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Bulgaristan'da 26 Yıl Sonra Gelen Adalet

Bulgaristan’da 1989’da devri-
len eski komünist rejimin uygu-
ladığı asimilasyon kampanya-
sıyla ilgili 26 yıldır süren dava 
sonucu bir Müslüman, 50 bin 
avro tazminat alacak.

Sofya İl Mahkemesi, temyiz 
süreci nedeniyle kimliği veril-
meyen Ş.S.M’ye 50 bin avro 
tazminat ödenmesine hükmetti.

Hakim Dayana Topalova, ge-
rekçeli kararında, eski komünist 

rejim sırasında ülkedeki Türk ve 
Müslümanların isimlerinin Slav 
isimlerle zorla değiştirildiğini, 
dini ibadetlerini yerine getirme-
lerinin de yasaklandığını belirtti.

Topalova, “Asimilasyon kam-
panyasıyla ilgili ana dava, çe-
şitli pürüzler yüzünden iki kez 
zaman aşımına uğramış. Ancak 
davayla ilgili işlemlerin nere-
deyse bir insan ömrü kadar ge-
ciktirilmesini haklı gösterecek 
kabul edilebilir hukuki bir gerek-
çe olamaz.” ifadelerini kullandı.

Rejim karşıtı olarak sürüldü-
ğü Belene Toplama Kampı’nda 
psikolojik baskı altına tutulan 
ve sağlığı bozulan Ş.S.M’ye 
ilk aşamada tazminatının 2 bin 
500 avrosu ödenecek.

Bulgaristan’da etnik ve dini 
azınlıkların bulunmadığını id-
dia eden devrik diktatör Todor 
Jivkov’un rejimi, ülkedeki Türk 
ve Müslümanlara karşı “Yeni-
den Doğuş Süreci” adlı asimi-
lasyon kampanyasını uygula-
mıştı. Türkiye, 1989’dan sonra 
Bulgaristan’ı terk eden 350 bini 
aşkın Bulgaristan Türküne ka-
pılarını açmıştı.

Eski rejimin asimilasyon kam-
panyasına karşı ana dava, 1991 
yılında açılmıştı. Davanın sanık-
ları eski Devlet Başkanı Todor 
Jivkov, İçişleri Bakanı Dimitar 

Stoyanov, Dışişleri Bakanı Pe-
tır Mladenov ve Politbüro Üye-
si Penço Kubadinski’den hiçbiri 
artık hayatta değil. 2001-2004 
arasında davacı olan 446 kişi-
den 312’sinin ifadeleri alınmış, 
adli işlemlerin sekteye uğrama-

sından dolayı 134 kişinin ifade-
leri alınamamıştı. Bu nedenle 
ana davada, henüz sonuca 
ulaşılamadı.

Davanın, ülkenin adalet siste-
minde emsal oluşturması bek-
leniyor. AA

Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy, Türkan 
Bebek ve Diğer Şehitleri Andı

T.C. Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, Filibe Başkonsolosu 
Hüseyin Ergani ile birlikte bundan 33 yıl önce meydana gelen zorla 
isim değiştirme süreci sırasında şehit edilen 17 aylık Türkan Fey-
zullah, Ayşe Hasan ve Musa Yakup’un kabri başında düzenlenen 
anma etkinliğine katıldı. Etkinliğe Bulgaristan Müslümanları Baş-
müftüsü Mustafa Hacı, Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, 
Şehit Türkan bebeğin annesi Fatme Öztürk ve kardeşi, şehit Ayşe 
Hasan’ın oğlu Fikri Aliosman, Büyükelçik ve Filibe Başkonsoloslu-
ğu çalışanları katıldı.

Hayatını kaybedenlerin ruhuna Büyükelçi Ulusoy tarafından Ka-
yaloba camisinde mevlit okutuldu.

Türkan Çeşme anıtı ile Mestanlı olaylarında hayatını kaybeden 
soydaşlar için de Mestanlı meydanında bulunan anıta Büyükelçilik 

ve Başkonso-
losluk adına 
ç e l e n k l e r 
konuldu .

Büyükelçi 
Ulusoy Tür-
kan bebe -
ğin kabrin-
de şunları 
belirtti: ”Bü-
yükelçiliği-
miz ve Baş-
konsolosluk 
olarak, geç-
mişte büyük 
acılar yaşa-

yan ailemizle, hayatını kaybeden bebeğimizin ve diğer kurbanla-
rın anısına kabristanda bir araya geldik. Bir daha yaşanmaması 
umuduyla acılarını paylaştık. Ruhları şad olsun.”

Büyükelçi Ulusoy ve heyeti Bulgarlaştırma sürecinde hayatını 
kaybeden Ömer Efendioğlu’nu mezarını ziyaret ederek çelenk 
koydular ve ardından Kırcaali Bölge Müftülüğünü ziyaret ettiler. 
Bölge Müftüsü Beyhan Mehmed konuklarına müftülüğün faaliyet-
leri hakkında bilgi verdi.

26 Aralık’ta ne oldu?
26 Aralık 1984 yılı Benkovski Belediyesinin Kayaloba köyü ya-

kınına üç bin civarında halk toplanmıştı. Dondurucu Rodop kışı 
kendini gösterse de, halk kararlıydı. Belediye merkezine doğru 
yürüyüşe çıkıldı. Aralarında kadın ve çocuklar da var. Eli boş ka-
labalık, totaliter rejim adına anasını bile tanımayan milis ve asker 
ile karşılaşıyor. Dillerinde “Türk’üz! Türk kalacağız!” sloganı etraf 
dağları çınlatırken ateş emri veriliyor. O çınlayış silah sesi eşliğinde 
direnişin verdiği ilk kurbanların haberini şimşek hızıyla tüm dünya-
ya yaydı. 17 aylık Türkan alnından vurularak şehit oldu. Ardından 
aynı yerde Ayşe Hasan ve Musa Yakup kanları ile adlarını yaprağı 
hiç solmayan şehitler listesine yazdırdılar. KH
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Üst düzey yolsuzlukla mücadele 
edecek yeni bir komisyon kurulacak

Meclis Genel Kurulu’nda 
görüşmelerinin ardından 
ikinci okumada yapı-
lan oylama sonucunda 
Yolsuzlukla Mücadele 
Kanunu’nda değişiklik 
yapılmasına ilişkin ka-
nun tasarısı kabul edildi. 
Değişikliklere göre yol-
suzlukla mücadele ko-
misyonu kurulacak. Üst 
düzey yolsuzlukla müca-
dele edecek komisyonun 
başkanı Meclis tarafından 
seçilecek.

Beklendiği gibi Bulga-
ristan Sosyalist Partisi 
(BSP) milletvekilleri tasa-
rının kabul edilmesinden 
memnun kalmadı ve bu 
değişikliklerle yolsuzluk-
la mücadele taklidi ya-
pıldığını ve hatta yolsuz-
luğun korunduğunu ileri 
sürdüler. Sosyalistler de 
yolsuzlukla mücadeleye 
ilişkin yasa tasarısı sun-
muşlardı, ancak onların 
tasarısı birinci okumada 
yapılan oylamada redde-

dilmişti. BSP, yeni komis-
yonun başkanı Cumhur-
başkanı tarafından seçil-
mesini öneriyordu. 

Yolsuzlukla Mücadele 
ve Yasadışı Yollardan 
Edinilen Varlıkların Müsa-
dere Edilmesi Komisyonu 
Başkanının milletvekille-

rin teklifi üzerine Meclis 
tarafından seçilmesine, 
komisyon üyelerinin gö-
rev süresinin 6 yıl olma-
sına karar verildi. 

Komisyon beş kişiden 
oluşacak: Başkan, Baş-
kan Yardımcısı ve üç üye-
si. Komisyon Başkanlığı 

görevine seçilecek kişi-
nin yüksek hukuk eğitimi 
ve bu uzmanlık alanında 
en az 10 yıllık tecrübeye 
sahip olması şartı getiril-
di. Başkanın maaşı Halk 
Meclis Başkanı maaşının 
yüzde 90’ı tutarında ol-
masına karar verildi. 

Değ iş ik l ik lere göre 
Cumhurbaşkanı, Başba-
kan, Bakanlar, milletvekil-
leri, Anayasa Mahkeme-
si, Yüksek Temyiz Mah-
kemesi ve Yüksek İdari 
Mahkemesi Başkanları, 
Başsavcı, Ulusal Kamu 
Denetçisi ve başka üst 
düzey devlet görevlerin-
de bulunan kişiler denet-
lenecek. 

Sol partilerin yer aldı-
ğı Bulgaristan İçin BSP 
Koalisyonu milletvekilleri 
yeni komisyon üyelerinin 
Meclis tarafından seçil-
mesi kararına sert tepki 
vererek, Meclis tarafın-
dan seçilen bir komisyo-
nun milletvekilleri kontrol 
etmesinin mümkün olma-
yacağını öne sürdüler. 

BSP lideri Korneliya 
Ninova, “Bu tamamen 
yolsuzlukla mücadele 
taklididir. Kendisini kont-
rol edecek kişileri Meclis 
çoğunluğu seçecek ve 
istedikleri zaman onları 

görevden alacak. Bu yol-
suzluğa karşı değil, yol-
suzluğun korunması için 
bir kanundur” diye keskin 
bir tonla konuştu. 

Buna karşılık olarak 
Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaşlar 
(GERB) Milletvekili Toma 
Bikov, BSP üyelerinin 
Cumhurbaşkanı tarafın-
dan seçildiği bir komisyon 
kurulması teklifinin şimdi-
ki Anayasa’nın sınırlarını 
aştığını belirtti. 

Bikov, “Şimdiki Cum-
hurbaşkanı, artık bir yıl-
dır Cumhurbaşkanlığı 
Basın Merkezi Müdürü 
atayamadı. İlk önce Ba-
sın Merkezine bir müdür 
atasın da Anayasa de-
ğişikliğinden sonra ona 
muhtemelen Yolsuzlukla 
Mücadele ve Yasadışı 
Yollardan Edinilen Varlık-
ların Müsadere Edilmesi 
Komisyonu Başkanı ata-
ması yetkisi de verece-
ğiz” diye özetledi.

Başkonsolos Hüseyin Ergani: Yeni Yılın Türk ve Bulgar halkları için 
başarılı ve güzel başlangıçların yılı olmasını temenni ediyorum

T.C. Filibe Başkonsolo-
su Hüseyin Ergani Kır-
caali Haber Gazetesinin 
sorularını yanıtladı. Sayın 
Başkonsolosumuza te-
şekkür ediyor, söyleşiyi 
okuyucularımıza sunu-
yoruz. 
- Sayın Ergani, yakla-

şık 1 yıldır T.C. Filibe 
Başkonsolosu göre-
vindesiniz. Bu 1 yıl zar-
fında Başkonsoloslu-
ğun ne gibi faaliyetleri 
oldu?
2017 yılı Ocak ayının 

son haftasında Filibe’ye 
geldim. Dost, komşu ve 
müttefik bir ülkede gö-
rev yapmak benim için 
her bakımdan bir gurur 
ve mutluluk kaynağıdır. 
Yeni göreve başlayan bir 
diplomat olarak öncelikle 
bir alışma süresi oluyor. 
Türk ve Bulgar halkları 
arasında ilişkiler ve or-
tak kültürel değerler çok 
fazla olduğundan alışmak 
için zamana ihtiyaç duy-
madan, daha ilk günden 
itibaren yoğun bir çalış-
ma dönemi geçirdik. Bu 
dönemde başta Filibe 
ve Kırcaali olmak üzere 
görev bölgemizdeki vila-
yetlerde kültürel ve eko-

nomik faaliyetlere ağır-
lık verdik. Bu bağlamda 
örneğin Filibe’deki tarihi 
Çifte Hamam’da Trak-
ya Üniversitesi Senfoni 
Orkestrası tarafından 

düzenlenen konser çok 
ilgi çekti. Akustiği de son 
derece güçlü olan tarihi 
hamamda ilk kez bir mü-
zik konseri gerçekleşti-
rilmesi büyük ilgi gördü. 
Kırcaali’ye de ilk kez 
TÜRKSOY müzik grubu-
nu getirdik. Öte yandan, 
Filibe Uluslararası Fuarı 
vesilesiyle Eylül ayında 
Bulgaristan’da yatırım 
fırsatlarını fuara katılan 

Türk işadamlarına tanı-
tan bir Forum düzenle-
dik. Hasköy, Pazarcık ve 
Paşmaklı vilayetlerinin 
yatırım potansiyelini Türk 
işadamlarına tanıtmaya 

çaba gösterdik. Ayrıca 
Bulgaristan’da birlikte 
yaşama kültürünü daha 
da geliştirecek katılımcı 
formatta örneğin Kadınlar 
Günü, Aşure Günü, Ana-
dil Günü, 23 Nisan Çocuk 
Bayramı gibi etkinliklere 
de mümkün olduğunca 
destek vermeye çaba 
gösterdik.
- Başkonsolosluğun 

bulunduğu Filibe şehri 

2019 yılı Avrupa Kültür 
Başkenti ilan edildi. Bu 
vesileyle Başkonso-
losluğun düzenlediği 
önemli etkinliklerden 
bahseder misiniz?

2019 Avrupa 
Kü l tü r  baş -
kent i projesi 
kapsamında, 
Tü r k i y e ’d e n 
tanınmış üç 
ressamımızın 
eser ler inden 
oluşan sergiyi 
“Filibe 2019’a 
Merhaba” baş-
l ığ ıy la Ek im 
ayında düzen-
lediğimiz et-
kinlikte açtık. 
TÜRKSOY’la 
birlikte “Altay-
lardan Balkan-

lara Türk Dünyası Resim 
Sergisi” de Filibe TrakArt 
galerisiyle bu kapsamda 
gerçekleştirdiğimiz başa-
rılı ve ilgi gören bir faali-
yet oldu. Türk dünyasın-
dan farklı ülkelerden çok 
sayıda ressamın eserleri 
bu vesileyle Filibeli sanat-
severlerle buluştu. Gele-
neksel Nemrut tırmanışı-
na Bulgaristan’ı temsilen 
bu yıl katılan engelli kar-

deşlerimiz de Filibe 2019 
bayrağını Nemrut dağına 
diktiler. Filibe 2019 kap-
samındaki kültürel faali-
yetlerin 2018’den itibaren 
artarak devam ettirilme-
sini planlıyoruz.
- Yeni yıl vesilesiyle 

soydaşlara bir mesajı-
nız var mı?
Yeni Yıl herkesin bir 

yandan güzellikleri ve 
zorluklarıyla geçen yılın 
muhasebesini yaparken, 
diğer yandan gelecek için 
güzel umutlar beslediği, 
güzel başlangıçlar yap-
mayı hedeflediği bir vesi-
ledir. 2018 Bulgaristan’ın 
Avrupa Birliği Dönem 
Başkanlığı’nı üstlene-
ceği önemli bir yıl. Aynı 
zamanda Filibe 2019 
Avrupa Kültür Başkenti 
Projesinin de tüm hazır-
lıklarının tamamlanaca-
ğı yıl. Bulgaristan’la çok 
özel ve güçlü ilişkilerimiz 
var. Bu ilişkilerde şüphe-
siz soydaşlarımızın da 
çok önemli etkisi ve yeri 
bulunuyor. Bu bağlamda 
Yeni Yılın Türk ve Bulgar 
halkları için başarılı ve 
güzel başlangıçların yılı 
olmasını temenni ediyo-
rum. Bulgaristan’la ikili 

ilişkilerimiz bakımından 
da başarılı ve güzel bir 
yıl olmasını diliyorum. 
Esasen ikili ziyaret tra-
fiğindeki ivmeye bakıl-
dığında bunun için çok 
güçlü işaretler olduğunu 
söyleyebilirim. 7 Ocak’ta 
Bulgaristan’dan üst dü-
zeyde büyük bir heyet 
İstanbul Balat’ta İBB ta-
rafından restore edilen 
Demir Kilise’nin açılışını 
yapmak üzere Türkiye’ye 
gidecek. Türkiye’den de 
aynı şekilde yakın gele-
cekte üst düzey ziyaretler 
olacağını şimdiden söyle-
yebilirim. İlişkilerdeki bu 
ivme şüphesiz Bulgaris-
tan’daki soydaşlarımıza 
da olumlu yansıyacaktır. 
Şükürler olsun ki soydaş-
larımızın sorunları büyük 
ölçüde çözülmüştür. AB 
ülkesi olan ve Avrupa 
hukuk sistemine bağlı 
kardeş Bulgaristan’da 
soydaşlarımızın kalan 
sorunlarının her zaman 
olduğu gibi birlik ve be-
raberlik içinde, kardeşlik 
hukukuna halel getirme-
den, hukuk çerçevesin-
de çözüleceğine inanı-
yorum.
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Kırcaali Müftüsü Beyhan Mehmet: Bulgaristan’daki 
Müslüman Türkler Ülkenin Sadık Vatandaşlarıdır

Birkaç haf ta önce 
Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Re -
cep Tayyip Erdoğan, 
Yunanistan’da bulun-
duğu resmi temaslar 
kapsamında, Batı Trak-
ya’daki Türklerin hakla-
rına ilişkin açıklamalarda 
bulundu.
Türkiye’de Yunanlıların 

haklarına riayet edildiği-
ni, hatta kilisede seçim-
lerini yapabilmeleri için 
vatandaşlık verdiklerini 
ifade etti. Yunanistan’ın 
ise müftülük sorununu 
halletmemesi yönüyle, 
Türklerin haklarına ri-
ayet etmediğini beyan 
etti. Bu vesileyle Kırcaali 
Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet’e bir sorumuzun 
yanıtını rica ettik.
-  S ay ı n  M ü f t ü m 

Bulgaristan’da yaşa-
yan Müslüman Türkle-
rin durumu nedir? 
- Türkiye demokratik 

ve modern bir devlettir. 
Bütün dinlerin beklen-
tilerine karşılık veren, 
vakıf mallarını onlara 
mahkeme süreci takip 
ettirmeden iade eden, 
etnik özelliği ne olursa 

olsun ayrım yapmadan 
istihdam eden ve özellik-
le de ekonomide zirveye 

tırmanan hızla gelişen 
bir toplumdur. 
Türkiye Bulgar kili-

sesine vakıf mallarını 
iade etti, İstanbul’da ve 
Edirne’de olmak üzere 
Bulgar kiliselerini defa-
atle restore etti, etmeye 
devam ediyor. 
Bulgar istan vatan -

daşları olarak, ülkemizi 
seviyoruz. İstikrarını, 

gelişimini, ekonomide, 
sağlıkta, eğitimde ve 
her pozitif alanda arzu-

luyoruz, dua ehli olarak 
dualar ediyoruz. Biz-
ler tabiat güzelliği olan 
Bulgaristan’ın vatan-
daşlarıyız. Yalnız etnik 
olarak Türk, dini aidiyet 
olarak ise Müslümanız. 
Bulgaristan’ın düşman-
ları değiliz. Müslüman-
lar emin, güvenilir, ba-
rış yanlısı insanlardır. 
Esefle ifade ederim ki 

bir algı operasyonu ile 
günümüzde Müslüman-
lar, Radikal, Anti demok-

rat, Terörist olarak lanse 
edilmeye çalışılıyor. 
Oysa adı üstünde İs-

lam, Barış demektir. 
Yüzyıllardan bu yana 
memleketimizde Bulgar-
Türk, Hristiyan – Müslü-
man olmak üzere güzel 
bir komşuluğumuz vardı 
ve var olmaya devam 
edecektir. 
Bulgaristan’ın halletme-

si gerekli sorunlar bana 
göre şunlar olmalıdır:
- Ekonomik göçler ve 

demografik sorunlar,
- İşsizlik ve halli olarak 

istihdam projelerin geliş-
tirilmesi,
- Eğitim – sağlanan 

harcarahların sağılıkla 
olarak ulaştırılması, müf-
redatların yenilenmesi, 
din eğitimine (Hıristiyan-
lık ve İslam) ve Azınlık 
Eğitimine (Türkçeye) yer 
verilmesi
- Sağlık sektörünün 

gözden geçirilmesi 
- Eşit vatandaşlık hak-

ları – hükümete destek 
verenler aşırı milliyetçi 
partilerdir, önergele-
ri Müslüman Türklerin 
aleyhine, oysa toplumun 
5/1 Türk ve Müslüman-
dır. 
- Radikal İslam kavramı 

ve çarpıtılması. İslam ile 
ilgili fetva mercii Baş-
müftülüktür. Ülke gene-
linde 3-4 bayan ferece 
/burka/ taşıdığı halde 
onlarla ilgili kanun geliş-
tirilmiş, hak ihlali yapıl-
mıştır.
Oysa 1990 yılından bu 

yana Bulgar Kilisesi ha-
ricinde 108 değişik ekol 
ve grup dünyanın dört 
bir yanından kaydını 
yaptırmış, resmi olarak 
Bulgaristan’da faaliyet 
yürütmektedirler. Bunlar 
yeni gelmiş, kimlerdir, 
felsefeleri, ideoloji ve ça-
lışma sahaları nelerdir? 
Mantıken önce onların 
maharet ve mürüvvetini 
görmek doğru olurdu. 
Onlar değil, Müslüman-
ların konuşulması man-
tıki ve insani değildir. 
Yüzyıllardan bu yana 

Müslümanlar her daim 
barıştan, haktan ada-
letten yana yer aldılar, 
almaya devam edecek-
lerdir. 
Bulgaristan Türkleri 

ve Müslümanları olarak 
bizlerin de Bulgaristan 
devletinden beklentile-
rimiz şüphesiz ki vardır:
- Vakıf Mallarının iadesi
- Tarihi camilerimizin 

restore edilmesi
- Din eğitiminin siyasi 

irade ile yaygınlaştırıl-
ması
- Türk dilinin okutulma-

sı
-Türk toplumunun azın-

lık olarak kabul edilmesi 
ve haklarına riayet edil-
mesi. 
- Sofya İslam Kültür 

Merkezi’nin inşa edil-

mesi böylelikle ehil ilahi-
yatçıların Bulgaristan’da 
yetiştirilmesi ve özellikle 
Banya Başı Camii önün-
de kaldırımlarda / yaz 
kış demeden/ cuma na-
mazlarını kılan cemaatin 
kültür merkezinde inşaa-
tı öngörülen camide na-
mazlarını eda etmeleri. 
- Kreşlerde ve okullar-

da “Helal Yemek” imka-
nı – Avrupa ülkelerinde 
yapıldığı gibi. 
Bu sorunların halli-

ni bizler vatandaşı ol-
duğumuz Bulgaristan 
Hükümeti’nden bekliyo-
ruz. 
Uluslararası hukuka 

mahal vermeden, biz 
Türkiye’deki Bulgarların 
ve azınlıkların haklarına 
riayet ettik, vakıflarını 
iade ettik, sıra sizde ha-
tırlatmasına gerek kal-
madan, Bulgaristan Hü-
kümeti vatandaşları olan 
biz Müslüman Türklere 
olması gerekli tavrı ser-
gileyip, büyüklük gösterir 
diye umut ediyoruz. 
Yüz yirmi ülkede insa-

ni yardım elini uzatan, 
Müslüman- gayrimüslim 
ayrımı yapmadan mağ-
dur ve mazlum coğraf-
yayı gözeten, bu yönle-
riyle gelir düzeyine göre 
en fazla İnsani yardımı 
sağlayan Türk insanına 
ve özellikle de dünya 
lideri Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan’a şükranlarımı-
zı arz ederiz. 
Kırcaali toplumunun 

büyük çoğunluğu çif-
te vatandaştır. İlkbahar 
yazı tabiat güzelliği olan 
Bulgaristan’da, sonba-
har kışı ise Türkiye’de 
doğalgaz imkânlarından 
faydalanarak geçirirler. 
Yüksek emekli maaş-

ları alan çifte vatandaş 
halkımız ahdi vefa duy-
gusuyla hareket eder, 
camii tamiri, halı tedariki 
ve sosyal yardım konula-
rında katkı sağlarlar. 
Başbakan Bor isov 

İngiltere’de temasları 
kapsamında “ İngilte-
re’deki Bulgarların, Bul-
garca eğitim talebini” 
arz etti. Arnavutluk’ta 
Bulgarlar azınlık olarak 
kabul edildi. Diğer ülke-
lerde de Bulgarların eği-
tim ve azınlık haklarına 
vurgu yapılıyor, bizler 
mutlu oluyoruz.
Elbet yaşadığımız ülke 

Bulgaristan’ın sadık va-
tandaşlarıyız. Üvey de-
ğil, evlatlarıyız. 

Ceza Kanununda “Radikal İslam” 
İlgili Değişiklikler Kabul Edildi

6 Aralık 2017 tarihin-
de milletvekilleri sözde 
“Radikal İslam’ın tebliğ 
edilmesini ve dini kıyafet 
olarak yüzün kapatılma-
sıyla ilgili ceza yasasında 
öngörülen değişiklikleri 
ilk oturumda kabul etti. 
Ceza yasasında yapı-
lan değişiklikler, Birleşik 
Vatanseverler Koalisyo-
nu tarafından sunuldu. 

Birleşik Vatanseverler 
Koalisyonu milletvekille-
rine göre radikal İslam’ın 
tebliğ edilmesi 1 yıldan 
5 yıla kadar hapis ceza-
sı ve 5000 levaya kadar 
para cezası ile cezalan-
dırılacaktır.
Yapılan değişiklikler ay-

rıca, her kim ikinci veya 
üçüncü kişileri cebren 
dini kıyafet taşımaya ve 

yüzünü örtme zorlarsa 1 
ile 4 yıl arasında değişen 
hapis cezası öngörülü-
yor.
Bulgaristan Ceza Kanu-

nu ile ilgili değişiklikleri 
sunan milletvekillerinin 
sözlerine göre demokrasi 
karşıtı ideolojinin yaygın-
laştırılmasının cezalan-
dırılması öngörülmüştür. 
Bu alanda ceza dairesine 

dahil tek ideoloji faşizm 
olarak belirtilmiştir.
Bazı milletvekilleri me-

tinlerin kesinleştirilmesi 
ve terimler ile kavramla-
rın açıklığa kavuşturul-
masını istedi, aksi halde 
öngörülemeyen sonuç-
lara yol açacağını ifade 
ettiler.
Ceza Kanunu’nda ya-

pılan değişiklikler birçok 
soruyu da beraberinde 
getirmektedir. Yaygın kul-
lanıma girmiş olmasına 
rağmen “Radikal İslam” 
kavramı olabilir mi ve 
uygun mu gibi kavramın 
olması. Barış dini olan 
İslam’ın “radikal” olarak 
tanımlanması ve bu tarifi 
ile anti demokratik faşizm 
ile aynı kategoriye konu-
labilir mi? Aslında yeni 
düzenlemeler cevapları 
bilinmeyen bir çok soru-
yu da beraberinde geti-
riyor. 
Kesin olarak belirlenme-

yen terimlerin ve kavram-
ların kullanılması ciddi ve 
istenmeyen sonuçlara yol 
açabilir.
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HÖH Partisi Bulgarlaştırma Süreci Şehitlerini Andı
Her yıl olduğu gibi bu 

yılda 26 Aralık 2017 se-
nesi Salı günü yüzlerce 
Bulgaristan Türk’ü 33 yıl 
önce Bulgarlaştırma sü-
recini protesto esnasında 
şehit olan 17 aylık Türkan 
bebeğin ve tüm şehitlerin 
anısına Kirkovo’nun (Kı-
zılağaç) Mogilyane (Yo-
ğurtçular) köyünde dü-
zenlenen anma töreninde 
bir araya geldi. Kırcaali 
bölgesi ve ülkenin çeşitli 
yerlerinden gelen Türk-
lerden başka Türkiye’den 
de gelen çok sayıda soy-
daş anma törenine katıldı. 
26-27 Aralık 1984 tarihleri 
arasında Kirkovo Beledi-
yesi Kayaloba, Yoğurtçu-
lar ve civar köylerden yak-
laşık 10 bin Türk kadın, 
erkek ve çocuk, soykırıma 
hayır demek için Mogilya-
ne köyüne toplanır. Milis, 
kalabalığı dağıtmak için 
müdahale edince hal-
kın tepkisiyle karşılaşır. 
Bu sırada milislerin ateş 
açması sonucu üç kişi 
hayatını kaybeder. Haya-
tını kaybedenler arasında 
Kitna (Nakıplar) köyünden 
43 yaşındaki Musa Yakup 
ve Kayaloba köyünden 45 
yaşındaki Ayşe Hasan ile 
Türkan bebek de vardır. 
Köylülerin evlerine dön-
düğü sırada yollarda bir 
katliam daha yaşanır ve 
sayısı bilinmeyen birçok 
Türk de buralarda dö-
vülür. Zorluk çıkaran ve 
karşı gelenler ise Belene 
kampına sürgün edilir.

Anma töreninde resmi 
konuklar arasında Hak 
ve Özgürlükler Hareke-

ti (HÖH) Genel Başka-
nı Mustafa Karadayı’nın 
yanı sıra Genel Başkan 
Yardımcıları, HÖH AP 
Milletvekilleri, çok sayıda 
HÖH Bulgaristan Mec-
lisi Milletvekili, Türkiye 
Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Genel Sekreteri 
ve Milletvekili Prof. Dr. 
Kamil Okyay Sındır, CHP 
Milletvekilleri Muharrem 
İnce ve Erdin Bircan, İYİ 
Parti Kuruluş Üyesi Öz-
can Pehlivanoğlu, Kırcaali 
ilinden belediye ve meclis 
başkanları, Türkiye’den 
Edirne ve Silivri Beledi-
ye Başkanları ve başka 
belediyelerin temsilcileri, 
meclis üyeleri, sivil toplum 
kuruluş temsilcileri hazır 
bulundu. Ayrıca Kirkovo 
bölgesinden siyasi mah-
kum Muhammed Uzunkış, 
Süleyman Emin ve ülke 
çapından başka gaziler, 

Türkiye’ye sınır dışı edilen 
ve göç eden yüzlerce va-
tandaş da anma törenine 
katıldı.

Törenin başında Kır-
caali Tiyatro ve Müzik 
Merkezi’nin çatısı altın-
daki Kadriye Latifova Mü-
zikal Tiyatrosu oyuncula-
rı, Türkan ve tüm şehitler 
anısına hazırlanan özel 
bir şiir programı sundu.

Törenin açılış konuşma-
sını yapan ev sahibi konu-
mundaki Kirkovo Belediye 
Başkanı Şinasi Süleyman, 
33 yıl önce yaşanan acı 
olaylara değinerek, on-
ların ders alınması için 
anıldığını belirtti. HÖH 
partisinin, daima seçmen-
lerinin çıkarlarını, hak ve 
özgürlüklerini savundu-
ğunu kaydeden Belediye 
Başkanı, bundan sonra 
da aynı yolda devam ede-
ceğinin altını çizdi. 

HÖH partisinin kurucu-
larından eski Bulgaristan 
Büyük Millet Meclisi HÖH 
Milletvekili Hüseyin Kara-
molla, Bulgaristan Türk-
leri ve Müslümanlarının 
birlik ve beraberlik içeri-
sinde hareket etmedikleri 
için soykırıma maruz kal-
dıklarını ileri sürdü. 

Bulgaristan Türklerine 
İYİ Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener’in selam-
larını ve saygılarını ileten 
İYİ Parti Kuruluş Üyesi 
Özcan Pehlivanoğlu, de-
mokrasiye sahip çıktıkları 
için onları hürmetle se-
lamladığını belirtti. 

CHP Yalova Milletvekil-
li Muharrem İnce, “Sizin 
bu topraklarda verdiği-
niz mücadele bir insan 
hakları, bir demokrasi, 
bir özgürlük mücadelesi. 
Biz sizi yönlendirmek için 
değil, sizi Türkiye’deki sı-

cak siyasetin bir parçası 
yapmak için değil, sizin 
mücadelenize destek 
vermek için buradayız” 
diye belir tti. Buradaki 
Türklerin dünyada kim-
lik mücadelesi verenlere 
örnek teşkil ettiğini ifade 
eden İnce, Bulgaristan 
Türklerinin Nobel Barış 
Ödülüne aday gösteril-
mesi gerektiğini vurgu-
ladı. 
CHP Genel Sekreteri ve 

Milletvekili Prof. Dr. Kamil 
Okyay Sındır, “Türkan be-
bek katledildi, o özgürlü-
ğün, barışın, demokrasi-
nin, kardeşliğin simgesi 
olmuştur” diye ifade etti. 
Siyasi mağdurlar tara-
fından acı ve gözyaşıyla 
kurulan HÖH partisinin, 
birliğin, Türklüğün, daya-
nışmanın partisi olduğu-
nu söyledi. 
Edirne Belediye Baş-

kanı Recep Gürkan’a 
Edirne’de kurulan Tür-
kan Bebek Parkı ve Anıtı 
için teşekkür eden HÖH 
Başkan Yardımcısı ve 
Kırcaali Belediye Başkanı 
Hasan Azis, Kırcaali’nin 
kardeş belediyelerle iş-
birliğini devam ettirmeye 
ve yeni belediyelerle kar-
deş olmaya hazır oldukla-
rını ifade etti. 
HÖH Onursal Başka-

nı Dr. Ahmet Doğan’ın 
selamlarını ileten HÖH 
Genel Başkanı Musta-
fa Karadayı, partiden 
ayrılmanın hata olduğu-
nu anlayan ve bundan 
dolayı pişmanlık duyan 
üyelerin tekrar partiye 
kabul edileceğinin altını 

çizdi. Karadayı, Bulgar 
etnik modelinin Muhar-
rem İnce’nin dediği gibi 
Nobel Barış Ödülüne 
layık olduğunu söyledi. 
Hükümette yer alan ırkçı 
ve aşırı milliyetçi güçlere 
karşı birlik ve beraberlik 
içinde olmanın şart oldu-
ğunu söyledi. Törende 
Türkiye’den gelen bazı 
partilerin temsilcileri ol-
duğunu, fakat HÖH’ün 
Türkiye’deki tüm partilere 
eşit mesafede olduğunun 
altını çizen Karadayı,”27 
yıldır bizim siyasetimiz 
şudur: Türkiye’deki sıcak 
siyasete bizi katmayın ve 
bizim siyasetimizi de ka-
rıştırmayın. Her zaman 
beraber olacağız, gönül-
lerimiz bir” dedi. 
Ardından Karadayı’ya 

CHP adına Mustafa Ke-
mal Atatürk portresi hedi-
ye edildi. 
Törende hazır bulunan 

Kırcaali Milletvekili Erol 
Mehmet ve AP Milletve-
kili İlhan Küçük de birer 
kısa konuşma yaptı. 
Tüm konuşmacılar asi-

milasyon şehitler i ve 
gazileri rahmetle ve say-
gıyla anarak, şükran ve 
minnetlerini sundu. Hepsi 
birlik ve beraberlik çağrı-
larında bulunarak, tüm 
Bulgaristan halkının yeni 
2018 yılını kutladılar. 
Anma töreni Eski Baş-

müftü Fikri Sali’nin şe-
hitlerin ruhu için dua et-
mesinden sonra, Türkan 
Çeşme anıtına çelenk ve 
çiçek koyulmasıyla sona 
erdi.
       Resmiye MÜMÜN

İzmir’de Bulgaristan Asimilasyon Şehitleri Anıldı
İzmir Balkan Göçmen-

leri Kültür ve Dayanışma 
Derneği İzmir- Gaziemir-
Sarnıç Göç Anıtında İz-
mirlilerin geniş katılımı ile 
Bulgaristan Asimilasyon 
Şehitlerini andı.

Geçen yıl 23 Aralık’ta 
düzenlenen törende ko-
nuşma yapan İzmir BAL-
GÖÇ Derneği Başkanı 
Abdurrahim Nursoy şun-
ları söyledi: “Sayın; Valim, 
Gaziemir Belediye Baş-
kanım, Federasyon Baş-
kanım, Siyasi Partilerimi-
zin çok değerli temsilcile-
ri, kardeş derneklerimizin 
değerli başkan ve tem-
silcileri, Gaziemir Esnaf 
Odası ve Yöneticileri ve 
çok kıymetli katılımcılar.

Asimilasyon Şehitlerimi-
zi Anma Etkinliğimize hoş 
geldiniz şeref verdiniz.

Bundan tam 33 yıl önce, 
totaliter rejimin uyguladığı 
asimilasyon ve soykırım 
politikalarının son basa-

mağı olan isimleri zorla 
değiştirme süreci yaşandı 
doğduğumuz topraklarda.

Bulgaristan güvenlik 

güçleri köylerimize, evle-
rimize baskınlar düzenle-
di. Düğün ve cenaze me-
rasimlerimizi yasakladılar.

Kundaktaki bebeği ana-
sının sırtında öldürdüler. 

Türklüğe ve Müslümanlı-
ğa ait ne varsa silip yok 
etmek istediler.

20. Yüzyılda Avrupa’nın 

ortasında, dünyanın gözü 
önünde Jivkov milisleri 
tarafından bir soykırım 
işlendi.

25-26-27 Aralık 1984 
yılında bu asla kabul edi-

lemeyecek durum karşı-
sında halkımız ayaklandı, 
Eğridere Sütkesiği, Killi, 
Mestanlı ve birçok yer-

lerde Türkler 
protestolarda 
bulundu, de-
mokratik yol-
larla haklarını 
aramaya baş-
ladı.

Bulgar istan 
T ü r k l e r i n i n 
ve Müslüman 
a z ın l ı k l a r ı n 
haklarını ara-
yan mili kah-
ramanlarımız 
suçsuz yere 
tutuklandı, iş-
kence gördü, 
yetmedi  b i r 
daha serbest 

bırakılmamak 
üzere siyasi suçlu olarak 
cezaevlerine gönderildi-
ler, o da yetmedi Belene 
ölüm kampına gönderildi-
ler. Yüzlercesi sakatlandı 

ve öldürüldü onlarcası 
kayboldu, bazılarının me-
zarları bile belli değil.

Şehit ler imizi andığı-
mız o tarihler aslında, 
Bulgaristan’da demokrasi-
nin de kapılarının açıldığı 
günlerdir aynı zamanda. 
Bizler her yıl bu tarihte 
burada toplanacağız, çün-
kü tarihte yapılan hatalar-
dan ders alınması için 
bazı olaylar hiçbir zaman 
unutulmamalıdır. 

Çocuklarımıza aileleri-
mizin yaşadığı acı olayla-
rı hatırlatıp hiçbir zaman 
tekrar edilmeyeceklerine 
kanaat getirmek istiyoruz. 

Yaşanan bu acı olayları 
unutmadık ve unutturma-
yacağız.

Asimilasyon minik şe-
hidimiz Türkan Bebeği, 
onaltıyaşındaki Yeni -
cumalı Mümin Ahmet 
Ahat’ı, üç çocuk annesi 
Ayşe Mollahasan’ı, Musa 
Yakup’u, Yusuf Mehmet’i 

ve tüm şehitlerimizi, de-
mokrasi savaşçılarımız 
rahmetli Nuri Turgut Adalı, 
Ömer Osman Erendoruk, 
İsmail Kahraman’a Al-
lahtan rahmet ve kederli 
ailelerine sabırlar diliyor, 
hayatta olan Osman Kılıç, 
İsmail Şimşek ve Embiya 
Çavuş’u şükranla anıyor, 
Belene ve Siyasi Ceza 
Evlerinde yatan gazileri-
mize sağlıklı uzun ömürler 
diliyorum.

Türklük mücadelesi ve-
ren herkese teşekkür edi-
yor, bu ve buna benzer 
olayların bundan sonra bir 
daha hiç yaşanmamasını 
diliyorum.

İzmir Bal-Göç adına 
tüm katılımcılara teşekkür 
eder, sevgi ve saygılar su-
narım.” 

Daha sonra çocuklar 
şiirler okudu, şehitlerin 
anısına Göç Anıtına çe-
lenkler konuldu.

           Kırcaali Haber
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Soykırıma karşı ilk ayaklanmaların 
kurbanları Sütkesiği’nde törenle anıldı

Kırcaali’nin Ardino (Eğ-
ridere) ilçesinin Mleçino 
( Sütkesiği) köyünde 24 
Aralık 1984 yılında komü-
nist totaliter rejimi tarafın-
dan başlatılan Türklerin 
isimlerinin değiştirme 
kampanyasına karşı ilk 
büyük yürüyüşün düzen-
lenmesi münasebetiyle 
köy meydanında bu yıl da 
geleneksel olarak anma 
töreni yapıldı. 

24 Aralık 1984 tarihinde 
meydana gelen olayların 
33. yılı anılırken, törene 
katılanlar bu tür olayların 
bir kez daha yaşanmama-
sı arzusunu dile getirdi. 

33 yıl önce soğuk aralık 
gününde Tosçalı, Ahmat-
lar (Dolno Prahovo), Hal-
lar ve Karamusaoğullar 
(Çernigovo) köylerinden 
yaklaşık 3 bin kişi Sütke-
siği köyüne toplanıp isim 
değiştirme kampanyasına 
karşı çıkıyor. 

Olay sırasında çok sayı-
da Türk tutuklanıp Belene 
kamplarına gönderiliyor. 

Hak ve Özgür lükler 
Hareketi (HÖH) Eğride-
re İlçe Başkanlığı tara-
fından organize edilen 
anma etkinliğine bu yıl da 
çok sayıda soydaş katıl-
dı. Törende HÖH Genel 
Başkanı Mustafa Karada-
yı yanı sıra HÖH Avrupa 
Milletvekilleri, Bulgaristan 
Parlamentosu Milletvekil-
leri, Belediye Başkanları, 
Kırcaali ili il ve ilçe bele-
diye ve meclis başkanları, 
Türkiye’den bazı dernek 
temsilcileri yer aldı.

Anma etkinliği çocuk-
ların okuduğu 24 Aralık 
1984 yılı olaylarına adan-

mış şiirlerle başladı. Ço-
cuklar ülkemizde ve tüm 
dünyada barış olması için 
havaya güvercinler saldı.

HÖH Genel Başkanı 
Mustafa Karadayı yapmış 

olduğu konuşmasında 
partisinin ülkeyi yönetmek 
için hazırlandığını belirte-
rek, hükümette aşırı milli-
yetçi ve faşist partiler yer 
aldıkça gensoruların da 
sunulacağını söyledi. 

Karadayı, par t i l i lere 
Bulgaristan’ı yönetmeye 

hazır olun çağrısında bu-
lundu.

Tören, HÖH partisinin 
etkin üyelerin, yurt için-
den ve yurt dışından ge-
len duyarlı konukların ve 
yerli halkın köy meyda-
nındaki 24 Aralık 1984 yılı 
anıt çeşmesine çelenk ve 
çiçek koyarak saygı du-
ruşlarıyla son buldu. 

1984 Sütkesiği ayak-
lanmalarının organiza-
törlerinden Rıfat Yağcı, 
Kırcaali Haber Gazete-
sine olayların anılarını 
paylaştı

“24 Aralık 1984 Süt-

kesiği ayaklanmalarının 
organizatörlerinden Rıfat 
Yağcı, olaylarla ilgili şun-
ları paylaştı: “Bizler bugün 
33 yıl öncesini anmak için 
geldik. 24 Aralık 1984 dö-

nemin komünist rejiminin 
Bulgaristan Türklerine 
yönelik asimilasyon kam-
panyasına karşı, Bulgaris-
tan tarihindeki ilk direnişin 
anısına… Şehitlerimizi 
anmak, kahramanlarımı-
zı alkışlamak, o günleri 
anlatmak için buradayız. 

O günler ki, acı ve ıstırap 
dolu o günleri unutmamak 
için buradayız. 

Bulgaristan Türklerine 
yönelik baskılar 1984 yı-
lından çok daha önceden 
başlamıştı. Önceleri dili-
mize ve dinimize müda-
hale ettiler. Daha sonra 
ise geleneklerimize. Bir 
yıl var ki 1984 sonbahar 
ayları, komünist rejimin 
kuklaları isimlerimizi de-
ğiştirmeye kalkıştı. Gece-
leri köyler basılıyor, zorla 
isimler değiştiriliyor ve 
karşı gelenler akla hayale 
gelmeyecek işkencelere 

maruz bırakılıyordu.
Yaptıkları zulüm ve iş-

kencenin şahidi olmasın 
diye de geceleri basılı-
yordu, köyler ve de toplu 
direnişe neden olmasın 

diye bu akşam bir köyde 
2-3 aile, yarın ise başka 
birinde 3-5… Halkımız 
evlerine giremiyor, genç, 
yaşlı, çoluk çocuk dağlar-
da yaşıyordu. Soğuk kış 
gecelerinde üşümemek 
için ormanlarda kulübeler 
yapıyor, kuyular kazıyor 

ve oralarda kalıyordu. 
Biz gençler ise halkımı-

zın bu acı ve ıstırap dolu 
durumdan nasıl kurtula-
cağını tartışıyorduk. Ge-
celeri toplanıp durum de-
ğerlendirmeleri yapıyor, 
halkımız baskın yemesin 
diye geceler boyunca nö-
bet tutuyorduk. Çember 
daralıyor, sinirler iyice ge-
riliyordu. Çare bulamadık. 
Dur demeliydik. 

Ve 23 Aralık 1984 Pazar 
günü “Birlikten güç do-
ğar” parolasıyla topluca 
hareket etme kararı aldık. 
Akşamüzeri köyümüzden 
20 kişi Tosçalı’dan bizlere 
katılan 7-8 arkadaşımız, 
Hallar köy meydanında 
açık hava toplantısı yaptık 
ve tarihi bir karar aldık. Bir 
miting yapacaktık, barış-
çıl bir miting. Bütün köye 
haber yaydık. Birkaç daki-
ka içerisinde 300 kişi köy 
meydanında toplandı ve 
kararımızı bildirdik.

Ertesi sabah yani 24 
Aralık 1984 sabahı erken-
den yollara çıkıp Sütkesiği 
meydanında toplanacak-
tık. Burada netice ala-
mazsak Kırcaali, orada 
da olmazsa Filibe’ye yü-
rüyecektik. Çıktık bir kez 
bu yola, yoktu bu işin dö-
nüşü, sesimizi duyurana 
kadar devam edecektik. 
Ancak milis işbirlikçile-
ri de boş durmuyordu, 
bu nedenle çabuk hare-
ket etmek zorundaydık. 
Aynı gece Hallar’dan ve 
Tosçalı’dan birer grup 
kendi köylerini haberdar 

ettiler.
Bizler ise köyümüzden 

15 kişi ve Tosçalı’dan 
gelen arkadaşlarımız ile 
beraber Karamustafa-
lar, Çıraklar, Happollar, 
Dedeler, Mıstavacıklar, 
Yusufpaşalar, Amatlar’da 
evleri tek tek gezdik. Ci-
var köylere de haberciler 
gönderildi. 23 Aralık ge-
cesi, üstümüzü sırılsıklam 
eden kar yağışına rağ-
men sabahın 4’üne kadar 
dolaştık köyleri.

24 Aralık 1984 sabahı 
06.00’da Hallar meyda-
nındaydık. Yediden yet-
mişe herkes buradaydı ve 
koyulduk yollara. Yol boyu 
katılan diğer köy sakinle-
ri ile birlikte gücümüze 
güç katmış ilerliyorduk. 
Mırsallar Sırtı’ndan ardı-
ma baktığımda, binlerce 
çıkmıştı yollara, adeta bir 
mahşer kalabalığı… 

Gözlerim yaşardı. Bütün 
yoldaşlarımızın yüzlerin-
de gülümseme, bir mutlu-
luk vardı. Zalimler karan-
lıklarla dost olup geceleri 
saldırıyordu zulüm dolu 
pençeleriyle halkımıza. 
Bizlerse karanlıklara inat 
ve şiddetten uzak barışçıl 
bir miting yapacaktık. Tek 
düşüncemiz Jivkov rejimi-
ne dur demekti. Tek he-
defimiz dilimize, dinimize 
ve ismimize dokunma 
demekti. Tek amacımız 
bu meydana gelmekti. 
Bu meydan bizim için bir 
hedefti. Bu meydan bi-
zim için özgürlük demek-
ti. Sokmadılar bizleri bu 
meydana, 100 metre kala 
önümüzü kestiler. Tank-
larla, tüfeklerle üzerimize 
geldiler. Silahlar patladı. 

Acımasızca saldırdılar, 
ezdiler bizi, sanki düş-
man vardı karşılarında, 
sanki isyan bastırıyorlar-
dı. Bizler isyan etmedik, 
devlete baş kaldırma-
dık, taş atmadık, sopa 
kaldırmadık, silah çek-
medik, şiddete başvur-
madık. Sadece dilimize, 
dinimize ve de ismimize 
dokunma dedik. Hatırlı-
yorum, cebimde Jivkov 
zaliminin de imzaladığı 
Helsinki İnsan Hakları 
Bildirgesi’nin bulunduğu 
resmi gazete vardı. Mi-
tingde okuyacaktım onu. 
Ancak onlarca yaralı var-
dı. Babamı da yaralamış-
lardı, alnı yarılmıştı, yüzü 
kanlar içindeydi. Babam-
la ilgilenmem gerekiyor-
du. Arkadaşıma uzattım 
gazeteyi. Bak burada ne 
yazıyor diye haykırıyordu 

arkadaşım karşısındaki 
milise. Dinlemek yerine 
kaldırdı kalaşnikofun dip-
çiğini ve indirdi arkadaşı-
mın suratına. O gün bura-
da Sütkesiği’nde hepimiz 
dövüldük, ezildik, ancak 
kıvılcım parlamıştı bir kez 
meşaleyi biz yaktık ve de 
devam etti Killi, Mestanli, 
Cebel ve Kırcaali’de biz-
ler onbinlerdik, yüzbinler 
olduk ve de milyonlar… 
Dinlemediler bizi ne ya-
zık. Dövüldüğümüz ezil-
diğimiz yetmemiş gibi 
öncülük ettiğimiz gerek-
çesiyle tutukladılar ve 
Belene zindanına kapat-
tılar. Zulüm ve işkenceler 
durmaksızın devam etti 
tam dört yılımız zindan-
larda geçti. Ancak köy-
lerde kalan arkadaşları-
mıza da rahat yüzü gös-
termediler. Aylarca milis 
teşkilatına sürüklendiler 
ve dayak yediler. Evet, 
bunca zulüm ve eziyet-
ten sonra bizler bu gün 
yine bu meydandayız, 33 
yıl önce sokulmadığımız 
bu meydanda, özgürlük 
meydanında. Şehitleri-
mizi anmak, kahraman-
larımızı alkışlamak, acı 
ve ıstırap dolu o günleri 
anlatmak için, unutulma-
sın diye. Bizler o günleri 
unutmadık, unutmayaca-
ğız da. Bu olay sadece 
hafızalarımızda mı kala-
cak? Elbette hayır! Halkı-
mız bu zulmün hesabını 
mutlaka soracaktır, hatta 
tarih bir gün bu zalimlerin 
kendi çocuklarını bile kar-
şılarına dikecektir: Baba 
sende mi? 

Devlet de mutlaka bu 
zulmü yapanları bulup 
hesap sormalı, adalet 
önüne çıkartmalıdır. Aksi 
takdirde yıllar sonra he-
sap soracak birileri kal-
mayacak ve bu zulmün 
vebali Bulgar halkının 
sırtında kalacaktır. 

Evet, bu gün bizler bu 
meydandayız. 33 yıl önce 
sokulmadığımız bu mey-
danda, 33 yıl sonra ol-
duğu gibi aynı coşku ve 
heyecanla ve 33 yıl sonra 
da olacağı gibi bir bayram 
edasında, özgürlük mü-
cadelemizin anısında… 
Özgürlük ümidimiz olan 
bu meydanda, haykır-
mak için bir daha asla, bir 
daha asla diye. Özgürlük 
abidesi olan bu çeşmenin 
başında ve de haykırıyo-
ruz hep beraber: Bir daha 
asla, bir daha asla dokun-
mayın dilimize, dinimize 
ve ismimize…”
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Müslümanlar, sözde radikal İslam’ın 
kriminalize edilmesine karşı imza sundu

Bulgaristan Başmüf-
tülüğü Yüksek İslam 
Şurası, Bulgaristan’da 
İslam dinine mensup va-
tandaşların dini, hak ve 
özgürlüklerini kısıtlayan 
ve onlara karşı ayrımcılık 
yapılmasına imkan veren 
yasal değişikliklere karşı 
iktidar makamlarına 46 
016 imza sundu. 
46 016 kişinin im -

zaladığı dilekçe Ru-
men Radev’in Cum-
hurbaşkanlığı, Tsveta 
Karayançeva’nın Halk 
Mec l is i  Başkanlığı, 
Boyko Borisov’un Baş-
bakanlığı  ve Maya 
Manolova’nın Kamu De-
netçiliği makamlarına 
sunuldu. 
Adı geçen makamla-

ra dilekçe verilmesinin 
nedeni 6 Aralık 2017 
tarihinde Halk Meclisi-
nin ilk okumada yapılan 

oylamada “radikal İslam” 
kavramını saçma bir bi-
çimde tanımlayan ve 
sözde radikal İslam’dan 
kaynaklanan eylemleri 
kriminalize eden Ceza 
Kanunu’nda değişiklik-
ler yapılmasına ilişkin 
kanun tasarısını kabul 
etmesidir. 
Yüksek İslam Şura 

tarafından başlatılan 
imza kampanyası “Bur-
ka Yasağı Teklifi” ola-
rak bilinen toplumsal 
yerlerde yüzü kapatan 
giysilerin yasaklanması-
na ilişkin kanun tasarısı, 
Dinler Kanunu ve Ceza 
Kanunu’nda değişiklikler 
yapılmasına ilişkin kanun 
tasarılarının görüşmele-
rinin sürdüğü dönemde 
gerçekleştir ildi. Baş-
müftülük teşkilatının en 
merkezi kolektif organı 
Yüksek İslam Şurası ve 

imza kampanyasını des-
tekleyen Müslümanlara 
göre değişiklikler yapıl-
masına ilişkin bu teklifler, 
ayrımcılık unsurları içeri-
yor ve din özgürlüklerini 
kısıtlıyor. Bundan başka 
bu teklifler yetkisiz kişile-
rin kasıtlı iddialarını içe-
riyor. Gramer ve ilahiyat 
açısından “radikal İslam” 
kavramı tamamen yan-
lıştır. İdeoloji ve din iki 
farklı şeydir. 
Dilekçe ile Müslüman-

lar, iktidardakilere akıllı 
ve mantıklı davranma-
ları ve sözde vatanse-
verler tarafından sunu-
lan kanun tasarılarını 
reddetmeleri çağrısında 
bulunuyorlar. Bununla 
birlikte dilekçede Ceza 
Kanunu’nda değişiklik-
ler yapılmasına ilişkin 
kanun tasarısının kabul 
edilmesi halinde Müslü-
manların sonuna kadar 
haklarını arayacakları 
kaydediliyor. 

Hitrino’da tren kazasında hasar gören 
evlerin 9’unun inşaatı tamamlanıyor
Bölgesel Kalkınma ve 

Bayındırlık Bakanı Niko-
lay Nankov, Şumnu’ya 
bağlı ilçe merkezi Hitrino 
(Şeytancık) köyünde mey-
dana gelen tren kazasının 
birinci yılında olay yerini 
ziyaret etti.

Bilindiği gibi, 10 Aralık 
2016 tarihinde doğal gaz 
yüklü tren raydan çıka-
rak, Hitrino garında sar-
nıç vagonun patlaması 
sonucunda 7 kişi hayatını 
kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Bakan, hasar gören 
evlerin tamiri ve yıkılan 
evlerin yeniden inşaatı 
hakkında bilgi aldı. Hit-
rino ziyaretinde Bakan’a 
Bulgaristan İnşaatçılar 
Odası Başkanı Nikolay 
Stankov, Şumnu Valisi 
Prof. Dr. Stefan Jelev ve 
Şumnu Belediye Başkanı 
Lübomir Hristov eşlik etti. 

Nankov, köyde evlerini 
kaybedenler için yeni 10 
ev inşa eden İnşaatçılar 
Odası’na teşekkürlerini 
dile getirdi. Onlardan 9’u 
neredeyse hazır durumda 
ve sahipleri kısa bir süre 
içinde onlara taşınacak. 

Kamu kaynaklarıyla köy-
de daha 13 ev inşa edili-
yor. Sosyal Fonu tarafın-
dan finanse edilen 7 ev 
kaba inşaat halinde, daha 
3 evin inşaatına başlandı. 
Başka 3 evin tapusu ol-
madığı için inşaatı geci-

kiyor. 
Hitrino Belediye başkanı 

Nuriddin İsmail, “ Emlak 
işlemlerinden dolayı bazı 
evlerin tamiratı ve yeni-
den inşaatı gecikiyor. Şu 
anda kesin tarihler belir-
lemek zor, ancak iklim 
koşulları izin verirse kış 

aylarında da çalışılacak” 
diye kaydetti. 

Basına yaptığı açıkla-
mada Nankov, “Burada 
yaşanan trajediden sonra 
mağdurlara destek olmak 
için tüm Bulgaristan hal-
kı birleşti. Mağdurlar için 
toplanan yardımların da-
ğılımının sübjektif olarak 
yapıldığına dair kamuo-
yunda yanlış bir izlenim 
olmamalı” dedi. 

Bakan, Hitrino Belediye 
Başkanı’nın Ulusal Kamu 
Konseyi tarafından mağ-
durlar için belirlenen mik-
tarlardan daha az olanın 
olmadığını beyan ettiğini 
sözlerine ekledi. Yapılan 
harcamalara ilişkin mali 
rapor hazır lanacağını 

söyledi. 
Bakan, kamu kaynakları 

kullanımının Ulusal Kamu 
Konseyi aracılığıyla ya-
pılmasının en doğru yön-
tem olduğunu düşünüyor. 
Nankov, “Ne devlet, ne 
belediye, ne belediye 
başkanları insanların ihti-
yaçlarını daha iyi karşıla-
yabilirler” diye vurguladı. 
Nankov, Kamu Konseyi-
nin en objektif bir şekilde 

kaynak dağılımını yapıp, 
her bir ihtiyaca cevap ver-
mesi gerektiğini sözlerine 
ekledi. 

Nankov, tren kazasından 
sonra devletin altyapının 
yeniden inşası için kamu 
kaynakları sağladığını 
ve birkaç önemli yapı 

inşaatı konu-
sunda Hitrino 
Belediyesi’ni 
desteklediğini 
anımsattı. Bu 
projeler ara-
sında Tima-
revo köyünün 
içme suyu şe-
beke projesi 
de bulundu-
ğunu kayde-
den Nankov, 
“Ekim ayında 
ulusal kara-
yolunun bir 
parçası olan 
9 km’lik yol 
kesiminin ye-
niden yapılan-

dırılmasına başlandı” diye 
bildirdi. Bakan, devletin 
Avrupa Birliği (AB) tara-
fından hibe verilmesini 
sağladığını ve şimdi bele-
diyenin başvuru yapılması 
için projeler hazırladığını 
belirtti. 

Bakan Nankov, tüm 
mağdurların görüşlerini 
almak için köy sakinleriyle 
görüştü. 

           Kırcaali Haber

DOST partisi, Momçilgrad 
ve Mogilyane’de soykırım 

şehitlerini andı
Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin De-

mokratlar (DOST) partisi, Momçilgrad (Mestanlı) 
merkezindeki Şehitler Anıtı önünde düzenlenen 
törenle ve Kirkovo’nun (Kızılağaç) Mogilyane (Yo-
ğurtçular) köyünde bulunan 17 aylık şehit Türkan 
Bebeğin mezarı başında dua ederek, Bulgarlaş-
tırma süreci şehitlerini andı. 

DOST partisi, anma törenlerinde parti bayrakları 
kaldırmayarak ve parti propagandası yapmayarak, 
Bulgarlaştırma süreci şehitlerini anma törenleri-
nin siyasallaştırılmaması gerektiğinin örneği oldu. 

DOST Genel Başkanı Lütfi Mestan yaptığı konuş-
masında, 17 aylık Türkan Bebeğin ve komünist 
rejimin diğer kurbanlarının onurlu bir halkın kah-
ramanları olduğunu kaydetti. 

DOST lideri, insan haklarının Avrupa standart-
larında olmadığı için, hala Bulgarlaştırma süreci-
nin çirkin kalıntısı olarak ana dili Türkçe konuşma 
cezası uygulandığı için kahramanca direniş gös-
teren kurbanlara ve binlerce siyasi mahkumların 
acılarına gönül borcumuz olduğunun altını çizdi. 

Mestan, “Bu yüzden can almanın gerçek bedeli 
etnik kökeni farklı olan Bulgaristan vatandaşlarına 
resmi olarak, yasal olarak azınlık statüsü verilme-
si mücadelesidir. Bu sadece herhangi bir partinin 
davası olamaz, bu dava 1 milyondan fazla Bulga-
ristan vatandaşının davasıdır” diye konuştu. 

“İşte Nuri Adalı’nın yolu budur” diye özetleyen 
Mestan, “Doğru yol budur ve bu yolda pişmanlık 
duyulacak hiçbir şey ve geri dönüş yoktur. Geri 
dönüş olmadığı için her zamankinden daha emin 
adımlarla ileriye doğru yürümeye devam ediyoruz” 
dedi. 
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Türk Akımı Boru Hattından 
Yunanistan Çıktı, Bulgaristan Geldi!

Son yılların en önemli 
enerji projeleri arasın-
da gösterilen Türk Akı-
mı Doğalgaz Boru Hattı 
Projesi’nde güzergah de-
ğişikliği yapıldı.

Rusya’dan Türkiye’ye 
gelecek, Türkiye’den de 
Avrupa’ya ulaşacak olan 
hat için Avrupa’ya giriş 
noktası olarak düşünülen 
aşamada önemli bir deği-
şiklik yapıldı. Planlar, Yu-
nanistan üzerinden geçiş 
yapılmasına dayandırılır-
ken, bu noktada yapılan 
değişiklik ile Avrupa’ya 
doğalgaz arzına Bulgaris-
tan üzerinden sağlanacak 
bir plan şekillendi.

Türkiye ile Rusya ara-
sında son dönemlerin 
en büyük enerji projesi 
olarak yürütülen Türk 
Akımı Doğalgaz Boru 
Hattı Projesi için, hattın 
Avrupa’ya giriş noktasın-
da önemli bir değişiklik 
yapıldı. Trakya’dan he-

men sonra Yunanistan’a 
giriş yapılması, ardından 
da Avrupa’ya uzanması 
yönünde yapılan planlar, 
hattın Bulgaristan üzerin-
den Avrupa’ya açılması 
şeklinde revizeye tabii tu-

tuldu. Hattın devam eden 
kısmında ise sırası ile 
Romanya, Macaristan ve 
Avusturya yer alacak.

Hazır Hat Kullanılarak 
Maliyet Düşürülecek!

Bahsi geçen proje deği-

şikliğinin Bulgaristan’a da 
bildirildiği de gündemdeki 
yerini koruyor iken, Bulga-
ristan cephesinden de ha-
zırlıklar için başlangıç sin-
yallerinin geldiği belirtildi. 
Konu hakkında açıklama-

larda bulunan kaynaklar, 
özellikle kış mevsimleri 
içerisinde Ukrayna’nın 
gaz aşırması sebebi ile 
Türk Akımı projesini ha-
yata geçirdiğini ifade 
ederken, Türk Akımı Boru 
Hattı Projesi’nin Bulgaris-
tan üzerinden Avrupa’ya 
açılması aşamasında, 
mevcut Ukrayna, Roman-
ya ve Bulgaristan hattının 
tersine işleyeceği, mevcut 
olan Bulgaristan – Ro-

manya hattının devamına 
Avusturya’nın ekleneceği-
ni ifade ettiler.

Türk Akımı Boru Hattı 
Projesi’nin Yunanistan 
yerine Bulgaristan üze-
rinden Avrupa’ya açılma-
sı aşamasında da mevcut 
boru hattı kullanılacağı 
için milyonlarca dolar bü-
yüklüğündeki yatırım ma-
liyeti de ortadan kalkmış 
olacak.

                                AA

İzmir Bornova’da Türkan Feyzullah 
Parkı ve Anıtının Açılışı Yapıldı

Ege Balkan Türkler i 
Federasyonu’nun başvu-
rusu ve girişimleri ile İz-
mir/Bornova İlçesi Atatürk 
Mahallesi’nde yapılan bir 
parka “Şehit Bebek Tür-
kan Feyzullah Parkı” adı 
verildi. Bornova Beledi-
yesi tarafından düzenle-
nen parkın içine Türkan 
Feyzullah anıtı da dikildi. 
Türkan Feyzullah’ın şe-
hadet tarihi olan 26 Aralık 
günü yapılan park açılışı 
geniş bir katılım eşliğinde 
gerçekleşti. Açılış önce-
sinde Türkan Feyzullah 
ve Balkan şehitleri ile tüm 
şehitlerimiz için Bornova 
Atatürk Mahallesi Barba-
ros Camii’nde mevlid-i şe-
rif okundu ve katılımcılara 
ikramlarda bulunuldu.

Mevlid-i şerif sonrasında 
gerçekleşen açılışa Bor-
nova Kaymakamı Musta-
fa GÜNDOĞAN, Bornova 
Belediye Başkanı Olgun 
ATİLA, Bornova İlçe Müf-
tüsü Mesut HARMANCI, 
siyasi partilerin ilçe yö-
neticileri, basın mensup-
ları, Ege Balkan Türkleri 
Federasyonu’na bağlı çe-
şitli illerden dernek temsil-
cileri ve Bornova/Atatürk 
Mahallesi sakinleri katıldı.

Törende Ege Balkan 
Türk le r i  Federasyo -
nu Başkanı Hüseyin 
KOCAMAN’ın yanı sıra 

Bornova Belediye Baş-
kanı Olgun ATİLA ve Bor-
nova Kaymakamı Mustafa 
GÜNDOĞAN da birer ko-
nuşma yaptı.

Ege Balkan Türkler i 
Federasyonu Başkanı 

Hüseyin KOCAMAN ko-
nuşmasında; “Yüzyıllardır 
Bulgaristan’da asimilas-
yonun devam etti. Jivkov 
döneminde ise şiddetini 
arttırdı ve Pomak kar-
deşlerimiz yaşamakta ol-
dukları Nevrakop’a (Got-
seDelçev) bağlı Kornitsa 
Köyü’nde 28 Mart 1973 
günü isimleri uğruna beş 
kişi şehit verdiler” dedi.

Başkan Kocaman; “İsim 
değiştirme sırası Türklere 
gelmişti. 24 Aralık 1984 
günü sabah 06’da ‘Dili-
mize, Dinimize ve İsimle-
rimize Dokunma’ demek 

için on binlerce insan 
Eğridere İlçesi Sütkesiği 
(Mileçino) meydanında 
toplanmışlar ve toplanan 
insanlar arasından on 
bir kişi Belene adasına 
sürüldü. Sütkesiği mitin-

ginde ad değiştirmelerin 
protesto meşalesi yakıldı. 
26 Aralık 1984 senesi Kır-
caali İli, Kabaağaç ilçesi, 
Yurtçular köyünde barış-
çıl bir yürüyüşte annesi-
nin kucağındaki 17 aylık 
Türkan Bebek, Ayşe Mol-
lahasan ve Yakup Musa 
şehit edildiler. 27 Aralık 
1984’te asimilasyonu pro-
testo etmek ve kimliklerini 
korumak için binlerce kişi 
Mestanlı Meydanı’nda 
toplandı ve bu direnişte 
altı kişi şehit verildi” dedi.

İzmir ’de sivil toplum 
örgütleri olan dernek-

lerde hep Bornovalıların 
lokomotif görevi yaptığı-
nı belirten KOCAMAN, 
Bornova Belediye Baş-
kanı Yüksek Mimar Sa-
yın Olgun ATİLA’ya bu 
parka Bornova Belediye 
Meclisi kararı ile Türkan 
FEZULLAH ismi verilme-
si ve sembol anıtın yapıl-
masının Bulgaristan’da 
1878’den ber i devam 
eden asimilasyonun acı 
hatıralarının anısı oldu-
ğunu belirterek emek ve 
desteklerinden dolayı te-
şekkür ederek bir plaket 
takdim etti ve “Bu anıt ile 
Balkan coğrafyasındaki 
tüm şehitlerimiz Türkan 
FEYZULLAH adıyla ölüm-
süzleştirilmiştir” dedi.

Sözlerini “Vatan savun-
masında canlarını feda 
eden tüm şehitlerimizi 
saygı ve minnetle anıyor, 
bu parkın ve anıtın yapıl-
masında emeği geçen 
herkese teşekkür ede-
rek tüm katılımcılara da 
en derin saygı ve sevgi-
lerimi sunuyorum” diye 
bitiren Başkan Hüseyin 
KOCAMAN’ın ardından 
yapılan diğer konuşma-
lar sonrasında parkın ve 
sembol anıtın açılışı pro-
tokolün kurdeleyi kesmesi 
ile tüm katılımcılar eşliğin-
de yapıldı.

              Kırcaali Haber

HŞHP yöneticileri, 
Türkan bebeği mezarı 

başında andı
Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHP) Genel Baş-

kanı Doç. Dr. Orhan İsmailov ve parti yönetiminde yer 
alan parti üyeleri 33 yıl önce Bulgarlaştırma sürecini 
protesto esnasında şehit edilenleri, Kirkovo’nun (Kızı-
lağaç) Mogilyane (Yoğurtçular) köyünde bulunan Tür-
kan Çeşme anıtına ve Momçilgrad (Mestanlı) kasabası 

merkezindeki Şehitler Anıtı’na çelenk koyup, saygı du-
ruşunda bulunarak andılar.

HŞHP yöneticileri, 17 aylıkken şehit edilen Türkan 
bebeğin mezarına ve Türkan Çeşme Anıtı’na da çelenk 
ve çiçek bıraktılar. 

Doç. Dr. Orhan İsmailov,“Özgürlük, her birimiz için 
en büyük kutsal değerdir. Bugün özgürlük için ne kadar 
büyük bir bedel ödediğimizi hatırlıyoruz ve bunu hiçbir 
zaman unutmamalıyız” diye belirtti.

Şehit Polis Nefize Özsoy 
anısına çeşme yapılacak
Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı ve Hak ve Öz-

gürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İlçe Başkanı Mümün 
Ali, 14 Aralık 2017 tarihinde Kırcaali’nin kardeş şehri 
Edirne’nin Belediye Başkanı Recep Gürkan’ı makamın-

da ziyaret etti. Yapılan 
görüşmede Kırcaali ve 
Edirne tarafından ger-
çekleştirilen ortak pro-
jeler ele alındı. Onlardan 
biri 10 Haziran 2016 ta-
rihinde Türkiye’nin Mar-
din şehrinde Emniyet 

Müdürlüğü’ne PKK’lı teröristlerce düzenlenen bombalı 
saldırıda şehit olan Edirneli polis memuru 32 yaşında-
ki Nefize Özsoy’ın anısına Kırcaali’nin Çiflik köyünde 
bir çeşme yapılmasıdır. Aslen Çiftlik köyünden olan 
Nefize, 1989 yılında zorunlu göç esnasında ailesiyle 
birlikte Türkiye’ye göç ederek, Edirne’ye yerleşti. Hay-
rat çeşme iki kardeş belediyenin vereceği destek ve 
toplanacak bağışlarla inşa edilecek. 
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Bulgaristan'da Türkçe Derslerine İlgi Azalıyor
Bulgaristan'da yaşayan Türk-

lerin çocuklarının Türkçe ders-
lerine ilgisi giderek azalıyor.
Bulgaristan Eğitim Bakanlığı 

verilerine göre, 2017-2018 ders 
yılında “zorunlu-seçmeli ders” 
olarak Türkçe alan öğrencilerin 
sayısı 5 bin 385 oldu ve son 5 
yılın en düşük seviyesine indi.
Bu yıl okullarda Türkçe dersi 

alan öğrencilerin sayısının ge-
çen yıla oranla bin 701 azaldığı 
belirtildi.
Bulgaristan'da 2013-2014 öğ-

retim yılında 6 bin 572, 2014-
2015 öğretim yılında 6 bin 328, 
2015-2016 öğretim yılında 7 
bin 484 ve 2016-2017 öğre-
tim yılında da 7 bin 86 öğrenci 
Türkçe dersi almıştı.
Filibe'deki Paisii Hilendarski 

Üniversitesi Bulgar Dili ve Türk 
Dili Bölümü Öğretim Üyesi Ha-
run Bekir, AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, genç nüfusta-
ki azalma ve bazı öğrencinin 
Türkçe dersi vermeyen okullara 
geçmesinin söz konusu düşüş-
te etkili olduğunu belirtti.
Öğrenci sayısındaki azalma-

nın ana nedenlerinden birinin 
de veli ve öğrencilerin ana dil 
eğitimi konusunda yeterince 
bilinçlendirilmemesi olduğuna 
işaret eden Bekir, okullarda 
verilen Türkçe dersinin yarar-
larının veli ve öğrencilere anla-
tılması gerektiğini kaydetti.

Bekir, “Veli toplantılarında bu 
konuda uzmanların görüşlerini 
de açıklamak gerekiyor. Bu-
rada öğrencilerin çıkarlarının 
söz konusu olması gerekiyor. 
Okulun ve öğretmenlerin değil, 
öğrencilerin istek ve ilgilerini ön 
planda tutmak gerekiyor.” dedi.

Yeni Türkçe eğitim müfredatı 
için Eğitim Bakanlığından onay 
beklediklerini dile getiren Be-
kir, artık sadece Türk dili değil, 
aynı zamanda Türk edebiyatın-

dan konuların da işleneceğini 
söyledi.
Bekir, yeni müfredata uygun 

ders kitaplarının da yaklaşık 2 
yıl içinde hazırlanacağını bil-
dirdi.
- Ana dilde öğrenim kanunla 

tanımlanıyor

Bulgaristan’da gerek anaya-
sada gerekse Halk Eğitim Ka-
nununda azınlıkların ana dilde 
öğrenim görebilme hakları açık-
ça tanımlanıyor.

Söz konusu kanunda “Ana dili 
Bulgarca olmayan vatandaşla-
rın, zorunlu Bulgarca öğreni-
minin yanı sıra kendi dillerini 
öğrenme ve kullanma hakkı 
vardır. Belediye okullarında 
devletin denetim ve gözetimin-
de ana dil eğitimi yapılır.” ifade-

leri bulunuyor.
Eğitim programında ana dil 

öğrenimi “zorunlu-seçmeli” 
ders statüsünde yer alıyor. 
Buna göre öğrenciler, haftalık 
ders programdaki ders sayısı-
nı tamamlamak üzere ana dili 
veya başka bir seçmeli dersi 
alabiliyor. Türkçe seçmeli ders 
sınıfının oluşturulması için en 
az 8 öğrencinin olması ge-
rekiyor. Çocuklarının Türkçe 
dersi almasını isteyen veliler, 
bir sonraki yıl için eğitim yılının 
sonuna kadar dilekçe ile okul 
yönetimine talepte bulunuyor.
Ana dil olarak Türkçe eğitimi-

ne başlandığı yıllarda Türkçe 
dersi alan öğrencilerin sayısı 
70 bini aşarken günümüzde bu 
sayı 5 bine indi.
- Veli ve öğrencileri bilinçlen-

dirme çalışmaları sonuç getiri-
yor
Kırcaali’de faaliyet gösteren 

Türk Kültür ve Sanat Derne-
ği Başkanı Müzekki Ahmet, 
AA muhabirine Kırcaali’nin 
Bulgaristan’da Türklerin en yo-
ğun yaşadığı bölge olmasına 
karşın ana dil öğreniminin bu-
rada da tatmin edici düzeyde 
olmadığını söyledi.
Çocuk sayısının azaldığına, 

köy okullarının kapatıldığına 
ve köylerdeki çocukların Kır-
caali ve ilçelerinde okumaya 
devam ettiklerine işaret eden 

Ahmet, “Öğrenciler, merkezi 
okullara taşımalı olarak getiri-
liyor ancak okul ve ebeveynler 
arasında sağlıklı bağlantı olma-
dığı için veliler, okul idaresine 
çocuklarının Türkçe okuması 
için zamanında dilekçe vere-
miyor.” dedi.
Ahmet, zaman zaman okul 

idaresi ve eğitmenlerin velilerle 
öğrencileri Türkçe yerine farklı 
bir Batı dili ya da farklı bir dersi 
seçmeleri konusunda yönlen-
dirdiklerine şahit olduklarını 
belirterek, bunun da öğrenci 
sayısındaki düşüşte payı oldu-
ğunu kaydetti.
Kırcaali Türk Kültür ve Sanat 

Derneği olarak Güney Bulga-
ristan Türkçe Öğretmenleri 
Derneği ile 2014-2015 öğretim 
yılında veli ve öğrencilere yöne-
lik düzenledikleri bilgilendirme 
kampanyası sonucunda 2015-
2016 öğretim yılında Türkçe 
okumak isteyen öğrencilerin 
sayısının önemli oranda art-
tığını hatırlatan Ahmet, kam-
panyayı maddi yetersizliklerden 
yüzünden tekrarlayamadıklarını 
bildirdi.
- Kültür evleri
Türklerin yoğun yaşadığı böl-

gelerdeki kültür evleri, hem 
okullardaki eğitim ve kültürel fa-
aliyetlere takviye sağlıyor hem 
de Türkçe eğitimine ilginin ko-
runmasında büyük rol oynuyor.
Kırcaali’ye 30 kilometre uzak-

lıkta bulunan Göklemezler 
(Stremtzi) köyündeki Ognişte 
(Ateş Ocağı) Kültür Evi'nin ça-
baları sayesinde nüfusu tama-
men Türklerden oluşan köy ve 
çevre köylerdeki tüm çocuklar, 
Türkçe ana dili derslerine katı-
lıyor.
Ognişte Müdiresi Gülser Halil, 

70 yılı aşkın eğitim geleneğine 
sahip kurumun tüm çocukları 
ana dil eğitimine teşvik ettiğini 
söyledi.
Halil, “Köyde 160 çocuğun 

tamamı Türkçe konuşur, yazar 
ve okur. Kütüphanemizde 9 bini 
aşkın Bulgarca, Rusça ve Türk-
çe kitabımız var. Gazete çıkar-
tıyoruz. Hepimiz, ana dilin iyi 
bilinmesi gerektiğinin bilincin-
deyiz.” dedi.
Türkiye’den çeşitli kurum, ku-

ruluş ve sivil toplum örgütleri de 
Bulgaristan’da Türk dili ve ede-
biyatı çalışmalarının gelişmesi 
ve ülkede yaşayan Türklerin 
ana dillerini yaşatmaları için 
destek veriyor.
Bulgaristan'da yaşayan yak-

laşık 800 bin Türk, 7 milyonluk 
ülke nüfusunun yüzde 10'unu 
oluşturuyor.

Filibe'de kimsesiz Çocuklar Yararına 
Türk Sanat Müziği Konseri
Filibe kentinde kimsesiz ço-

cuklara destek amaçlı kermes 
etkinliğine katkıda bulunan 
Beyoğlu Klasik Türk Musikisi 

Grubu konser verdi.
Bulgar-Türk İşadamları Der-

neği ve Türkiye’nin Filibe Baş-
konsolosluğunun destekleriy-
le düzenlenen etkinlikte, Türk 
Sanat Müziğinin beğenilen 
eserleri seslendirildi. Konseri 

izleyen konuklar ayrıca Filibe 
okullarından çocukların giri-
şimleriyle organize edilen ker-
mese bağışlarda bulundu.

Tü r k i y e ’n i n 
Filibe Başkon-
solosu Hüseyin 
Ergani, Filibe 
Asker i  Kulü -
bü Salonu’nda 
d ü z e n l e n e n 
etkinlikteki ko-
nuşmasında, 
kentte yaşayan 
kimsesiz ço -
cukların kerme-

sine katkı sağlayan sanatçı ve 
iş adamlarının gayretlerini tak-
dirle karşıladıklarını söyledi.
Bu davranışlarından dolayı 

Türk ve Bulgar iş adamlarına 
teşekkür eden Ergani, “İş ca-
miasının bu tür sorumluluk ve 

sosyal projelerine önem veri-
yoruz.” dedi.
Beyoğlu Klasik Türk Musiki-

si Grubu üyelerinden Hakan 
Hataylı da AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, Filibeli 
çocukların kermesine hiçbir 
maddi karşılık gözetmeden, 
gönüllü olarak katıldıklarını 
ifade etti.
Hataylı, “Çocukların hazırla-

dıkları eşyalar ve yiyecekle-
rinden satın aldık, onları mut-
lu ettik, gözlerindeki ışıltıyı 
biz de yaşadık. Bu salondaki 
konserde yaptığımız perfor-
mansın tam karşılığını aldık.” 
diye konuştu.
Osman Nuri Özpekel’in or-

kestra şefliğini yaptığı kon-
serde seslendirilen şarkılara 
zaman zaman konuklar da 
eşlik etti. AA


