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rupa ile Balkanlar’da gelişmekte
olan önemli pazarlara odaklanma stratejisi ile paralel olduğunu belirterek, “Bu son yatırımlarımızla Acıbadem, 4 ülkede
toplam 22 hastane ve 17 klinikle
hizmet verir hale geldi.
Acıbadem’in dünya standartlarındaki sağlık hizmetlerini artık

Fiyatı 0,80 Lv.

Bulgaristan’a da taşıyacağız.
Bundan sonraki süreçte Bulgaristan, bölgenin sağlık turizmi
açısından da cazibe merkezi
haline gelecektir” dedi.
Yurt içinde olduğu gibi yurt
dışında da yatırım atağını sürdüren Acıbadem Sağlık GruDevamı 4’de

Büyükelçi Nadejda Neynski,
“Seçim Yasasıyla, yurt
dışındaki vatandaşlarımıza
ayrımcılık yapılıyor”
Acıbadem Bulgaristan`da Tokuda ve City Clinic Grubu bünyesine katarak Bulgaristan`da
sağlık sektöründe dengeleri
alt üst etti. Acıbadem bu yatırımın ardından 4 hastane ve 4
Tıp merkeziyle Bulgaristan’ın
en büyük özel sağlık hizmet
sunucusu oldu.

Acıbadem, yurt dışında da yatırım atağını sürdürüyor. Bünyesinde Bulgaristan’ın en büyük
özel hastanesini bulunduran
Tokuda Grup’un yüzde 100 hissesini alan Acıbadem, ayrıca
City Clinic Grup ile birleşmeye
yönelik nihai sözleşme imzaladı.
Böylece Bulgaristan’da top-

lam 125 milyon Euroluk yatırım gerçekleştiren Acıbadem,
4 hastane ve 4 Tıp merkeziyle
Bulgaristan’ın en büyük özel
sağlık hizmet sunucusu oldu.
Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali
Aydınlar, bu iki önemli yatırımın
Acıbadem’in Orta ve Doğu Av-

Özel BTV televizyonuna konuk olan Bulgaristan’ın Ankara
Büyükelçisi Nadejda Neynski,
Seçim Yasası’nda yapılan değişiklerle ilgili, “Bir kanun par-

Mustafa Karadayı HÖH Genel Başkanı Seçildi
Hak ve Özgürlükler Hareketi
9. Olağan Kongresi oybirliğiyle
parti genel başkanlığına Mustafa Karadayı’yı seçti. Sofya
Ulusal Kültür Sarayı’nda düzenlenen kongreye 856 delegenin
yanı sıra Bulgaristan, Türkiye ve
Avrupa’dan çok sayıda misafir
katıldı. Başta Amerika Birleşik
Devletleri ve Büyük Britanya olmak üzere çok sayıda büyükelçilik temsilcileri, Avrupa Liberal
ve Demokratlar İttifakı (ALDE)
Başkanı Hans van Baalen ve
Liberal Enternasyonal’in Başkan Yardımcısı Robert Browne
konuklar arasında yerlerini aldı.
ALDE Avrupa Parlamentosu
Grubu Başkanı Guy Verhofstad ve Avrupa Sosyalistler Partisi Başkanı Sergey Stanişev’in
görüntülü tebrik videoları kongre salonunda yayınlandı.

Türkiye’den CHP Genel Sekreteri ve Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP Milletvekilleri
Emre Köprülü, Ceyhun İrgil, Erdin Bircan, Erkan Aydın, Vecdi

Gündoğdu, Candan Yüce, Bülent Öz, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Edirne, Kırklareli,
Çorlu, Tekirdağ büyükşehir
Devamı 4’de

ti çıkarlarına hizmet edemez.
Seçim Yasası’nda kabul edilen
değişiklere ilişkin metinlerde
birçok çelişki bulunuyor. Milliyetçi bir oluşum da, bir devletin
gündemini belirleyemez” dedi.
Neynski, seçimlerde oy kullanan vatandaşların artırılmasının milli bir dava haline gelmesi
gerektiğini, yurt dışında oy kullanmanın sadece büyükelçilikler
ve konsolosluklarda olmasıyla
başka ülkelerde yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına sınırlama
getirileceğini vurguladı. Ankara Büyükelçisi, “Onlar her yıl
Bulgaristan’a 3 milyar leva getiriyor; ülke ekonomisini sübvanse ediyor ve yabancı yatırımları
çekiyor” diye izah etti.
Neynski, “Bu karar yürürlüğe geçerse, bu demektir ki

Türkiye’de Edirne, İstanbul,
Bursa ve Ankara olmak üzere
ancak dört sandıkta oy kullanılabilecek. Türkiye’de genelde
50-70 bin kişi arasında oy kullanıyorlar” dedi.
Büyükelçi’nin ifadesine göre elektronik
yolla oy kullanılması
kilit önem arz ediyor,
fakat Bulgaristan’da
bunun uygulanması
istenilmiyor. Neynski,
“Böyle bir uygulamayla şu anda ortaya atılan sahte oy, oy
kullanma motivasyonu gibi sorunların bir
kısmına çözüm getirilecek” diye
görüşünü savundu.
Diplomat, “Önümüzdeki seçimlerle ilgili merak edilen
büyük sorulardan biri Hak ve
Özgürlükler Hareketi (HÖH) ve
Lütfi Mestan’ın yeni kurduğu
Sorumluluk, Özgürlük, Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST)
partilerinin kaç oy alacağdır.
Şu anda Bulgaristan istikrarlı
ve güçlü olduğunu göstermekle birlikte bölgeye ve Avrupa’ya
ilişkin tartışmalarda karakter
göstermesi gerekiyor. Avrupa
Birliği ve Türkiye arasındaki
göç ve mülteciler anlaşması
mükemmel değil, fakat bu anlaşmaya bir şans verilmeli, çünkü şu aşamada daha iyi bir şey
düşünülmüş değil” diye konuştu.
Kırcaali Haber
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Tarihte Bu Hafta: 11 – 24 Nisan
13 Nisan 1460:
Mora despotlarının
yarımadayı Osmanlı
Devleti’ne yönelik sal-

Anadolu’nun Yunan ordusu tarafından işgalinin, iki taraftan birinin
yok olmasıyla son bu-

kentindeki Türk mezarlığı ırkçı Bulgarlar tarafından yerle bir edildi.
Olay yurt içinde büyük

dırılarda üs olarak kullanması üzerine Fatih
Sultan Mehmet Güney
Mora’yı fethetti.
13 Nisan 1904:
Büyük güçlerin baskısıyla Sultan Abdülhamit,
1903 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun
Makedonya’da topraklarında gerçekleşen
İlinden isyanına katılan
tüm çete üyeleri için,
liderleri de dâhil olmak
üzere genel af çıkardı.
Fakat afla, beklenen barışın gelmesi bir yana,
terör yeniden şiddetlendi.
14 Nisan 1878:
B u l g a r i s t a n sını rları içinde bulunan
Mustafapaşa’ya yani
S l i ve n g r a d ’a b a ğ l ı
Çirmen’de, Rodoplardaki Türklerle Rus kuvvet-

lacak Türk ve Yunan
ırkının savaşı olduğunu
yazdı.
14 Nisan 1927:
Batı Trakya Türklerinin hak ve çıkarlarını
savunmak; onların Türkiye’deki çağdaşlaşma
sürecine paralel bir gelişme izlemesini sağlamak amacıyla İskeçe
Türk Birliği, İskeçe Türk
Gençler Yurdu adıyla
kuruldu.
14 Nisan 1969:
Makedonya Televizyonunda ilk Türkçe yayın
gerçekleştirildi.
15 Nisan 1931:
Ulu önder Atatürk’ün
direktifleri doğrultusunda Türk Tarihi Tetkik
Cemiyeti yani günümüzde bilinen adıyla Türk
Tarih Kurumu kuruldu.
17 Nisan 1453:

tepkilere yol açtı.
17 Nisan 1954:
Çanakkale Savaşları
ile bu savaşta şehit ve
gazi olan kahramanlar adına yaptırılan
Çanakkale Şehitleri
Abidesi’nin temeli atıldı.
19 Nisan 1897:
Osmanlı Devleti’ne
nota. İngiltere, Fransa,
Almanya, AvusturyaMacaristan, Rusya ve
İtalya'nın İstanbul elçileri Babıâli'ye ortak bir
nota verdiler. Notada,
Osmanlı Devleti'nin
oldukç a aleyhine
Yunanistan’ın lehine
olan yeni bir sınır önerdiler. Yeni bir savaşı
göze alamayan padişah, notayı kabul etmek
zorunda kaldı.
19 Nisan 1909:
Bab -ı A li’den ger i

leri arasında ilk silahlı
çatışma yaşandı. Rus
kuvvetleri ve Bulgar çeteler direnişçiler tarafından püskürtüldü.
14 Nisan 1921:
Protevusa Gazetesi,

Fatih Sultan Mehmet,
İstanbul adalarını fethetti. Böylece İstanbul’un
fethine bir adım daha
yaklaşılmış oldu.
17 Nisan 1933:
Bulgaristan’ın Razgrat

adım. Osmanlı Devleti, 1908 yılında bağımsızlığını ilan eden
Bulgaristan’ın bu durumunu tanıdı. Ülkede
kalan Türklerin hak ve
hürriyetleri ise antlaş-

mayla güvence altına
alındı. Fakat verilen
güvenceler daha çok
sözde kaldı. Nitekim
yaşanan haksızlıklardan
ve baskılardan dolayı
1990’ların ortalarına
kadar yüz binlerce Türk,
Bulgaristan’ı terk etmek
zorunda kaldı.
20 Nisan 1876:
Bulgaristan’da çete isyanı. Batılı devletleri ve
Rusya’yı da bağımsızlık
mücadelelerine dâhil
etmek isteyen Bulgar
çeteler, Osmanlı Devletine karşı isyan başlattı.
Fakat toplumsal destekten yoksun olan isyan
kısa sürede bastırıldı.
İsyancılar tüm umutlarını Rusya’dan gelecek
desteğe bağladı. Bu
beklentileri de 1877

da olan büyük güçler,
Yunanistan’ın bağımsızlığını sağlamak için Osmanlı Devleti’ne daha
yoğun baskı yapmaya
başladı.
23 Nisan 1920:
Tü r k i y e ’n i n k a l b i
Ankara’da atıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi
Ulu önder Atatürk’ün
çağrısı üzerine ilk kez
toplandı. Ankara tüm
yetki ve kontrolü üzerine aldı. Bundan böyle
hem içerideki hem de
dışarıdaki mücadele
Ankara’dan yürütülecektir. O kadar ki, Yunan işgaline karşı Batı
Trakya’da direnişi organize eden Yüzbaşı
Fuat Balkan da bundan böyle talimatları

dığı yasayla kabul etti.
Bu kabulden itibaren 23
Aralık günü Gagauzlarca, başta başkent Komrat olmak üzere ülkenin
dört bir yanında her yıl,
bağımsızlık günü olarak
kutlanmaya başlandı.
24 Nisan 1830:
Bab -ı Ali’den ger i
adım. Osmanlı Devleti,
Yunanistan’ın bağımsızlığı konusunda İngiltere,
Fransa ve Rusya’dan
gelen baskılara boyun
eğmek zorunda kaldı.
Uzun süredir devam
eden baskılar sonucu,
M ora yarımadasın da kurulmuş bulunan
Yunanistan’ın bağımsızlığını kabul etmek
zorunda kaldı. Böylece İngiltere, Fransa ve

yılında Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne savaş
açmasıyla gerçekleşti.
21 Nisan 1967:
Yunanistan’da askeri
darbe. George Papadopoulos liderliğin deki albaylar cuntası
Yunanistan'da bir darbe yaparak yönetime
el koydu. Yedi yıl süren
askeri yönetimden en
fazla etkilenen kesimler
başta Batı Trakya’daki Türkler olmak üzere
azınlıklar oldu. Uluslararası antlaşmalarla garanti ve güvence altına
alınan haklarının hemen
hemen tamamı ortadan
kaldırıldı.
23 Nisan 1826:
Yunan isyanında sona
doğru. Yunan isyanının devam ettiği son
kale olan Mesolongi,
Osmanlı kuvvetleri tarafından geri alındı.
Böylece Yunanistan’ın
kendi başına bağımsızlığını elde edemeyeceği
bir kez daha anlaşılmış
oldu. Bunun farkın-

Ankara’dan alacaktır.
23 Nisan 1941:
Batı Trakya’da tehlikeli gelişme. İkinci Dünya
Savaşı’nın en hareketli
günlerinde Yunanistan dolayısıyla da Batı
Trakya, saldırıya uğradı. Almanya’nın desteğini arkasına alan Bulgaristan Makedonya ve
Batı Trakya’yı işgal etti.
Bölgede yaşayan Türkler için sıkıntılı günler
de böylece başlamış
oldu.
23 Nisan 1994:
Gagauzya’da önemli
gelişme. Avrupa kıtasında en büyük Hıristiyan
Türk toplumunu oluşturan Gagauzlar, Moldova Cumhuriyeti’ne bağlı Gagavuz Yeri Özerk
Bölgesi’nin kurulduğunu dünyaya duyurarak,
bağımsızlık ve haklarını
koruma konusunda kararlılıklarını ortaya koydular. Moldova Meclisi,
Gagauzların bu talebini,
23 Aralık 1994’te çıkar-

Rusya 3 Şubat 1830
tarihinde imzaladıkları
"Londra Protokolü" ile
kurdukları bağımsız Yunanistan Devleti hayaline kavuşmuş oldular.
24 Nisan 1877:
Balkanlarda insanlık
trajedisi. Balkanlardaki
siyasi hedeflerine ulaşmak isteyen Rusya Osmanlı Devletine savaş
ilan etti. 93 Harbi olarak bilinen ve çok kanlı
saldırıların yaşandığı
1877-78 Osmanlı-Rus
savaşında yaklaşık 1
milyon 200 bin Türk,
doğduğu topraklardan
sürüldü. 600 bin kadarı da katliam, hastalık
ve soğuklar nedeniyle
yaşamını yitirdi. Savaş,
aynı zamanda Balkanlarda yaşayan Türkler
için günümüze kadar
süren acı ve sıkıntıların
önemli dönüm noktalarından biri oldu.
Metin EDİRNELİ
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“Mevsim Artık Sonbahar” Gümülcine’yle
Kırcaali’yi daha da yakınlaştırdı!
Bulgaristanlı soydaşlarımızdan Mustafa
Bayramali’nin “Mevsim
Artık Sonbahar” adlı öykü
kitabı Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği’nde
tanıtıldı. Bayramali’nin,
“Ben, Edirne, Bursa, İstanbul, İzmir’ den önce
İskeçe’yi, Gümülcine’yi,
Dedeağaç’ı, Kavala’yı
duydum dedemden” sözleri dikkat çekti.
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği’nin 22 Nisan akşamı düzenlediği
etkinliğe T.C. Gümülcine
Muavin Konsolosları Osman Şahin ve İrfan Çetin,
Gümülcine S. Müftüsü İbrahim Şerif, DEB Partisi
Genel Başkanı Mustafa
Ali Çavuş, Batı Trakya
Camileri Din Görevlileri
Derneği Başkanı Sadık
Sadık, Toplumsal Hareket Başkanı Saadettin Şakir Hüseyin, Batı Trakya
M.M.M.M. Cemiyeti Başkanı Asım Çavuşoğlu, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Koray Hasan,
Encümenler Birliği Başkanı Ercan Ahmet, Gümülcine Belediyesi Başkan
Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu, Bulgaristan’dan
Kırcaali’de yer alan Ömer
Lütfi Kültür Derneği Başkanı Seyhan Mehmet,
TÜRKSAD Başkanı ve
Kırcaali Haber gazetesi
sahibi Müzekki Ahmet,
ressam Kamber Kamber,
Avukat-Yazar Mustafa
Bayramali, şair Durhan
Ali, Güney Bulgaristan
Tür kç e Ö ğ ret menler i
Derneği Başkanı Harun
Bekir’in yanısıra kalabalık bir soydaş topluluğu
katıldı.
Mustafa Bayramali’nin
“Mevsim Artık Sonbahar”
adlı öykü kitabının tanıtımını İbrahim Baltalı, Sami
Toraman, Habibe Halilibrahim yaptı. Mustafa
Bayramali duygularını dile
getirdi. Habibe Ahmedova
ise Bayramali’nin hiç yayınlanmamış bir öyküsünü
okudu.
Mustafa Bayramali’nin
hikayeleri gerçek yaşamın ta kendisidir.”
Rodop Rüzgarı Dergisi Sahibi İbrahim Baltalı,
konuşmasına “ Bugün Burada tarihi bir anı yaşıyoruz. Daha dün demir perde ülkesi olan ve yasak
bölgelerle ayrılan; Batı
Trakya’da yaşayan MüslümanTürklerle aynı maneviyat, kültür, düşünce
birliğini paylaşan Mustafa
Bayramali soydaşımızın
kitabını tanıtmak üzere

toplanmış bulunuyoruz”
sözleriyle başladı.
Baltalı, Bayramali’nin hayatıyla ilgili şunları söyledi: “Mustafa Bayramali
kimdir, sorusunun cevabı
bizim için hiç de zor de-

ğı yaptı. Halen Kırcaali’de
serbest avukat olarak çalışmaktadır. Kırcaali’nin ilk
Türk avukatıdır.
Edebiyat sevgisi daha
öğrencilik yıllarında başladı. Dönemin Türkçe ga-

hitap ederek son vermek
istiyorum.
Mustafa abi, “Mevsim
Artık Sonbahar”, son olmasın; ilkbahar olsun ki
sizlerden yeni yeni çalışmalar görelim.

ğil. Biz, kendisini ta 2003
yılında Şafak dergisinde
yayınlanan “Şahin Yuvası” adlı hikayesiyle tanıdık
ki bu makale daha sonra
ilk kitabına da isim oldu.
Mütevazi, sevecen, etrafını çok iyi gözlemleyen, ve
kendi kültürünü, inançlarını yaşatmak uğrunda
mücadele eden Mustafa
Bayramali’nin hikayeleri
gerçek yaşamın ta kendisidir. Sade, herkesin anlayabileceği ve anlarken de
“ya, ben bunları yaşamıştım” türünden inandırıcı
bir özelliğe sahiptir. Ancak
bizim için gene her hikayesinde kendi yaşantımızdan, davranışımızdan,
folklorümüzden bir parça
bulmamızdır. Bunları kitabı okuduğunuzda çok
rahat anlayabileceksiniz.
Mustafa Bayramali günümüzde de Rodop Rüzgarı dergisinde öykülerini
yayınlamaya devam etmektedir.
Mustafa Bayramali, kendi deyimiyle, yapraklar
dökülürken, ayvalar sararırken 1938 yılında, Doğu
Rodoplar’ın bağrında, Kırcaali ili Ardino (Eğridere)
belediyesinin Halaç (Hallaçdere) köyünde dünyaya
geldi.
Ortaöğrenimini doğduğu
köyde, lise tahsilini Ardino (Eğridere) kasabasında ikmal ettikten sonra,
Sofya Üniversitesinin Hukuk Fakültesinden mezun
oldu.
Faaliyetlerine gençlik
örgütlerinde görev alarak
başladı, belediye başkanlığı ve hukuk danışmanlı-

zete ve dergilerinde çeşitli
yazılar yazdı. Yetişkin çağına geldiğinde öykü, fıkra, mizah hikâyeleri gibi
edebiyat türleri üzerinde
kalem oynattı. Çeşitli yarışmalara katıldı, ödüller
kazandı. Öykülerinin bir
kısmı Türkiye, Yunanistan, Romanya ve başka
ülkelerde de yayımlandı.
Öyküleri yaşanmış olayların ta kendisidir. Kesinlikle düş değildir. Dağların, dağlının fısıltısıdır.
İlk dönemde yazdığı
öykülerini “Şahin Yuvası”

“Dili zenginleştirmek
okumakla oluyor”
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Sami Toraman,
Bayramali’nin öykülerinde
işlediği konuları, bölgesel
kahramanları anlattı. Batı
Trakya’ya ne kadar benzediğini, kullandığı deyimlerin ne kadar bizim gibi
olduğunu dile getirdi.
To r a m a n , “ M u s t a f a
Bayramali’nin öykülerinin
biraz da Aziz Nesin gibi
espri yanı var. Kullandığı atasözü ve deyimler

latmış.
Tekrar dünyaya gelsem
gene kaleme sarılır aynı
şeyleri yazardım, diyor
Bayramali. Bu arada genç
kalemlere şu cümlelerle
uyarıda da bulunuyor: Dili
zenginleştirmek okumakla oluyor. Yazar devamlı
okumalı. Başka türlü bir
kenara itilip inleyip durur”
görüşlerine yer verdi.
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde
doktora öğrencisi ve aynı
zamanda kitabın editörü de olan Habibe Halilibrahim, konuşmasına,
“Neden Kırcaali’de kitabın tanıtımı yapılmadı,
sorusuna yanıtı şu anda
burada buldum. Bizler,
bir süreliğine ayrı kaldık.
O demir perdeyi fiziki olarak aşamamış olsak da,
şu anda açtığımızı görüyorum” sözleriyle başladı.
Habibe Halilibrahim
“Bayramali’nin hikayelerini incelerken, bu hikayelere dokunmamam
gerektiğini düşündüm.
Bugün Türkçemiz Türkiye Türkçesine pek yakın
olmayabilir. Ancak birçok
lehçe varlığını böyle muhafaza etmiştir. Bizim lehçemizi okuyucular Mustafa Bayramali’nin kitabında
okumalı ve bunun tadına
varmalı, dedim. Ancak anlıyorum ki biz aslında aynı
lehçeyi konuşuyoruz.
Acaba biz bu kitabı yayınlarken, tanıtırken, acaba nasıl karşılanır, diye

adı altında toplayıp okuyucularına sundu. Bugün
tanıttığımız “Mevsim Artık
Sonbahar” ise ikinci kitabıdır. İki oğlan babası ve
üç torun dedesidir.
Yüreği insan sevgi si ile dolu olan Mustafa
Bayramali’ye müsaadenizle “Mustafa abi” olarak

bizimle eşdeğer ve eşit.
Hanya’yı Konya’yı anlamak. Agop’un kazı, gibi.
Ağzınla kuş tutsan. Tam
takır kuru bakır, gibi deyimler bizde de kullanılmaktadır. Rodop Köylüsü
adlı öyküde de tütünle uğraşanları anlatırken sanki
Gümülcine’yi birebir an-

düşündük. Son zamanlarda Kırcaali’de yirmiye
yakın kitabı tanıttık. Bu
kitap diğerlerinden farklı.
Kitapta yaşanmış olaylar
var. Siz Batı Trakya’lılar o
demir perdenin arkasında
nelerin yaşandığını öğrenebileceksiniz” düşüncelerini okuyucuyla paylaştı.

“Bizim bu topraklardaki
yaşamamız, ağlamamız,
gülmemiz, çilemiz bir,
hepsi bir.”
Kitabın yazarı Mustafa
Bayramali, “Kardeşiz ve
kardeşçe bu akşam dobra
dobra konuşacağız” diyerek sözlerine başladı.
10. Asırda Anadolu’dan
gelen Yörüklerin torunları
olduklarını, atalarının açları doyurduğunu ve bu
bölgelere medeniyeti getirdiğini söyledi.
Bayramali, “Atalarımız
buraya gelirken eşeğinin,
katırının en ehemmiyetli yerine Kur’an-ı Kerim’i
koymuş ve böylece bu
topraklara İslâmiyet’i de
getirmiştir. Han, hamam,
köprü yapmış ve buralarını bayındırmış. Burasını
bayındırırken azınlıkları
da unutmamışlar ve kardeş kardeş yaşamışlardır.
Onların okulunu, manastırını ve havrasını yapmış
ve gereken değeri vermişler.
Bizim bu topraklardaki
yaşamamız, ağlamamız,
gülmemiz, çilemiz bir,
hepsi bir. Biz, “gara goyun
gara bayırda guzuladı”,
deriz. Herhalde sizde de
böyledir. Keçiye de geçi,
demeyiz. Katıra da gatır,
demeyiz. O yıllarda Batı
Trakya ovası bizim dağ
insanını beslemiş. Benim
dedem burada tütün işçiliği yapmış, bizi beslemiş. Ben, Edirne, Bursa,
İstanbul, İzmir’ den önce
İskeçe’yi, Gümülcine’yi,
Dedeağaç’ı, Kavala’yı
duydum dedemden.
Gün geldi sizi silmeye,
bizi yutmaya uğraştılar.
Fakat imkanları olmadı
ve olamazdı da. Biz burada azınlığız, çoğunluğumuz da anavatanda.
Zaman akıp giderken bizi
tel örgülerle ikiye böldüler.
Bundan sonra da ilişkilerimiz kesilme durumuna
geldi. 1945 senelerinde
Makas sınır kapısı açık
olsa da gelen giden azdı.
Ben 1995 senelerine kadar Yunanistan’daki Türk
basınıyla tanışık değildim.
Ondan sonra da bir atasözünün de dediği gibi,
“keser döndü, sap döndü,
gün geldi hesap döndü.”
Şimdi şükürler olsun ki
siz Yunanistan vatandaşı
olarak burada, biz de Bulgaristan vatandaşı olarak,
iki müttefik ülkede demokrasiye kavuştuk. Bundan
öte bizim işimiz, kendi
kültürümüzü geliştirmek
olmalıdır. Kendi adetleri-
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Acıbadem Bulgaristan'ın en büyüğü oldu
1. sayfadan devam

bu, Bulgaristan’ın sağlık
sektöründe en büyük
özel hastanesine sahip
Tokuda Grup’un hisselerinin tamamını alırken
özellikle kalp ve kanser
alanlarında sektörde hakim konumda olan City
Clinic Grubu’n da çoğunluk hisselerini alarak
Bulgaristan’ın bir numaralı
özel sağlık hizmeti sunucusu oldu. Son yatırım
hamlesiyle Acıbadem, 4
ülkede toplam 22 hastane, 17 klinik ve 3500’ün
üzerinde yatak kapasitesiyle hizmet verir konuma
geldi. 2011 yılında Makedonya Üsküp’de Sistina
Hastanesi’ni bünyesine
katarak, ilk yurt dışı yatırımını yapan Acıbadem’in
Bulgaristan’daki yatırımlarıyla dünya çapında
bilinen markası, klinik ve
operasyonel anlamdaki
mükemmeliyet anlayışı
ve tecrübesi, Avrupa’da
daha geniş bir alana yayılmış oldu.
Tokuda, Bulgaristan’ın

iki hastane, Burgaz’da bir
hastane, Varna’da ise bir
tıp merkezi ile yüksek kalitede sağlık hizmeti sunan
lider bir grup. Sofya’da
bulunan kardiyoloji hastanesi Bulgaristan’ın JCI
akreditasyonuna sahip
tek hastanesi. İki tıp fakültesinin eğitim hastanesi olarak da hizmet veren
City Clinic Sofya Kardiyoloji Hastanesi, yüksek kalitede hizmetleri ve eğitim

En Büyük Özel Sağlık
Grubu
Tokuda, Bulgaristan’ın
en büyük özel hastanesi
ve aynı zamanda farklı
sağlık hizmetlerini de içinde barındıran bir sağlık
kompleksi. Bulgaristan’ın
başkenti Sofya’da bulunan ve hepsi aynı lokasyonda hizmet verecek
ş ek i l de ko numlanan,

550 yataklı bir hastane,
bir tıp merkezi, bir klinik araştırma merkezi,
bir eczane ve bir bakım
evini de işletiyor. Tokuda
Hastanesi 2006 yılında,
%100 Japon yatırımı olan
Bulgaristan’ın ilk yabancı
yatırımlı ve özel hastanesi olarak hizmete sunuldu. En yüksek teknoloji
ile hizmet veren hastane,

52.000 metre kare kapalı
alana sahip. Bünyesinde
30’dan fazla tıbbi departman ve 22 ameliyathane
bulunuyor.
City Clinic Özellikle
Kanser ve Kalpte Öncü
Hastane
2010 yılında kurulan City
Clinic ise, Sofya’da bir
kardiyoloji ve bir kanser
hastanesi olmak üzere

“Mevsim Artık Sonbahar” Gümülcine’yle
Kırcaali’yi daha da yakınlaştırdı!
3. sayfadan devam

mizi, gelenek göreneklerimizi canlandıralım. Ben
bu tür çalışmalarımı Rodop Rüzgarı dergisinde
paylaştım.
2 0 0 0 yılı ba ş lar ın da Kırc aali’de Ö mer
Lüt f i Kültür Der ne ğ i
Kütüphanesi’nde Şafak
dergisi elime geçti. Baktım güzel bir dergi. Dedim ki, ben, Şafak dergisi
vasıtasıyla dünyaya açılayım. O zamana kadar
yazılarım Bulgar basınında çıkmıştı. Öyküyü
Şafak dergisine gönderdim. Rahmi Ali bunları
bastı. Ondan sonra şafak
söndü. Balkanlar’da Türk
kültürü dergisi vasıtasıyla
dışarı çıkmaya başladım.
Sonra Rodop Rüzgarı gazetesi elime geçti. Gazete
olarak beni tatmin etmedi.
Daha sonra dergi oldu ve
orada eserlerimi yayınlamaya başladım.
Böyle etkinliklerin hem
Yunanistan’da hem de
Bulgaristan’da düzenlenmesi, gelecekte bizim kültürümüzün zenginleşmesinde bence çok yararlı
olacaktır. Bulgaristan’dan
bir Türk yazar ilk defa
Yunanistan’da tanıtıldı.
Ancak bu ilk burada kal-

masın. Bu temel üzerine
çalışmalarımızı yürütelim. İkincisi Kırcaali’de
olsun. Sonra yine burada
olsun. Yalnız yazarları değil tabii ki. Örneğin
bizim ünlü ressamımız

Kamber Kamber burada.
Onun sergisi neden burada açılmasın” görüşlerine
yer verdi.
G ör üş belir tme bö lümünde ise Habibe
Ahmedova Mustafa
Bayramali’nin hiç yayınlanmamış Gece Sefası
adlı öyküsünü okudu.
(Öykü Rodop Rüzgarı
dergisinde yayınlanacaktır.)
“Bir tarafta Kırcaali’li
M e h m et , b i r t a r af t a
Gümülcine’li Mehmet.”
DEB Partisi Başkanı
Mustafa Ali Çavuş: Ma-

kas sınır kapısı açıldığında hepimizin heyecanlandığını, çünkü kardeşler
ayrı düştüğünü ve çabalarının da son yıllarda bu
kardeşleri bir araya getirmek olduğunu, söyledi.

Ali Çvuş, “Sayın Bayramali hikayelerini bizlerle paylaştı. Teşekkür
ediyorum. İki yıldan beri
Bulgaristan’a gidiyorum.
Oradaki kardeşlerimizle
buluşmayı Cebel Belediye Başkanı Sayın Bahri
Ömer’e borçluyum. Bu
projeyi birlikte başlattık.
Hatta Bahri Ömer, Cebel
belediye binasını oluştururken, “Burada bir ofisim
var. Burasını size tahsis
ediyorum, dedi. Kendisine buradan teşekkür ediyorum.
Daha on beş gün önce

yeni kurulan DOST partisinin kongresindeydik.
Şunu görüyorum. Sorunlar hep aynı. İki devlet de
içinde bulunan azınlıkları
ve toplulukları asimile etmek istiyor. Bizler kültürümüzü, dilimizi koruyabilirsek, tarihimizi ve köklerimizin nereden geldiğini iyi
bilirsek, dik durabilirsek
asırlar boyu yaşamaya
devam edeceğiz.
Ben sadece ülkemiz
Yunanistan ve Bulgaristan yetkililerine şunu
söylemek istiyorum: Biz,
bir milletiz, kardeşiz. Yakın tarihe bakalım. 1913
yılına bakarsak ne olduğumuzu görürüz. Bir
de Çanakkale’de Eceabat ilçesinde Çanakkale
Şehitliği’ne gidip gezenler bilir, bir tarafta Kırcaalili Mehmet, bir tarafta
Gümülcine’li Mehmet.
Sözüm bu kadar.”
Yapılan konuşmalardan
sonra Mustafa Bayramali
kitabını imzaladı. Kitap
kısa sürede tükendi. Etkinliğin devamında da
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği TSM Korosu konuklar için mini bir
konser sundu.
İbrahim BALTALI

ve araştırmayı bir araya
getirmesiyle dikkat çekiyor. Kalp sağlığı alanında
sektörün lideri durumunda olan City Clinic, yeni
kanser hastanesinin açılışı ile kanser alanında da
sağlık sektörünün hakimi
oldu. Hastanelerin yanı
sıra, grubun Varna’daki tıp
merkezi ile birlikte toplam
3 tıp merkezi bulunuyor.
Milliyet

Mustafa Karadayı HÖH
Genel Başkanı Seçildi
1. sayfadan devam
belediye başkanları, çok
sayıda ilçe belediye başkanları ve STK temsilcileri konuklar arasındaydı.
Bulgaristan’da çok sayıda
siyasi parti ve STK temsilcileri kongreye katılarak
saygı gösterdiler.
Bulgaristan Sosyalist
Partisi milletvekili Atanas
Mercanov, ABV partisinden Rumen Petkov,
NDSV Eşbaşkanları Stanimir İlçev, Olimpi Kıtev,
Sıbi Davidov, BDC Eşbaşkanı Krasimira Kovaçka, Halk Birliği Başkanı Svetlin Tançev, Ulu-

sal Hak ve Özgürlükler
Hareketi Başkanı Güner
Tahir, Podkrepa Sendikası Onursal Başkanı
Dr. Konstantin Trençev,
KNSB Sendikası Başkanı
Plamen Dimitrov misafir
olarak kongrede yerlerini
aldı.
Hak ve Özgürlükler Hareketi Onursal Başkanı
Dr. Ahmet Doğan kongreye katıldı ve salona
girmesi dakikalarca süren alkış tufanına sahne
oldu. Misafirlerin selamlama konuşmaları sık sık
sürekli alkışlarla kesildi.
Yalova Belediye Başkanı
Vefa Salman’ın, Mustafa
Kemal Atatürk portresini
hediye etmesi kongrenin
ilgi çeken görüntüleri arasındaydı. Onursal Başkan
Dr. Ahmet Doğan’ın tebrik mesajı Avrupa Parla-

mentosu Milletvekili Filiz
Hüsmenova tarafından
okundu. Mesajda “Güçlü,
iyi niyetli olalım, nefretin
diline kurban olmayın.
Ülkenin demokratik siyasi yaşamının bir parçası olan son 25 yılında,
HÖH’ün Bulgaristan’a ve
barışa stratejik bir yatırım
olduğunu kanıtlamıştır”
ifadeleri yer aldı.
Açık oturumdan sonra basına kapalı bölüme geçildi. Burada Yetki
Komisyonu’nu ve Merkez
Denetleme Kurulu’nun raporları okundu ve oylandı,
parti tüzüğünde değişiklikler de yapıldıktan sonra

genel başkan ve Merkez
Karar Yönetim Kurulu seçimi.
Seçime tek aday olarak
giren Mustafa Karadayı
oybirliğiyle HÖH 9. Olağan Kongresi tarafından
genel başkanlığa seçildi.
Yeni G enel Başkan
Mustafa Karadayı başkan olarak yaptığı ilk
konuşmasında oldukça
yoğun duygular yaşadığı
gözlemlendi ve şu ifadelere yer verdi: “Kalplerimizdeki dava aşkıyla,
bizim ortak gücümüz ve
irademizle her şeyin üstesinden geliriz!”. Ayrıca
Mustafa Karadayı, HÖH
Onursal Başkanı Dr. Ahmet Doğan’a ve kongreye
duyulan bu büyük güven
için teşekkürlerini iletti.
Kırcaali Haber
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Momçilgrad’da Dünya Günü kutlaması
22 Nisan-Dünya Günü
münasebetiyle Çocuk
Suçluluğu ile Mücadele
Komisyonu Eylem Planı
doğrultusunda Toplumsal
Destek Merkezi ile ortaklaşa olarak 21 Nisan
2016 tarihinde Momçilgrad (Mestanlı) Nuri Adalı
Parkı’nda “Doğanın Armağanları” başlığı altında
3-5.sınıf öğrencilerinin
katıldığı bir yarışma gerçekleştirildi.
İlçedeki okulların bir
kısmını temsil eden dört
öğrenciden oluşan beş
takım birkaç aşamada
mücadele etti. Öğrenciler,
bitki ve hayvan sınıflandırmasına ilişkin soruları
ekip halinde cevapladı.
Sadece küçük bir sünger
ve plastik bardak yardımıyla suyun bir sıvı ölçü
aletinden başka bir ölçü
aletine aktarılmasında el
beceriliği ve kusursuzluk
sergilenen anlar vardı.
Hayvanların çeşitli parçalarının birleştirilmesi aşa-

takım eşit sayıda 9’ar puana sahipti, fakat üçüncü
bir takımın puanı da onlarınkine yakın sayıdaydı,
çünkü son turda meyve
ve sebze salatası tanıtımından başka takımlara
ikebana (çiçek düzenleme), amblem ve takım
forması için de puan verilecekti. Tabii ki, hızlılık ve
tüm ürünlerin kullanımı
için verilen puanlar katılımcıların hayal gücünü
uyandırdı.
Zvezdel (Gökviran) Nikola Yonkov Vaptsarov

maları, doğada su döngüsünün tasvir edilmesi
ve sebze ve meyvelerin
ayrılarak dizilmesinde de
el becerisi ve hızlılık dönüm noktasıydı.
Doğa bilimleri ile ilgili
bilgiler gerektiren seyircilere yöneltilen sorular da
vardı. Doğru cevap veren

seyirciler, defter, kalem
ve resim çizmek için pastel boya gibi hediyelerle
ödüllendirildi.
Katılımcıların gözleri
bağlı halde üç lokmada
sadece tatlarından meyve veya sebzeyi veya açık
gözlerle içtikleri çayda
kullanılan şifalı bitkiyi ta-

nıdıkları yarışma aşaması gerçek bir atraksiyona
dönüştü.
Bireysel katılımcı gerektiren her bir aşamada
takımların temsilcileri her
birisinin mücadelede yer
alabilmesi için sıralandılar.
Final oyundan önce iki

Şeytan Köprüsü, popülerliğini artırıyor
Ardino (Eğridere) İlçesinin sembolü olan Şeytan
Köprüsü günden güne popülerliğini artırıyor. İlde en
çok ziyaret edilen turistik
yer arasında bulunuyor.
Blagoevgrad’ın (Yukarı
Cuma) Jijevo köyünden
İvo ve Militsa Paşova çifti, “İlk defa buraya geldik.
Görkemli bir köprü. Çevremizdeki doğal güzelliklere ve yerli halkın misafirperverliğine hayran
kaldık” diye ifade etti.
Onlar Smolyan’ın (Paşmaklı) Banite köyünden
Biser ve Rositsa Kadieva
çifti ile birlikte Doğu Rodopların tarihi ve kültürel
yerlerini görmeye gelmişlerdi. Kadiev’ler çifti,
“İlginç ve güzel yerleri
ziyaret etmeyi seviyoruz.
Rodopların bu güzel köşesini tekrar ziyaret etmeyi umuyoruz” dedi.
Bursa’dan Cem Şen
d e i l k d e f a Ş ey t a n
Köprüsü’nü ziyaret ediyor. Cem, “Şimdiye kadar
ancak sosyal paylaşım
sitelerinde köprünün fotoğraflarını görüyordum.
Köprü yerinde görülünce

çok daha etkileyici oluyor” dedi.
Şeytan Köprüsü, pek
çok turist rehberi ve albümlerde yer verilen
Bulgaristan’da mevcut en
görkemli köprülerden biridir. Köprü, Ardino’nun kuzeybatısında yaklaşık 10
km mesafede Dyadovtsi
(Dedeler) köyüne yakın
bir yerde bulunuyor. Üç

kemerli köprünün uzunluğu 56 metre, genişliği
ise 3,5 metredir. Merkez
kemerin yüksekliği 11,50
– 12 metredir. Köprü, Ege
Denizi bölgesi ile Yukarı
Trakya Ovası arasında
bağlantı kuran eski bir
karayolun üzerine inşa
edilmiştir.
Ardino Belediyesi, birkaç yıl önce Bölgesel

Kalkınma Operasyonel
Programı kapsamında
“Şeytan Köprüsü’nden
Ardino’daki Cennet Yollarına” isimli bir yatırım
projesi gerçekleştirdi.
Köprünün konservasyonu
yapıldı. Saçaklar ve çeşmeler inşa edildi. Dyadovtsi yolu da asfaltlandı.
Güner ŞÜKRÜ

2017 yılından itibaren asgari işçi ücreti 460 leva
Hükümetin önümüzdeki 3 yıla ilişkin bütçe
tahminleri projesinde
gelecek yıldan itibaren
asgari iççi ücreti 460
leva olması öngörülüyor.
Bütçe tahminleri projesinde gelirlerin toplan-

masının yükseltilmesi,
kayıt dışı ekonominin
sınırlandırılması ve
doğrudan vergi düzeylerinin korunması öngörülüyor.
Emekli maaşları yeniden hesaplanacak.
Devlet Sigorta Kuru-

mu Emeklilik Maaşları
Fonu’na yatırılan emeklilik primi yüzde 1 oranında artacak. 1 Ocak
2017 tarihi itibarıyla asgari işçi ücreti 460 leva
miktarında olacak ve
gelecek 3 yıl içerisinde
2019 yılına kadar bu se-

viyede kalacak.
Bütçe açığının gelecek yılda yüzde 1,4 oranında olup, yüzde 1’e
kadar düşmesi, ekonomi büyümenin ise yüzde 2,7 oranında olması
bekleniyor.
Kırcaali Haber

İlköğretim Okulu takımı
verilen ödevleri en iyi
şekilde yerine getirerek
birinciliği elde etti. Bununla Çocuk Suçluluğu
ile Mücadele Komisyonu
tarafından organize edilen
bir günlük geziden ibaret
ödülü hak etti.
Katılımcılar ve seyircilerin neşesini artırmak
i ç i n Beledi ye Ç o c uk
Kompleksi’nin çatısı altında Ani Başeva yönetmenliğindeki Çocuk Folklor Grubu türküler söyledi.
Kırcaali Haber

Krumovgrad İlçesinde
52 işsiz gence meslek
Krumovgrad (Koşukavak) Belediyesi’nin verdiği
bilgiye göre ilçede 52 vatandaş, “Genç İstihdamıGeleceğin Garantisi” projesine dahil edildi. Bu kişiler, ekonomik açıdan aktif olmayan 15 ile 29 yaş
arasında olup, İş Bürosu’na kaydını yaptırmamış
işsizlerdir.
Projeye katılanlar “Yeşillendirme ve Çiçekçilik”
ve “Yol, Otoyollar ve Tesisler” üzerine eğitim alarak yeşillendirme ve yol inşaat yardımcı işçiliği
mesleklerine sahip olacak.
Öğretim sırasında proje katılımcıları derste bulundukları her bir gün için burs alacak. Gençler, öz
geçmişin nasıl yazıldığı, motivasyon mektubu nasıl
hazırlandığı hakkında bilgi alacak. Onlar işveren
karşısında başarılı performans sergilemek için
becerilerin yanı sıra çalışma ve sosyal güvenlik
hukuku konusunda mevzuatla ilgili temel bilgiler
elde edecekler.

Proje, 40 gencin 6 ay süreliğine göreve getirilmesini öngörüyor. Proje, 2014-2020 İnsan Kaynaklarının Gelişimi Programınca Avrupa Birliği
tarafından finanse ediliyor. 247 bin leva maliyetindeki projenin süresi 21 ay. Projenin gerçekleştirilmesi üzere Krumovgrad Belediyesi ile Çalışma
ve Sosyal Politika Bakanlığı arasında sözleşme
imzalandı.

Genç doktorların % 75’i
Bulgaristan’ı terk etmek
istiyor

2015’te Sofya Tıp Üniversitesi’ni bitirmiş olan315
doktordan dörtte üçü yurt dışını tercih ediyor. Bu kararlarının temel sebebi burada ödenen düşük maaşlardan
kaynaklanıyor.
Diğer nedenler arasında sağlık sistemindeki noksanlıklar, yerarşideki yükselişin zor oluşu, modern tıp
araçlarının bulunmayışıdır.2016 yılının ilk dört ayında
toplam 153 doktor ülkeyi terk edip İngiltere, Almanya,
İrlanda, İsveç, Yunanistan ve Kıbrıs’a gitmiştir.
Son yıllarda uzun süre burada çalışmış olan doktorlar
da yurt dışında çalışmayı yeğliyor. Şu an Bulgaristan’da
toplam 31 383 doktor var. Onların yaklaşık % 35’i 5160 yaş arasında. Yalnız % 8.83’ü 30 yaşına kadardır.

04 Mayıs 2016

HABERLER

Kırcaali Haber 6

Turizm Bakanı Angelkova: “Kırcaali’de
kültür ve tarih turizmine bel bağlıyoruz”
Aslen Kırcaalili olan
Turizm Bakanı Nikolina Angelkova, Kırcaali
Valiliği’nde bölgede turizm sektörü temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi. Bakan, toplantıda
şunları dile getirdi: “Temel amacımız Bulgaristan ve Kırcaali’yi yıllık
turizm destinasyonuna
dönüştürmektir. Bu yıl da
önceliğimiz kültür, tarih
ve SPA turizmidir. Ülkede
8 kültür ve tarih turizmi
destinasyonu oluşturuldu.
Onlardan biri “Doğu Rodopların Büyüsü”. Angelkova, “Doğu Rodopların
Büyüsü” başlığı altındaki
destinasyona ilişkin broşür ve turist haritaları hazırlanacağını belirterek,
billboard konulmasına
ilişkin kampanya sürdüğünü paylaştı. Burgaz ve
Ruse gibi şehirlerde artık
turistleri Kırcaali’ye yönlendiren bu tür billboardların bulunduğu anlaşıldı.
Turizm Bakanlığı tarafından Kırcaali bölgesinde mevcut 30 turist atraksiyonun sürekli yenilenen
online bir sicile kayıt edildiği belli oldu. Bu sicilin
tüm ülkede mevcut tarihi

Bakan, Makas Sınır
Kapısı’ndan otobüslerin
de geçişi için lobi çalışmalarında bulunduklarını
söyledi.
Kırcaali Valisi İliya İliev, Angelkova’nın Kırcaali ile özel olarak ilgilendiğini kaydederek,
kendilerinin desteği ve
GERB Kırcaali Milletvekili Tsveta Karayançeva’nın
katılımıyla Dışişler i
Bakanlığı’nda MakasNimfeya (Yanıkköy) Sınır
Kapısı’ndan otobüs geçişleri konusunda görüş-

ve kültürel anıtları kapsaması bekleniyor.
Turizm Bakanı, “Benim
için Kırcaali önceliktir ve
büyük bir gelişme potansiyeline sahiptir. Kırcaali,
bizim reklamımızın odak
noktasıdır” diye vurgu
yaptı.
Angelkova, Temmuz
ve Eylül aylarında turistik yerleri basına yansıtmaları için Birleşik
Krallık, Avusturya, Almanya, Fransa, Çin ve
Japonya’dan gazetecileri

ülkeye ve Kırcaali’ye getireceğini bildirdi. Yabancı
gazetecilerin “Doğu Rodopların Büyüsü” destinasyonu ve yılda 150
bin kişinin ziyaret ettiği,
35 bininin ise gecelediği
Kırcaali Barajı kıyısındaki Glavatartsi tatil köyünü
de ziyaret edeceklerini
söyledi.
Bakan, “Meslek liseleri ve üniversitelerden
mezun olan uzmanlarla ilgili sorun Bakanlar
Kurulu’nun dikkatine arz

edildi. Amaç ikili eğitimin
teşvik edilmesidir. İsviçre ve Alman şirketlerinin
bizim gençlerimizin pratik eğitimini üstlenmesi
öngörülüyor. Kırcaali, bu
tür bir eğitimin merkezi
olabilir. Buna ilişkin bir
projenin pilot uygulamasının burada yapılması
öngörülüyor” dedi.
Angelkova, valilik ve
belediyelerde mevcut
Turizmi Geliştirme Danışma Konseylerinin rollerini
hızlandıracağını kaydetti.

Türkiye’nin Balkan Türkleri Politikası Kitaplaştırıldı

Trak ya Üniver site si Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Kader Özlem’in
Türkiye’nin Balkan Türk-

leri Politikası (19912014) başlıklı kitabı
Dora Yayınları’ndan
çıktı. Alanında yapılan
ender çalışmalardan
biri olan kitap bütün kitapçılarda okuyucuya
sunuldu. Çalışma, özellikle yakın döneme ışık
tutması ve bütün Balkan Türklerini içermesi
nedeniyle ayrı bir önem
taşıyor. Kader Özlem,
kitabın konusuna ilişkin
Türkiye’de büyük bir eksikliğin olduğuna dikkat
çekerek mütevazı da

olsa literatüre bir katkıda bulunmak istediğini
söyledi.
Kitaptaki teorik ve
metodolojik çerçevenin
eserin ana omurgasını
o lu şturdu ğunu dile
getiren Özlem şunları kaydetti:
“Uluslararası İlişkiler teorilerinden
olan Sosyal
İnşacılık
temelinde ve söylem analizi
metoduyla
ele alınan
bu çalışm a 19 912014 arası dönemde
Türkiye’nin Balkan Türkleri politikasını analiz
etmeyi hedefliyor. Söylem özneleri olarak bu
dönemde görev yapan
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanlarını esas almakla birlikte, söz konusu
söylemlerin eylem boyutunda yansımaları da

değerlendirildi. Sonuç
olarak Türkiye’nin Balkan Türkleri politikasının
hatlarını ortaya çıkarmaya gayret ederek, çeşitli
bulgulara ulaştım.”

Kader Özlem kimdir?
1986 yılında Kırcaali’ye
( B u l g a r i s t a n) b a ğ lı
Cebel’de doğan yazar,
zorunlu göçte ailesiyle birlikte Bursa’ya göç
etti. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi almış,
doktorasını ise Trakya
Üniversitesi’nde aynı

me gerçekleştirildiğine
işaret etti. Vali, meseleyi artık Bulgaristan ve
Yunanistan’ın Dışişleri
Bakanlıklarının çözmesi
gerektiğini ileri sürdü.
Bakan, Bulgaristan’ın
“Antik Uygarlıklar ve Modern Turizm” başlığı altında düzenlenecek Dünya
Turizm Kongresi’ne ev
sahipliği yapma hakkını kazandığını bildirdi.
Foruma tüm dünyadan
1000’den fazla davetlinin
katılması bekleniyor.
Kırcaali Haber

Seçimlerde oy kullanmak
zorunlu oldu

Meclis’te iki saate yakın süren sert tartışmalardan
sonra milletvekilleri nihai olarak Seçim Yasası’nda
değişiklikler yapılmasına ilişkin kanun teklifini kabul
ederek, seçimlerde oy kullanma vatandaşın bir hakkı
değil de, bir vatandaşlık görevi olduğuna karar verdi.
Teklifin kabul edilmesini ısrar eden Vatansever Cephesi Koalisyonu Grubu Milletvekillerini oylamada kabul
oyu kullanan Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB), Bulgaristan Gelişimi İçin Alternatif
(ABV) Milletvekilleri ve Bulgar Demokrasi Merkezi
(BDM) Milletvekillerinin bir kısmı destekledi.
Böylece kabul oyu kullanan 109 milletvekili, Yerel,
Parlamento, Cumhurbaşkanlığı ve AB Parlamentosu
seçimlerinde oy kullanmalarını zorunlu kıldı. Oylamada 74 milletvekili ret oyu kullanırken, 10 milletvekili
çekimser kaldı.

bölümde tamamlamıştır.
Hâlihazırda Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü’nde Yrd.
Doç. Dr. olarak görev
yapmaktadır. Göçmen

derneklerinde de aktif
olarak görev alan Özlem, BAL-GÖÇ’ün de
bünyesinde bulunduğu
Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (BGF)
Genel Sekreteri’dir. İngilizce ve Bulgarca bilen
Kader Özlem evli ve bir
çocuk babasıdır.
Kırcaali Haber

Bulgar Sosyalist Partisi (BSP), Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH), Ataka ve Reformcu Blok Milletvekillerinin bir kısmı kabul edilen kanun teklifinin Anayasa’ya
aykırı olduğuna kanaat getirdi.
Bunun temel gerekçesi olarak oy kullanmanın bir
vatandaş hakkı olup, vatandaşlık görevi olamayacağının altını çizdiler.
Türkiye’de milyonluk şehirlerde birer seçim sandığı açılabilecek
Bulgaristan Meclisi, Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki
diplomatik veya konsolosluk temsilciliği bulunmayan
yerleşim yerlerinde en az 100 seçmen tarafından yapılan başvurular üzerine seçim sandığı açılması kararı
aldı.
100’ün üzerinde seçmen tarafından başvuru yapıldığı takdirde Merkez Seçim Komisyonu kararı ve
Dışişleri Bakanlığı’nın teklifiyle Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerde diplomatik veya konsolosluk temsilciliği bulunmayan ve nüfusu 1 milyon kişiden fazla olan
yerleşim yerlerinde birer seçim sandığı açılabilecek.
Ankara’daki Bulgaristan Büyükelçiliği’nden başka
Bulgaristan’ın Türkiye’de İstanbul ve Edirne’de Başkonsoloslukları ve Bursa’da Konsolosluk Ofisi bulunuyor. Adı geçen şehirlerden başka Türkiye’de milyonluk
nüfusa sahip İzmir, Adana, Gaziantep, Konya ve Antalya olmak üzere daha birkaç şehir bulunmaktadır.
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Bulgaristan Müslümanları, Hz. Muhammed
(SAV)’in kutlu doğumunu kutluyor
Bulgaristan Müslümanları, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed
Mustafa (S.A.V.)’in dünyaya teşriflerinin 1445.
yılı nedeniyle gerçekleştirilen Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında
tüm ülkede Kutlu Doğum
programları düzenliyor.
Bu yılki Kutlu Doğum kutlamaları “Allah’ın Elçisi
Hz. Muhammed (SAV) ve
Birlikte Yaşama Ahlakı”
konu başlığı altında gerçekleştiriliyor.
Şumnu, Sliven ve Ruse,
Bulgaristan’da Kutlu Doğum programı gerçekleştirilen şehirler arasında
bulunuyor.
Şumnu Bölge Müftülüğü geleneksel olarak Hz.
Muhammed (SAV)’in kutlu doğumunu kutladı. 19
Nisan 2016 tarihinde gerçekleşen kutlama programına önceki yıllara bakış
büyük katılım vardı. Yaklaşık 500 kişilik Şumnu
Oteli Forum salonu tıklım
tıklım doldu.
Kutlama programına
Başmüftü Dr. Mustafa
Hacı, T.C. Burgaz Başkonsolosluğu Muavin
Konsolos Kerim Aksen,
bölge müftüleri, belediye
başkanları, milletvekilleri

ve başka davetliler teşrif
ettiler.
Türkiye’nin Manisa şehrinden Kuran Kursu Öğreticisi Metin Yeşildağ’ın
okuduğu Kuran tilavetiyle
başlayan program, Şumnu Bölge Müftüsü Mesut
Mehmet’in önemli mesajlar verdiği tebrik konuşmasıyla devam etti. Başmüftü ve Sofya Yüksek İslam Üniversitesi Öğretim
Üyesi Ahmet Bahadır da
konuşma yaptılar. İkisi de
Peygamber Efendimizin
(SAV) örnek hayatından
bir sürü kesitler verdiler.

Kutlama kapsamında
Şumnu Nüvvab İmamHatip Lisesi öğrencileri
ve Tashih-i Huruf Kursu
öğrencileri müzik programı sundular. Yaklaşık iki
saat süren Kutlu Doğum
progamı, sunuculuğunu
yapan Nüvvab İmam-Hatip Lisesi öğretmeni Celil
Şakir’in katılımcılara hayır
dilekleriyle son buldu.
Aynı gün 19 Nisan 2016
tarihinde Sliven ilindeki
Müslümanlar da Hz. Muhammed (SAV)’in kutlu
doğumunu kutladı.
Sliven Bölge Müftülüğü

tarafından müftülük salonunda gerçekleştirilen
Kutlu Doğum programına
Başmüftü Yardımcısı Murat Pingov, T.C. Burgaz
Başkonsolosluğu Muavin
Konsolos İlker Erdoğan
ve Sofya Yüksek İslam
Üni ver s i tes i Ö ğ ret i m
Üyesi Ali Öztürk teşrif ettiler. Kutlamada bölgeden
imamlar ve belediye başkanları da hazır bulundu.
Kuran tilavetiyle başlayan program, Sliven Bölge Müftüsü Akif Akifov’un
tebrik konuşmasıyla devam etti. Başmüftü Yar-

KRİB Kırcaali Şubesi’nin geçen
dört yıllık dönemi değerlendirildi
Bulgaristan İşverenler
ve Sanayiciler Konfederasyonu (KRİB) Kırcaali Şubesi Başkanı Dr.
Fahri İdriz, Meatsa Oteli
Kompleksi’nde yapılan
toplantıda örgütün geçen
dört yıllık dönemde gerçekleştirdiği faaliyetleri
değerlendirdi. 19 Aralık
2012 tarihinde faaliyete
başlayan konfederasyon
şubesine ilk önce 20 şirket üye olurken, bugün
onların sayısı 100’den
fazladır.
Dr. İdriz, faaliyet raporunda kuruluşundan bu
yana örgüt üyelerinin
çıkarları doğrultusunda
yerel yönetim, valilik ve
merkez idare ile ilişkileri
geliştirmeye çalıştığını
kaydetti. “KRİB Kırcaali
Şubesi’nin temel amacı
sanayi için yeni iş alanları yaratılmasıdır. Böylece
yeni işyerleri açılacak, bir
iş pozisyonun açılması
ise her türlü ekonomik

sorunlara çözüm getiren
enstrümandır” diye vurguladı. İşadamı, Avrupa
Birliği’nin yeni program-

manlık Şirketi İcra Müdürü Teodora Ovçarova,
üyelerin proje başvurusunda bulunabileceği AB

lama dönemi açısından
kilit önem taşıdığı için
2016 yılının çok önemli
olduğuna işaret etti.
Dr. Fahri İdriz’in daveti
üzere toplantıya katılan
ve 500’ü aşkın AB projesine imza atan KRİB AB
Fonları Komitesi Başkanı,
Elana Investment Danış-

fonlarından finanse edilen
programları slayt eşliğinde tanıttı.
Teodora Ovçarova, katılımcıların dikkatini yeni
programlama döneminde Avr upa Kalkınma
Fonu’nun 264 milyon avro
hibe öngördüğü enerji ve
kaynak verimliliği projele-

ri üzerine çekti. AB programları üretim tesislerinde enerji verimliliğinin
artırılmasına, iş güvenliği
için makine ve ekipmanın
yeniden düzenlenmesine,
personelin koruyucu ekipman ile donatılmasına ve
hatta iş yerine yolculuk
yapan işçilerin ulaşım
giderlerinin bir kısmının
karşılanmasına imkan
veriyor.
KRİB Şubesi üyelerinin
birbirleriyle rekabet etmediklerine vurgu yapan Dr.
İdriz, “Rekabet şehirler
ve ülkeler arasında daha
yüksek bir seviyeye taşındı. Birbirinizle alışveriş
yapın. Ancak aramızda
ticareti artırarak, işimizi
büyüteceğiz ve birbirimizle daha mükemmel
ve dolu dolu bir etkileşim
içerisinde olmanın sevincini yaşayacağız” diye
ifade etti.
Kırcaali Haber

dımcısı Murat Pingov
burada yaptığı konuşmasında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed
Mustafa (S.A.V) i sevmenin ve O’nun izinde gitmenin önemini belirtti. Sofya
Yüksek İslam Üniversitesi
Öğretim Üyesi Ali Öztürk,
Hz. Muhammed (SAV)’
in yolunda yürümenin
önemine vurgu yapan bir
konuşma yaptı. Bir grup
kız ve erkek öğrenciler,
salonu dolduran katılımcıları Hz. Muhammed (SAV)
konulu ilahiler ve şiirlerle
selamladı. Organizatörler,
organizasyonda emeği
geçen herkese teşekkürlerini sunarak, Allah’ın
kendilerinden razı olmasını niyaz ediyor.

Birkaç yıldan beri Ruse
(Rusçuk) şehrinde de Kutlu Doğum programları tertipleniyor. Bu yıl da Ruse
Bölge Müftülüğü, “Sosyal
Problemlerin Çözümü İçin
Hz. Muhammed (SAV)’in
Örnek Alınması” başlığı
altında kutlama gerçekleştirdi. Ruse Kültür Evi
Filarmoni Salonu’nda
gerçekleştirilen Kutlu Doğum programı Bulgaristan
milli marşı ve AB marşı ile
başladı. Kuran tilaveti ve
Ruse Bölge Müftüsü Aziz
Azizov’un tebrik konuşmasının ardından Ruse
İmam-Hatip Lisesi öğrencileri dini şiir dinletisi
sundu. Konuklar tarafından konuşmalar yapıldı,
katılımcılara mütevazi
hediyeler verildi. Programın sonunda daha adil
bir dünya için toplu dua
yapıldı.
Kırcaali Haber

Mineralni Bani
İlçesi’ni günde 1000
kişi ziyaret ediyor
Mineralni Bani (Meriçler) Belediye Başkanı Mümün
İskender, “Mineralni Bani İlçesini günde 1000 kişi ziyaret ediyor. Önemli bir bölümü ise geceliyor. Turistlerin
ödediği geceleme ücretlerine ilişkin resmi verilere göre
son yıl geceleme sayısı 50 bini aşkın. Turistler dinlenme tesislerinde, otellerde, misafir evlerinde konaklıyor” diye bildirdi. Belediye Başkanı, Çalışma ve Sosyal
Politika Bakanlığı’na bağlı “Bojur” tesisinin açılışından
dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 120 odası
bulunan tesis, bakanlığın bölgesel ofisleri aracılığıyla
dinlenme tesisi statüsü kazanmaya başvuracak.
Mümün İskender,
“Son 3-4 yılda SPA
turizm temel geçim
kaynağına dönüşüyor” diye vurguladı. Amacın tam bir
kaplıca tedavi paketi
sunulması olduğuna
işaret eden Belediye
Başkanı, Mineralni
Bani’de kaplıca sularının daha 2000
yıl önce insanları
celbet tiğini ifade
ederek,
her geçen
Mümün İSKENDER
yıl turist akınının arttığını kaydetti. Kurortu çoğunlukla buerger, egzema,
mide-bağırsak hastalıkları tedavisini yapan kişilerin
ziyaret ettiğini kaydetti.
Mümün İskender, “Yurt içi turistlerden başka
ilçe merkezine Türkiye, Yunanistan, Sırbistan ve
Makedonya’dan gelen misafirler de var. Makas-Nimfeya (Yanıkköy) Sınır Kapısı’ndan geçiş yapan Romanyalı turistler de buradan geçiyor. Turizm, gençlerin temel
geçim kaynağına dönüşüyor ve onlar giderek burada
kalmayı tercih ediyor. Kaplıca tedavisi onlara yıl boyunca istihdam sağlıyor. Buna rağmen işgücü eksikliği var.
Otelciler Derneği, Mineralni Bani kurortunda çalışmak
isteyen başka ilçelerin sakinlerine ulaşım sağlıyor.
Saje Maden Ocağı ve sera üretim tesisi de iş imkanı
sağlıyor. İşsizlik şimdilik ancak genç bayanlar arasında
rastlanıyor.
Kırcaali Haber
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Pazarcık şehri, 15. yüzyıl Osmanlı mimarisinin
en güzel örneklerini barındırıyor

Başkent Sofya'nın güneydoğusunda yer alan ve Kırım'dan
gelen Tatarların 1418 yılında
kurduğu Pazarcık şehri, ülkenin Osmanlı mimarisini yansıtan en otantik kentlerinden biri
olma özelliğini taşıyor.
Eski adıyla ''Tatar Pazarı'' olarak da bilinen şehir,
İstanbul'dan Avrupa'ya uzanan
yolda önemli bir geçit, aynı zamanda hanları ve kervansaraylarıyla zengin bir ticaret yeri
olarak biliniyordu. Tarihi kaynaklara göre, şehrin kuruluşu
Sultan II. Beyazıt döneminde
(1481-1512) Kırım Tatarlarının
yöreye yerleştirilmesine denk
geliyor. Akıncıların kayıtlarında, 1472 yılı itibarıyla o zamanki Pazarcık'ın 105 haneden ibaret olduğu ve tümüyle
Müslümanlar tarafından iskan
edildiği belirtilmektedir. Osmanlı döneminde halkın tümü
Müslüman Tatar, Türk ve Yö-

rüklerden oluşmaktaydı.
- Şehrin ayakta duran tek
camisi
Z amanla Yukarı Trak ya
Ovası'nın batısında önemli bir
kavşak haline gelen şehirde
ilk caminin şehrin kuzeyinde,
günümüzde var olmayan Eski
Cami olduğu ve kuruluşunun
1540 yılına dayandığı tahmin
ediliyor. Pazarcık’ta daha sonra 18 cami daha inşa edilmiş
olmasına rağmen günümüzde ayakta kalan tek cami, 25
metre yüksekliğindeki minaresiyle Kurşun Cami olarak bilinen Nazır Ağa Camisi. Nazır
Ağa’nın 1667 yılında yaptırdığı cami, yöre halkı arasında
Kurşun Cami olarak anılıyor.
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün himayesinde bulunan ve hala ibadete açık olan
caminin içi ve avlusu, özellikle
cuma günleri Pazarcık’ta yaşayan 20 bini aşkın Türk ve

Roman kökenli Müslüman'ın
buluşma yeri.
Caminin imamı Yaşar Salih,
AA muhabirine, “Cuma namazı
için burası tamamen doluyor.

namazların orada kılınması
tercih ediliyor. Osmanlı zamanından kaldığı için merkezde
kalmış. Mahalle ise buraya 2
kilometre uzakta” dedi.
Salih, şehir merkezinde böyle
yüksek minareli bir dini yapının
bulunmasının bazılarını rahatsız ettiğini, ancak diğerlerinin
camiyi “değerli bir kültürel ve
tarihi miras'' olarak algıladığını kaydetti. Kentte ibadete
açık tek cami olmasına rağmen 1973 yılında meydana
gelen bir depremde büyük hasar gören caminin kubbesinde
oluşan çatlakların cemaati endişelendirdiğini de ifade eden
Salih, “Namaz sırasında üzerimize, çatlak kubbeden parçalar düşüyor. Kendi gücümüzle,
uzmanlık gerektiren tadilatı
yapamıyoruz. Maddi olanaklarımız da yok. Türkiye bize
yardım eli uzatırsa çok mutlu
oluruz” şeklinde konuştu.
- Saat Kulesi
Pazarcık’ta Osmanlı dönemini hatırlatan eserlerden biri

Burası biraz uzak olduğu için
mahalle içinde başka mescit
var, bir cami var ve genelde

de 18. yüzyıldan kalma Saat
Kulesi. Şehir meydanında
1741 yılında inşa edilen Saat

Kulesi, 1924 yılında tamamen
yıkıldı. Yerel halkın çabalarıyla
2010 yılında aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi. Kule
girişindeki kitabede, “Dürüst
İbrahim Ağa Hayrullov, saat
başı çalan bu kuleyi şehrimize
bağışlayarak, halkımıza neşe
bağışladı” ifadesi yer alıyor.
Pazarcık’ta 1924 yılında tüm
Osmanlı yapıları yerle bir edilse de kulenin temellerine dokunulmadı. Bu nedenle 6 metre yüksekliğindeki taş gövde,
günümüzde Osmanlı mimarisinin sağlam temellerini koruyor.
Şehrin eski dönemlerdeki görüntüsünü günümüze taşıyan
otantik evlerin arasında yıkılmış bazı eserlerin yanı sıra,
restore edilerek müze haline
getirilmiş ilginç eserler de bulunuyor. O dönemin tacirlerinden
Nikola Hristoviç'in 1850 yılında inşa edilen evi, günümüzde Tarih Müzesi olarak hizmet
veriyor.
Tarih kitaplarında Pazarcık’taki Kurşun Han’dan da
bahsediliyor. Damat İbrahim
Paşa döneminde 1574 yılında
şehrin en büyük yapısı olan
kervansaray kurulduğunda,
dönemin Balkanlardaki en büyük hanı olarak ün yaptı. Yaklaşık 12 bin metrekarelik alanda dükkanlar, atölyeler, depo
ev ahırlar bulunan kervansaray, kurşun kubbeli olduğu için
Kurşun Han adını aldı. Kurşun
Han, 1877 ve 1878 yıllarında
yaşanan Osmanlı-Rus harbi
sonrasında yakılarak tümüyle
tahrip edildi.
Osmanlı Devleti'nin güç kaybettiği 17. yüzyıl sonrasında
Pazarcık’ta Varoşa adlı ilk Bulgar mahallesi kuruldu ve zamanla Pazarcık, kilise ve manastırlarla dolu bir Bulgar kenti
haline geldi. Bugün de Güney
Merkez Bulgaristan bölgesinin
idari ve kültürel merkezi olan
Pazarcık, günümüzde modern
bir şehir görünümünde.
Anadolu Ajansı
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