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Medrese Davası Nisan’a Ertelendi
Kırcaali Bölge Mahkemesinde Başmüftülüğün
Kırcaali medresesinin
iadesi için yürüttüğü davanın ikinci duruşması
gerçekleşti. Başmüftülüğün lehine tanıklık eden
88 yaşındaki Lütfi Hacıhalil Türkçe tercüman
aracılığıyla geçen asrın
30’lu yıllarında şimdiki
Bölge Tarih Müzesi’nin
binasında bulunan Türk
Lisesi’nde okuduğunu
söyledi. Diğer tanık Fatma Mehmedali de geçen
asrın 40’lı yıllarında aynı
okulda eğitim gördüğünü
belirtti. İkisi de, Medresenin bağışlanan kurban derilerinden elde edilen gelir
ve bölge halkının yaptığı
bağışlarla inşa edildiğini
duyduklarını paylaştılar.
Başmüftülüğün avukatı

Krasimir Ruev, binanın
1923-1928 yılları arasında
medrese olarak inşa edildiğinin altını çizdi. Avukat,

bina arazisinin Müslüman
cemaati tarafından satın
alındığına dair 1922 tarihli
noter belgesini gösterdi.

T.C. Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu’nun Bulgaristan
Ziyareti
HABER SAYFA 7’DE

Bulgaristan-Türkiye İlişkileri
Bulgaristan'a resmi ziyarette bulunan TBMM
Dış İlişkiler Komisyonu
Başkanı Volkan Bozkır,
"Bulgaristan'daki soydaşlarımızı Türkiye ile Bulgaristan arasında bir dostluk
köprüsü olarak görüyoruz"
dedi.
Bozkır, Türkiye'nin Sofya
Büyükelçiliği'nde düzenlediği basın toplantısında,
Bulgaristan'daki temas ve
incelemelerini değerlendirdi. Bulgaristan'ı gerçek
bir dost ülke olarak gördüğünü, burada görüştüğü
yetkililerle verimli bir diyalog içinde olduğunu vurgulayan Bozkır, bu ülkede
yaşayan Türk soydaşların
bir dostluk köprüsü vazife-

si gördüklerini belirtti.
Türkiye'nin Bulgaristan
ile NATO bünyesinde yan
yana olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten
Bozkır, "NATO ve Avrupa
Birliği'nin güvenliği için
Bulgaristan ile birlikte
hareket etmekten büyük

mutluluk duyuyoruz. Türkiye, Bulgaristan'ın NATO
üyeliği için en ciddi desteği veren ülkelerden biridir"
diye konuştu.
Bozkır, ziyaretinin ilk gününde, Bulgaristan Ulusal

Devamı 2’de

Davanın tarafı konumundaki Bölgesel Kalkınma Bakanlığı'nı temsilen
Kırcaali Valiliğinin avukatı
Vasil Radev 1950, 1994
ve 2008 yılından binanın devlete ait olduğunu
gösteren noter anlaşmaları gösterdi. 2005 yılında binanın milli önem arz
eden kültürel bir anıt ilan
edildiği kararının kopya-

sını ve müzeye dönüştürülmesi yönünde yapılan
inşaat ve montaj işlerine
dair belge tanıttı.
Davalının da iki tanığı
dinlendi. Müze Müdürü
Pavel Petkov, 1923-1928
yıllarında binanın devlet
kaynaklarıyla inşasına
başlandığını gösteren
belgeler gördüğünü söyledi. Fakat avukat Ruev,
bu belgelerin neden
mahkemeye delil olarak
sunulmadığı gerekçesiyle itiraz etti.
Müzede görevli Daniela
Kocamanova, müze binasının medrese olarak
kullanılmadığını ve devlet
eğitim sistemi dahilinde
faaliyet yürüten bir Türk
Lisesi olarak kullanıldığını söyledi.
O dönemde çalışma zorunluluğu getiren kanuna
dayanarak yerli halkın
bina inşaatında kullanıldığını, bunun dışında Kırcaali Belediyesi’nin binanın
inşaatı için malzeme sağladığına dair protokollerin
olduğunu iddia etti.

Dimitır Dimitrov tarafından hazırlanan teknik
bilirkişi raporu da dinlendi. Avukat Ruev, raporun
1921 yılından Kırcaali
Düzenleme Planı’nın analizini içermediği gerekçesiyle itiraz etti. Bunun için
mahkemeden ek bir bilirkişi raporu talep etti.
Mahkeme, teknik raporun tamamlanmasının
dışında yeni bir teknik ve
mimari bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi.
Bu raporların medresenin
inşaatında devletin ne zaman ve ne kadar payı olduğuna dair bilgi vermesi
gerekir.
Yeni yapılacak bilirkişi raporlarıyla iki tarafın
sunduğu belgelerin doğurduğu çelişkinin, tanıkların verdiği ifadelerin
örtüşmemesinin ve teknik
raporun eksikliklerinin giderilmesi amaçlandığı
belirtildi.
Davanın bir sonraki duruşması 8 Nisan 2014
tarihinde saat 11.00’de
yapılacak.
Kırcaali Haber

Medrese Davasında Polisten Sıkı Önlem
Resmiye MÜMÜN
Kırcaali Bölge Mahkemesinde Medrese binasının iadesi için Başmüftülük tarafından açılan
davanın ikinci duruşması
görüldü. Mahkeme önünde polis ve jandarma ekipleri tarafından alınan sıkı
güvenlik önlemleri altında
görülen duruşma basına
kapalı gerçekleşti. Ayrıca
mahkeme binası etrafında
bulunan tüm ana kavşaklar trafiğe kapatıldı.
Davayı protesto etmek
için toplanan yaklaşık 50
kişi polisin müdahalesiyle binaya yaklaştırılmadı.
Güvenlik ekipleri, protesto izni olmadığını ileri
sürerek birkaç yerli taraftardan başka, Haskovo
ve Plovdiv şehirlerinden

gelen futbol taraftarlarına
gösteri için yerel Drujba
stadyumunu önerdiler.
Plovdiv’te (Filibe) Cuma
Cami’ye yapılan saldırıyla
ilgili daha üç arkadaşıyla
birlikte Kırcaali Bölge
Emniyet Müdürlüğü’nde
ifadesi alınan Bulgaristan
Futbol Taraftarları Birliği
Başkanı Elena Vataşka
da daha sonra protesto-

culara katıldı. Medrese binasının kullanıldığı Kırcaali Tarih Müzesini gezmek
istediğini söyledi. Plovdiv
olaylarında aktif rol alan
ÇSKA Futbol Taraftarları
Derneği Başkanı Dimitır
Angelov-Duçeto’nun da
ifadesi alınması üzere
Kırcaali Emniyet Müdür-
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Cumhurbaşkanı ve Başbakan, ırkçılık eylemlerini kınadılar
Cumhurbaşkanı Rosen
Plevneliev ile Başbakan
Plamen Oreşarski, ırkçılık eylemlerini kınadıkları
ortak bir deklarasyon yayınladılar.
Deklarasyonda, “Son
günler ve haf talarda
ulusun birliğini tehlikeye
sokan hareketlere şahit olduk. Ötekine karşı
nefret ve tahammülsüzlük aşılama, Bulgaristan
vatandaşlarını birbirine
karşı getirme, etnik barışla oyun oynama ve
nefret dilini kullanma çabalarının kesinlikle kınanması gerekir. Bulgaristan
dünyada hoşgörü, ötekini kabullenme ve saygı
gösterilmesiyle anılıyor.
Ülkemiz etnik barış ve
Bulgaristan vatandaşlarının birliğini koruyarak, demokrasiye geçiş yaptı. Bu
nedenle de Anayasa’nın
başında ortak değerlerde
birleştiğimiz hürriyet, barış, insan severlik, eşitlik,
adalet ve hoşgörü belirtilmiştir. Anayasal ilkeler
arasında olan tüm vatandaşların kanunlar önünde
eşit olması demokratik bir
toplumda yaşama arzumuzun işaretidir. Bu bağ-

Levski’nin halka hizmetin
kendi kişisel çıkarlardan
önce gelmesi gerektiğini
savunduğu sözüne dikkat çekilerek, “Bunu başarmak için el ele verip
birlikte hareket etmeliyiz,
herkes yaptığının bedelini
ödeyecek” yazıyor.
Deklarasyonun sonunda Cumhurbaşkanı ile
Başbakan, “Bugün demokrasinin temel değerlerinin korunması için her

Bulgaristan-Türkiye
ilişkileri
1. sayfadan devam
lamda ırk, milliyet, etnik
mensubiyet, cins, köken,
din, eğitim, inanış, siyasi
mensubiyet, özel veya
toplumsal durum veya
mal varlığı farkı yapılmaksızın hakların veya
imtiyazların hiçbir şekilde
kısıtlanmasına izin verilmemektedir” deniliyor.
Avrupa Birliği ve NATO
üyesi olarak Bulgaristan’ın
çağdaş seçimini yaptığına
dikkat çekilerek modern

ve ilerleyici bir toplum kurulmasına yönelik seçilen
yolun temelinde kurumların istikrarı, ayrımcılık
olmaması, ifade özgürlüğü, çoğulculuk ve din ve
siyasi görüş konusunda
özgür seçim yapma hakkının yattığı belirtiliyor.
Tüm kurum, siyasi parti,
sivil toplum kuruluşları ve
ayrı ayrı temsilcilerinin de
nefret aşılanmasına karşı, toplumda gerilimin ve

parçalanmanın durdurulmasına yönelik çabalar
göstermesi gerektiği kaydediliyor.
Deklarasyonda, “Ölüm
yıldönümü arifesinde
Özgürlük Havarisi Vasil
Levski’nin, etnik barışın
ve ulusun birliğinin kısa
vadeli siyasi amaçlara
erişilmesi ve popülizm
yapılması için kullanılması kabul edilemez bir şeydir” ifadesine yer veriliyor.

Parlamento, ülkede gerginliği kışkırtanları kınadı
Bulgaristan parlamentosu, son dönemde ülkede giderek artan etnik,
dini ve siyasi temelli gerginliği kışkırtan çevreleri
kınadı.
Parlamento Başkanı
Mihail Mikov'un hazırladığı bildiride, ülkedeki
her türlü aşırı eylem ve
vandalizme karşı çıkıldı.
Bildiride, faşist ideolojileri temsil eden tarihi
kişilikleri haklı çıkarma
girişimlerinin tümü "kabul edilemez" olarak nitelendirildi.
Bulgaristan'da son dönemde Müslümanların
ibadet yerlerine yönelik
saldırı girişimlerinin, yabancı düşmanlığı içeren
söylem ve eylemlerin
paralelinde ortaya çıktığının anımsatıldığı bildiride, tüm siyasi güçlere
çağrıda bulunuldu ve
ülkede nefret ve gerginlik yaratmamaları, milli
birlik ve beraberliği korumaları istendi.
Bildiride ayrıca,
Bulgaristan'ın Osmanlı
Devleti'nden bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan ve ülkenin en
büyük ulusal kahramanı
olarak gösterilen Vasil

zamandan çok sorumlu
davranmak zorundayız.
Onların her hangi birisini
kaybetmemiz bizi diğer
AB ülkeleriyle eşit hakka
sahip olmak için yaptığımız çağdaş seçimi de
kaybettirecek. Yedi milyon Bulgaristan vatandaşının hayatını ateşe atıyoruz, bunun için olgun
davranmak zorundayız”
diye uyarıyorlar.
Kırcaali Haber

Kütüphanesi'nde bulunan
Osmanlı dönemine ait
değerli yazılı eserleri gördüğünü, Parlamentonun
Bulgaristan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ruşen
Rıza ile bir araya geldiğini
ve Sofya'daki Banya Başı
Camisi'ni ziyaret ettiğini
anlattı.
-Irkçı ATAKA Partisi'ne
yanıtTBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Volkan
Bozkır, ayrıca mevkidaşı
olan Bulgaristan Parlamentosu Dış Siyaset Komisyonu Başkanı Yanaki
Stoilov ile yaptığı görüşme
sırasında, Parlamentoda
grubu olan ırkçı ve aşırı
milliyetçi ATAKA Partisi
milletvekillerinin Türkiye
karşıtı gösteri yapmaya
çalıştıklarını anımsattı.
Oturum salonunda
Türkiye'den birtakım mad-

di ve manevi tazminat iddiası ve talebinde bulunan
ATAKA milletvekillerinin
eylemini sabırla izlediğini
açıklayan Bozkır, şunları
kaydetti:
"Maalesef bu tip olaylar
son zamanlarda devam
ediyor. Bundan Türkiye
olarak tabii ki üzüntü duyuyoruz. Bu tip olayların
tekerrür etmemesi için
Bulgar yetkililerinin almakta oldukları tedbirlerini dikkatle izliyoruz ve
takdirle karşılıyoruz. Bizim
için (önemli olan) münferit grupların değil, muhatabımız olan hükümetin,
siyasi liderlerin, partilerin
tavrıdır. Bu tavırlarda herhangi bir Türkiye aleyhtarı
görüntü gözlemlemediğimiz için bu olayların devam edemeyeceğinden,
ilişkilerimize zarar vermeyeceğinden güvenimiz
tamdır."
Anadolu Ajansı

HÖH’nin AP seçimindeki
hedefi 4 milletvekili

Levski'nin ölümünün
141'inci yıl dönümü dolayısıyla yapılacak etkinlikler kapsamında, siyasi
çevrelerin dar parti çıkarları uğuruna girişimlerde bulunmamaları
uyarısı yapıldı.
Bildiri, 240 sandalyeli
parlamentoda 113 milletvekilinin oyu ile kabul
edildi.
B a ş b a k a n Pl a m e n
Oreşarski'nin koalisyon
hükümetini destekleyen
Bulgaristan Sosyalist

Par tisi ve üyelerinin
çoğunluğunu Türklerin
oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi bildiriye destek verdi. Ana
muhalefet konumundaki
Bulgaristan'ın Avrupalı
Gelişimi İçin Vatandaşlar (GERB) Partisi ile
aşırı milliyetçi ATAKA
(Atak) Partisi milletvekilleri aleyhte veya çekimser oy kullandı.
Bulgaristan'da son
dönemde artan ırkçı
eylemlerde son olarak

Filibe şehrindeki Cumaya Camisi, fanatik futbol
taraftarlarınca taşlanmış
ve camları kırılmıştı.
Ayrıca parlamentoda
temsili olmayan Bulgaristan Milli Birliği (BNS)
adlı faşist görüşlü marjinal bir siyasi örgüt, ülkedeki ırkçı dazlakları
seferberliğe çağırmış,
başkent Sofya'nın merkezinde meşaleli yürüyüş yapmaya çalışmıştı.
Kırcaali Haber

Bulgaristan'da iktidar ortağı olan ve üyelerinin çoğunluğunu
Türklerin oluşturduğu
Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Avrupa Parlamentosundaki (AP) milletvekili
sayısını 4'e çıkarmayı
hedefliyor.
HÖH'nin Velingradda düzenlenen seminerine katılan bakanlar, bakan yardımcıları,
milletvekilleri ile yerel
yönetim temsilcileri,
partinin bölgesel ve
örgütsel sorunlarına
çözüm aradı.
HÖH Onursal Başkanı Ahmet Doğan,
25 Mayıs'ta AP milletvekilliği seçimin yapılacağını hatıratarak,

"Ciddi bir seçim mücadelesinin eşiğindeyiz. Parti olarak geleceğimizin olmasını
istiyorsak iyi bir sonuç
almalıyız" dedi.
Doğan, Merkez Kurul Toplantısında AP
milletvekili aday listesinin belirlenmesini
isteyerek, HÖH'ün
hedefinin 3 olan AP
milletvekili sayısını
4'e çıkarmak olduğunu söyledi.
Bulgaristan'ın Avrupa Parlamentosundaki 17 kişilik kontenjanında, HÖH'ten Metin
Kazak, Filiz Hüsmenova ve Vlatko Panayov
olmak üzere 3 milletvekili bulunuyor.
Kırcaali Haber
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Bulgaristan'da etnik gerginlik sorunu
Irkçı ve milliyetçi çevreler in eylemler inin
son dönemde ar t tığı
Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, sorunu üyelerinin
çoğunluğunu Türklerin
oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
ile görüştü.
Cumhurbaşkanı
Plevneliev'in parlamentoda temsili olan siyasi parti
grupları ile biraraya geldiği rutin toplantıya katılan
HÖH Lideri Lütvi Mestan,
Bulgaristan'da etnik huzur ve barışı tehdit eden
eylemlerin artması durumunda Plevneliev'den
Milli Güvenlik Kurulu'nu
(MGK) olağanüstü oturuma çağırmasını talep
edeceklerini bildirdi.
Mestan, ülkenin siyasi
ve ekonomik gündemini
oluşturan diğer konuların da görüşüldüğü toplantının ardından basına yaptığı açıklamada,
"Bulgaristan'da aylardır
süren sert bir siyasi cepheleşme ortamında düzenlenebilecek bir MGK

toplantısı, verimli bir diyalog ve çözüm üretecek bir
forum sayılır. Bizce etnik
ve dini barış, toplumsal
huzurun temel ilkesidir.
Tarihte bunları sağlayamayan hiç bir ülke, refah
görmemiştir" ifadesini kullandı.
Lütvi Mestan konuşmasında, ülkenin en büyük
ulusal kahramanı olarak
tanımlanan, Bulgaristan'ın

Osmanlı Devleti'ne karşı
bağımsızlık mücadelesinin sembolü kabul edilen
Vasil Levski'nin ölümünün yıl dönümü dolayısıyla anma törenlerinde,
ülkedeki milliyetçi ve ırkçı
örgütlerin yaptığı eylemlerin endişe verici olduğunu
vurguladı.
Mestan, "Levski,
Bulgaristan'ın tüm vatandaşlarının manevi ilhamı

sayılır ancak asla aşırı
milliyetçiliğin ilhamı olarak kullanılamaz" diye
konuştu.
Siyasi güçlerin toplumda ahlak örneği olması
gerektiğinin altını çizen
Cumhurbaşkanı Rosen
Plevneliev de ülkede son
zamanlarda ırkçı grupların, Müslünamların ibadet
yerlerine yönelik giriştikleri şiddet eylemleriyle

nim orada dedem eğitim
gördü, amcam eğitim gördü” diyor. Orası her şeyden önce Müslümanların
Medresesi ve biz Müslümanlar olarak vakıf mallarının iadesi için çalışmalar
yürütüyoruz. Hıristiyanlar
kiliseye ait vakıf mallarını
geri alırken bunlar “Vatan
Haini” ilan edilmedi. Ama
bugün Müslümanlar vakıf
mallarını geri almaya kalkışıyor, futbol taraftarları
karşı çıkıyor. Futbol taraftarlarının yapacağı iş
belli-futbol oynamak. Çok
önemli bir haslet daha var.
Bir yıldan fazla bir süreç
öncesinde Türkiye Cumhuriyeti, Bulgar Kilisesine
ait İstanbul Şişli’de bulunan vakıf mallarını iade
etti. Son 4-5 yıl içerisinde İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Demir Kilisesi
olarak bilinen Bulgar Kilisesini iki kez restore etti.
Türkiye bu büyüklüğü
gösterirken buna mukabil

olarak Bulgar yetkilileri de
bize vakıf mallarını geri
alma noktasında birazcık kolaylık sağlamaları
lazım. Burada çoğunluk
değil, burada haklı olan
tarafın göz önünde bulundurulması ve böylelikle
de işlem görülmesi gerekir. Bir yıl filan öncesinde
Sayın Cumhurbaşkanımız
Rosen Plevneliev, Başmüftülüğü ziyaret etmişti.
Başmüftümüz Sayın Dr.
Mustafa Aliş Hacı da o
süreçte kendisine vakıf
mallarıyla ilgili bu süreci paylaşmıştı. İnşallah,
gerekli kolaylıkların sağlanmasını arzuluyoruz.
Kırcaali medresesi zaten
sadece şehrin değil, tüm
Bulgaristan’ın, Balkanların güzelliği. Mimarisiyle
zaten Müslümanlara ait
bir bina olduğu da belli
oluyor. Diğer mahkeme
yürüttüğümüz yerler de
adı üstünde cami. Biz bu
camileri alıp da başka
ülkeye götürecek değiliz.
Onlar yine Bulgaristan’ın
güzelliği. Ama bizim arzumuz Müslümanların içeri
girip de ibadetlerini yapması. Şumnu’da Tombul
Cami’de olduğu gibi. Bir
taraftan tarihi ve kültürel
özelliklere sahip olmasından dolayı bu camileri
turistler ziyaret etsinler,
ama bir taraftan da Müslümanlar oralara gidip
ibadet etsinler”.

Medrese davasında polisten sıkı önlem
1. sayfadan devam

lüğüne götürüldü.
Açık duruşma olmasına
rağmen Başmüftülüğün
avukatları Krasimir Ruev
ile ifadesi dinlenmesi üiçin üç tanıktan başka içeri hiç bir kimse alınmadı.
Duruşmayı izlemeye gelen Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, Bölge Müftü Vekili Erhan Receb,
Kırcaali Cami Derneği
yönetimi, Krumovgrad
(Koşukavak) Bölge Müftüsü Nasuf Nasuf, Haskovo Bölge Müftüsü Basri
Eminefendi ve başka dini
görevliler emniyet tarafından mahkeme binasından
uzaklaştırıldılar.
Olayla ilgili Bölge Müftüsü Kırcaali Haber Gazetesine şöyle konuştu:
”Biz mahkemenin akışını orada sessiz sedasız
izlemek istiyorduk, ama
maalesef, içeriye alınmadık. Bugün mahkemede
iki oturum gerçekleştirilecek. Birincisi arsa ile ilgili
17 dönümlük bir arazi söz
konusu. Onunla alakalı da
önceki yıllardan tapumuz
var. İkinci oturum da bina
ile ilgili. Binanın, başta
Kurban Bayramları’nda
toplanan deriler, zekatlar,
halk tarafından yardımlarla inşa edildiğini biliyoruz.
Bu binanın Türk Müslümanlar arasında Medrese olarak bilindiğini dile

getiriyoruz. Ayrıca şu an
tarihini hatırlamadığım
Kültür Bakanlığı’nın bize
yazmış olduğu bir cevap
var. Geçen asrın 50-60’lı
yıllarında Kırcaali Cami
Derneği tarafından “Medresenin restore edilmesini
sizden istirham ediyoruz”
diye Kültür Bakanına iki
satır yazı yazılmış. Kültür
Bakanlığından verilen cevapta, “Orası bizim değil.
Müslümanlara ait bir yer.
Dolayısıyla biz orayı restore edemiyoruz” yazıyor.
Bütün bunlar delil olarak
kullanılacak. Ayrıca bizim şahitlerimiz de var.
Orada eğitim almış olan
Türkiye’de oturan yaşlı
insanlar var. İhtiyaca binaen mahkeme süreci
esnasında onlar da oturuma gelecekler. “Duyarsız
kalmayız” diye ifade ettiler. Zaten Kırcaali’de yaşlı
insanlara sorsanız, orasını herkes Medrese olarak
biliyor. Birçokları da, “Be-

artan gerginlikten kendisinin de büyük endişe
duyduğunu söyledi.
Plevneliev, "Etnik cepheleşme, bir toplumun
çirkin bir yönünü temsil
eder. Umarım, bu gibi
davranışlar bizim toplumumuzun günlük yaşamının bir parçası değil,
gelecekte yaşanmayacak
sadece küçük bir istisnası
olur" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Plevneliev ayrıc a
Bulgaristan'daki siyasi liderlere, konuşma üsluplarını yumuşatma çağınısında bulunarak, "Yapılan
tartışmalar hakaretlere
değil, argümanlara dayalı
olsun" dedi.
Bulgaristan'da son dö-

nemde "faşist özlü" çeşitli
marjinal örgütler ile ağırlıklı olarak futbol taraftarların katıldığı ırkçı ve yabancı düşmanı söyleme
sahip birliklerin yaptıkları
sokak gösteri ve eylemler, toplumda ciddi endişe
yaratıyor.
Başmüftülüğünün vakıf
mallarının iadesi ile ilgili
açtığı mahkeme davaların duruşmaları sırasında
kalabalık ırkçı mitingler
düzenleniyor, camiler
taşlanıyor. Faşist gruplar
başkent Sofya'nın ana
caddelerinde meşaleli
yürüyüşler yapmaya çalışırken, ırkçı futbol fanatikler türlü bahaneler arayıp toplumda huzursuzluk
yaratıyorlar.
KH

Irkçı Ataka partisi, hükümete
10 maddelik ültimatom sundu
Aşırı ırkçı Ataka partisi lideri Volen Siderov, partinin Meclis’e mevzuat değişiklikleri yapılması ve
deklarasyonlar kabul edilmesi için 10 teklif sundu.
Gerçek milli sorumluluk taşıyan kararlar olduğunu
iddia eden ırkçı lider, teklifleri şöyle sıraladı:
1. Bulgaristan Ulusal TV’de yayınlanan 10 dakikalık Türkçe haberlerin yayından kaldırılması;
2. Hükümetin Türkiye’nin Trakya bölgesinden göç
eden Bulgarların mal varlığının geri alınmasına yönelik politika yürütmesi;
3. 2012 yılında Kabul edilen soya dönüş sürecini
kınama deklarasyonunun reddedilmesi;
4. Osmanlı İmparatorluğu’nun Bulgarlara sözde
soykırım uygulamasının tanınması;
5. İlaçların ve ders kitaplarının vergilendirilmemesi;
6. Düz oranlı verginin kaldırılması;
7. Enerji dağıtım şirketleriyle yapılan anlaşmaların
iptal edilmesi;
8. Altın madenlerini işletme imtiyaz anlaşmalarının iptal edilmesi;
9. 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren asgari
emekli maaşın 500 leva olmasıyla ilgili Bütçe Kanunu ve Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili
mevzuatta yapılan değişikliklerin iptal edilmesi;
10. İş Kanunu’nda asgari ücretin Avrupa Birliği’nde
ortalama ücrete endekslenmesine yönelik değişiklik
yapılması.
Siderov, “Eğer bu teklifler kabul edilmezse, bu
Meclisin ve oluşumuna ilişkin hoşuna gitmeyecek
sonuçlar çıkartacağız ve bu Meclis’te yer alıp almama konusunda bir karar alacağız” dedi. Erken
seçimlerin çözüm olup olmaması sorusuna Siderov,
Meclisin kendi tarafından feshedilemez durumda
olduğu için ilk önce hükümetin istifa etmesi gerektiğini söyledi. Bu tekliflerin Ataka partisinin yıllarca
prensip olarak izlediği politika olduğunu ifade etti.
Bugün Vasil Levski anısına düzenlenen yürüyüşte
provokasyonlar yaşanmaması için önlemler alındığını, fakat çeşitli grupların birbiriyle çatışmaya girmemesi için emniyet güçleri izin verirlerse, sorumluluğunu İçişleri Bakanlığı’nın üstlenmesi gerektiğini
dile getirdi.
Siderov’un ifadesine göre İçişleri Bakanı Ataka
partisinin mensubu olmalı, çünkü ancak o zaman
Bulgaristan’da sokaklarda güvenlik ve düzen sağlanmış olacak.
Siderov, Ataka Meclis Grubu’nun Başmüftülüğün
vakıf mallarının geri iade edilmesi taleplerine karşı çözüm bulunacağı Dinler Kanunu’nda değişiklik
yapılması teklifi de sunduğunu bildirdi.
Kırcaali Haber
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Ardino heyeti, Balkanlılar Kültür Merkezini ziyaret etti
Belediye Başkanı Resmi
Murat’ın başkanlığında
Ardino’dan (Eğridere) bir
heyet İstanbul Kartal’da
yeni açılan Balkanlılar
Kültür Merkezi’ni ziyaret
etti. Heyeti Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz,
Kartal Balkanlılar Kültür
ve Dayanışma Derneği
Başkanı Olcay Özgün ve
Hallarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıfat Yağcı, Ardino
Onursal Vatandaşı Reşat
Aydın karşıladılar.
Olcay Özgün konukları
selamlamasında, “Sizleri
burada görmek bizim için
şeref ve memnuniyettir.
Sizinle birkaç yıldan beri
ilişkilerimiz sürüyor, iki
kardeş belediye başkanlarının iyi işbirliği sayesinde çok sıcak bir dostluk
köprüsü kuruldu” dedi.
Kartal Belediye Başkanı
Altınok Öz’ün Balkanlılar

Kültür Merkezinin kurulmasına büyük katkısı olduğunu vurgulayan
dernek Başkanı, “Sayın
Öz Nevşehirli, fakat biz
kendilerini bir Balkanlı
olarak, yani bizden biri

olarak hissediyoruz” diye
ifade etti.
Sayın Altınok Öz, Kartal Belediye yönetiminin
Bulgaristan, Sırbistan,
Bosna-Hersek, Romanya,
Azerbaycan ve Kıbrıs’ta

birçok şehirlerle dostluk
ilişkileri yürüttüğünü belirtti.
Belediye Başkanı, “Tüm
anne ve babalar çocuklarını seviyor, fakat her zaman diğerlerinin önüne

Anadil’de propaganda ve ikamet şartı değiştirilmedi
Bulgaristan parlamentosundaki siyasi
partiler, seçim kanununda yapılması öngörülen değişiklikler
konusunda uzlaşı
sağlayamadı. Böylece değişikliklerin ana
amacı olan uzmanlardan oluşan bir seçim
komisyonu oluşturma
fikri hayata geçirilemedi.
Seçim yasasının tekrar düzenlenmesi fikrini parlamentoya getiren iktidardaki Bulgar
Sosyalist Partisi milletvekili ve seçim kanununda değişiklikler
yapılması için kurulan
geçici komisyonun
başkanı Maya Manolova, "Avrupa Konseyi ile Avrupa Parlamentosu arasındaki
anayasal konulardaki
en büyük danışma
organı olan Venedik
Komisyonu'nun tavsiyeleri doğrultusunda
Avrupa ülkelerindeki
gibi bir profesyonel
kurum oluşturmak istiyorduk ancak bu teklifimiz diğer partilerde
şüphe doğurdu" dedi.
Seçim kanununda
değişiklikler yapılması için kurulan parlamentoya bağlı geçici
komisyon, Merkez

Seçim Komisyonu'nu
(MSK) üyelerinin mecliste grubu bulunan siyasi partiler tarafından
önerilmesine karar
verdi.
Mecliste grubu bulunmayan ancak Avrupa

Parlamentosu'na (AP)
milletvekili göndermiş
partiler de MSK için
üye teklifinde bulunabilecek. Parlamento tarafından seçilen
MSK üyeleri cumhurbaşkanı kararnamesi
ile göreve başlayacak.
Türkler açısından
önemli olan iki konu
değiştirilmedi

Seçim Kanunu'nda
yapılması öngörülen
değişikliklerin arasında bulunan ve ülkedeki Türkler açısından
önemli olan iki konu
değiştirilemedi.
Üyelerinin çoğunlu-

ğunu Türklerin oluşturduğu ve hükümeti
destekleyen Hak ve
Özgürlükler Hareketi Partisi'nin (HÖH)
seçim propagandası döneminde, siyasi partiler tarafından
düzenlenen miting ve
toplantılarda ülkenin
resmi dilinden farklı
bir dilde propaganda
yasağının kaldırılması

teklifi kabul görmedi.
Aynı şekilde HÖH'ün
teklifi olan yurt dışında
yaşayan vatandaşların oy kullanabilmek
için seçim gününden
geriye dönük olarak altı ay boyunca

Bulgaristan'da ikamet
etme şartının kaldırılması önerisi diğer
partiler tarafından kabul görmedi.
İkamet
şar tı,
Türkiye'de yaşayan
ve çifte vatandaşlığa sahip yüzbinlerce
Bulgaristan Türkünün
Bulgaristan'a gelerek
oy kullanmasını engelliyor.
Anadolu Ajansı

geçen biri oluyor. Resmi
Murat, candan yürekten
sevdiğimiz kardeş belediye başkanlarından biridir”
dedi
S e l a m l a m a ko n u ş masında Resmi Murat,
Tür kiye’deki göçmen
derneklerinin sayesinde
Balkan göçmenlerinin
çeşitli kültürel ve sosyal
faaliyetlere katılma şansı
olduğunu kaydetti. Tüm
Bulgaristan göçmenleri
adına Sayın Murat, kardeş Kartal Belediye Başkanı ve dernek yönetimini
kültür merkezinden dolayı tebrik ederek, “Bu bina
farklı Balkan ülkelerinden
gelen kişilerin hizmetine
açılmıştır. Onlara burada
bir araya gelip ilgilendiği
konu ve sorunlarla ilgili

fikir alışverişinde bulunabilirler. Geldikleri ülkeler
ve kökenlerinden bahsedebilirler” dedi.
Üç katlı binayı gezen
Ardino heyeti çağdaş donanımına hayran kaldı.
Yakın zamanda burada
Bulgarca, Sırpça ve bilgisayar kursları düzenlenecek. Bununla birlikte Balkan göçmenleri için kültür
gösterileri ve başka faaliyetlerin de düzenlenmesi
öngörülüyor. Bununla İstanbul Kartal’da yaşayan
Balkan göçmenlerinin
buraya taşıdıkları Balkan
kültürünün korunması
amaçlanıyor.
Şu anda Balkanlılar
Derneği’nin 600’ün üzerinde üyesi bulunuyor.
Güner ŞÜKRÜ

Başmüftülük, Yüksek
İslam Enstitüsüne
yapılan saldırıyı kınadı
Başmüftülükten yapılan açıklamada, Sofya’daki
Yüksek İslam Enstitüsünün bahçe duvarlarına
yabancı düşmanlığını ifade eden gamalı haçlar

çizilmesini şiddetle kınadıkları bildirdi. 15 Şubat
2014 tarihinde saat 23.40’da bir araçtan inen
kimliği belirsiz başı kukuletalı iki genç eğitim kurumunun duvarlarına yazılar yazıp, gamalı haçlar
çiziyorlar. Yüce Allah’a yönelik küfür, aşağılama
ve hakaret içeren yazılar ülkedeki Müslümanları
derinden üzüyor.
Bu durumdan rahatsız olan Yüksek İslam Enstitüsü öğrencileri olayla ilgili korkularını gizlemeyip daha kötü olaylara yol açılmasından endişe
duyduklarını belirtiliyorlar.
Başmüftülükten, “Din Müslümanın hayatında
en samimi bir şeydir ve bu olay Yüce Allah’ı incitiyor” deniliyor.
Olayı araştıran polisin suç eylemini tespit ettiği ve davada delil olarak kullanılacak yüksek
okulun gözetim kameralarında kayıtlı görüntüleri
aldığı bildiriliyor.
Açıklamada şu ifadeler kullanılıyor: “Başmüftülük kurumu son aylarda yaşanan demokrasiye
aykırı olaylardan derin endişe duymakta, çünkü
bu durumun toplumdaki barış ve hoşgörüyü tehdit ettiği açıkça görülüyor. Müslüman toplumunun, ibadet yerlerinin ve kurumlarının istismar
edilip, itibarının düşürülmesine yönelik bulunulan
herhangi bir teşebbüsü ayıplıyoruz”.
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Başmüftü Mustafa Hacı, Diyanet
İşleri Başkanı Görmez ile görüştü
Dost, komşu ve kardeş
Bulgaristan'ın başmüftüsünü ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile
getiren Görmez, Bulgaristan Başmüftülüğü ile
Diyanet İşleri Başkanlığı
arasındaki ilişkilerin birçok ülkeye örnek nitelikte
olduğunu belirtti.
Bulgaristan Başmüftülüğünün aynı zamanda
Bulgaristan'ın iç huzurunun da teminatı olduğunu
ifade eden Görmez, "Orada yaptığınız hizmetler
sadece Müslümanlara yönelik bir hizmet değil, aynı
zamanda Bulgaristan'da
farklı dinlere mensup
olan bütün insanların da
barışını sağlayan, farklı
inançları, farklı toplulukları birleştiren çok kapsamlı
bir bakış açınız olduğunu
biliyor, takip ediyorum"
diye konuştu.
İki ülke, iki diyanet
arasındaki ilişkilerin sadece Bulgaristan'daki
Müslümanlar için değil,
Balkanlar'daki tüm Müslümanlar için önemli olduğunu vurgulayan Görmez,
yeni bir sürece girildiğini
söyledi. Görmez, artık AB
üyesi olan Bulgaristan'da
yeni süreçte yapılan çalışmaların son derece
önemli olacağını da belirtti .
-"Muradiye Camisi'nin
saldırıya uğraması bizi
son derece üzdü"
Son dönemde yaşanan
bir üzüntüyü de paylaşan
Diyanet İşleri Başkanı
Görmez, şöyle konuştu:
"Bu ay içinde Filibe'de
M uradiye Camisi'nin
doğrusu saldırıya uğramış olması bizi son
derece üzdü. Çünkü biz
biliyoruz ki sizin bütün
çalışmalarınız barış eksenli, toplumun bütün
kesimlerini birleştiren bir
çalışma. Bulgaristan'da
caminin varlığı 10 -20
sene önceye dayanmıyor,
Bulgaristan'da camilerin
varlığı 4-5 asır öncesine
dayanıyor. 4-5 asır camiyi, kiliseyi birlikte barış
içinde yaşatmış bir toplulukta İslam mabedine
yapılan bu saldırı doğrusu bizi son derece üzdü.
Bugün sizlerle görüşmelerimizde, hiç beklemediğimiz bu olaylar neden
meydana geldi doğrusu
öğrenmek istiyorum. İnşallah geçici ve bireysel
bir yanlışlıktır. Bir an önce
bu tür yanlışlıkların ortadan kalkması en büyük
temennimizdir. Çünkü

mabede saldırı, o mabedin içinde ibadet eden, o
mabedin kaynağına iman
eden bütün topluluğun
kutsal değerlerine karşı
bir saldırıdır. Küçümsenecek bir olay değildir. İnşallah bir defaya mahsus
yapılan bir yanlışlık olur
asla Bulgaristan'daki iç
barışı, huzuru zedelemez
diye umut ediyorum."
-Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş
Bulgaristan Başmüftüsü
Hacı Mustafa Aliş ise Diyanet İşleri Başkanlığında bulunmaktan duyduğu
memnuniyeti ifade etti.
Bulgaristan'daki hizmetlerinin Türkiye ve Diyanet
İşleri Başkanlığının yardımıyla ayakta kaldığını
belirten Aliş, "Türkiye'de
din anlayışı neyse Bulgaristan Müslümanlarında
da din anlayışının aynı
olması dolayısıyla tüm
dini meselelerimizi Türkiye diyanetiyle beraber
yürütmeye çalışıyoruz"
dedi.
Bu beraberliğin neticelerinin ortada olduğunu
bildiren Aliş, şunları söyledi:
"Filibe'deki son olaylar
bizi de çok rahatsız etti.
Bununla birlikte birkaç
aydan beriTürkiye'de cereyan eden bazı olaylar
biz dışarıdan baktığımızda, izlediğimizde biz
de bunlardan rahatsız
oluyoruz. Gerek Balkanlarda gerekse tüm dünyada Müslümanlar bunu
görünce rahatsız oluyor.
Çünkü biz Müslüman
olarak, Türk olarak Türkiyemizi güçlü görmek istiyoruz, güçlü kalmasını
istiyoruz. Türkiye güçlü
olunca biz hizmetlerimizi
çok daha rahat sürdürebiliyoruz. İnanıyoruz ki

bu süreçte bütün bu bizi
rahatsız eden olaylar tarihte kalmış olur. Bu konuda bize de herhangi bir
vazife düşüyorsa, biz de
duamızla, ibadetimizle,
başka bir görev de düşerse bunu yerine getirmeye
hazırız."
-"Bunu ilk günden hep
yüksek sesle ifade etmeye çalıştık"
Başmüftü Aliş'in sözleri üzerine Diyanet İşleri Başkanı Görmez,
Türkiye'de son aylardaki
tartışmaların, umudunu
Türkiye'ye bağlayan mazlum toplumları sevindirmediğini ifade etti.
Son haftalarda Balkan-

lardan, Türk cumhuriyetlerinden hatta Afrika'nın
çok uzaklarından diyanet
işleri başkanlarının kendisini arayarak üzüntülerini
ifade ettiği bilgisini paylaşan Görmez, şunları
kaydetti:
"Türkiye'deki birliğin,
beraberliğin, ahengin
kendileri için de hayata
tutunmak bakımından
büyük bir umut olduğunu
ifade ediyorlar. Bizim de
şahsen en büyük üzüntümüz, tabii ki işin siyasi ve
hukuki yönü bir tarafa dini
yönü üzerinde durduğumuzda, bu tür tartışmalar
İslam dünyasında bilhas-

Türkiye-Bulgaristan
Ekonomik İlişkileri
Bulgaristan'daki Türk ve yerli işadamları arasındaki işbirliğini desteklemek amacıyla kurulan Türk-Bulgar Sanayi Ve Ticaret Odası'nın
(TBSTO) 6. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı başkent Sofya'da yapıldı. Toplantıda,
TBSTO'nun daha önce iki dönem başkanlığını
yürüten Zeki Bayram yeniden bu göreve seçildi.
Bayram, burada yaptığı konuşmada, 2004 yılında Türkiye'nin desteğiyle kurulan TBSTO'nun
bu yıl 10. yaşını kutlayacağını belirterek, faaliyetlerine ülkedeki sivil toplum örgütlerini ve
başka kuruluşları da dahil ederek daha aktif
çalışacaklarını söyledi.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe de konuşmasında, merkezi Sofya'da bulunan ancak Kırcaali, Burgaz, Eski Zağara, Hasköy ve İstanbul'da şubeleri bulunan TBSTO'nun
önemli bir misyona sahip olduğunu vurguladı.
Büyükelçi Gökçe, "Bulgaristan ve Türkiye,
sadece NATO ve Avrupa Birliği kapsamındaki
ilişkileri ile kalmıyor. Biz aynı zamanda komşuyuz, dostuz, yakınız, akrabalık bağlarımız da
var" diye konuştu.
AA

sa yapılan tartışmalar,
benzer tartışmalar gençlerde din algısının yara
almasına vesile oluyor,
Müslümanlık algısı, dindarlık algısı yara alıyor.
Bu son derece yanlış
ve tehlikeli bir şey bence. Bütün tartışmalarda,
özellikle tartışmaların
içinde dini mübini İslam
varsa, dindarlık varsa,
din adına yapılan sözler,
açıklamalar varsa dinin
bundan zarar görmemesi için gençlerdeki din algısının, toplumdaki Müslümanlık algısının zarar
görmemesi için herkesin
daha hassas olması gerekiyor. Biz Diyanet İşleri
Başkanlığı olarak bunu ilk
günden itibaren hep yüksek sesle ifade etmeye
çalıştık."
Türkiye'de meydana gelen bir hadisenin sadece
ülke içinde kalmadığını
belirten Görmez, şöyle

devam etti:
"Sizin de ifade ettiğiniz
gibi, burada yapılan bir
tartışma Bulgaristan'daki,
Balkanlardaki, Türk cumh u r i yet l e r i n d e h a t t a
Afrika'daki bütün Müslümanları etkiliyor. Pek çok
Müslüman bundan olumsuz yönde etkileniyor.
Türkiye'deki birliğin, beraberliğin, ahengin kendilerinin geleceği açısından
da çok önemli olduğunu,
bu sebeple büyük bir
kaygıyla izlediklerini son
haftalarda hemen hemen
pek çok ülkenin diyanet
işleri başkanı bizzat arayarak sizin bu düşüncelerinizi, endişelerini benimle paylaştılar. Ben de bu
endişeleri hem yetkililerle
hem de toplumla paylaşmaya çalışıyorum."
Görüşme daha sonra basına kapalı devam
etti.
Anadolu Ajansı

Anayasa Mahkemesi'nden
Önemli Karar
Bulgaristan Anayasa
Mahkemesi, parlamentonun daha önce aldığı
yabancılara toprak satışı
yasağının uzatılması kararını anayasaya aykırı
buldu.
Anayasa Mahkemesi
hakimleri, yasağın uzatılmasının anayasaya aykırı
olduğuna, aynı zamanda Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik
anlaşması ile çeliştiğine
karar verdi.

toprak satın alabilecek.
AB vatandaşı olmayanlar
ise Bulgaristan'da kayıtlı
şirketler aracılığıyla toprak alabilecek.
Irkçı ve aşırı milliyetçi
ATAKA Partisi'nin sunduğu yabancılara toprak
satış yasağının uzatılması teklifi, geçen yıl 240
sandalyeli parlamentoda
171 milletvekilinin oyu ile
kabul edilmişti.
22 Ekim tarihinde parlamento tarafından yaban-

Anayasa Mahkemesi'nin
bu kararıyla 1 Oc ak
2007'de Bulgaristan AB'ye
üye olduğunda devreye
giren ve yedi yıl boyunca
geçerli kalan yabancılara
arazi satış yasağı, 1 Ocak
2014 tarihi itibarıyla kalkmış oldu. Mevcut yasalara göre, AB vatandaşları
Bulgaristan'da herhangi
bir engelle karşılaşmadan

cı vatandaşlara ülkede
arazi satışını yasaklayan
yasanın 1 Ocak 2020'ye
kadar uzatılmasının ardından Bulgar Sosyalist
Partisi (BSP) ile Hak ve
Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) milletvekilleri
Anayasa Mahkemesi'ne
başvurarak kararın iptal
edilmesini istemişlerdi.
Anadolu Ajansı
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Nilüfer BAL-GÖÇ’ü baş tacı etti
Nilüfer Belediyesi, kendisine ait olan bir binayı 25
yıllık süreyle BAL-GÖÇ
Kültür ve Dayanışma
Derneği’nin kullanımına
tahsis etti. Kurucu Başkan Mümin Gençoğlu’nun
21’inci ölüm yıldönümünde alınan kararla BALGÖÇ Genel Merkezi
Nilüfer’e taşınacak.
Nilüfer Belediye Meclisi tarihi bir karara imza
attı. Şubat ayı Belediye
Meclisi toplantısında,
Belediye’ye ait olan Karaman Mahallesi’ndeki
bir binanın 25 yıl süreyle
BAL-GÖÇ’e tahsis edilmesi oy birliğiyle kabul
edildi. Meclis BAL-GÖÇ
ile konuya ilişkin protokol
yapılması için de Nilüfer
Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e de tam yetki
verdi.
Kararla
birlikte
Yıldırım’da eskiyen bir
binada çalışmalarını yürüten BAL-GÖÇ Genel
Merkezi Nilüfer’e taşınacak. Belediye Meclisi’nde
konuşan Nilüfer Belediye
Başkanı Mustafa Bozbey, alınan karardan büyük mutluluk duyduğunu
söyledi. BAL-GÖÇ yöne-

timinin Büyükşehir ve diğer ilçe belediyelerinden
bina talebinde bulunmasına karşın olumlu yanıt
alamadıklarını hatırlatan
Bozbey, “Nilüfer Belediyesi olarak bu konuda destek sağlamaktan
mutluluk duyuyoruz” diye
konuştu.
Bozbey, BAL-GÖÇ’ün
haklarını sonuna kadar
koruyacaklarını kaydetti.
Başkan Bozbey’in konuş-

ması Meclis toplantısına
katılan BAL-GÖÇ yönetici ve üyeleri tarafından
alkışlarla karşılandı.
BAL-GÖÇ Genel Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özkan
da Meclis üyelerinden izin
alarak kısa bir teşekkür
konuşması yaptı. Derneğin 1985 yılında Merhum
Mümin Gençoğlu’nun katkılarıyla kurulduğunu hatırlatan Özkan, şu anda
dokuz şubelerinin bulun-

duğunu söyledi. Kısa adı
B.G.F. olan Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci
Dernekleri Federasyonun
merkezinin de burası olacağını (B.G.F.’in, Bursa
BAL-GÖÇ, İzmir BALGÖÇ, Yalova BAL-GÖÇ,
Kocaeli BAL-TÜRK, İstanbul/Kartal BALKANLILAR Dernekleri’inden
oluştuğunu da belirtti).
Türkiye’nin birliği ve bütünlüğüne sahip çıktıkları-

Momçilgrad Belediyesi, 2014 Turizmi
Geliştirme Programı’nı tanıttı
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediyesi, Trak Tapınağı bulunan Harmankaya adlı yerde arkeolojik kazılar ve bilimsel
araştırmalar yapılmasını
planlıyor. Bu faaliyet belediyenin 2014 Turizmi
Geliştirme Programı’nda
öngörülüyor. Eşi benzeri
olmayan bu tapınak yeri
gittikçe turistler arasında
ününü arttırmakta, fakat
geniş kitleler tarafından
ne yazık ki bilinmiyor.
Belediyeciler, Harman
Kaya’nın yeni yeni potansiyelini gerçekleştirmeye başlayıp turist
akınına uğrayacağına
kanaat getiriyor. Şimdiye kadar, tarihsel anıt
sistematik arkeolojik ve
jeofizik yöntemler kullanılarak çalışılmamıştır.
Harmankaya Tepesi’nin
yamacında büyük bir
Trak kentinin kalıntıları
görülüyor. Bilim adamları, bulunan seramik
eserlerin Milattan Önce
VI.- I. yüzyıl arasındaki
döneme ait olduğunu
söylüyor. Kült yere yakın
çaya bakan yamaçtaki

doğal kayaya oyulmuş
bir mezar bulunuyor.
2014 belediye bütçesinde Tatul köyü yakınındaki Orfeyus Tapınağı’nda
yeni arkeolojik araştırmalar yapılması için kaynaklar ayrılması öngörülüyor. Büyük taş kütlesinde en son 2008 yılında
kazılar yapılmıştır. O
zaman FAR Programınca Orfeyus’un TapınağıTatul Projesi çerçevesinde 50 bin leva sağlanmıştır. Belediye yönetimi
yeni bulgular sayesinde
bölgeyi ziyaret edenlerin
sayısının kat kat artma-

sını ümit ediyor.
Bu yıl gerçekleştirilen Bulgaristan’ın Harikaları kampanyasında
Orfeyus’un Tapnağı ülkenin ilk 20 tarihi ve kültürel yerleri arasında yerini aldı. Bunun için 2011
yılında o zamanki Kültür
Bakanı Vejdi Raşidov tarafından 1 milyonluk çek
verildi, fakat belediyenin
bir projesi kapsamında
Orfeyus’un Tapınağı’nın
üzerine şato şeklinde
özel bir yapı kurulması
için kaynaklar bir türlü
sağlanamadı.
Turizmin Gelişimi Prog-

ramında Kedikçal adlı
yerde dinlenme parkı
kurulması öngörülüyor.
Raven köyünde bulunan
Doğal Parkı’nda 500-600
yıllık meşe ağaçları, koruma altında olan çeşitli
kuş türleri, çeşitli şifalı
otlar ve nadir rastlanan
güzel bitkiler bulunuyor.
Merkez, bölgedeki tarihi ve turistik yerleri grup
halinde veya bireysel olarak ziyaret etmek isteyen
turistleri yönlendirecek.
Belediye, çevre örgütleri ve Çevre ve Su
Bakanlığı ile ortak hareket ederek Dambalı
Tepesi’nin koruma altına
alınmasını düşünüyorlar.
Her yıl Hıdrellez gününden önceki gece binlerce
Hıristiyan ve Müslüman
Dambalı Tepesi'ne çıkarak burada akan suda
şifa arıyor.
Önümüzdeki aylarda
Momçilgrad kasabasında yerli ve yabancı tur
operatörlerle görüşme
düzenlenmesi planlanıyor. Bununla Momçilgrad
İlçesi’nin tarihi ve kültürel mirasının tanıtılması
amaçlanıyor.

nı belirten Yüksel Özkan,
hiç kimseyi ötekileştirmediklerini vurguladı. Yüksel
Özkan “Bizler Nilüfer’e
katkı sağlayacağız. Anadolu Yörük kültürünüzü
iyi bir mekanda sergileyeceğiz” diyerek Başkan
Bozbey’e verdiği destekten dolayı defalarca teşekkür etti.
Yüksel Özkan, yılardır
mekan sıkıntısı çeken
BAL-GÖÇ Görükle Şubesine de 6 ay önce Nilüfer Belediye Başkanı
Sayın Mustafa Bozbey’in
1350 m2 lik bir alan tahsisi ettiğini belirterek bunun içinde Görükle Göçmen Konutları sakinleri
ve tüm göçmen camiası
adına şükranlarını sundu. İçine bir idare binası
ve bir lokali olacak tesisin
yakında hizmete açılacak
olmasının ayrı bir mutlu-

luk olduğunu söyleyen
Genel Başkan Doç. Dr.
Yüksel Özkan, “bu tesisiler tüm Nilüferlilerindir,
hepinizi bekliyoruz” derken Nilüfer’e zenginlik katacaklarını söyledi..
Yüksel Özkan konuşmasının sonunda, “ Nilüfer
için tatlı yiyelim tatlı konuşalım, toplantı sonunda hepinizi ikramımıza
bekliyoruz” diyerek tüm
Belediye Meclis Üyelerine de karar için teşekkür
etti.
Toplantı sonrası çıkış
salonunda BAL- GÖÇ
Yöneticileri başta Nilüfer
Belediye Başkanı Sayın
Mustafa Bozbey ve çalışma arkadaşlarına baklava ikramında bulundular.
Bu tarihi olay çektirilen
fotoğraflar ile ölümsüzleştirildi.
Kırcaali Haber

Kayıt ücretleri yüzde 22
oranında düşürülecek
Hükümet-İş Dünyası konulu ulusal forumda,
Ekonomik Gelişimden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Daniyela Bobeva, hükümetin önceliklerinden
birinin iş dünyası için idari ağırlığın azaltılması
olduğunu kaydetti. Bobeva, önümüzdeki aylarda
Kayıt Kurumu’nun yeni fiyat tarifesinin uygulamaya
gireceğini ve bunun üzerine Ticaret Sicili üzerine
sunulan hizmetlerin fiyatlarının yüzde 22 oranında
düşürüleceğini belirtti. Bununla tasarruf edilecek
4 milyon leva ile devlet bütçesine değil de, iş dünyasına önemli ölçüde destek sağlanacağına dikkat
çekti.
Yeni Kamu Siparişleri Yasası’nın kabul edilmesini sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Başbakan
Yardımcısı, kamu ihalelerinin gerçekleştirilmesi
prosedürlerinde kolaylık sağlanarak daha fazla küçük şirketlerin katılmasının amaçlandığını belirtti.
Bobeva, hükümetin yarınki oturumunda inşaat
sektörüyle ilgili emirnameler görüşüleceğini açıkladı.

Deveci Şirketi’nden Ardino
çocuklarına bağış
Ardino (Eğridere) Slıntse Anaokuluna 30 minderli karyola ve 4 masa bağışı yapıldı.
Hayırsever davranış Cebel (Şeyh Cuma) “Deveci” Şirketi’nin mali desteği sayesinde gerçekleştirildi.
Tüm anaokul personeli ve kendi adına teşekkür
eden Slıntse Anaokulu Müdürü Dimitrina Aleksandrova, “Ardino çocuklarını düşünen cömert
ve geniş yürekli insanların gittikçe fazlalaştığını
görmek beni sevindiriyor, çünkü ilçenin ve ülkenin
geleceği çocuklara bağlıdır. Yeni mobilyalar çocuklar için gerçekten büyük sevinç kaynağı oldu
ve çevresindeki güzellikleri görebilmeleri açısından estetik duygularının geliştirilmesini sağlıyor”
diye konuştu.
1-7 yaş arası toplam 120 çocuğun gittiği Slıntse
Anaokulunda 6 çocuk grubu mevcut.

05 Mart 2014

HABERLER

Kırcaali Haber 7

Bakan Davutoğlu, Bulgaristan’daki temaslarını değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu, Bulgaristan
ziyaretinin ilk gününün ardından Türkiye'nin Sofya
Büyükelçisi rezidansında
gazetecilerle düzenlediği
sohbet toplantısında, Bulgaristan Dışişleri Bakanı
Kristiyan Vigenin, Başbakan Plamen Oreşarski,
Parlamento Başkanı Mihail Mikov, Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev ve
Bulgaristan Müslümanları
Başmüftüsü Mustafa Aliş
Haci ile görüşmelerini anlattı.
Bulgaristan programının
"yoğun olduğunu" belirten Davutoğlu, Türkçedeki "komşu" sözcüğünün,
özellikle Bulgaristan'la
ilgili "komşi" şeklinde telaffuz edilmesi sonucu
özel bir anlam nüansına
kavuşturulduğunu kaydetti. Davutoğlu, "Çok
komşu ülkemiz var ama
'komşi' dediğimiz bir tek
Bulgaristan var. Bu, ortak bir geçmişe ve yoğun
ilişkilere işaret eder" diye
konuştu.
Kısa bir dönemde Bulgaristan ile Türkiye arasında
ivme sağlayan yoğun ziyaretler gerçekleştiğini ifade eden Davutoğlu, enerji
ve ulaştırma bakanlarının
görüştüğünü, ortak komisyon toplantısı yapıldığını,
sınır komisyonu toplantısı
gerçekleştiğini, yakında
içişleri bakanlarının da
bir araya geleceklerini
vurguladı.
İkili ilişkilerde Bulgarista-

nın başlıca politikacılarının
"stratejik vizyon paylaştıklarını" belirten Davutoğlu,
Türkiye ve Bulgaristan'da
beklenen seçimlerin ardından başbakanlar eşbaşkanlığında bir toplantı
yapılacağını bildirdi.
Sıkıntılı konular
Temaslarında ilişkilerinde "sıkıntılı" olarak nitelendirilebilecek konulara
da değindiklerini belirten
Davutoğlu, Türkiye'nin
Bulgaristan'da yaşayan
soydaşların sorunlarına
gösterdiği duyarlılığı dile
getirdi. Davutoğlu, şöyle
konuştu:
"Filibe'de camiye (Muradiye Camisi) yapılan
saldırı konusunu, Varna
Belediyesinin girişimleri
ile (123 yerleşim yerinin

Türkçe) isimlerinin değiştirilmesi çabaları, Türkçe
eğitim meseleleri, tüm
bunları çok açık bir şekilde dile getirdik. Şunu
da gördüm, (Filibe'deki)
Muradiye Camisine yapılan saldırı konusunda
(Bulgaristan'daki makamlar) ortak bir dil kullanıyorlar, hepsi kınıyorlar. Cumhurbaşkanı (Plevneliev)
çok açık ve net bir dille
kınadı. Plevneliev geçen
yıl iftara Başbakan Yardımcısı ile birlikte katıldı.
Aynı perspektiften bakıyoruz."
Müslümanlara ait vakıf
mallarının iadesi
Dışişleri Bakanı Davutoğul, konuya ilişkin bir soru
üzerine, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü-

nün ülkedeki Müslüman
vakıf mallarının iadesiyle
ilgili verdiği mücadeleyi
desteklediklerini vurguladı.
Davutoğlu, "Biz, Türkiyede neredeyse bir milyar doları bulan mülk, değerli, kıymetli olan yerleri
Bulgar vakfına iade ettik"
diyerek, Bulgaristanda
da ilgili malların İslam
Vakfınaiadesini "normal
olduğunu" ifade etti. Davutoğlu, "İade edildiğinde
onlar, taşınıp Türkiye'ye
götürülecek mallar değil,
bunlar Bulgaristan'ın malı"
ifadesini kullandı.
Mahkemede vakıf mallarının iadesi konusunda
bir temyiz sürecinin sürmekte olduğunu anımsatan Davutoğlu, "Umut
ederiz ki insani haklarına

Davutoğlu'nun Filibe ziyareti
Bulgaristan’da temaslarda bulunan Dışişleri
Bakanı Ahmet Davutoğlu, Plovdiv’de (Filibe) iki
hafta önce saldırıya uğrayan Muradiye Camii’ni
ziyaret etti.
Filibe'de Sayın Davutoğlu, ilk önce Türkiye
Başkonsolosluğunda sivil toplum temsilcileriyle,
vatandaşlarla ve soydaşlarla bir araya geldi.
Daha sonra Vali Ventsislav Kaymakamov ile
bir araya gelen Davutoğlu, kültürel ve tarihi
miraslar bakımından
zengin olan Filibe'nin
Balkanlar’ın en güzel
şehri olduğunu söyledi. Davutoğlu, Filibe
ile Sofya’yı İstanbul ile
Ankara’ya benzetti. Görüşmelerde Filibe ile
Bursa arasında açılması
beklenen havayolu hattı
ele alındı.
Davutoğlu daha sonra Muradiye Camii’ne
geçerek cuma namazı

kıldı. Namaz çıkışı, 14
Şubat’ta yaklaşık 3 bin
kişilik bir grup tarafından taşlı ve molotoflu
saldırıya uğrayan Muradiye Cami binası içinde
bulunan Plovdiv Bölge

Müftülüğü'nü Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Haci ile birlikte ziyaret
etti. Müftülük yetkililerinin, saldırının ardından
oluşan hasarın görülmesi için henüz temizlik

ve tamirat yapmadıkları
görüldü.
Cami çıkışında soydaşların yoğun ilgisiyle
karşılaşan Davutoğlu,
Şumnu şehrine geçti.
Anadolu Ajansi

uygun karar verirler. Marjinal grupların baskısı ile
bu karar değişmez ama
B a ş mü f t ülü ğ ü ka r a rlı gördüm. Eğer burada
değişmezse, Bulgaristan
Başmüftüsü (Mustafa Aliş
Hacı), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dahil,
her türlü hukuki süreci deneyeceklerini söyledi. Ben
de ‘Bu sizin doğal hakkınızdır' dedim" şeklinde
konuştu.
Bulgaristan'da Türkçe
kullanımı
Bulgaristan'ın yeni seçim
kanununda Türkçe dahil,
"yabancı" dillerin yasaklanması konusunu da
değerlendiren Davutoğlu,
bu konuyla ilgili Bulgar
muhataplarının önünde
beyan ettiği görüşlerini
şöyle anlattı:
"Türkçe dediğim, buranın dili, sizin vatandaşlarınızın dili. Türkçe yabancı
dil değil. Örnek de verdim;
Türkiye'de de Kürtçe ko-

nusunda bir çok şey vardı
ama Kürtçe propaganda
serbest bırakıldı ve bu
hiç bir şekilde zarar da
vermedi. Türkiye'de bu
rahatlıkla yapılıyor. Hiç
kimseye de zarar vermedi, vatandaşların aidiyet
bilinci kuvvetlendi.
Bulgaristan'da çocuklar
Türkçe eğitim alamazsa,
nasıl kendilerini bu topraklara ait hissederler?
Buradaki soydaşlarımızın
hakları-hukukları, Türkçenin ve Türk kültürünün
buradaki mevcudiyeti,
Osmanlı mirası, bizim ortak kültürün mirası, bunlar, Bulgar ve Türk kültür
miraslarıdır. Türkiye'de
ve burada bu mirasların
korunması konularda,
benzer bir perspektife
sahibiyiz. Çok açık ve direkt konuştum ve gördüm
ki, hepsi de bu konularda
açık fikirlere sahipler."
Anadolu Ajansı

Davutoğlu: “Böyle
yakın ilişkilerde olan
çok az ülke vardır”
Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun
bugün Bulgaristan’a yaptığı ziyaretle iki ülke arasındaki bağlar güçlendiriliyor.
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Kristiyan Vigenin
ile yaptığı görüşmeden sonra Ahmet Davutoğlu,
“Çok az ülkeler Bulgaristan ve Türkiye arasındaki
yakın ilişkilere sahip" dedi.
Vigenin de kendi tarafından AB üyesi ülke olarak
Türkiye’yi AB üyeliği konusunda yürüttüğü müzakerelere yardımcı olduğunu belirtti.
Daha önce planlanan ziyaret, iki ülke arasında
gergin ilişkilerin olduğu spekülasyonlarını doğurdu
ve Bakanlar Kurulu binası önünde protesto düzenleyen ırkçı Ataka partisinin verdiği karşı tepkilerle
sürüyor.
Davutoğlu ve Vigenin, ortak bir sınır merkezi
kurulması, kültür merkezleri ve doğal gaz enterkonektör bağlantısı kurulması için anlaşmalar imzalanması gibi birçok ortak girişimler yapılacağını açıkladılar. Türk diplomatın belirttiğine göre iki
ülke arasındaki işbirliğinde enerji, ulaşım, ticaret,
yatırım, turizm ve tarım alanında geliştirebilir potansiyel mevcut.
Davutoğlu, 14 Şubatta Filibe’de Cuma Camii’ye
yapılan saldırının Türkiye’de büyük üzüntü yaşanmasına yol açtığını ifade ederek, yetkili makamlara
aldıkları önlemler için teşekkür etti.
Bulgaristan ile Türkiye arasındaki karayolu taşıma krizi geçen hafta Türkiye’nin 2014 yılında şu
anda Bulgaristan tarafından çıkartılan transit geçiş
için 15 bin taşıma belgesinin 125 bine çıkmasını
ısrar etmesi üzere gerilimin artmasına sebep oldu.
Fakat sonuçta iki ülke uluslararası yolcu ve yük
taşımacılığı anlaşması imzalanması konusunda
anlaştılar ve gerilim azaldı.
Vigenin’in belirttiğine göre bazı sıkıntılara rağmen büyük ölçüde yük taşımacılığıyla ilgili sorun
çözülmüştür.
Ahmet Davutoğlu ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev ve Başbakan Plamen
Oreşarski ile de görüşmeler gerçekleşti.
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Kırcaali’den Gümülcine’ye hoşgörü gezisi
Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis, Kırcaali Hıristiyan Cemaati Başkanı Peder Petır Garena ve Kırcaali
Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet Gümülcine’ye hoşgörü
ziyaretinde bulundular.
Hasan Azis’in başkanlığındaki heyet ilk önce Gümülcine
S.Müftüsü İbrahim Şerif’i makamında ziyaret etti. İbrahim
Şerif yaptığı konuşmasında
ziyaretten memnuniyet duyduğunu ve artık Balkanlar’ın
kan ve gözyaşı getirmemesi
gerektiğini belirtti.
Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis ise Kırcaali’nin Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasında örnek bir hoşgörü kenti
olduğunu; dostça, kardeşçe
huzur içinde yaşadıklarını söyledi. Azis, “Bugün Gümülcine
ve İskeçe’ye çok kısa bir hoşgörü gezisi düzenledik.
Buradaki cami ve kiliseleri
ziyaret edeceğiz. Amacımız

insanlar arasında hoşgörü ve
dostluk ortamını geliştirmektir”

görüşlerine yer verdi.
Kırcaali kilisesi pederi Gare-

na ise önemli olanın insan olduğunu ve hoşgörü ortamının

Dr. İbrahim Yalımov’un yeni kitabı çıktı
Etnik ve ulusal kimliğin
mahiyeti, çeşitli türleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
azınlık topluluklarının gelecek vizyonu ile yakından
ilintilidir.
Bu tür incelemelerle "Etnik
toplulukların geleceği nedir?", "Onlar kendi kimliklerini geliştirmek için ne yap-

malı?" gibi soruların cevabı
bulunabilir.
S o f ya Yü k s e k İ s l a m
Enstitüsü’nün yeni bastığı
Dr. Yalımov’un “Bulgaristan
Türklerinin Etnik, Kültürel ve
Dini Kimliği” isimli kitabında
Bulgaristan’daki Türk topluluğunun etnik, kültürel ve
dini kimliğinin oluşması ve

SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

sabitleşmesine dair bir inceleme sunuluyor. Bu süreçte
eğitim ve edebiyatın büyük

rolü üzerinde duruluyor. Bulgaristan Türklerinin kimliği
açısından gelecekte tehlike

her yerde var olması gerektiğini belirtti.
Kırcaali heyeti daha sonra
Gümülcine’nin en eski kilisesini gezdi ve Peder Garena
burada mum yakarak dua etti.
Heyet daha sonra halen Kilise
Müzesi olarak faaliyet gösteren
Gazi Evrenos Bey İmareti'ni
gezdi. Peder Garena İmaret'e
hayran kaldığını vurguladı.
Şehir meydanı ve Yeni Cami
ziyaretinden sonra Gümülcine
Türk Gençler Birliği bahçesinde kısa bir mola veren heyeti burada SIRIZA milletvekili
Ayhan Karayusuf, Gümülcine
Türk Gençler Birliği Başkanı
Koray Hasan ve Eyalet Bşk.
Yrd. Ercan Hüseyin karşıladı.
Devamında Koray Hasan tarafından konuklara ebru tablo
hediye edildi.
Heyetin gezisi Gümülcine
S.Müftüsü İbrahim Şerif’in konuklara verdiği yemekle son
buldu.
İbrahim BALTALI

oluşturacak temel meseleler
özetleniyor.
Bu şekilde formüle edilen
meselenin disiplinler arası bir karaktere sahip olduğu
ve tarih, sosyoloji,
kültür ve başka uzmanların katılımıyla
kapsamlı derin bir
araştırmanın başarılı olacağı belirtiliyor. Bununla birlikte
ampirik çalışmalar
da gerektirdiği kaydediliyor.
Yazarın amacı bu
alandaki genel teori
ve tarih ve kültürle ilgili yazılara dayanarak, Bulgaristan’daki
Türk topluluğunun
etnik, kültürel ve dini
kimliğinin temel yönlerine
biraz ışık tutmaktır.
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