Müh. Hasan Azis 
bu projenin gerçekleşme-
siyle ilgili eylem planı an-
laşması imzalayacaklar. 
Özel mülklerin kamulaş-
tırılmasına ilişkin prose-
dürler gerçekleştirilecek. 
Kırcaali’nin çevre yoluyla 
ilgili inşaat ve montaj iş-
lerinin en tez 2015 yılının 
ortasında başlayacağı 
belirtildi. 

Bakan, “Bu soruna çö-
züm aramaktan vazgeç-
medik. Teknik projenin 
hazırlanmasına yönelik 
çalışmaları hızlandıraca-
ğız. Bu projenin 146 mil-

yon levaya mal olacağı 
hesaplandı, en azından 
aşamalı olarak bu kay-
nakların sağlanması için 
çabalayacağız, çünkü 
hepsini birden bulmamız 
imkansız. Ulusal bütçe-
den de destek yapılabilir” 
diye belirtti. 

Terziyeva’ya bakanlığın 
tüm ülkede acil olarak 
yenileme ihtiyacı duyan 
yollarla ilgili sorunla na-
sıl baş edeceği soruldu. 
Hükümetin her yıl 20’den 
fazla 40 yıla kadar onarıl-
mamış ikinci ve üçüncü 
sınıf yolların onarımı için 
kaynak ayrılmasını öngör-
düğünü kaydeden Bölge-
sel Kalkınma Bakanı, “Ba-
kanlar Kurulu oturumunda 
görüşülecek hükümetin 
yeni Bölgelerin Büyüme-
si Programı kapsamında 

valilerin önerdiği bazı 
projelerin onaylanmasını 
umuyorum. Bu projelerin 
gerçekleştirilmesi ikinci 
ve üçüncü sınıf yolların 
yapımına ilişkin plan ve 
projeye sahip Yol Altya-
pısı Kurumu’nun idaresi 
altında olacak, fakat bu 
şu aşamada bütçe kay-
naklarıyla mümkün de-
ğil. Bu yüzden her yıl bu 
tür yolların onarımı için 
70-150 milyon leva para 
ayırmamız gerekecek” 
diye vurguladı. 

Yol Altyapısı Kurumu 
tarafından yapılan denet-
leme tamamlandığında 10 
gün içinde yükümlülüğünü 
yerine getirmeyen kar te-
mizleme şirketlerine ceza-
lar uygulanacağı bildirildi.
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KRİB Kırcaali Şubesi genel kurulunu gerçekleştirdi
Bulgaristan İşverenler 

ve Sanayiciler Konfede-
rasyonu (KRİB) Kırcaali 
Şubesi genel kurulunu 
gerçekleştirdi. KRİB 
Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ognyan Donev’in 
de katıldığı toplantıda 
Kırcaali Şube Başkanı 
Müh. Fahri İdriz, iki yıl 
zarfında teşkilat üye-
lerinin üç misli arttığını 
ve şu anda 70’i aşkın 
şirketin üyesi olduğunu 
bildirdi. 
Meatsa Şirketi sahi-

bi, “Bu zaman içinde 
KRİB Kırcaali Şubesi, 
bölgede iş dünyasının 
savunmasını hedefle-
yerek, yerel yönetimle 
ilişkilerinde üyelerinin 
çıkarı için çalıştı” dedi. 
Kırcaali Şubesi’nin 

2.kuruluş yıldönümünde 
KRİB Başkanı Ognyan 
Donev, “İki yıl önce ye-
rel şubenin kuruluşun-
da buraya geldiğimizde 
kar getirmiştik. Felaket 
bir tipi vardı. Bugün bu 
güzel güneşli havada 
yine burada olduğuma 

ve ekonomik koşulların 
iyileşmesine seviniyo-
rum. Bizi yaptığımız iş-
ler birleştiriyor” dedi. 
Teşkilatın onlarca 

üyesine hitaben Müh. 
İdriz “Kırcaali Şube 
Başkanı olarak her sa-
niye bölgenin bugün ve 
gelecekte gelişimi için 
canı gönülden büyük 
memnuniyetle çalıştım. 
İşletmeciler 21.yüzyılın 
zorluklarıyla tek başına 
baş edemez durumda. 

Mali ve ekonomik kri-
zin iyi bir tarafı varsa, 
Kırcaali ve bölgenin 
Avrupalı Gelişimi için 
bizi birleştiriyor. Burada 
sizleri bir arada görün-
ce aklıma şu düşünce 
geldi: İki yıl önce belki 
birbirimize selam bile 
vermiyorduk, bugün ise 
hep birlikte Kırcaali’nin 
gelişimini ve çocukları-
mızın geleceğini düşü-
nüyoruz” diye kaydetti. 
Başarılı işadamı, KRİB 

Kırcaali Şubesi’nin te-
mel amacı yeni işyer-
leri açılması için yeni 
iş alanları yaratılması 
olduğunu belirtti. 
Konuşmasının deva-

mında, “Kırcaali şubesi 
olarak turizm endüst-
risinin en gerekli oldu-
ğuna eminiz. Turizm 
sektörü ekonomiyi zir-
veye taşıyacak ve do-
layısıyla Kırcaali ilinde 
ana geçim kaynağı ve 
endüstriyel büyümenin 

jeneratörü haline gele-
cektir. Bu politika bizim 
birleşik irade ve ruhu-
muzun tezahürüdür. 
Şu anda KRİB Kırcaali 
Şubesi, gerekse bele-
diye gerekse Valilik yö-
netimiyle çok iyi, hatta 
mükemmel diyebilece-
ğim ilişkiler içerisinde-
dir. Bizim yöneticilere 
ihtiyacımız var, fakat 
onların da verdikleri 
sözleri yerine getirmek 
için bizlere muhtaç du-
rumdalar. İşyerleri açan 

iş dünyasıdır. Bu yıl da 
belir lenen amaçları 
gerçekleştirip elde edi-
len sonuçlara sevinebil-
memiz için tekrar el bir-
liğiyle hareket edelim” 
dedi. İşadamının be-
lirttiğine göre üyelerin 
gerçekleştirdiği ortak 
işler sayesinde rekabet 
çok daha yüksek düze-
ye çıkarılmıştır. Şimdi 
onlar için rekabet farklı 
şehir ve ülkeler arasın-
dadır.
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Kırcaali ilinde 28 proje 
gerçekleştirilecek

Kırcaali Valisi Biser Nikolov, hükümetin İstikrarlı Bü-
yüme Mali Destek Programı kapsamında gerçekleş-
tirilecek proje ve programların belli olduğunu bildirdi. 
Kamu yatırım programı kapsamında Kırcaali ilinde 28 
projenin finanse edileceği açıklandı. Onların arasında 
Çereşitsa (Kirezli) köyüne su ileten borunun yenilen-
mesi, Beli Plast (Akça Kayrak) köyü sokaklarının ona-
rılması, Şumnatitsa (Fındıkçık), Dobromirtsi (Emirler) 
ve başka yerleşim yerlerinde spor sahaları kurulması, 
Çakalarovo (Çakalköy) köyünde sokakların genel ta-
miratı, Cebel (Şeyh Cuma)-Tsırkvitsa (Kiliseli) yolunun 
onarılması, Cebel’de bir semte ıslah çalışmaları yapıl-
ması, Momçilgrad (Mestanlı) kasabasında sokakların 
onarılması ve başka projeler bulunuyor. 

Kamu Yatırım Programı’nın amaçlarına ulaşılması 
için değerlendirme, önceliklendirme, projeler ve prog-
ram tekliflerinin seçimine ilişkin Kurumlararası Konse-
yi, belediyeler tarafından sunulan 1 100’ü aşkın proje 
tekliflerini görüştü, onlardan 392’si onaylandı.

Memleket özlemiyle çarpan bir yürek
79 yaşındaki Ürküş 

Yenigün, 1970 yılında 
Ardino (Eğridere) Bo-
gatino (Çorbacılar) kö-
yünden Bursa’ya göç 
ediyor. Ürküş nineyle 
torunu Mehtap’ın yar-
dımıyla Facebook’ta 
konuştuk. Yaşlı kadın, 
“Dün gece yine baba 
ocağını rüyamda gör-
düm. Bütün gece yol-
culuk yaptım ve evime 
döndüm. Doğup bü-
yüdüğüm Bogatino’yu 
o kadar çok özledim 
ki... Taşını, toprağını, 
evin bahçesindeki dut 
ağacını... Evin kapısı-
nı ve gün ağarmadan 
tütün topladığım tar-
laları bile özlüyorum” 
diye paylaştı.
1935 yılında Bogati-

no köyünde dünyaya 
gelen Ürküş Yenigün, 
çocukluk yıllarını tütün 
tarlasında çalışarak 
geçiriyor. 19 yaşın-
dayken komşu Hüse-
yincikler Mahallesi’ne 
evleniyor. Dört çocuk 
dünyaya getiriyor, 8 
torun ve 1 torun ço-

cuğuna sahip. 
Ürküş nine son kez 

doğup büyüdüğü 

memleketini geçen 
asrın 80’li yıllarında 
görüyor. Şimdi tek-
rar Bulgaristan’ı zi-
yaret etmek istiyor. 
1970 yılında Türkiye-
Bulgaristan Yakın Ak-

raba Göçü Anlaşma-
sı çerçevesinde göç 
ettiği için çifte vatan-

daşlık almakta zorluk 
çekiyor. 
“Göçmenlerin haya-

tı hiç de kolay değil. 
Nereye yerleşsen ya-
bancı olmaya devam 
ediyorsun. Sıla özlemi 

bitmiyor” diyen yaşlı 
kadın, memleket has-
retiyle yanıp tutuşu-
yor. 
Bulgaristan ile Tür-

kiye arasında ilk kez 
imzalanan göç anlaş-
masıyla 1950-1951 
yıllarında yaklaşık 
154 bin Bulgaristan 
Türkü Türkiye’ye göç 
ediyor. İkinci göç akı-
mında (1968 – 1978) 
Türkiye-Bulgaristan 
Yakın Akraba Göçü 
Anlaşması çerçeve-
sinde yaklaşık 130 
bin kişi göç ediyor. 
Üçüncü göç akımı da 
ülkedeki Müslüman 
ve Türklere karşı uy-
gulanan zorla isim 
değiştirme kampan-
yası sonucunda 1989 
yılında gerçekleştiri-
len zorunlu göç esna-
sında oldu. O zaman 
3 ay zarfında göçe 
zor lanan yaklaşık 
360 bin kişiden 1990 
yılının sonuna kadar 
150 binden fazlası 
Bulgaristan’a geri dö-
nüyor.
          Güner ŞÜKRÜ

Kırcaali ’nin yatırım 
için cazibe merkezi 
haline gelmesini sağ-
ladıklarının önemli bir 
göstergesi olduğunu 
kaydetti. Son yıllarda 
yabancıların Kırcaali’de 
yatırım yapmalarına ve 
bugün onlara bir tane 
daha eklenmesine se-
vindiğini paylaştı. Be-
lediye Başkanı olarak 
Kaufland’ın böyle bü-
yük bir mağaza açmak 
için Kırcaali’yi seçme-
sinden ve bunun şehir-
de iyi bir iş ortamı oldu-
ğunu işaret etmesinden 
çok memnun olduğunu 
ifade etti. Hasan Azis, 
Alman market zincirinin 
meyve, sebze veya et 
ürünleri farketmeksizin 
yerli üreticilerle çalış-

Kırcaali’de 
Kaufland Mağazası 

Hizmete Açıldı
masını umduğunu dile 
getirdi. 
Belediyenin yerel iş 

dünyasını savunmak 
zorunda olduğunu 
kaydeden Hasan Azis, 
Kauf land şirketinin 
Kırcaali’nin gelişim po-
tansiyeline sahip olan 
diğer yüzünü gösteren 
yatırımcılardan biri ola-
cağına kanaat getirdi. 
Belediye’nin Kırcaali’de 
yatırım yapmak isteyen 
gerek yerli iş adamları-
nı, gerekse yabancıları 
daima destekleyeceğini 
söyledi. 
Kırcaali’de açılan ma-

ğaza ülkede 47. olup 
en modern yapıya sa-
hip. Hipermarket zinciri 
Kaufland’ın dünya ça-
pında toplam 1100 ma-
ğazası bulunmaktadır.

1. sayfadan devam
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Perperikon Turizm Birliği Kuruldu
Kırcaali’de iş adamları, 

toplumcu ve gazeteci-
ler Perperikon Turizm 
Birliği’ni kurdular. Sivil 
toplum kuruluşun amacı 
turizm şirketlerinin en iyi 
şekilde temsil edilmesi 
için önerilerde bulunup 
tartışılması ve savunul-
masıdır. Yeni kuruluş, 
toplum yararına faaliyet 
yürütecek. 
Bulgaristan İşverenler 

ve Sanayiciler Konfede-
rasyonu Kırcaali Şubesi 
Başkanı ve Meatsa şir-
keti sahibi Müh. Fahri 
İdriz, Perperikon Turizm 
Birliği Başkanı seçildi. 
Yönetim Kurulu üyeleri 
arasında arkeolog Niko-
lay Ovçarov, Gabi Tour 
Şirketi Sahibi Mihaela 
Kirçeva, Glavatarski Han 
Otel Kompleksi İşletme-
cisi Şenay Uzun da bu-
lunuyor. 
Birliğin tüzüğü kabul 

edilen kurucu toplantısı 
şehrin duayen işadamı 
Vasil Baydanov tarafın-
dan açıldı. Tüzüğe göre 
teşkilata yeni üyeler Yö-
netim Kurulu tarafından 
kabul edilecek. 

Müh. İdriz konuşmasın-
da, “Komşumuzu övmeyi 
öğrendiğimiz zaman ba-
şarılı olacağız. Turizmi 
geliştirmek hepimizin or-
tak görevi. Turizm, psiko-
loji ile ilişkilidir. Nefret ve 
çekememezlikle turizm 
yapılamaz. Meyve vere-
cek bir ağaç diktik” dedi. 
Firmaların turistleri cel-
betme çabalarının uyum 
içinde olması için çalış-
maya söz veren işadamı, 
“Zengin bir tarihi ve kül-

türel mirasa sahibiz, ha-
rika doğal güzelliklerimiz 
var. Turizm endüstrisinin 
gelişimi için tüm koşullar 
mevcut. Turizm, bölge-
de temel geçim kaynağı 
olabilir “ diye vurguladı. 
Müh. İdriz, birliğin ku-
rulmasının il ekonomisi 
açısından tarihi bir şans 
olduğunu belirtti. 
Toplantıda Kırcaali 

Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis’i temsil eden 
yardımcısı Elisaveta Ke-

hayova tebrik konuş-
masında, Belediye’nin 
Kırcaali’nin önde gelen 
turizm destinasyonu ol-
ması için kurulan birliği 
desteklediğini ifade etti. 
Toplantıda hazır bulunan 
Kırcaali Vali Yardımcısı 
Nazmi Mümün, Valiliğin 
yeni siyasi ekibin şehir-
de ekonominin belirli 
alanlarının gelişimi için 
platformlar geliştirdiğini 
kaydetti. Onlardan biri-
sinin turizmle ilgili olup, 

birlik kurulmasının da 
öngörüldüğünü belirtti. 
Platformlar aracılığıyla 
sivil toplumun görüşleri-
nin alındığını ve kurulan 
birliğin toplumun sesine 
uyulduğunun en iyi örne-
ği olduğunu söyledi. 
Sayın Mümün, “Kırca-

ali, turizmin gelişimi için 
büyük potansiyele sahip. 
Özel sektör, ilde yeni bir 
turistik ürünün oluşturul-
masına duyarlılık göste-
riyor. Ortak çabalar, su-
nulan turizm paketleri ve 

güzergahlarla zorlukların 
üstesinden gelinecek” 
diye ifade etti. 
Toplantıda Perperi-

kon Turizm Birliği ofisi-
nin Otets Paisiy Sokağı 
No:12 adresinde bulu-
nan Biznes İnkübatör 
binasında olmasına ka-
rar verildi. Avrupa Birliği 
fonlarından yararlanmak 
adına çeşitli operasyonel 
programlara aday olun-
masına ilk adımlar atıla-
cak. 
          Kırcaali Haber

Nisan’dan itibaren telefon 
konuşmaları ucuzlayacak
Telekomünikasyon İletişim Başkanı Veselin Bojkov, 

Nisan ayından itibaren telefon aramalarının yeni fiyat 
üzerinden tarifelendirileceğini ve sunulan hizmetlerin 
ucuzlayacağını bildirdi.

Aramaların ucuzlaması tarife fiyatının değiştirilme-
sinden kaynaklanıyor. Şu ana kadar aboneler 60 sa-
niye artı 1 tarifesine göre ücret ödüyordu, yani 10 sa-
niyelik konuşmalar 1 dakika olarak hesaplanıyordu. 

Şimdi 20 artı 1 fiyat tarifesi yürürlüğe giriyor. Zorun-
lu olarak her bir konuşma 30 saniyelik olarak hesapla-
nacak, daha uzun sürdüğü halde bundan sonraki her 
bir saniyenin gerçek fiyatı ödenecek. 

Bojkov, “Hiç kimse mobil operatörlerin 60 artı 1 fiyat 
tarifesini uygulamaya zorlamadı, fakat hepsinin pazar-
da hakimiyeti vardı. Abonelin haklarını korumak üzere 
genel kuralları değiştirdik” dedi. 

O, operatörlerin artık mobil internet kredisine 50 
leva tutarında üst sınır uygulamak zorunda kalacak-
larını ve ondan sonra abonelerin internet bağlantısını 
kesme hakkı olacağını açıkladı. Bununla birlikte kredi 
limitinin yüzde 50’ye varmasında aboneleri bilgilendir-
meleri zorunludur.

Filibe’deki camiye 
çirkin saldırı

Bulgaristan'da Demokrasi Tartışmaları
Bulgaristan Cumhur-

başkanı Rosen Plev-
neliev, “her seçimde 
referandum yapılması” 
çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Plev-

neliev, referandumun, 
en üstün demokrasi 
mekanizmalarından biri 
olduğunu belirterek, ül-
kede yapılacak yerel ve 
AB ile ilgili her seçimde 
ve önemli konularda re-
ferandum yapılmasının 
gerçek demokrasi için 
önem taşıdığını kay-
detti.
“Komünizm sonrası 24 

yıllık dönemde hep poli-
tikacılar halka hitap etti. 
Sonucu ne olursa olsun, 
artık halkın da sözünü 
söyleyebilme zamanı 
gelmiştir” diyen Plevne-
liev, referandumun ak-
tif kullanımının, halkın 
doğrudan demokrasiye 
katılımını sağlayacağını 
söyledi.
Plevneliev, geçen haf-

ta halka seslenişinde, 
25 Mayıs’ta yapılacak 
Avrupa Parlamentosu 
milletvekili seçimleri ile 
eş zamanlı olarak bir 
referandum yapılması-
nı; vatandaşların liste 

dışından milletvekillerini 
seçebilmesi, oy kullanı-
mının mecbur olması ve 
elektronik oy kullanımı-
na izin verilmesi konula-
rının halka sorulmasını 
teklif etmişti.
Bulgaristan Sosyalist 

Partisi (BSP) ile üyele-
rinin çoğunluğunu Türk-
lerin oluşturduğu Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) özellikle mecbu-
ri oy kullanımına karşı 
çıktı.
HÖH Milletvekili Alek-

sandır Metodiev, mec-

buri oy kullanımının, 
yürütme organlarının 
belirlenmesine yardım 
etmeyeceğini ve bu-
nun insan haklarının 
sınırlandırılması girişi-
mi olduğunu belirterek, 
“Anayasal oy kullanma 
hakkı, bir mecburiyete 
dönüştürülemez. Mec-
buri oy kullanımı, vatan-
daşlık haklarına müda-
haledir” dedi.
Irkçı ve aşırı milliyetçi 

ATAKA Partisi lideri Vo-
len Siderov da referan-
dum konusuna ilişkin 

değerlendirmesinde, 
“Ben iki yüzlü değilim, 
siyasi adım atmaya ça-
lışan Cumhurbaşkanı-
nın da ikiyüzlülüğünden 
hoşlanmam” ifadesini 
kullandı.
Siderov, “siyasi oyun-

lar oynamakla” suçla-
dığı Cumhurbaşkanı 
Plevneliev’in, daha önce 
ATAKA’nın Belene nük-
leer elektrik santral pro-
jesi ve Türkiye’nin AB 
üyeliği ile ilgili getirdiği 
referandum tekliflerini 
reddettiğini anımsattı.

sında milliyetçi slogan-
lar içeren pankartlar 
taşıyan eylemciler, sis 
ve ses bombaları attı.
Gösterilere, Hristiyan 

din adamlarının katıl-
ması dikkati çekti.

MURADİYE CAMİSİ-
NE ÇİRKİN SALDIRI

Mahkeme binasının 
önünden Fil ibe'nin 
merkezindeki Cuma 
Camisi olarak da bili-
nen Murad Hüdavendi-
gar Camisi'ne yürüyen 
göstericiler, camiye 
taş, sis ve ses bomba-
larıyla saldırdı. Saldırı 
sonucunda caminin 
tüm camları kırıldı. Bu-

radan Türkiye'nin Filibe 
Başkonsolosluğu'na 
yönelen göstericiler, 
Başkonsolosluk gö-
revlileri aracılığıyla 
Başkonsolos Şener 
Cebeci'ye protestola-
rını iletmek istediklerini 
belirtti. 
Jandarma ve polis, 

Başkonsolosluğu gü-
venlik kordonu altına 
alarak göstericilerin 
binaya yaklaşmasına 
izin vermedi.
Polisle çatışan dört 

gösterici ile eylemci-
lerin attığı taşlar ne-
deniyle 2 polis me-
murunun yaralandığı 
açıklandı. Taş ve sis 
bombası atan bir gös-
tericinin ise tutuklandı-
ğı belirtildi.

1. sayfadan devam
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“Yılın Yatırımcısı” ödülü sahibini buldu
2013 “Yılın Yatırımcısı” 

büyük ödülünü elektrikli 
donanım üreten “ABB” 
şirketine sunan Başbakan 
Plamen Oreşarski, “Özel 
sektöre nasıl yardımcı 
olabiliriz? Engel çıkar-
mayalım yeter” dedi. Ül-
kemize yıllardır yatırımlar 
yapan ve Bulgaristan’da 
dört üretim tesisi kurmuş 
bulunan “ABB” şirketine 
bütün faaliyetlerinden 
dolayı “Yılın Yatırımcısı” 
ödülüne değer görüldü.
Yılın yatırımcısı ödülle-

ri Bulgaristan Yatırımlar 
Ajansı tarafından artarda 
8 yıldır veriliyor. Ekono-
minin farklı sektörlerinde 
faaliyet yürüten 50 şirket 
ödüle aday gösterildi, on-
lardan 16 şirket ödül sahi-
bi oldular.
Ödüllendirilen yerli ve 

Almanya, Fransa, İtalya, 
ABD ve İsviçre’den olmak 
üzere yabancı şirketler, 
ülkemizin otomotiv sek-
törüne, bilgi teknolojileri, 
turizm, gıda sanayi, elekt-
ronik ve kimya sektörüne 
yatırımlar yapmış bulunu-
yorlar. Ödül sahipleri, ya-
tırımların toplam hacmi, 

yüksek kalifiyeli kadronun 
istihdam edilmesi, açılan 
iş yerlerinin sayısı, geliş-
me potansiyeli ve bölge-
nin ekonomik kalkınma-
sına sağlanan katkılar 
olmak üzere birkaç kriter 
itibari ile seçildiler.
Ödül töreninde konu-

şan Başbakan Oreşarski, 
şunları söyledi:
“Bir sanayiciye iş sektö-

rüne nasıl yardımcı ola-
biliriz diye sorduğumda, 
engel çıkarmayın yeter 
diye cevap verdi. Sana-
yicinin verdiği bu tavsiye-
ye uymaya çalışıyorum. 

İdari yükleri 
hafifletmeye, 
borçlarımızı 
zamanında 
kapatmaya 
ve kredilere 
olan erişimi 
kolay laştır-
maya çalışı-
yoruz. Geri 
kalan her şey 
sizlerin giri-
şimciliğinize, 
risk ve yeni-
lik yatkınlığı-
na bağlıdır. 
Hep birlikte 
çabalayarak 
ekonomideki 
eğilimleri ter-
sine döndü-
relim ve önü-
müzdeki yıl-
da gerçekten 
h ü k ü m e t i n 
iş dünyasına 
engel çıkar-

madığını ve başarıların 
çoğaldığını söyleyebilelim 
arzu ediyorum”.
Her yıl verilen “Yılın 

Yatır ımcısı” ödüller i, 
Bulgaristan’ı seçen yerli 
ve yabancı yatırımcılar 
için profesyonel ve top-

lumsal alandaki başarı-
larının kanıtıdır. Bu işa-
damları yetenekleri ile ve 
sahip oldukları kaynak-
larla ülkenin vizyonunu 
oluşturuyorlar, ekonomi-
nin kalkınmasına katkılar 
sağlıyorlar.
Ekonomi Bakanı Drago-

mir Stoynev, törende şöy-
le konuştu: “Bulgaristan’a 
duyulan ilgi gerçekten 
büyüktür. Bizim için ya-
bancı yatırımlar cezbe-
den bir destinasyon ol-
mak önemlidir. İyi niyetli 
ve pragmatik diyalog yü-
rütmek gerekir, çünkü iş 
adamları için en önemli 
olan şey sürdürülebilirlik-
tir. İzlenen politika tama-
mı ile bankacılık ve finans 
sektörü üzerinde değil, 

reel ekonomi üzerinde de 
odaklanmalıdır. Çünkü iş 
yerleri kuran reel ekono-
midir. Oysa sanayi sektö-
ründe açılan bir işyeri, di-
ğer sektörlerde daha çok 
işyerinin açılmasına yol 
açıyor. Şimdi bizim için 
önemli olan şey, Yatırım-
ları Teşvik Kanununu de-
ğiştirerek daha anlaşılır 
bir hale getirmek ve bü-
rokratik inisiyatifleri azalt-
maktır. Yani Bulgaristan’a 
yatırım yapmak isteyen 
herkesin, bunun çok kısa 
sürede gerçekleşeceğini 
ve engel çıkarmaktansa 
destek veren bir idareye 
güvenebileceğini bilme-
sini istiyoruz. Doğru yol-
da gittiğimizi düşünüyo-
rum”.               

    

Avrupa fonları iktidardı ve muhalefeti birleştirdi
Milli Güvenlik Danışma 

Konseyi, 8 ay devam 
eden vatandaş protesto-
ları ve hükümetin istifası 
için taleplerden sonra 
parlamentoda temsil edi-
len siyasi güçleri birleş-
tirdi. Cumhurbaşkanı Ro-
sen Plevneliev yanındaki 
Milli Güvenlik Danışma 
Konseyi, Bulgaristan’ın 
2020 yılına kadarki geli-
şimi için sekiz kilit öncelik 
konusunda mutabakata 
vardı. Bu, Avrupa Komis-
yonu ile 2014-2020 dö-
nemi için Ortaklık Söz-
leşmesi çerçevesindeki 
müzakerelerin tamam-
lanmasını sağlayacak. 
Anlaşma kapsamında 
ülkemiz önümüzdeki 7 
yılda AB’den 7 milyar 
avrodan fazla alacak. 
Milli Güvenlik Danış-

ma Konseyi üyelerine 
göre bu stratejik mali 
aracın projesi, “Bulga-
ristan 2020” milli gelişim 
programına ve “Avrupa 
2020” stratejisine uyum 
içindedir. Konsey önün-
de Başbakan Plamen 
Oreşarski ülkemizde son 
yıllarda yaşanan sosyal-
ekonomik durumu milli 
güvenliğimiz için tehdit 
olarak tanımladı. Başba-
kan Oreşarski’ye göre, 
sorunlar arasında yüksek 
işsizlik, artan eşitsizlik 

ve kurumlara güvensiz-
lik yer alıyor. Başbaka-
na göre diğer bir sorun 
iş gücünün kabiliyetleri 
ile iş gücü piyasasının 
gereksinimleri arasında 
artan dengesizliktir. Bu 
yüzden ülkemizde eko-
nomi ve devlet için reka-
betedebilirlik sağlayan 
yatırım ve kalifiye öne 
çıkmalıdır. Bulgaristan’ın 
Ortaklık Sözleşmesi çer-
çevesindeki ilerlemesine 
ilişkin bir rapor Başba-
kan Yardımcısı Zinaida 
Zlatanova sundu.
Cumhurbaşkanı Rosen 

Plevneliev, Bulgaristan’ın 
2020 yılına kadarki gelişi-
mine ait olan ve Milli Gü-
venlik İçin Danışma Kon-
seyi tarafından oybirliği 
ile kabul edilen stratejik 
öncelikleri şöyle özetledi: 
“Eğitime erişimin iyileşti-

rilmesi, öğrenim süreci 
kalitesinin artırılması, iş 
gücünün kalitesinin yük-
selmesi, yoksulluğun 
azalması, sabit bölgesel 
gelişim ve yerel potansi-
yelin kullanılması, gıda 
güvenliğinin sağlanması 
ve katma değer vergisi 
yüksek olan ürünlerin 
üretimi için tarım sektö-
rünün gelişimi, ekonomi-
nin rekabet edebilirliğinin 
artırılması için yeniliklerin 
ve yatırım çalışmalarının 
desteklenmesi, enerji gü-
venliği, ulaşım sisteminin 
ve piyasaya ulaşımın iyi-
leştirilmesi.”
Milli Güvenlik Danışma 

Konseyi üyeleri, Ortak-
lık Sözleşmesi’nde eşit-
sizliğin giderilmesi için 
önlemler bulunması ge-
rektiğini savundu. Cum-
hurbaşkanı Plevneliev 

şunları da çık-
ladı: “Milli Gü-
venlik Danışma 
Konseyi üyeleri, 
Bulgaristan’ın 
2 0 2 0  y ı l ı na 
kadarki geli -
şimine ilişkin 
milli programın 
ve  O r t a k l ı k 
Sözleşmesi’nin 
temelinde yatan 
amaçların yeri-
ne getirilmesiyle 
hızlı ekonomik 

büyüme ve Bul-
garistan vatandaşlarının 
yaşam standardının artı-
rılması sağlanacağı gö-
rüşü etrafında birleşti.”
Siyasetçiler, “Bulgaris-

tan 2020” milli gelişim 
programının yerine ge-
tirilmesi için kaynakların 
sınırlı olduğunu ve şeffaf 
ve etkin bir şekilde har-
canması gerektiği görü-
şü etrafında da birleşti. 
“Bulgaristan 2020” prog-
ramının amaçlarının yeri-
ne getirilmesi için siyasi 
partiler ve kurumların 
ortak çabaları gereklidir. 
Milli Güvenlik Danışma 
Konseyi, sonuç olarak 
hükümetin Avrupa fon-
ları için yeni sözleşme-
nin açıklanması için milli 
kampanya düzenlemesi-
ni önerdi.
                           BNR

Gensoru önergesi 
meclisten geçmedi
Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Vatandaşlar 

Partisi’nin (GERB) hükümetin güvenlik politikası 
gerekçesiyle hakkında verdiği üçüncü gensoru 
önergesi de kabul edilmedi. 

Oylamaya katılan 217 milletvekilinden 116’sı 
olumsuz, GERB’in 93 milletvekili olumlu oy kulla-
nırken, Ataka’nın 8 milletvekili çekimser kaldılar. 
Tüm Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), Hak ve 
Özgürlükler Hareketi (HÖH) milletvekilleri ve şimdi 
bağımsız olan eski bir GERB Milletvekili de hükü-
meti desteklediler.

Oylamadan sonra Meclis oturum salonunun bal-
konuna çıkan bir grup genç, “İstifa” diye naralar 
atarak, İstifa yazılı pankart açtılar. 

Meclis kürsüsünden Başbakan Plamen Ore-
şarski, güvenlik sistemlerini geliştirmek için bü-
yük potansiyel olduğunu ve bunun hükümet için 
bir öncelik olduğunu kaydederek, "Argümanların 
çoğu sanki önceki dönemlere ilişkin özeleştiri ni-
teliğindeydi" dedi. 

Başbakan, güvenlik sistemlerinin son derece 
önemli olduğunu vurgulayarak, iyileştirilmesinin 
salonda olanların ortak amacı olmasını arzu et-
tiğini söyledi. 

HÖH lideri Lütfi Mestan, GERB iktidarı döne-
minde İçişleri Bakanlığı’nın siyasi muhalifler ve iş 
dünyasına karşı şiddet uygulamak için temel araç 
haline geldiğini kaydetti.

Sayın Mestan, " Bu gensoru önergesi GERB 
partisi açısından tamamen asılsızdı. Fakat Bulgar 
toplumu demokratik bir toplumda İçişleri Bakanlığı 
ve birimlerinin rolüne ilişkin prensip olarak iki farklı 
görüşü karşılaştırmak için fırsat verdi" dedi. 

Sosyalist Parti Başkanı Sergey Stanişev, GERB 
partisinin ahlaki açıdan böyle bir gensoru önergesi 
sunmaya hakkı olmadığını kaydetti. 

Stanişev, "Son dört yılda ülkenin olduğu baskıcı 
bir polis devletinin ideologu ve organizatörünün bu 
tür bir gensoru önergesi sunmaya hiçbir hakkı yok. 
Bulgar toplumu bunu çok iyi hatırlıyor” dedi. 

İçişleri Bakanı Tsvetlin Yovçev, “Biz önceki dö-
neme bakış daha iyi çalıştığımızı düşünüyoruz, fa-
kat şimdiki sonuçlardan da memnun değiliz. Nasıl 
daha iyi sonuçlar elde edileceğine dair fikrimiz var 
ve bu hedefe yönelik çalışacağız” diye yorumda 
bulundu. 
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Mineralni Bani Sağlık Ocağı Onarıldı

Mineralni Bani (Meriçler) Belediyesi, Güzel Bulgaristan Projesi dahilinde Sosyal Altyapının 
İyileştirilmesi Tedbirince hazırlanan Mineralni Bani Köyü Sağlık Ocağının Onarımı projesinin 
finanse edilmesi üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuruda bulundu. Projenin 
onaylanması sonucunda toplam tutarının yüzde 50’sinin finansal destek sağlanması kararlaş-
tırıldı.
Proje faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından Yerel Meclis, Mineralni Bani Belediye Başkanı 

Mümün İskender’in Sağlık Ocağı binasının gerekli bakımını sağlamasına karar verdi. 

64 yıl ayrılıktan sonra giderilen memleket özlemi
Bursa’da yaşayan 65 yaşın-

daki Fahrettin Kartal, 1950 
yılında Bulgaristan-Türkiye 
arasında yapılan göç anlaş-
ması çerçevesinde Türkiye’ye 
göç etmesinden 64 yıl sonra 
ilk kez Ardino (Eğridere) ka-
sabasına geldi. Sayın Kar-
tal, “Her zaman dünyaya 
göz açtığım Ardino’ya özlem 
duydum. Burası yaşamak için 
çok güzel bir yer. Kasaba te-
miz, düzenlenmiş ve huzur 
veriyor, insanları da çok mi-
safirperverler. Özellikle etra-
fındaki doğa güzellikleri baş 
döndürücü” diyor. Türkiye’de 
Kartal soyadını alan Fah-
rettin Fahriev, 1949 yılında 
Ardino’da dünyaya geliyor. 
O, bir yaşındayken ailesi 
Türkiye’ye göç ediyor. 
Fahrettin Kartal, “Uzun yıl-

lar boyunca Türkiye'nin Hava 

Kuvvetleri'nde uçak mühen-
disi olarak çalıştım. Emekli 
oldum ve şimdi daha çok 
serbest zamanım var. Rah-
metli babam hep Ardino ve 
güzelliklerini anlatırdı. Tarı-
mı seviyorum ve şimdi 64 
yıl ayrılıktan sonra Ardino’yu 
görünce buradan arazi satın 
alıp bir ev inşa etmeye karar 
verdim” diye paylaşıyor. 
Onun büyük dedesi Fettah 

Köroğlu, geçen yüzyılın 20’li 
yıllarında Eğridere Belediye 
Başkanlığını yapmıştır. 
Sayın Kartal, çifte vatan-

daşlık için gerekli belgeleri 
hazırlamış. Belediye Başkanı 
Resmi Murat onu çifte vatan-
daşlığa sahip olunması için 
uygulanan prosedürle ayrın-
tılı bir biçimde tanıştırmıştır.   
                 Güner ŞÜKRÜ

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Op. Dr. Adem 
Dalgıç Filibe Başkonsolosluğunu ziyaret etti.


