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Türk yatırımcılardan, Filibe’ye büyük ilgi

Bursa’ya göç etmişlerin ara-
sından işadamları Bulgaristan’a 
yatırım yapmak istiyor. Türk işa-
damlarını Filibe 9 ilçeyi kapsa-
yan 10 milyon metrekare alan 
üzerine yayılan Trakya Sanayi 
Bölgesi ile celbediyor. Bu sa-
nayi bölgesinde iş kurmak için 
mükemmel koşullar sundukları 
için ulusal ödüller verilen daha 
küçük sanayi alanları da yer 
alıyor. 
Geçen hafta Filibe Novotel 

Plovdiv Oteli’nde Balkan Ru-
meli Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği’nin (BALKANSİAD) 
düzenlediği “2. Bulgaristan İş 
Zirvesi” toplantısı gerçekleş-
tirildi. Foruma Bulgaristan ve 
Türkiye’den yaklaşık 200 işa-
damı katıldı. Bursa’dan gelen 
heyette işadamlarının yanı sıra 
valiler, belediye temsileri, ida-
reciler yer alıyordu. Kırcaali ilin-
den sadece Ardino (Eğridere) 
İlçesi belediye görevlileri tara-
fından temsil edildi.
Başta Belediye Başkan Yar-

dımcısı Necmi Hocov olmak 
üzere yönetimin bir kısmı, Kır-
caali bölgesine potansiyel yatı-
rımcıları celp etmek için çaba 
sarf etti. Artex Şirketi sahibi 
Saffet İlyazov da bu konuda 
çaba gösterdi. İşverenler ve 
Sanayiciler Konfederasyonu 

Kırcaali Şubesi Müdürü Müh. 
Fahri İdriz, BALKANSİAD yö-
netimini ekim ayında Kırcaali’de 
düzenlenecek ortak iş forumu-
na davet etti. Konuklar memnu-
niyetle daveti kabul ettiler. 
BALKANSİAD Yönetim Ku-

rulu Başkanı Aytuğ Onur, yap-
tığı konuşmasında Bursa’nın 
Türkiye’nin dördüncü büyük 
şehri olduğunu ve gayri safi 
yurtiçi hasılanın oluşturulma-
sında da dördüncü yeri aldığı-
nı belirtti. Sanayinin belkemiği 
otomotiv sektörü olduğunu 
kaydeden sayın Onur, sadece 
bu sektörde yıla 7 milyar avro 
ihracat yapıldığına dikkat çekti. 

Şehirde 1300 firmanın yer al-
dığı 17 sanayi bölgesi olduğu 
belli oldu. 
Bursa’nın Bulgaristan ile 

olumlu ticaret dengesi olup, 
91 milyon avro tutarında ürün 
ithal ederken, 96 milyon avro 
tutarında da ürün ihraç ettiği 
açıklandı. Fakat genel olarak 
Bulgaristan Türkiye ile olumlu 
ticaret dengesine sahip olduğu 
belirtildi. 
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen 

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü öğretim Üye-
si Doç. Dr. Hülya Taş, Bulgar 
eğitim merkezlerine ilgi göster-
di. Bu konuda BALKANSİAD 

ile ortak incelemelerde bulun-
duğunu belirten Doç. Dr. Hülya 
Taş, pazar araştırması yapmak 
üzere Kırcaali’ye de gelmeye 
hazır olduklarını ifade etti. 
T.C. Filibe Başkonsolosluğu 

Ticaret Müşaviri Barış Yeni-
çeri, Bulgaristan’ın Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne açılan kapı-
sı olduğunu, Türkiye’nin ise 
Bulgaristan’ın Asya’ya açılan 
kapısı olduğunu belirtti. Sayın 
Yeniçeri, “İki ülke arasındaki 
ticaret hacmi 3 milyar avro, fa-
kat kısa sürede 5 milyar avro 
olabilir. 
Türk işadamları Bulgaristan’da 

fahri büyükelçi ve konsoloslar 
olarak görev yürütüyorlar” diye 

vurguladı.
Yabancı Yatırımlar Kurumu’nda 

uzman Georgi Alipiev, Bursalı 
işadamlarını ülkemize yatırım 
yapmaları çağrısında bulun-
du. Ülkemizin yüzde 10’luk 
düz vergi ile rekabet edilebilir 
vergi ortamı, istikrarlı bir para 
birimi, kalifiye işgücü ve düşük 
enflasyon oranı ile uygun oldu-
ğunu ifade etti. Alipiev, “Türkiye 
sanayi sektöründen başka, dağ 
turizmi alanında da yatırım ya-
pılmasına ilgi gösteriyor ve biz 
firmaları teşvik etmeye hazırız. 
Ülkede iş kurmak için mevcut 
koşullara ilişkin gerekli her türlü 
bilgi vereceğiz” diye konuştu.              

Siyasi partiler seçim 
kampanyalarına başladı
Bulgaristan’da siyasi partiler, 

5 Ekim’de yapılacak erken ge-
nel seçimler için kampanyala-
rına başladı.
18 siyasi parti ve 7 koalis-

yonun yanı sıra 9 bağımsız 
adayın seçim kampanyası, 3 
Ekim’e kadar sürecek.
Son 2 yılda 4’üncü kez sandık 

başına gidecek Bulgarlar, yurt 
dışında da oy kullanabilecek-
ler. Merkez Seçim Komisyonu 
Sözcüsü Tsvetozar Tomov, 
yurt dışında rekor sayıda se-
çim merkezi kurulacağını bil-
dirdi. 

Ülkenin en büyük siyasi gücü 
olarak gösterilen Bulgaristan’ın 
Avrupalı Gelişimi İçin Vatan-
daşlar Partisi (GERB) dışında-
ki adaylar, kampanyaları çer-
çevesinde mütevazi etkinlikler 
düzenlemeyi tercih ettiler.
Pazar günü başkent Sofya’nın 

en büyük spor salonu Arena 
Armeets’de kampanyasına 
başlayan GERB, “Güçlü Bul-
garistan! Zamanı Gelmiştir!” 
sloganını seçti.
Ülkenin ikinci büyük siyasi 
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Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatı
Atatürk’ün son 
yılları ve ölümü

Atatürk’ün ilk hastalık 
belirtisi 1937 yılında 
ortaya çıktı. 1938 yılı 
başlarında Yalova’da 
bulunduğu sırada, 
ciddî olarak hastalandı. 
Buradaki tedavi olum-
lu sonuç verdi. Fakat 
tamamen iyileşmeden 
Ankara’ya yaptığı yo-
rucu yolculuk, hastalı-
ğının artmasına sebep 
oldu. Bu tarihlerde 
Hatay sorununun gün-
demde olması da onu 
yormaktaydı. Has -
ta olmasına rağmen, 
Mersin ve Adana’ya 
geziye çıktı. Kızgın 
güneş altında askerî 
birliklerimizi teftiş edip 
tatbikat yaptıran Ata-
türk, çok yorgun düş-
tü. Ülkü edindiği millî 
dava uğruna kendi 
sağlığını hiçe saydı. 
Güney seyahati has-
talığının artmasına se-
bep oldu. 26 Mayıs’ta 
Ankara’ya döndükten 
sonra tedavi ve istira-
hat için İstanbul’a gitti. 
Doktorlar tarafından, 
siroz hastalığı teşhisi 
kondu.
Deniz havası iyi gel-

diği için, Savarona 
Yatı’nda bir süre din-

lendi. Bu durumda 
bile ülke sorunlarıyla 
i lgi lenmeye devam 
etti. İstanbul’a gelen 
Romanya kralı ile gö-
rüştü. Bakanlar Kurulu 
toplantısına başkanlık 
etti. 4 Temmuz 1938’de 
Hatay Antlaşması’nın 
yürür lüğe gi rmesi 
Atatürk’ü çok sevin-

dirip moralini düzeltti. 
Temmuz sonlarına ka-
dar Savarona’da kalan 

Atatürk’ün hastalığı 
ağırlaşınca Dolmabah-
çe Sarayı’na nakledildi. 
Fakat hastalığı durma-
dan ilerliyordu. O’nun 
hastalığını duyan Türk 
halkı, sağlığıyla ilgili 
haberleri heyecan-
la takip ediyor, bütün 
kalbiyle iyileşmesini 
diliyordu. Hastalığının 
ciddiyetini kavrayarak 5 
Eylül 1938’de vasiyetini 
yazıp servetinin büyük 
bir kısmını Türk Tarih 
ve Türk Dil kurumları-
na bağışladı. Ekim ayı 
or talarında durumu 
düzelir gibi oldu. Fakat 

çok arzuladığı hâlde, 
Ankara’ya gelip cum-
huriyetin on beşinci 
yıl dönümü törenlerine 
katılamadı.
29 Ekim 1938’de kah-

raman Türk Ordusu’na 
yolladığı mesaj, Başba-
kan Celâl Bayar tara-
fından okundu. “Zafer-
leri ve mazisi insanlık 

tarihi ile başlayan, her 
zaman zaferlerle bera-
ber medeniyet nurları-

nı taşıyan kahraman 
Türk ordusu!” sözü ile 
Türk Ordusu’nun öne-
mini belirtmiştir. Yine 
aynı mesajda “Türk 
vatanının ve Türk’lük 
camiasının şan ve şe-
refini, dahili ve harici 
her türlü tehlikelere 
karşı korumaktan iba-
ret olan vazifeni, her 
an ifaya hazır ve ama-
de olduğuna benim ve 
büyük ulusumuzun tam 
bir inan ve itimadımız 
vardır” diyerek Türk 
Ordusu’na olan güve-
nini belirtmiştir.
Atatürk 1 Kasım 

1938’de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin açılış 
töreninde de buluna-
madı. Hazırladığı açı-
lış nutkunu Başbakan 
Celâl Bayar okudu. 
Atatürk bu nutkunda 
ülkenin imarı, sağlık 
hizmetleri ve ekonomi 
konularındaki faaliyet-
leri açıkladı. Bundan 

başka eğitim ve kültür 
konularına da temas 
edip gençliğin millî şu-

urlu ve modern kültürlü 
olarak yetişmesi için İs-

tanbul Üniversitesi’nin 
geliştirilmesi, Ankara 
Üniversitesi’nin ta-
mamlanması ve Van 
Gölü civarında bir üni-
versitenin kurulması 
için çalışmaların yapıl-
dığını belirtti. Türk Ta-
rih ve Türk Dil kurum-
larının çalışmalarından 
duyduğu memnuniyeti 
açıkladı. Ayrıca Türk 
gençliğinin kültürde 
olduğu gibi spor saha-
sında da idealine ulaş-
tırılması için Beden 
Terbiyesi Kanunu’nun 
uygulamaya konul-
masından duyduğu 
memnuniyeti belirtti. 
Atatürk, ölümüne ka-
dar memleket mese-
lelerinden bir an olsun 
uzak kalmamıştı.
Atatürk’ün hastalığı 

tekrar şiddetlendi. 8 
Kasımda sağlığıyla il-
gili raporlar yayımlan-
maya başlandı. Bütün 

memleketi tekrar derin 
bir üzüntü kapladı. Her 
Türk’ün kalbi onun kur-
tulması dileğiyle çarpı-
yordu. Ancak, kurta-
rılması için gösterilen 
çabalar sonuç vermedi 
ve korkulan oldu. Dol-
mabahçe Sarayı’nda 
10 Kasım 1938 sabahı 
saat dokuzu beş geçe, 
insan için değişmez 
kanun, hükmünü uy-
guladı. Mustafa Kemal 
Atatürk aramızdan ay-
rıldı. Bu kara haberle, 
yalnız Türk milleti de-
ğil, bütün dünya yasa 
büründü. Büyük, küçük 
bütün devletler onun 
cenaze töreninde bu-
lunmak üzere temsil-
ciler göndererek, Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusuna karş ı 

duydukları derin say-
gıyı belirten mesajlar 
gönderdiler. 16 Kasım 
günü Atatürk’ün tabutu, 
Dolmabahçe Sarayı’nın 
büyük tören salonunda 
katafalka konuldu.
Üç gün üç gece, gözü 

yaşlı bir insan seli ulu 
önderine karşı duydu-
ğu saygı, minnet ve 
bağlılığını ifade etti. 
Cenaze namazı 19 Ka-
sım günü Prof. Şerafet-
tin Yaltkaya tarafından 
kıldırıldı. On iki gene-
ralin omzunda sarayın 
dış kapısına çıkarılan 
tabut, top arabasına 
konularak, İstanbul hal-
kının gözyaşları arasın-
da Gülhane Parkı’na 
götürüldü. Buradan bir 
torpido ile Yavuz zırhlı-
sına nakledildi. Büyük 
Ada açıklarına kadar, 
donanmamız ve töre-
ne katılmak için gelmiş 
olan yabancı gemilerin 

eşlik ettiği Yavuz zırh-
lısı cenazeyi İzmit’e 
getirdi. Burada Yavuz 
zırhlısından alınan 
cenaze, özel bir trene 
kondu. Atalarına son 
saygı görevlerini yap-
mak üzere toplanan 
halkın kalbinde derin 
bir üzüntü bırakarak 
Ankara’ya getirilmek 
üzere hareket edildi.
Atatürk’ün vefatı üze-

rine cumhurbaşkanı 
seçilen İsmet İnönü, 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı, ba-
kanlar, Genelkurmay 
Başkanı, milletvekilleri 
ile ordu ve devlet ileri 
gelenleri tarafından 
karşılanan cenaze, 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi önünde hazır-
lanan katafalka kondu. 

Ankara halkı da onun 
cenazesi önünden say-
gıyla geçerek son gö-
revini yaptı. 21 Kasım 
1938 Pazartesi günü, 
sivil ve askerî yöneti-
ciler ile yabancı devlet 
temsilcilerinin hazır bu-
lunduğu ve on binlerce 
insanın katıldığı büyük 
bir tören yapıldı. Daha 
sonra Atatürk’ün tabu-
tu katafalktan alınarak. 
Etnografya Müzesinde 
hazırlanan geçici kab-
re kondu. Türk milleti 
daha sonra, bu büyük 
insana lâyık, Anka-
ra Rasattepe’de bir 
Anıtkabir yaptırdı. 10 
Kasım 1953’te Etnog-
rafya Müzesinden alı-
nan Atatürk’ün naaşı 
Anıtkabir’e getirildi. Bu-
rada yurdun her ilinden 
getirilmiş olan vatan 
topraklan ile hazırla-
nan ebedî istirahatga-
hına yerleştirildi.                      

Geçen sayıdan devam



  Kırcaali Haber 310 Eylül 2014 HABERLER

HÖH Başkanı Lütfi Mestan, partinin 
milletvekili aday listelerini açıkladı
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi (HÖH) Başka-
nı Lütfi Mestan, 5 Ekim 
2014 tarihinde yapılacak 
erken genel seçimlerde 
seçilecek milletvekili aday 
listelerini açıkladı. 
Lütfi Mestan, Delyan Pe-

evski, eski Maliye Bakanı 
Petır Çobanov ve Kamen 
Kostadinov ikişer listenin 
başında bulunuyorlar.
Basın toplantısında 

Lütfi Mestan, “Partile-
rin seçim sonuçlarından 
memnun kalmadığı halde 
yeni seçimlere gidileceği 
görüşüne katılmıyorum. 
Biz bunu seçmenlerin 
iradesine karşı büyük bir 
saygısızlık olarak kabul 
ediyoruz. Seçim sonuç-
ları nasıl olursa olsun, 
Meclis’te temsil edilen 
partiler olarak ülkenin is-
tikrarlı yönetimine ilişkin 
formülü bulmak zorun-
dayız ve HÖH bunun için 
elinden geleni yapacak” 
diye belirtti. 
Mestan, “Saldırganlık ve 

çatışmalarla hiçbir sorun 
çözülmemiştir ve çözül-
meyecektir. Şimdi sakin-
leşme, temel öncelikler 
ve siyasi istikrara doğru 

aşamalı geçiş olarak 
belirlediğimiz şeyler ko-
nusunda ulusal uzlaşma 

zamanıdır” dedi. 
Listelerdeki milletvekili 

seçilebilecek sıralarda 
bulunan adayların ortala-
ma yaşının 40 olduğunu 
kaydeden Mestan, önce-
ki Meclis’te yer alan HÖH 
milletvekillerinin yüzde 
60’ının 43.Halk Meclisi’ne 

de girecekleri için sürek-
lilik ile değişim arasında 
eşitlik olduğunu belirtti. 

Beş listenin başlarında 
sivil kotasından olmaları, 
Mestan’ın ifadesine göre, 
HÖH partisinin açılma 
politikasının devam etti-
ğini gösteriyor. İki listenin 
başında Romanların tem-
silcileri olduğu açıklandı.
HÖH Başkanı, gele-

cek seçimlerde partinin 
gördüğü destekte artış 
olmasını ve önceki se-

çimlerde partinin aldığı 
yaklaşık 400 000 oyda 
artış olmasını beklediğini 
kaydetti. 
HÖH partisinin seçim 

bölgelerine ilişkin mil-
letvekili aday listelerinin 
başında şu isimler yer 
alıyor:

Blagoevgrad – Aliosman 
İmamov 
Burgaz –Hüseyin Hafı-

zov 
Varna – Yordan Tsonev
Veliko Tırnovo – Kamen 

Kostadinov 
Vidin –Stanislav Anas-

tasov 
Vratsa – Petya Avramo-

va
Gabrovo – Çetin Kazak
Dobriç – Ruşen Riza 
Kırcaali – Lütfi Mestan, 

ikinci Erdinç Hayrullah
Köstendil – Aleksandır 

Hristov Metodiev 
Loveç – Ceyhan İbrya-

mov 
Montana – Petır Çoba-

nov
Pazarcık – Delyan Pe-

evski 
Pernik – Nigar Cafer 
Pleven – Mithat Metin 
Plovdiv (Filibe) İli – Dr. 

Cevdet Çakırov, ikinci 

Fahriye Murat
Plovdiv-Ventsislav Kay-

makanov 
Razgrad – Ahmet Ah-

medov 
Ruse (Rusçuk) – Feri-

han Ahmedova 
Silistra – Ramadan Ata-

lay 
Sliven – Yanko Yankov 
Smolyan (Paşmaklı) – 

Mustafa Karadayı 
Sofya 23.Seçim Bölgesi 

– Mariyana Georgieva 
Sofya 24. Seçim Böl-

gesi – General Simeon 
Simeonov 
Sofya 25.Seçim Bölgesi 

– Petır Çobanov 
Stara Zagora (Eski Zağ-

ra) –Delyan Peevski 
Tırgovişte –Tunçer Kır-

caliev 
Haskovo (Hasköy) –Lütfi 

Mestan 
Şumnu – Aydoğan Ali 
Yanbol – İliya İliev

Momçilgrad’da 24 kilometrelik yolların onarımı bitmek üzere
Kırsal Kesimlerin Kal-

kınması Programı kap-
samında sürdürülen 
Momçilgrad (Mestanlı) 
İlçesi’ndeki yolların 24 ki-
lometrelik kesiminde ba-
kım ve onarım çalışma-
ları eylül ayının sonuna 
kadar tamamlanacak.
“Momçilgrad İlçesi’nde 

Yolların Yeniden Yapılan-
dırılması ve Onarılması” 
projesi 2012 yılında, Be-
lediye ile Devlet Tarım 
Fonu arasında imzalan-
dı. Projenin toplam tutarı 
5 855 564,00 leva. 
Zagorsko(Sulumlu) -

Sadovitsa (Başsaçlı) 
(2,780 km) ve Sedlari 
(Semerciler)– Gradinka 
(1,255 km) yol kesimleri 
bu dört yerleşim yerinin 
var olmasından bu yana 
ilk defa asfaltlanıyor. Yerli 
halk için yol projesi Yuna-
nistan sınırındaki Makas 
Gümrük Kapısı’na uza-
nan yolla direkt bağlantı 
kurulmasını sağladığı 
için son derece önemli. 
İki yol kesiminin yeniden 
yapılandırma çalışma-
ları sona erdi. Eski yola 
kırmataş döşeme ve çift 
katlı sathi kaplama ça-

lışmaları yapıldı. Ayrıca 
hendek ve menfezler te-
mizlendi. 
Şu anda inşaat ve mon-

taj işlerini gerçekleştiren 
firma tarafından toplam 

20 kilomtreden fazla 
uzunlukta olan Zvezdel 
(Güren)-Neofit Bozveli-
evo (Alfatlı) –Nanovitsa 
(Alibeykonağı) ve Raven 
(Yenicuma)-Bivolyane 
(Mandacı) arasında bağ-
lantı kurulan iki temel ilçe 
yollarını asfaltlamak için 
hazırlık çalışmaları yapı-
lıyor.
Zvezde l - Nanov i t sa 

(11,980 km) yol kesimi 

ilçe yol şebekesinde 
en büyük uzunlukta ve 
komşu Krumovgrad (Ko-
şukavak) İlçesi ile direkt 
bağlantı sağlıyor. Bu yo-
lun yeniden yapılandırıl-

masıyla Zvezdel, Nano-
vitsa, Neofit Bozvelievo, 
Lale (Karaköy), Kos (De-
reköy), Celepsko (Celep-
ler) olmak üzere toplam 5 
muhtarlığa insan ve ürün 
taşımacılığına kolaylık 
yaratacak.
8 kilometlerik Raven-

Bivolyane yolunun yeni-
den yapılandırılmasıyla 
trafik güvenliği ve yolcu-
lukta konforu iyileştirme-

sinden başka Momçilg-
rad Belediyesi’nin önde 
gelen önceliklerden olan 
turizmin gelişimine de 
yardımcı olacak. Bu şekil-
de etraf köylerin sakinleri 
ve Tatul köyü yakınındaki 
Orfeyus’un Tapınağı ve 
Bivolyane’ye yakın Har-
man Kaya,Elmalı Baba 
Tekkesi ve Borovets Milli 
Parkı ziyaretçileri daha 
iyi yol altyapısı kullana-
caklar.
Belediye Başkanı Akif 

Akif, “Daha 2011 yılın-
da yerleşim yerlerinin 
bayındırılması, bölgeyi 
ziyaret edenlerin duvar 
örülmüş kapıyı açmaları 
için kilit olacağını söyle-
dik. Vatandaşlara içme 
suyu temini, yolların as-
faltlanması, sokakların 
aydınlatılması anaokul 
ve okulların onarılma-
sına dair beklentiler ha-
yati önem taşıyor. Bizim 
için Momçilgrad İlçesi 
halkına karşı üstlendi-
ğimiz sorumluluklar ve 
verdiğimiz sözleri yerine 
getirmek gerçekten bir 
kışkırtıdır” dedi.
         

Kırcaali Haber

Bulgaristan-Türkiye 
Doğalgaz Hattı

Bulgaristan ile Türkiye arasında kurulması plan-
lanan doğalgaz hattı konusunda, iki ülkenin Ener-
ji Bakanlıkları uzmanlarından oluşan heyetler, 
Sofya'da çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Bulgaristan Ekonomi ve Enerji Bakanı Anton 
Pavlov, Türk tarafıyla görüşmelerin ülkesinin doğal-
gaz tedarikinin çeşitlendirilmesi konusunda atılan 
önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, toplantıda iki 
ülke arasında kurulacak doğalgaz bağlantısının 
teknik parametreleri ve finansmanının ele alındığı 
duyuruldu.

Hattın Bulgar tarafındaki güzergahı inşa edecek 
Bulgartransgaz Şirketinin Genel Müdürü Kiril Te-
melkov, iki ülke arasında kurulacak doğalgaz bağ-
lantısıyla ilgili ön hesaplamaların görüşüldüğünü, 
projeyle ilgili ilerlemenin ise yıl sonuna kadar bek-
lendiğini kaydetti.

Temelkov, Türk tarafıyla yaptıkları önceki görüş-
melerde teknik detaylar ve parametreler üzerinde 
varılan anlaşmalarda değişiklik olmadığını vurgula-
yarak, halihazırda projenin bir sonraki aşamasına 
geçilebilmesi için detayların netleştirildiğini ifade 
etti.

Temelkov, Türkiye ve Yunanistan'la kurulacak 
doğalgaz bağlantılarının ülkesine alternatif kaynak 
kullanma imkanları sağlayacağını kaydederek, "İki 
ülke arasındaki interkonektör gaz bağlantısı için 
projenin çalışma modeli, Bulgaristan'dan Türkiye'ye 
ve Türkiye'den de Bulgaristan'a gaz tedarikinin çift 
yönlü bağlantı olarak görülmesi gerekiyor" dedi.

İki ülke arasında kurulacak doğalgaz hattıyla ilgili 
ortak çalışma grubunun bir sonraki toplantısının 
Eylül ayının sonunda Türkiye'de gerçekleştirileceği 
bildirildi.

Doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını 
Rusya'dan sağlayan Bulgaristan, Ukrayna'daki 
gelişmelerden dolayı gazın kesilmesinden endişe 
duyuyor ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 
komşularıyla doğalgaz hatları kurarak alternatif 
kaynaklar oluşturmak istiyor.
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Mineralni Bani’de II.Güney Bulgaristan 
Şair ve Yazarlar Buluşması
Geçen hafta sonu Mi-

neralni Bani’de (Meriçler) 
2.Güney Bulgaristan Şair 
ve Yazarlar Buluşması 
gerçekleşti. Mineralni 
Bani Belediyesi’nin ev-
sahipliğinde düzenlenen 
gecede bir araya gelen 
30’un üzerinde şair ve 
yazar birbirleriyle tanış-
ma ve kaynaşma fırsatı 
buldular. Kırcaali, Kru-
movgrad (Koşukavak), 
Momçilgrad (Mestanlı), 
Çernooçene (Yenipa-
zar), Haskovo (Hasköy), 
Stambolovo ve Mineralni 
Bani ilçeleri temsilcileri-
nin yer aldığı geceyi Be-
lediye Başkanı Mümün 
İskender onurlandırdı. 
Gecede bol şiir, türkü ve 
sohbet vardı. 
Buluşmayı düzenle-

yen aynı zamanda Ka-
ramantsi (Karamanlar) 
10 Mayıs Türk Kültür ve 
Sanat Derneği Başkanı 
şair Bayram Kuşku, tüm 
katılımcı şair ve yazarlar 
adına ev sahipliğinden 
dolayı Başkan  Mümün 
İskender’e teşekkür etti, 
azimli çalışmalarında 
başarılar diledi. Sayın 
Kuşku, “Her yıl oldu-
ğu gibi Mineralni Bani 
Belediyesi büyük kül-
tür etkinliklerine ev sa-
hipliği yapmaktadır. 31 
Mayıs-1 Haziran tarih-
lerinde Balkanlar’dan 2 
bin çocuğu ağırladı, de-
senli folklor gösterileriyle 
yarıştılar. Bu yıl 13. kez 
düzenlendi. Geçen hafta 
29-30 Ağustos tarihlerin-
de Kaplıca ve Güzellik 
Günü olarak bilinen et-
kinlikte 30’dan fazla yurt 
içinden folklor grupları 
aralarında yarış ettiler. 
Bu akşam düzenledi-
ğimiz kültür etkinliğine 
Güney Bulgaristan’dan 
şair ve yazarlar katılıyor. 
Onların edebiyat dalında 
yurt içi ve yurt dışı dergi 
ve gazetelerde eserle-
ri yer almış, neşredilen 
kitapları okuyucularla 
buluşmuştur.  Gelecek 
nesiller ana dilinden 
mahrum, özgür değiller. 
Buna üzgünüz. İlçemiz-
de Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) ve bele-
diye başkanlığı yardımıy-
la Mineralni Bani’de Türk 
çocukları iki yıldan beri 
ana dilini okumaktadır. 
Aynı zamanda Türk Kül-

Resmiye MÜMÜN tür ve Sanat Derneği’nin 
kol kanadı olan Belediye 
Başkanımıza sonsuz te-
şekkürlerimizi sunarız. 
Her konuda desteğini 

esirgemedi. Derneği-
mizin azimli çalışmala-
rında, etkinliklerinde bu 
akşam da burada olduğu 
gibi bizi bir araya getirdi. 
Kendilerine tekrar teşek-
kürlerimizi sunuyoruz” 
diye konuştu. 
Ardından yaratıcıları 

selamlayan Belediye 
Başkanı, geceye katılan 
şair ve yazarlara teşek-
kür etti, güzel bir gece 
geçirmeler ini di ledi. 
Böyle anlamlı bir orga-
nizasyona ev sahipliği 
yapmaktan şeref duy-
duğunu paylaştı. Bu tür 
etkinlikleri desteklemeyi 
boyun borcu olarak gör-
düğünü belirtti. Kaplıca-
larıyla ünlü ilçe merkezi-
ne gelen misafirlere her 
zaman kapıların açık 
olduğunu ifade etti. Şair 
Bayram Kuşku’ya Türkçe 
ve Türk kültür ve sanatın 
gelişmesi adına düzen-
lediği etkinlikler, yürüttü-
ğü çalışmalardan dolayı 
şükranlarını sundu. 
Momçilgrad Zeybek-

ler Derneği Başkanı 
Metin Hasan, Mümün 
İskender’e yakında ba-
sılan kendisinin derlediği 
“Doğu Rodoplar Bölge-
sinden Çeşmeler” baş-
lıklı kitabını hediye etti. 
Kırcaali Ömer Lütf i 

Kültür Derneği’nin çatısı 
altında faaliyet sürdüren 
Recep Küpçü Edebiyat 
Kulübü adına Kırcaalili 
yazar ve avukat Mustafa 
Bayramali geceye davet-
ten dolayı ve organizatör 

olarak Bayram Kuşku’ya 
teşekkür etti. 
Proğramın devamında 

geceye katılan şair ve 
yazarlar kendilerini tanı-

tarak, etkinlikle ilgili duy-
gu ve düşüncelerini pay-
laştılar, yeni çalışmaları 

hakkında bilgi verdiler. 
Bunun yanı sıra  kendi 
eserlerini okudular. Sa-
zıyla sözüyle etkinlikte 
yer alan Kırcaalili ozan 

Ali Emin seslendirdiği 
birçok türküsüyle gece-
ye renk kattı.

Momçilgrad’da (Mes-
tanlı) haziran ayında Gü-
ney Bulgaristan Şair ve 
Yazarlar Buluşması’nın 
ilkini düzenleyen yerel 
Nov Jivot Toplum Mer-
kezi Başkanı ünlü res-
sam Kamber Kamber, 
Kosovalı şair ve ressam 
Ethem Baymak’ın iki şii-
rini okudu. 
Kırcaalili çevirmen Ay-

gül Gavazova, Türkçe-
den Bulgarcaya çevirisini 
yaptığı gazeteci ve yazar 
İslam Beytullah Erdi’nin 
Aşkın Ateşi kitabını katı-
lımcılara hediye etti. Ri-
cası üzerine çok yakında 
hayata gözlerini yuman 
İslam Beytullah Erdi için 
bir dakikalık saygı duru-
şunda bulunuldu. Bugü-
ne kadar beş çeviri kita-
bına imzasını atan Aygül 
Gavazova, yeni çeviri 
kitabı nedeniyle pasta 
ve şampanya ikramında 
bulundu. 
Hiçbir zaman bu ka-

dar mutluluk yaşama-
dığını ifade eden Eski 
Kırcaali Devlet Türk 
Tiyatrosu’nun müdürü 
Haskovolu şair Durhan 
Hasan, okuduğu şiirin 
yanı sıra 1989 yılından 
önce komünist rejim ta-
rafından yapılan baskıla-
rı, Nazım Hikmet ile olan 
anılarını anlattı.
Krumovgrad’dan katı-

lan şair ve yazar Mus-
tafa Ömer Asi, ünlü şair, 
yazar ve dava adamı 
Ömer Osman Erendoruk 
ile ilgili anılarını paylaş-
tı, Bulgarlaştırma süreci 
esnasında Türklüğün 
korunması uğruna ver-
dikleri mücadeledeye 
değindi. Bu mücadelenin 
daima devam etmesi ge-
rektiğini vurguladı. 
Etkinlikte 3. Güney Bul-

garistan Şair ve Yazar-
lar Buluşması’nın kasım 
ayında Krumovgrad ka-
sabasında düzenlenme-
sine karar verildi. 

Siyasi partiler seçim kampanyalarına başladı
1. sayfadan devam

gücü Bulgaristan Sos-
yalist Partisi (BSP) ise 
konserler düzenlemek 
yerine bütçelerini, yar-
dım kampanyalarında 
kullanmayı tercih ettik-
lerini belirtti. Genel Baş-
kan Mihail Mikov, Miziya 
şehrindeki sel felaketin-
den zarar görenlere 30 
bin avro yardımında bu-
lunacak. Partinin seçim 
sloganı ise “Daha İyi Bir 
Gelecek Yaratıyoruz!”.
Üyelerinin çoğunluğu-

nu Türklerin oluşturdu-
ğu Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH), pazar 
günü için ülkenin kuze-
yindeki Şumnu şehrin-
de miting planladıklarını 
açıkladı. Türk ve Müslü-
manların oylarına talip 
olan HÖH’nin lideri Lütvi 
Mestan’ın gelecek hafta 
seçim otobüsü ile Bul-
garistan turuna çıkması 
bekleniyor. Partinin se-
çim sloganı, “Özgürlük 
Sende!”.
Parlamentoya yüzde 

4 giriş barajını geçme 
şansına sahip Reform-
cu Blok (RB) adlı koalis-
yon, seçim kampanyası 
ile ilgili etkinliklerine 13 

Eylül’de yeni liderinin 
seçiminden sonra baş-
layacak.
HÖH’nin yanı sıra aday-

ları arasında Türklere de 
yer veren RB Koalisyo-
nunda bulunan Hürriyet 
ve Şeref Halk Partisi de 
(NPSD) Türk ve Müslü-
manların oylarına talip.
Parlamentoya giriş ba-

rajını geçme şansına 
sahip diğer bir koalisyon 
Sansürsüz Bulgaristan 
(BBZ), kampanyasına 
Eski Zağara kentinde 
görkemli konserler le 

başladı.
Temmuzda feshedilen 

42. parlamentoda gru-
bu olan ırkçı ve aşırı 
milliyetçi ATAKA (Atak) 
Partisi’nin gittikçe destek 
kaybederek seçimlerden 
sonra parlamentonun 
dışında kalması bekle-
nirken, kamuoyu araştır-
maları, ATAKA’nın yerini, 
benzer görüşlü Bulga-
ristan Ulusal Kurtuluş 
Cephesi’nin (NFSB) ala-
bileceğini gösteriyorlar. 
Öte yandan, GERB 

Par t isi  l ider i  Boyko 

Borisov’un son dönemde 
HÖH’e karşı eleştirilerin-
den vazgeçmesi, iki parti 
arasında yakınlaşma ol-
duğu şeklinde yorumla-
nıyor.
Temmuzda istifa eden 

hükümeti desteklemek 
üzere HÖH ile koalisyon 
ortağı olan BSP, seçim 
kampanyasının başın-
da HÖH’ü rakip olarak 
gösterdi. BSP yetkilileri, 
HÖH ile GERB arasın-
daki yakınlaşmayı sert 
bir dille eleştiriyor.
         Anadolu Ajansı



  Kırcaali Haber 510 Eylül 2014 HABERLER

XI. Geleneksel Türk Kültür Gecesi – Nesebır
22 Ağustos 2014 tari-

hinde Nesebar’da Bur-
gaz Recep Küpçü Türk 
Kültür Merkezi tarafından 
XI. Geleneksel Türk Kül-
tür Gecesi düzenlendi. 
Büyük ilgi gören gecede 
misafirler arasında T.C. 
Burgaz Konsolosu Reşit 
Sağkol, Muavin konso-
los İlker Erdoğan, Eski 
Milletvekili Durhan Mus-
tafa, Burgaz Vali yardım-
cısı Hüseyin Mehmet, 
Burgaz HÖH İl Başkanı 
Ahmed Süleyman, Ruen 
Belediye Başkanı İsma-
il Osman, Aytos Meclis 
Başkanı Rujdi Hasan, iş 
adamları,köy muhtarları, 
belediye meclis üyeleri, 
okul müdürleri bulundu-
lar.

Türkiye’den gelen misa-
firlerden Doç.Dr. Yüksel 
Özkan – Balkan Türkleri 
Göçmen ve Mülteci Der-
nekleri Başkanı – Bursa, 
Lütfi Özgür – BALGÖÇ 
Yalova Başkanı, Olcay 
Özgön – İstanbul Bal-
kanlılar Kültür Derneği 
Başkanı, Yunanistan, 

Batı Trakya Türk Gençler 
Birliği Başkanı – Koray 
Hasan , Pervin Hayrul-
la – Gümülcine BAKEŞ 
Müdürü.

Bulgaristan’dan – Gür-
sel Şerif Kırnak - Dob-
riç, Dobruca Türk Kültür 
Derneği Başkanı, Güner 
Hakı – Dulovo Tunahan 
Derneği Başkanı, Veysel 

Bayram – Razgrad Cem 
Derneği Başkan, Rüstem 
Aziz – Varna Sabahattin 
Ali Halk Okuma Evi Baş-
kanı, Fevziya Hasanova – 
Varna Türk Kültür Derneği 
Başkanı, Menant Şukrie-
va – Şumnu Biz Derneği 
Başkanı, Emine Halil – 
Kuzey ve Doğu Bulgaris-
tan Türkçe Öğretmenleri 

Derneği Başkanı, Cemal 
Çoban – Yablanovo, Sli-
ven Koç Derneği Başkanı, 
Sabiha Mestan – Kırcaali 
Buket Derneği Başkanı, 
Dimo Dimov – Kırcali Ti-
yatro Müdürü, Bülent Ze-
keriya – Razgrad Tiyatro 
Müzik Yönetmeni.

Programda Dobra pol-
yana Probuda okuma evi 

Türk Folklor ekibi dans 
gösterisi ve Razgrad 
Müzik ve drama merkezi 
Nazım Hikmet sahnesi 
muhteşem gösterisiyle 
seyircileri büyülediler.

Gecemize renk katan, 
Ruen belediyesinin Bay-
ram alan ve Eresiller kö-
yünde bu şirin çocukları 
yetiştiren aileleri, öğret-
menleri ve yöneticilerini 
sevgi dolu kalbimizle kut-
luyoruz.

Milli duygumuzu genç 
nesillerin parlayan göz-
ler inde hisset t iğ imiz 
unutulmaz o an, örf ve 
adetlerimizi gelenek ha-
linde yaşatan, Ana dili-

miz TÜRKÇEMİZ’in gurur 
kaynağı olduğunu dünya-
ya anlatan çocuklarımızı 
ve tiyatro sanatçılarımızı 
sevgiyle, saygıyla kucak-
lıyoruz.

Bu dil unutulmaz, bu 
gelenekten vazgeçil -
mez. Bulgaristan’da fa-
aliyet gösteren Kültür 
derneklerinin yöneticileri 
Nesebar’da bir araya ge-
lerek birliğin, beraberliğin, 
dostluğun en güzel gös-
terisini yaptılar. Ağustos 
ayında Bulgaristan’ın ta-
rihi turistik bir mekanında 
Türk olmanın gururunu 
hep beraber yaşadık.

            Mücella BİLAL

'Mavi Dil' Kurbanlık satışlarını etkileyecek
Bulgaristan’da giderek 

yaygınlaşan Mavi Dil 
hastalığının kurbanlık 
satışlarını etkilemesin-
den endişe ediliyor. 
Tarım Bakanlığı, hasta-

lığın görüldüğü illeri ka-
rantina bölgesi ilan ede-
rek, buralarda hayvan 
alışverişi ve taşınmasını 
yasakladı. Bakanlık, şu 
ana kadar ülkede 3 bin 
500 civarında koyunun 
telef olduğunu duyura-
rak, besicilere tazminat 
ödenmesi için Avrupa 
Komisyonu yetkilileri ile 
görüşüleceğine söz ver-
di. Ülkede sadece 6 il 
hastalıktan etkilenmedi.
Haskovo iline bağlı 

Golobradovo köyünde 
oturan çiftçi Aptülazim 
Mustafa, halkın kurban-
lık için koyunları tercih 
etmediğini, sebebin ise 
Mavi Dil hastalığı ol-
duğunu söyledi. 90 ko-
yundan 10’u telef olan 
besici, “Devletin ilaçları 
parasız vermesi gereki-
yor. Bu tür durumlar için 
de bütçe ayırmalı “ şek-
linde konuştu.
HASTALIKLA MÜCA-

DELE İÇİN YETERİN-
CE VETERİNER YOK
Sliven şehrine bağlı 

köylerde koyun ve keçi 
besicileri, Mavi Dil has-
talığından hayvanlarını 
kurtarmak için çabalı-

yor. Bunlardan biri de 
Novaçevo köyü muhtarı 
İsmail Hasanov. Toplam 
200 koyundan birçoğu-

nun hastalandığını ve 
öldüğünü belirten Hasa-
nov, “Veterinerimiz Os-
man Kallenci sayesinde 
biraz önlem aldık. Şuan 
koyunlarımızı barındık-
ları yerlerde dezenfekte 
ediyoruz. Hastalanan 
koyunlara antibiyotik 
veriyoruz ve ateş düşü-
rücü kullanıyoruz. İlaçla-
nan koyunlara sinekler, 
3 hafta boyunca yana-
şamıyor “ dedi.
Sliven’de özel veteri-

nerlik yapan Dr.Osman 
Kallenci ise ilk kez böl-
gede böyle bir hastalığa 
rastlandığına dikkat çe-
kerek, “Hastalık şu anda 
ülkede 28 ilden 22’sine 
yayılmış durumda. Bu 

yıl devlet, özel veteriner-
lerle anlaşma yapmadı “ 
diye konuştu.
Bulgaristan genelin-

de 2 bin özel veteriner 
o lduğunu paylaşan 
Hasanov, devletin ve-
teriner sayısını yetersiz 
buluyor. Hasanov,’’Bu 
yıl hayvanlara gerektiği 
kadar ve zamanında aşı 
yapılmadı. Para birik-
tirelim derken hayvan 
besicileri başına iş açtı. 
Hastalığın çıkmasıyla 
karantinaya alınıp iyi-
leştirmeye çalışılacaktı. 
Devlet özel veterinerle-
ri devre dışı bıraktı. Bu 
nedenle de yeterli kadro 
olmadığından hastalık 
kısa zaman içinde hızlı 
yayıldı “ dedi.
AŞI SAĞLIKLI HAY-

VANLARA UYGULA-
NACAK

Bulgar Gıda Güvenliği 
Ajansı Başkan Yardım-
cısı Radoslav Kara-
badjakov, hayvanlarda 
görülen Mavi Dİl’in ön-
lenebilmesi için yaklaşık 
5 milyon adet aşı gerek-
tiğini açıkladı. Söz ko-
nusu aşılar için gerekli 
olan kaynakların, Avru-
pa Komisyonu yetkilileri 
ile masaya yatırılacağını 
ifade eden Karabadja-
kov, aşıların ise aynı ay 
sonuna kadar gerçek-
leştirilecek kamu ihale-
si sonucu yapılacağını 
ifade etti. 
Aşılar ile ilgili kaynağın 

yarısının Bulgaristan 
bütçesi tarafından sağ-
lanması, diğer kısmının 
ise Avrupa Birliği tarafın-
dan karşılanması öngö-
rülüyor. Eylül ayı içinde 
yapılması planlanan aşı-
nın, sağlıklı hayvanlara 
uygulanacağı, ilkbahar 
mevsiminde ise diğer 
küçük hayvanlara uygu-
lanması bekleniyor.
Sinekler aracılığıyla 

bulaşan ve genellikle 
koyunlarda görülen Mavi 
Dil hastalığı nedeniyle, 
Temmuz ayı sonunda 
Haskovo ve Kırcali’den 
Mavi Dil hastalığına ya-
kalanan 25 ton ölü hay-
van imha edilmişti. 
                    

  CIHAN

Kırcaali ilinde 15 000 
seçmenin ikamet 

adresi hatalı
9 Nolu Kırcaali Seçim Bölgesi’nde 15 000 seç-

menin ikamet adresinin hatalı olduğu bildirildi. De-
mokrasi tarihinde bu sayıda hatalı adresin olması 
görülmemiş birşey. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Müdürlüğü (GRAO) Kırcaali Şubesine göre bu 
seçmenler daimi ikamet adresi dilekçesi vermeyen 
vatandaşlardır. Muhtemelen Kırcaali ilinde ikamet 
kaydını yaptırmamış, başka ülkelere göç etmiş, 18 
yaşını doldurmuş vatandaşlar veya onların çocuk-
ları söz konusudur. 

Hatalı ikamet adresi olan en çok sayıda seç-
menin 4 460 kişi olmak üzere Kırcaali İlçesi’nde 
tespit edildiği açıklandı. Diğer ilçelerde ise 
Krumovgrad’da (Koşukavak) 3 548, Cebel’de 
(Şeyhcuma) 2 503, Ardino’da (Eğridere) 1 271, 
Kirkovo’da (Kızılağaç) 1399, Momçilgrad (Mes-
tanlı) 1 665 ve Çernooçene’de (Yenipazar) 262 
seçmenin adresinde hata olduğu belli oldu. 

Bölge Seçim Komisyonu Başkanı Berkant Ber-
zat, bütün bu seçmenlerin seçimlere bir hafta ka-
lıncaya kadar ilçe merkezlerindeki GRAO şubeleri-
ne daimi ikamet adresi dilekçesi vermeleri halinde 
seçime katılabileceklerini kaydetti. Kırcaali ilinde 
daimi ikamet kaydı olan toplam 321 105 vatandaş-
tan, 258 787 kişinin oy hakkını kullanabilecekler.

Berzat, Kırcaali’de en çok olmak üzere 137, il ça-
pında toplam 45 seçim sandığı açılacağını, Dev-
let Ruh Hastalıkları Hastanesi ve Dr. Atanas Da-
fovski Hastanesi’nde de seçim sandıkları açılması 
beklendiğini belirtti.  “Göçmenlerin oy kullanması 
konusunda sorun olacağını sanmıyorum. Seçim 
Kanunu’na göre ülkede ikamet adresi bulunan her 
bir Bulgaristan vatandaşı oy kullanma hakkına sa-
hiptir. İkamet süresinden dolayı kısıtlamalar yok” 
dedi. 

Berkant Berzat, Bölge Seçim Komisyonu’na 3 
şikayette bulunulduğunu bildirdi. Birinin GERB 
partisinin Cebel’de seçim sandığı yerinin değişti-
rilmesine karşı olduğu ve komisyonun bu şikayeti 
reddettiği açıklandı. Diğer şikayetin Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis’in birkaç seçim sandığının 
yerlerinin değiştirilmesine ilişkin kararına karşı 
olduğu, komisyonun bu karara itiraz ettiği, fakat 
Merkez Seçim Komisyonu’nun kararıyla Belediye 
Başkanı’nın kararı geçerli olduğu açıklandı. 

Başka seçimlerde olduğu gibi ibadet binalarında 
bu defa seçim sandığı açılmayacak. Fakat Mom-
çilgrad (Mestanlı) bölgesinde evlerde ve dükkan-
larda da seçim sandıkları olacağı belli oldu.



  Kırcaali Haber 610 Eylül 2014 HABERLER

Bulgaristan'da camilere saldırı
Bulgaristan’da cami, 

mescit ve müftülük bina-
sı gibi yerlere saldırılar 
özellikle son yıllarda ar-
tarken, saldırıların sayısı 
250’yi buldu, ancak tek 
bir saldırgan bile yakala-
namadı.
Bulgar istan’da ırkçı 

grupların Müslüman iba-
det yerlerine saldırıları 
sistematik olarak devam 
ediyor. Ülkenin Müslüman 
nüfusunun tepkisine rağ-
men son 25 yılda bu tür 
eylemlerin sayısı 250’ye 
ulaştı.
Geçen ay feshedilen 

son parlamentoda tem-
sili olmasına rağmen 
gittikçe destek kaybe-
den Rusya yanlısı, ırkçı 
Ataka (Atak) partisi gibi 
oluşumların üyelerinin 
saldırıları özellikle son 
iki yılda arttı. Ataka par-
tisi milletvekillerinin 2011 
yılında Sofya’da Banya 
Başı Camisi’ne karşı dü-
zenlediği saldırının bu tür 
provokatif eylemleri cesa-
retlendirdiği belirtiliyor.
Nüfusu 7,3 milyon olan 

Bulgaristan’da 1,5 milyon 
Müslüman yaşıyor. Bul-
garistan Müslümanları 
Başmüftülüğü Genel Sek-
reteri Ahmet Aptullov’un 
verdiği bilgiye göre, ülke-
de 2012 yılında cami ve 
müftülüklere karşı toplam 
12 saldırı düzenlendi. Ko-
münist rejimin yıkılmasın-

dan bu yana ülke gene-
linde son 25 yılda bu tür 
çirkin eylemlerin sayısı 
250’ye vardı.
Tek bir saldırgan bile ya-

kalanamadı
Son iki yılda benzer 

olaylar gittikçe artarken, 
saldırılarla ilgili soruştur-
maları yürüten makam-
lar şimdiye kadar tek bir 
suçluyu bile yakalayabil-
miş değil. Aynı zaman-
da ülkenin Filibe, Varna, 
Kazanlık, Eski Zağara 
ve Nevrakop gibi Türk 
ve Müslümanların yaşa-
dığı birçok bölgesinde 
ırkçıların çirkin eylem-
lerinin izlerini görmek 
mümkün. Bunların en 
belirgin örneklerinden 
biri Bulgaristan’ın güne-

yinde, Yunanistan sınırı 
yakınındaki Nevrakop 
(Gotse Delçev) şehrinde 
göze çarpıyor.

Nevrakop’ta 4 bin 500’ü 
aşkın Müslüman yaşıyor 
ancak ibadet edebilecek-
leri bir camileri yok. İba-
detlerini yerine getirmek 
üzere Nevrakop’un bağlı 
olduğu Blagoevgrad Böl-
ge Müftülüğü tarafından 
satın alınan ve mescide 
dönüştürülen bir bina kul-
lanılıyor.
Oysa şehirden geçen 

Mesta nehrinin kıyısında 
1520 yılında inşa edil-
miş Karaca Paşa Camisi 
bulunuyor. Ancak cami 

harap vaziyette duruyor. 
Yaklaşık 500 yıllık Kara-
ca Paşa Camisi bir vakıf 
mülkü. Ancak devlet tara-
fından “tarihi ve kültürel 
anıt” statüsü verildiği için 
bu eser yasalara göre 
sadece devlet tarafından 
restore edilebiliyor.
“Tek bir cami kalmasın” 

kampanyası 
Devlet ise hiç bir girişim-

de bulunmadığı için bina 
her geçen gün daha da 
yıpranıyor. Bölgede et-
kin olan ırkçı ve milliyetçi 
gruplar, etrafı tel örgüyle 
çevrilmiş camiye girerek 
binaya zarar veren ey-
lemlerini sürdürüyor.
Bulgaristan devlet ku-

rumları tarihi anıta sahip 
çıkmazken, ırkçı ve aşırı 

milliyetçi gruplar “Gotse 
Delçev’de tek bir cami 
kalmasın” sloganlı kam-
panya yürütüyor. Son yıl-

larda gerek Nevrakop’ta 
bulunan Blagoevgrad 
Bölge Müftülüğü binası-
na, gerekse Karaca Paşa 
Camisi’nin yıkıntılarına 
karşı saldırılar düzenle-
niyor.
İki yıl önce Bölge Müf-

tülüğü binasının kapısına 
kesilmiş bir domuz kafası 
asan saldırganlar, 1,5 ay 
önce de cami minaresine 
2,5 metre boyunda de-
mirden yapılmış bir haç 
dikmişti.
Camiye gamalı haç çi-

zildi
Nevrakop’ta Balkan 

Savaşı’na kadar Müslü-
manlara ait 13 cami, 1 
medrese ve daha birçok 
mimari eser bulunuyordu. 
Bugün Bölgede Osmanlı 
mirasından kalan tek eser 
olan Karaca Paşa Camisi 
de 1912 yılından bu yana 
birçok kez saldırıya uğra-
dı ve hasar gördü. 
Blagoevgrad Bölge Müf-

tüsü Aydın Muhammed, 
camiyi kurtarmak üzere 
bugüne dek gösterdikleri 
çabaların tümünün boşa 
gittiğini belirtti. Aydın Mu-
hammed, sınır tanımayan 
saldırıların izlerini AA’ya 
tanıtırken, son eylemin 
15 Ağustos’ta yapıldığı-
nı söyledi. Muhammed, 
ırkçıların minarenin alt 
kısmına kırmızı boyayla 
çizdikleri gamalı haçı ve 
yazılan Hristiyan propa-
gandası içerikli yazıları 
üzüntü ile gösterdi.
Aydın Muhammed, “Şe-

hirdeki Müslümanlara hiz-
met edebilecek camimiz 
yıkıntılar içinde” sözleriyle 
sorunlarını paylaştı.
B l a g o e v g r a d 

Belediyesi’nin arşivlerini 
araştıran Bölge Müftüsü 
Muhammed, 1912’den 
sonra kalan son üç ca-

minin ikisinin yıkıldığı-
nı ancak Karaca Paşa 
Camii’ne karşı yıkım gi-
rişimlerinin başarısız ol-

ması nedeniyle binanın 
bir süre daha ayakta ka-
labildiğini belirtti.
Restore edilemiyor
Komünist rejim sırasın-

da 1985 yılında Karaca 
Paşa Camisi’ne “tarihi 
ve kültürel anıt” statüsü 
veren Kültür Bakanlığı, 
binanın restorasyonu için 
proje bile hazırlamış, an-
cak bunu asla uygulama-
ya geçirmemiş.
B u l g a r i s t a n 

Müftülüğü’nün camiye 

sahip çıkması ve onu ye-
niden ibadete açmasının 
önüne engel koyan dev-
let, binanın temelinin al-
tında Roma döneminden 
kalma bir kilise kalıntıları 
ve Hristiyan mezarlığı 
bulunduğunu savunuyor. 
Bu iddiayı desteklemek 
için Avusturyalı bir şirke-
tin incelemesi ve onayı 
gösteriliyor.
Aydın Muhammed, ca-

minin altında Hıristiyanlık 
kalıntıları arayan kazılar 
sırasında hem binanın 
hem de bugün artık şe-
refesi yıkılmış bulunan 
minaresinin temelindeki 
taşıyıcı yapı unsurlarının 
zedelendiğini, birkaç yıl 
önce de kötü hava şart-
larından kubbesinin çök-
tüğünü söyledi.
Karaca Paşa Camisi’nin 

hemen karşısında bulu-
nan ve bugün farklı bir 
yapıya sahip olan şehir-
deki eski medrese ise 
1970 yılına ait “şüpheli” 
görünen bir satış belgesi 
ile devlete satılmış bulu-
nuyor. Medresenin oldu-
ğu yerde inşa edilmiş ve 
halen engelli çocukların 
eğitim gördüğü okulun 
yeri, Bulgarlar arasında 
hala “Türk Pansiyonu” 
olarak biliniyor.
Muhammed’e göre, 

bölgedeki Türk ve Müs-

lümanlara ait yapılara 
düzenlenen her saldırı-
nın ardından polise ya-
pılan suç duyurularıyla 
ilgili açılan soruşturma-
lar kısa sürede sonuca 
bağlanmadan kapatılı-
yor. Soruşturma iptalleri 
için “hasarların maliyeti-
nin ülkedeki asgari aylık 
ücretten düşük olması” 
bahane gösteriliyor. Be-
lediye, polis, savcılık ve 
diğer tüm devlet organ-
ların kaygısızlığı ırkçıla-
rın eylemlerine cesaret 
veriyor.
Bölge Müftüsü Muham-

med, camiyi tamamen 
yıkılmaktan kurtarmak 
üzere hazırladıkları ona-
rım ve restorasyon pro-
jesinin devlet tarafından 
reddedildiğini dile getirdi. 
Muhammed, Bulgaristan 
ile Türkiye arasında tarihi 
ve dini eserlerinin karşı-
lıklı korunmasını öngören 
bir programa katılmaya 
çalıştıklarını, ancak bun-
da da başarılı olamadık-
larını anlattı.
Aydın Muhammed, 

“Eğer bir gün camimize 
sahip çıkabilirsek sade-
ce Nevrokop’taki değil, 
Bölge Müftülüğümüze 
bağlı yaklaşık 31 bin 
Müslüman’ın tamamı ca-
miyi ibadete açmamıza 
yardım edecek” dedi. aa

Yurtdışında 400 sandık kurulacak
5 Ekim’de yapılacak 

erken parlamento se-
çimleri için ülke dışın-
da 400’e yakın sandık 
kurulacağı bildirildi.
Geçici teknokratlar 

hükümetinin Dışişleri 
Bakanlığı Genel Sek-
reteri Veselin Vılçev, 
seçimlerin yurt dışın-
daki organizasyonu 
konusunda bilgi verdi.
Yabancı ülkelerde-

ki seçim yeri kurma 
koşullarının o ülkenin 
mevzuatına bağlı ol-
duğunu belirten Vılçev, 
şu ana kadar İtalya, 
İspanya, Ukrayna’dan 
ve Bulgar askeri per-
sonelinin bulunduğu 
Afganistan’dan olumlu 
yanıt aldıklarını kaydet-
ti. Vılçev, çok sayıda 
Bulgaristan vatandaşı-
nın yaşadığı İngiltere, 
Yunanistan, Rusya, 
Almanya, Fransa ve 
Türkiye’nin alacağı ka-
rarı beklediklerini söy-
ledi.

Bulgaristan’ın ülke 
dışındaki seçim orga-
nizasyonu için Dışişleri 
Bakanlığı’na 1,2 milyon 
levalık (600 bin avro) 
bütçe ayrıldığı bildirildi. 
Mayısta yapılan Avru-
pa Parlamentosu (AP) 
seçimlerindeki yurt dışı 
organizasyonu için 355 
bin avro harcanmıştı. 
Dışişleri Bakanlığı yet-
kilileri, ek harcamaların 
bakanlığın bütçesinden 
karşılanacağını belirt-
ti.
Ülkede 12 Mayıs 2013 

tarihinde yapılan bir 
önceki erken seçim için 
yabancı ülkelerde 211 
yerde, 25 Mayıs 2014 
tarihindeki AP seçimle-
ri için 167 yerde sandık 
kurulmuştu.
- Suikastçı Enimeh-

medov da aday –
Bu arada, seçime ka-

tılmak üzere bağımsız 
aday olarak başvuran-
lar arasında, üyelerinin 
çoğunluğunu Türklerin 

oluşturduğu Hak ve 
Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) partisinin Onur-
sal Başkanı Ahmet 
Doğan’a karşı suikast 
girişiminde bulunan 
Oktay Enimehmedov 
da yer alıyor.
Enimehmedov, 19 

Ocak 2013’te HÖH’nin 
kurultayı sırasında ko-
nuşma yapan Doğan’ın 
başına tabanca yönel-
terek ateş etmeye ça-
lışmıştı. Suikast teşeb-
büsünde kullandığı gaz 
tabancasının şans ese-
ri üç kez tutukluk yap-
ması üzerine güvenlik 
görevlileri ile delegeler 
tarafından yakalanmış-
tı.
Önce 3,5 yıl hapis ce-

zasına çarptırılan Eni-
mehmedov, kullandığı 
tabancanın öldürücü 
olmadığı gerekçesiy-
le serbest bırakılarak 
cezasını göz hapsinde 
çekmesine karar veril-
mişti.
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Kırcaali Temel Dini Bilgiler Yarışması’nın 
birincisi Vratnitsa Kuran Kursu öğrencileri
K ı r c a a l i  M e r k e z 

Camii’nde Temel Dini Bil-
giler Yarışması düzenlen-
di. Yarışmada Kirkovo’nun 
(Kızılağaç) Vratnitsa (Is-
palar) köyünde Mehmet 
İsmail’in yönettiği Kuran 
Kursu çocukları birinci 
oldu. Recai Yıldız’ın yönet-
tiği Kırcaali Erkek Kuran 
Kursu öğrencileri ikinci, 
Sibel Mehmet’in yönettiği 
Kırcaali Kız Kuran Kursu 
öğrencileri ise üçüncü ol-
dular. Birinci olan öğren-
cilere birer tablet, ikinci 
olanlara MP3 çalar, üçün-
cü olanlara para ödülü, 
ayrıca yarışmaya katılan 
toplam 37 öğrenciye te-
şekkür belgesiyle birlikte 
hediyeler verildi. Hediye-
ler, Kur’an-ı Kerim’in Me-
ali, Müslümanlar dergisi, 
2 ders kitabı, Beyhan 
Mehmet’in Rahmet Esin-
tileri kitabı, mevlit kitabı, 
seccade, gül kokulu tes-

pih, erkeklere takke, kız-
lara da başörtü. 

Yarışmayı izleyen birçok 
bölgeden Kuran Kursu 
öğrencileri, ebeveynler, 
vatandaşlar arasında 

Haskovo Bölge Müftüsü 
Basri Eminefendi de hazır 
bulundu. Coşkulu geçen 
programın sunuculuğunu 
Kirkovo ilçesi Benkovski 
(Kirli) köyü imamı Hafız 

Erdinç Süleyman yaptı. 
Programın başında öğ-
rencileri, hocalarını ve 
velileri selamlayan Kırca-
ali Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet, yarışma hakkın-
da bilgi verdi. Kırcaali Böl-
ge Müftülüğü’nün hizmet 
sahasında yaz dönemin-
de takriben yaklaşık 70 
noktada gerçekleştirilen 
Kuran Kursları’ndan Böl-
ge Temel Dini Bilgiler 
Yarışması’na 12 kurstan 
3’er öğrenciden oluşan 
grupların katıldığı belir-
tildi. Birinci olan grubun 
Kırcaal i ’y i  Şumnu’da 
düzenlenecek olan Mil-
l i  Temel Dini Bilgiler 
Yarışması’nda temsil ede-
ceğini bildirdi. Ayrıca böl-

ge birincisi grup milli birin-
cisi de olursa, hocalarının 
umreye gönderileceğini, 
öğrencilerin ise Gümül-
cine ve İskeçe’ye geziye 
götürüleceklerini açıkladı. 
Bölge Müftüsü, Milli ya-
rışmaya katılacak öğren-

cilerin üç gün Şumnu’da 
kalacaklarını, tüm katılım-
cıların 7-11 Eylül tarihleri 
arasında Edirne ve İstan-
bul gezisine gideceklerini 
belirtti. Müftü, ödül olarak 
verilen tablet ve MP3’lere 
Kur’an-ı Kerim’in tamamı-
nı yükleyeceklerini pay-
laştı. 

A rd ından  S t remt s i 
(Göklemezler) Kuran 
Kursu’ndan katılan Eda 
Şen “571” ilahisini söyle-
dikten sonra yarışmaya 
katılan 12 Kuran Kursu 
öğrencilerinden oluşan 
takımlar içinde 5 sorunun 
yer aldığı birer zarf çek-
tiler. Bölge Müftü Vekili 
Erhan Recep’in başkan-
lığındaki, Kırcaali Merkez 
Camii’nde Türkiye’den 
konuk imam Recai Yıldız 
ve Bölge Müftülüğü Vaizi 
Enver Nasuf yer aldığı jüri 
birer birer takımları çektik-
leri sorular doğrultusunda 
sınav ettiler. Zarf içinde 
5’er soru var. Bunlar itikat, 
ibadet, siyer, ibadet ve 
ahlak konularıyla ile ilgili 
olmakla birlikte, Kuran-ı 
Kerim’e de ilişkin sorular. 
Böylece çocuklar soru-
ları cevapladıktan sonra 
Kuran-ı Kerim’den sureler 
okuyup, namaz dualarını 
ezbere söylediler. 

Dereceye girenler açık-
lamadan önce Bölge Müf-
tüsü Cürümüm İle geldim 
Sana İlahisini ve Kuran-ı 
Kerim tilaveti sundu. Ayrı-
ca Rani List (Işıklar) Kuran 
Kursu öğrencileri, Çerna 

Skala Kuran Kursu’ndan 
Merve Sabri ve Opılçens-
ko (Hacımehmetler) Kuran 
Kursu öğrencileri ilahiler 
söylediler. 

Tüm katılımcılara hedi-
yelerini Bölge Müftüsü, 
Müftü Vekili, dereceye 

giren öğrencilere ise 
ödüllerini kendi hocaları 
sundular. 
Yarışma sonrasında ha-

yırsever işadamı Mesut 
Bekman tarafından tüm 
katılımcılara, izleyicilere 
ve cemaate döner ikramı 
yapıldı. 
Kırcaali Haber için Kır-

caali Müftüsü yarışmayla 
ilgili şunları söyledi: “Bu 
güzellik bu seneden zi-
yade önümüzdeki sene-
ye yansıyacak. Bugün 
kutlanması gereken bir 
taraftan hocalarımız, di-
ğer taraftan çocukların 
ebeveynleri ve bir taraf-
tan da çocukların kendi-
leri. Gelişen bir dünyada 
yaşıyoruz. Şehirlerde ha-
vuzlar var, farklı eğlence-
ler var. Ama çocuk buna 
rağmen eğlencelerini kı-
sıtlı tutuyor ve Kuran Kur-
suna devam ediyor. Ana 
babası da teşvik ediyor. 
Bir ana babanın evladına 
karşı en büyük görevi gü-
zel ahlak kazandırması-
dır. Dolayısıyla o yönüyle 
taktire şayan hocalarımız 
var. Allah adına mesai 
yapıyor, talebeler Allah 
adına gayret ediyorlar. 
Ebeveynler de onları teş-
vik ediyor. İnşallah, Temel 
Dini Bilgiler yarışması 
hayırlara vesile olsun. 
Yarışmada emeği geçen 
herkesten ve ayrıca hedi-
yeleri sağlayan hayırse-
ver kardeşlerimizden ve 

döner ikramında bulunan 
Mesut kardeşimizden de 
Allah razı olsun”. 
G eç en  sene  Bö l -

ge Temel Dini Bilgiler 
Yarışması’nda Cebel Kız 
Kuran Kursu birinci ol-
muştu. 

Resmiye MÜMÜN

BALKANSİAD, Bursa’ya Ticari Ataşe İstedi
Balkan Rumeli Sanayi-

ci ve İşadamları Derneği 
BALKANSİAD, Bulgaris-
tan İstanbul Başkonsolo-
su Angel Angelov ve Bul-
garistan Bursa Konsolosu 
Evgeni Vasilev’i ağırladı.

BALKANSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Aytuğ 
Onur ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri’nin ev sahipliğin-
de gerçekleştirilen top-
lantıda BALKANSİAD’ın 
Balkanlara yönelik pro-
jeleri ve hedefleri Bulgar 
bürokratlarla paylaşıldı. 
BALKANSİAD olarak Tür-
kiye ile Balkanlar arasın-
da hem ekonomik hem de 
kültürel bir köprü vazifesi 
gördüklerini vurgulayan 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Aytuğ Onur, “Balkanlarda 
önemli ekonomi zirveleri 
düzenliyoruz. Bunlardan 
birini 3-6 Eylül tarihleri 
arasında Bulgaristan’da iki 
farklı şehirde Bulgaristan 
Ticaret Odası ile birlikte 4 
Eylül’de Filibe, 5 Eylül’de 
Sofya’da  gerçekleştirdik. 
2015 yılı içinde Balkan 
fuarı ve Balkan haftası 
organizasyonlarını düzen-
leyeceğiz. Bu organizas-
yonda da Bulgaristan’ın 
yerini almasını istiyoruz” 
dedi.

“BURSA’YA TİCARİ 
ATAŞE İSTİYORUZ”

Bursa’nın Balkanlara ih-
racatta ikinci sırada yer 
aldığını ve bu açından 
Balkanlar için önemli bir 
yere sahip olduğunu be-

lirten Aytuğ Onur, “Bulga-
ristan açısından Bursa ilk 
sıradadır çünkü karşılıklı 
iş potansiyeli en yüksek 
olan şehirdir. Bu açıdan 
İstanbul’da bulunan iki 

ticari ataşenin birinin 
Bursa’da olması gerekti-
ğini düşünüyoruz ki bu-
rada konsolosluğa tahsis 
edilen binada ataşelik için 
de bir bölüm bulunuyor. 
Bursa’da Bulgaristan ile 
iş yapma potansiyeli olan 
firmaların yoğunluğu bunu 
gereklilik haline getiriyor” 
şeklinde konuştu. Aytuğ 
Onur, toplantıda ayrıca 
BALKANSİAD’ın planladı-
ğı diğer projeler hakkında 
da bilgi verdi.

“İŞ BİRLİĞİNİ DES-
TEKLİYORUZ”

Kendisine gösterilen 
konukseverliğe teşekkür 
eden Bulgaristan İstanbul 
Başkonsolosu Angel An-
gelov, iş birliği sağlanması 
için elinden gelen desteği 
vermeye hazır olduğunun 

altını çizerek, “Balkanlar 
genelinde Bulgaristan 
özelinde BALKANSİAD 
önemli çalışmalara imza 
atmış durumda. Hem 

aynı coğrafyada bulunan 
hem de kültürel olarak 
birbirine benzeyen top-
lumlarımızın ekonomik 
olarak da etkileşim için-
de olması son derece 
önemlidir. Bulgaristan bu 
açından Balkan ülkeleri 
arasında olduğu kadar 
Avrupa Birliği ülkeleri 
arasından da önemli fır-
satlar sunan bir ülkedir. 
Örneğin bizde vergi ora-
nı yüzde 10 seviyelerin-
dedir. Ayrıca Bulgaristan 
yabancı yatırımcıya AB 
kriterleri kapsamında 
devlet garantisi sunmak-
tadır. İstanbul’daki iki 
ticari ataşemizden biri 
ayın belli bir döneminde 
Bursa’ya gelebilir” dedi.
                              İHA



  Kırcaali Haber 810 Eylül 2014

      
    Genel Yayın Yönetmeni: Müzekki AHMET;  Genel Yayın Yön. Yrd: Sebahat AHMET;  Muhabirler: Resmiye Mümün; Nilgün Ahmet; Yunanistan temsilcisi: İbrahim 

Baltalı; Adres: Kırcaali, 6600, «Bılgariya» Bul., No 53, Kat. 2, Ofis 10;  Tel.: 0361/ 52 715;  e-mail: kircaalihaber@gmail.com    
 

Издава: Е. Т. «СЕНИ ПРЕС - ГЮЛШЕН АХМЕД»  гр. Кърджали     www.kircaalihaber.com
 Гл. редактор: Мюзекки АХМЕД ;  Зам. гл. редактор: Себахат АХМЕД ;  Репортери:  Ресмие Мюмюн, Нилгюн Ахмед;  Кореспондент в Гърция - Ибрахим Балталъ.     

Адрес на редакцията: Гр. Кърджали, 6600;  Бул. “България”  № 53,  ет. 2,  офис № 10;  Каталожен № 2454 ;      ISSN 1313 - 6925  

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
  10 Септември  2014      Година: 8     Седмичен вестник за актуални новини       Брой: 246         Цена 0,80 Лв.

Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Cebeci’nin Veda Resepsiyonu

Bulgaristan’daki görev süre-
sini tamamlayan Filibe Baş-
konsolosu Şener Cebeci için 
veda resepsiyonu düzenlen-
di.
Cebeci, Başkonsolosluk 

Konutu’nda düzenlenen re-
sepsiyonda yaptığı konuşma-
da, dost ve müttefik bir ülke-
de çalışmaktan büyük mem-

nuniyet duyduğunu belirterek, 
“İki ülke arasında her alanda 
ilişkilerimizi geliştirmek için 
çalıştık. Başkonsolosluğumu-
za bağlı 10 vilayetteki devlet 
kurumları ile sağlıklı ilişkiler 
kurmayı başardık” dedi.
AA’ya yaptığı açıklamada 

Cebeci, “Ekonomi, eğitim, 
kültür ve siyasi alandaki kar-

şılıklı ilişkilere katkı sağlama-
ya çalıştık. Burada okuyan 
öğrencilerimize, faaliyet gös-
teren iş adamlarımıza destek 
vermeyi çalıştık. Ülkeler ara-

sındaki ilişkilerin çok daha iyi 
bir noktaya geleceğini umu-
yorum’’ diye konuştu.
Kırcaali Türk Kültür ve Sa-

nat Derneği Başkanı Müzekki 

Ahmet ve Güney Bulgaristan 
Türkçe Öğretmenleri Der-
neği Başkanı Harun Bekir, 
Bulgaristan’da Türk kültürü-
nü, sanatını ve dilinin gelişti-
rilmesinde yaptığı katkıların-
dan dolayı Cebeci’ye plaket 

takdim ettiler.
Türkiye’nin Sofya Büyükel-

çisi Süleyman Gökçe baş-
ta olmak üzere Bulgar ve 
Türk sanatçılar, iş adamları, 

milletvekilleri ve üst düzey 
devlet bürokratların katıldığı 
resepsiyonda Cebeci, yeni 
Başkonsolos Alper Aktaş’ı 
takdim ederek çalışmalarında 
başarılar diledi.
                 Anadolu Ajansı

Başkonsolos Şener Cebeci’nin Veda Mesajı
1 Ağustos 2012’den beri 

gururla yürütmekte oldu-
ğum Filibe Başkonsolosluğu 
görevimi, 31 Ağustos 2014 
tarihi itibariyle tamamlamış 
oldum.
Sadece Bulgaristan’ın değil, 

tüm Balkan coğrafyasının en 
güzel şehirlerinden biri olan, 
ortak tarihimizden derin iz-
ler taşıyan Filibe’de görev 
yapmaktan büyük onur ve 
mutluluk duydum. Hem pro-
fesyonel yaşantımda hem 
de ailevi/kişisel hayatımda 
Filibe’nin daima ayrı ve özel 
bir yeri olacaktır. Aynı şekil-
de, Rodopların ve Kırcaali 
bölgesinin, bu bölgede ya-
şayan soydaşlarımızın aziz 
hatırasını her daim özenle 
saklayacağım.
Dost, komşu ve müttefik 

ülke Bulgaristan’da görev 
yaptığım iki sene boyunca, 
başta işadamlarımız ve öğ-
rencilerimiz olmak üzere tüm 
vatandaşlarımızla, sayıları 
yüzbinlere varan soydaşları-
mızla ve Bulgar dostlarımızla 

yakın temas ve işbirliği içinde 
olmaya, görev alanımız çer-
çevesinde ilişkilerimizi her 
alanda geliştirmeye gayret 

ettim. Tüm bu süreçte ilgi, 
katkı ve desteğini esirge-
meyen vatandaşlarımıza, 
soydaşlarımıza ve Bulgar 
dostlarımıza şükranlarımı 
sunmayı bir borç bilirim.
Önemli sorumluluklar ta-

şıyan bu görevde şahsıma 

gösterilen yakınlık ve dost-
luğun, Eylül 2014 itibariyle 
Filibe Başkonsolosu olarak 
göreve başlayacak meslek-

taşım Alper Aktaş’tan da 
esirgenmeyeceğine olan 
inancım tamdır.
Bu duygu ve düşüncelerle 

tüm vatandaşlarımıza, soy-
daşlarımıza ve Bulgar dost-
larımıza en derin saygılarımı 
sunuyorum.


