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Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun!

Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy İftar 
Sofralarında Soydaşlarla Buluşuyor

Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy, 
bu mubarek Ramazan günle-
rinde Bulgaristan’ın çeşitli yö-
relerinde iftarlara katılıyor.

Bu kapsamda, şimdiye kadar 
Plevne’ye bağlı Nikopol (Niğ-
bolu), Burgaz’a bağlı Dıbnik 
(Osmanköy) ve Razgrad’a bağ-
lı Trapişte (Çukurova) belde ve 
köylerinde halkla buluşan Büyü-
kelçi, yerel yöneticilerin de katıl-
dığı iftar vesilesiyle, soydaşların 
masasında orucunu açarak, on-
larla sohbet etti.

Büyükelçi, iftarlarında, gençle-
re büyük önem vererek, genç-
lerin komşu ve müttefik Bul-
garistan ve Türkiye’nin ortak 
müreffeh geleceği olduğunu 
vurguladı. 

Kökeni ne olursa olsun Türk-
çe ve Bulgarca bilen Bulga-
r istan vatandaşı gençlerin 

Bulgaristan’a yatırım yapan Türk 
firmaları açısından da önemli ol-
duğunu söyleyen Büyükelçi Ulu-
soy, bu vasıflara sahip gençlerin 
iş dünyasıyla buluşturulmasını 
teşvik eden çalışmalar yapacak-
larını söyledi. 

Böylece Bulgaristan’ın işgü-
cüne ve ekonomisine de kat-

kıda bulunulacağını söyleyen 
Büyükelçi, gençlerin üniversite 
okumalarının da önemine işaret 
ederek, Bulgaristan vatandaşı 
gençlerin Türk üniversitelerin-
de okuyabilmeleri için her sene 
açılan burslara başvurmalarını 
teşvik etti.

                      Kırcaali Haber

Köseler Camisi

Kırcaali Bölge Müftüsünün Ramazan Bayramı Mesajı 
Muhterem Müslümanlar. 
On bir ayın Sultanı, en kutlu 

misafir Mübarek Ramazan-ı 
Şerif’i artık uğurlama vakti. 
İradelerimizi eğiten, paylaş-
mayı iftar sofralarında ve mali 
infaklarla (Zekat ve fıtırlarla) 
öğreten, ruh ve gönül dünya-
mıza sekineyi kazandıran bu 
kutlu misafiri yeniden bir yıl 
sonra ağırlamak üzere gön-
deriyoruz. Bir taraftan onun 
hüznünü yaşarken, bir taraf-
tan da verimli, güzel, dolu-
dolu ihya edilen bir ramaza-
nın hediyesi olan - Ramazan 
Bayramına ulaşmanın sevinç 
ve saadetini yaşıyoruz.
Mevla’m İbadet ve taatleri-

mizi, salavat, zikir ve tespih-
lerimizi, mukabele ve vaazu 
nasihatleri, oruç ve nafile iba-
detlerimizi dergâhı izzetinde 
ahseni Kabul ile makbul ey-
lesin ( en güzel şekilde Kabul 
eylesin).
 Ramazanı İslam toplumun-

da değerli kılan en önemli 
özelliklerden biri, şüphesiz 

ki hayat kitabımız Kur’an-I 
Kerimin bu ayda nazil olma-
ya başlamasından dolayıdır. 
Bu münasebetle hayatımızı 
anlamlı, mutlu ve düzenli kıl-

mamız için ilahi ölçülerden 
her gün nasibimize düşen 
ayetlerden istifade etmeliyiz. 
Beraberinde Peygamberimiz-
den nebevi tavsiyeleri ihtiva 

eden hadislere müracaat et-
meli, kimliğimizi milli manevi 
değerlerimizle bu şekilde inşa 
etmeliyiz. 
Kıymetleri Müminler. 
Ramazan ayı, on bir ayın 

sultanıdır, diğer bütün ayla-
ra örnektir! Bu münasebetle 
Ramazan ayında kazanmış 
olduğumuz güzel hasletleri ve 
salih amelleri diğer aylarda da 
sürdürmeye azami derecede 
ehemmiyet gösterelim. Nite-
kim efendimiz (s.a.s) “Nasıl 
yaşarsanız öyle vefat eder-
siniz, nasıl vefat ederseniz 
öyle hasrolunursunuz” buyu-
rur. Yani son nefeste iman 
ile dünya’dan huzuru ilahi-
ye yolculuğun yapılması bir 
ömrü ihata ettiğini Efendimiz 
(s.a.s) ifade ediyor. Mevla’m 
dünyada da iyilik ve güzellik 
ihsan etsin, ahrette de iyilik ve 
güzellikler bahşetsin inşallah.
Binaen aleyh bu doğrultuda 

bir de şu hadiseyi hatırlaya-
lım: Ayşe annemiz peygam-
ber Efendimiz (s.a.s)’e han-
gi amel daha hayırlıdır diye 
sorar, Peygamberimiz (s.a.s) 
cevaben “ Az da olsa devam-
lı olandır” buyurur. İbadette, 
eğitim ve hayır işlerinde de-
vamlılık esastır. 
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Bulgaristan’da evlerini bıraktılar 
tohumlarını bırakmadılar
Bulgar istan'dan göç 

ederek 1926'dan son-
ra Bilecik'in Gölpazarı 
ilçesine bağlı Kurşunlu 
köyüne yerleşenlerin, o 
dönem yanlarında getir-
diği soğan, mısır, kavun, 
karpuz ve sarımsak gibi 
sebzelerin yanı sıra çiçek 
tohumları ile renklenen 
bahçeler, torunlarına mi-
ras kaldı.

O yıllarda evlerini, tarla-
larını geride bırakarak zor 
şartlarda göç etmek zo-
runda kalan vatandaşla-
rın yerleştiği ve ekoturizm 
kapsamında 2012 yılında 
"en temiz köy" seçilen 
Kurşunlu'da, köy sakinleri, 
atalarından miras çiçekli 
bahçeleri tüm renkleriyle 
yaşatmaya devam ediyor. 

Bilecik'e 38, Gölpazarı-
na 7 kilometre uzaklıktaki, 
70 haneli ve yaklaşık 200 
nüfuslu köyde yaşayanla-
rın tamamı, Bulgaristan 
göçmenlerinin çocukları 
ve torunlarından oluşur-
ken, evlerin bahçeleri, 
birbirinden farklı çiçek-
lerle renk cümbüşü oluş-
turuyor.

Bahçesinde 50'nin üze-

rinde sebze ve meyve ye-
tiştiren üç çocuk annesi 
Seher İpek, AA muhabi-
rine yaptığı açıklamada, 
dedelerinin 1930'lı yıllar-
da Bulgaristan'dan geldi-
ğini belirterek, gelenekle-
rinden taviz vermedikleri-
ni söyledi.

Atalarının gelirken to-
humlarını da getirdiğini 
dile getiren İpek, şöyle 
konuştu:

"Evler ini bırakmışlar 

ama mısırından tut ayçi-
çeği, soğan, sarımsak, 
kavun, karpuz, aklına ne 
gelirse hepsinin tohum-
larını getirmişler. Kültür 
burada. Çiçek olmazsa 
olmaz, biz çiçeksiz yapa-
mayız. Bu tohumlardan 
vazgeçmeyi kesinlikle 
düşünmüyoruz, onları de-
vam ettireceğiz. Kıyafetle-
rimiz de değişmedi yeme-
ğimiz de. Mesela hamur 
işlerini çok yaparız, bö-

rek yaparız. Babaanne-
lerimizden böyle gördük. 
Babaannem bir otururdu 
ocağın başına, çok da 
kalabalıktık. Hayvan da 
çoktu, çok güzel zaman-
lar geçirdik. Halen evim-
de atmadığım hasırlarım, 
kayınvalidemden ibrik var. 
Asla onları bırakmam. Biz 
oradan geldik bağımızdan 
kopmamak için her şeyi-
mizi aldık geldik."

Köy sakini Mutlu Yıldırım 

ise teknolojinin, şartları 
biraz değiştirmesine rağ-
men dedelerinin bıraktığı 
hayatı yaşamaya devam 
edeceklerini ifade ederek, 
"Yaşlılarımız, dedeleri-
miz oradan nasıl çilelerle 
geldiklerini anlatırlardı. 
Evlerini, tarlalarını bıra-
kıp buraya sefil perişan 
halde geldiklerini anla-
tırlardı. Oradan gelirken 
getirebildikleri çiçek, mı-
sır, ay çiçek tohumudur, 
ceplerine koyabildiklerini 
getirmişler. Biz de onların 
devamını yaptırmaya çalı-
şıyoruz. Çiçek bahçelerim 
var, biz de vazgeçemiyo-
ruz. Kanımızdan gelen 
bir şey. Onların getirdiği 
ürünlerden yetiştirmeye 
çalışıyoruz." şeklinde ko-
nuştu. 

"Çiçek sevgisi göç-
menlerin kanında var"

İzmir'de emekli olduktan 
sonra köyüne döndüğü-
nü anlatan 63 yaşındaki 
İsmail Karakütük de "De-
delerimiz buraya gelirken 
getirebilecekleri her çeşit 
tohumdan getiriyorlar. 
Çiçek, buğday domates 

tohumu getiriyorlar. Bura-
da halen onları üretmeye 
çalışıyoruz. Bizim bah-
çemizde biber, domates, 
marul, maydanoz, dere-
otu, patates hepsi var. 
Çiçek sevgisi, göçmen-
lerin kanında var." diye 
konuştu.
Köy muhtarı Fahrettin 

Doruk da köyün 70 haneli 
olduğunu belirterek, çok 
göç verdiklerini ancak ha-
len 200 civarında nüfusa 
sahip olduklarını söyledi.
Köyün 1926 yılında 

Bulgaristan'dan gelen 8 
aile tarafından kuruldu-
ğunu ifade eden Doruk, 
şunları söyledi:
"Devamında akrabalar 

gelmiş. Göçmen köyüyüz, 
köyümüz temizdir. Biraz 
da gelenek görenek. Kö-
yümüzün planı projesi 
çok güzeldir. Dedeleri-
miz domatesi getirmiş, 
eski buğdayları getirmiş, 
halen bazı komşularımız 
eker. Çiçeklerimiz oradan 
gelmiş, kadınlarımız çok 
çiçekçidir. Bahçelerimiz 
çok güzeldir, oradan ge-
len bir gelenektir." dedi.
                                AA

Bulgaristan göçmeninden 10 ülkeye ihracat başarısı
Bulgaristan'daki ko-

münist yönet imden 
1950 yılında ailesiyle 
kaçarak Ankara'ya yer-
leşen Necdet Yener, 
emekli olduktan son-
ra OSTİM'de kurduğu 
metal işletmesinden 10 
ülkeye ihracat yapıyor.
Yener-San f irması-

nın kurucusu Yener, 
AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, 1944 yılın-
da Bulgaristan'ın Şum-
nu kentinde varlıklı bir 
ailenin çocuğu olarak 
dünyaya geldiğini söy-
ledi.
Bulgaristan'da döne-

min komünist yönetimi-
nin uyguladığı baskıyla 
toprak ve hayvanlarını 
ellerinden aldığını ve 
insanları kooperatiflere 
girmeye zorladığını an-
latan Yener, bu durum 
karşısında 1950 yılında 
ailesiyle Türkiye'ye göç-
mek zorunda kaldıkları-
nı ifade etti.
Yener, Bulgar yöneti-

minin mallarına el koy-
masıyla bir anda fakir-

leştiklerini kaydederek, 
"Türkiye'ye sadece 
üzerimizdeki elbisey-
le gelmişiz. İlk olarak 
Ankara'nın Kızılcaha-

mam ilçesine yerleştik. 
Bölge halkı bizi bağrına 
bastı, bizlerle ekmeğini 
paylaştı. Ben bir sene 
sonra Kızılcahamam'da 
okul  o lmadığı  iç in 
Eskişehir'de yaşayan 

amcamın yanına gittim 
ve ilkokulu orada bitir-
dim. Sonrasında aske-
re gidene kadar amca-
mın yanında çalışmaya 

başladım. Amcam at 
arabası ustasıydı." diye 
konuştu.
Askerden ge ld ik-

ten sonra babasının 
hayvanlarını satarak 
Eskişehir'de kendi iş 

yerini açtığını ifade 
eden Yener, 3 yıl demir 
kaynak atölyesi işlettik-
ten sonra 1969'da tek-
rar Ankara’ya geldiğini 

dile getirdi.
Yener, Makina ve Kim-

ya Endüstrisi Kurumuna 
(MKE) işçi olarak girdi-
ğini belirterek, "Kaynak 
ve sıcak döğme işinden 
anladığım ve çalışmayı 

çok sevdiğim için en 
son atölye şefliğine ka-
dar yükseldim. 1990'da 
MKE'den emekli oldum. 
Fabrikaya ilk girdiğim 
yıllarda hafta sonları 
pazarda çorap satar-
dım, akşamları inşa-
atlarda kaynak işleri 
yapardım. Hayatımda 
hiçbir zaman boş vak-
tim olmadı, olmasına da 
izin vermezdim." ifade-
sini kullandı.
"İnsanlar kolay iş, 

çok maaş istiyor"
Emekli ikramiyesiyle 

OSTİM'de metal işlet-
mesi kurduğunu belir-
ten Yener, demir doğ-
rama işi yaparak başla-
dıkları ticaret hayatına 
otomobil yan sanayi, 
asansör kapıları ve la-
zer doğrama gibi iş kol-
larını da eklediklerini 
söyledi. 
"Günümüzde insanlar 

kolay iş, çok maaş isti-
yor. Böyle olmaz, olsa 
da bereketi olmaz." di-
yen Yener, şunları kay-
detti:

"Azimle çalışarak bu-
günlere geldik. Şu an 2 
üretim yerimiz var. Top-
lam 98 kişiyi istihdam 
ediyoruz ve 10 ülkeye 
mal satıyoruz. Alman-
ya, Fransa, Ukrayna, 
Rusya, Azerbaycan, 
Kırgızistan, İran, Suu-
di Arabistan, Mısır ve 
Cezayir'e ihracat yapı-
yoruz. Benim yanımda 
yetişip kendi iş yerini 
açan çok insan var. 
Türkiye'ye ilk geldiği-
miz zamanlar, çocuk-
ken bize gösterilen hoş 
görüye bakarak hep 
aklımdan 'Bir gün oku-
yarak veya çalışarak bu 
ülkeye olan borcumu 
ödeyeceğim.' diyordum. 
Bu iş yerini o yüzden 
açtım, vergi ödüyorum, 
KDV ödüyorum, işçi ça-
lıştırıyorum, insan ye-
tiştiriyorum. Bu ülkeye 
vefa borcumu ödedim. 
Bundan sonra gözlerim 
açık gitmez. Hedefime 
ulaştım Allah'a şükür."
         Anadolu Ajansı
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Rodopların Bülbülü Kadriye Latifova 
90. Doğum Yılında Kırcaali’de Anıldı

Türk ve Rumeli halk 
türkülerini seslendiren, 
Rodopların Bülbülü 
Kadriye Latifova'nın 
doğumunun 90. yıldö-
nümü Kadriye Latifova 
Müzikal Tiyatrosunda 
düzenlenen konserle 
kutlandı.
Misafirler arasında, 

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Hasan Azis, Kad-
riye Latifova’nın oğlu 
aynı zamanda 43.Millet 
Meclisinde Kültür Baka-
nı olan Vejdi Raşidov, 
Kadriye Latifova ile bir-
likte çalışmış arkadaş 
ve meslektaşları, Türk 
tiyatrosunun kurucula-
rı, belediye başkanları 
ve Kadriye Latifova’nın 
hayranları vardı. 
Konser öncesi, Kad-

riye Latifova’nın anıtı 
önünde günün anlam 
ve önemine dair konuş-
malar yapıldı, Japon ay-
vası fidanları dikildi.
Daha sonra eski Est-

rat Tiyatrosu fotoğraf-
larından oluşan sergi 
açıldı. 
Ünlü ses sanatçısı 

Kadriye Latifova hak-
kında sunulan belgesel 
filminden sonra misa-
firler Kadriye Latifova 
Müzikal Tiyatrosunun 
muhteşem konserini 
izledi. 
Kadriye Latifova ile 

birlikte geçmişte çalış-
ma fırsatı bulan Sevinç 
Momçilova, seyircilerin 
Kadriye Lativova’yı çok 
sevdiğini belir terek, 
“Çok iyi bir kadındı ve 
yardımseverdi” dedi. 
Konser sonunda çiçek 

demetlerinin sunumu 
yanı sıra, Millet Meclisi 
Başkanı Tsveta Kara-

yançeva adına bir tebrik 
mesajı okundu.
Kırcaali Müzik ve Ti-

yatro Merkezi Müdür 

Yardımcısı  Sabiha 
Mestan Kırcaali Haber 
gazetesine şunları ifade 

etti: “Kadriye Latifova 
her zaman sevilen ve 
popüler olan türkücü-
lerdendi. Şimdi de hay-

ranlarının kalplerinde 
bir yıldız gibi yaşamak-
tadır. 

                     AŞK

Ben senin gözlerine aşık oldum 
Denizler kadar derin, 
Çocukça masum
Mavi-yeşil ışık saçan
Sevindiren, umut çiçekleri açtıran. 

Bir de sesine aşık oldum
Kalbinden gelen
Etrafına ümit veren
Yaşamayı öğreten, 
Geleceği gören!

Ben senin türkülerine de aşık oldum
Tuna buyunda kaşları kare Aliş’i
Rodoplar’ın zengin yaylalarını
Telgrafın tellerini
Ayvanın pembe çiçeklerini
Lofça’nın taşlarını
Ve daha neleri, neleri...
Sevmeyi öğrettin bana.

   Ben senin en çok benliğine aşık oldum.
                                            Sabiha MESTAN

Sanat hayatının en ve-
rimli yıllarında, Kadriye 
Latifova ünlü sanatçı-
ların kaderini tekrarlar. 
Türküleri unutulmaz, 
kalplere dokunur, duy-
guları fetheder, söylenir 
ve miras olarak kalır. 
Bulgaristan Ulusal Ra-

doyosunun Altın fonun-
da Kadriye Latifova’nın 
200’den fazla türküsü 
bulunmaktadır. Günü-
müze kadar söylenilir 
ve dinlenilir. Erken ve-
fatından sonra 1963 
yılında Kiril ile Metodiy 
ödülüne laik görülmüş-
tür.
Müzik sevginin ruhu-

dur. “İnsanlık İletileri” 
müzik ve dans göste-
risinin düzenlemele-
rini meslektaşlarımız 
Ayhan Şakir – Işık ve 
Yakup Yakup sevgi ile 
yapmışlardır. 
Türküden daha iyi bir 

insanlık mesajı yoktur. 
Kadriye Latifova’nın 
türküleri sevgi ve sev-
danın, güzelliğin ve 
mutluluğun, uyum ve 

insanlığın türküleridir. 
Etnik grupların, dinlerin 
ve kültürlerin gerçek 
köprüleridir Kadriye’nin 
türküleri.”
Kadriye Lat i fova 

kimdir? 
Ünlü türkücü ve sa-

natçı 30 Mayıs 1928 yı-
lında Haskovo’ya bağlı 
Golemantsi köyünde 
doğdu. Yıldızı 1953’de 
Haskovo’daki Türk tiyat-
rosuna girdikten sonra 
parlayan genç kız, ilk 
ulusal çaptaki halk tür-
küleri yarışmasında bi-
rinci olur. Latif Raşidov 
ile evlenen Kadriye’nin, 
Rujdi ve Vejdi adında 
iki oğlu dünyaya gelir. 
Daha sonra birçok yer-
de güzel sesi ile seyir-
cileri büyüleyen Kadriye 
Latifova, kısa zamanda 
halkın sevgisini kaza-
nır. Kuzey ve Güney 
Bulgaristan’dan herkes 
tarafından ilgiyle dinle-
nen ve ‘Rodopların Bül-

bülü’ olarak adlandırılan 
ses sanatçısının, kısa 
hayatı boyunca 500’e 
yakın halk türküsü ses-
lendirdiği ve radyoda da 
200’e yakın parça kayıt 
ettiği biliniyor. Kadriye 
Latifova’nın ünü ulusla-
rarası çapta da biliniyor. 
Bir gün Türkiye’nin gel-
miş geçmiş en büyük 
seslerinden olan Zeki 
Müren’e Balkanlarda 
ünlü bir türkücü adı söy-
lemesini rica etmişler. 
O da, Kadriye demiş. 
O sadece sesi ile değil 
arkadaşları arasında 
gösterdiği insanlık ve 
anlayışı ile gönülleri 
kazandı. 1962 yılın-
da hayatın baharında 
bir trafik kazasında bu 
dünyaya gözlerini yu-
man Kadriye Latifova, 
binlerce kişi tarafından 
söylenen türküleri ile 
hala unutulmadığını 
gösteriyor.
          Kırcaali Haber

                               

                       Meşaleler 
    -Pedagoji okulu mezunlarına ithaf-

Fidan gibi inceciktik, filiz gibi gencecik
Yüzlerimiz güleç, kalplerde okuma aşkı 
Hayaller, ümit doluydu gönüllerimiz
O güzelim okul yıllarında

Binlerce öğretmen yetiştirdi bu okullar
Saçıldık memleketin her bucağına 
Azimli yöneldik mesleğimize 
Sevgiyle açtık kalplerimizi genç nesle

Yıllar geçti anlamadan art arda 
Yürüdük yolumuzda özveriyle, yılmadan 
Meşale olduk seve, seve genç nesle 
Tahsilli insanlar yetiştirmek için memlekete

Onurumuz oldu doktor, mühendisler 
Daha nice, nice öğretmen, hemşire, işçiler
Mutlu etti bizi onların her başarısı
Bir de öğretmenlerine minnettarlık duygusu

Yıllar geçti saçımıza kar düştü
Yol kısaldı önümüzde, çare yok 
Ardımızda bıraktığımız öğrencilerimiz
Layık vatandaş olsun, bu bize yeter

Bizler de minnettarız öğretmenlerimize 
Bu kutsal mesleği verdiler diye bize 
Ey elleri öpülesiler,
          kim bilir nerelerdesiniz şimdi
Kimileriniz ruhuna fatiha,
      Kimilerinize uzun ömürler 
   
                                      Aygül GAVAZOVA

      MESTANLI
Rodoplara çıktım, keklik avına.
Demir bile dövülür tavı tavına.
Senden ayrı kalmak, zulümdür cana.
Ata yadigarı canım Mestanlı.

Rodop dağlarının havası serin.
Mestanlı’m gönlümde başkadır yerin
Yüreğimde yaram derin mi derin.
Ata yadigarı canım Mestanlı.

Uşakların okur hak kelamını.
Dostlarına saldın, sen selamını.
İnsanından aldım ben ilhamımı.
Ata yadigarım canım Mestanlı.

Seherde sabahı, seyrin pek hoştur.
Düşüp de yardıma yüreğin çoktur.
Sen bir ceylan olup, peşinden koştur.
Ata yadigarı canım Mestanlı.

Rodoplar eteğin, bağdır, bostandır.
Kızların giydiği güllü fistandır.
Uşağına konan isim Mestan’dır.
Ata yadigarım canım Mestanlı.

Adal Metin sana kölolsa yetmez.
Çektiğim hasretlik, artarda bitmez.
Senin şirin adın dillerden düşmez.
Ata yadigarı canım Mestanlı.

                                    Metin BARBAROS
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Filibe’de tüm etnik gruplar iftar sofrasında buluştu
Türkiye Cumhuriyeti Fi-

libe Başkonsolosluğunun 
06 Haziran 2018 tarihin-
de, Filibe Muradiye ca-
mii önünde düzenlediği 
iftara Filibe Vali Yardım-
cısı Evelina Apostolova, 
Filibe Belediye Meclis 
Başkanı Savina Petko-
va, Belediye idaresinden 
temsilciler, Kırcaali ve 
Hasköy Bölge Müftüleri, 
Ustina İmam Kursu mü-
dürü ve eski Başmüftü 
Selim Mehmet, işadam-
ları, Türkiye'den gelen 
misafirler, Sivil Toplum 
Kuruluş temsi lc i ler i , 
şehirde yaşayan farklı 
din ve etnik gruplarının 
temsilcileri katıldı. İftar 
programı çerçevesinde 
düzenlenen Yuvarlak 
Masa'da Başmüftü Yar-
dımcısı Murat Pingov, Ya-
hudi topluluğunun temsil-
cisi ve Şalom Derneği'nin 

başkanı Svetlozar Kalev, 
Filibe Bölge Müftüsü, Fi-
libe Belediyesi'nin "Sos-
yal Pollitika" dairesinden 
uzman Petır Gramatikov 

yer aldı.
Filibe Müslümanlar En-

cümenliği Başkanı Ahmet 
Pehlivan tüm katılımcıları 
selamladı ve yaklaşık 80 

yıldan sonra bu caminin 
önünde bu geleneği ge-
çen yıldan itibaren yeni-
den başlattıklarını belirtti. 
Ahmet Pehlivan ko -

nuşmasında ”Tüm etnik 
grupların ve dinlerin tem-
silcileri bir masaya oturup 
hoşgörü ve dostluk iliş-
kilerinin var oloduğunu 
gösteriyoruz. Biz siyaset 
ve oy için konuşabiliriz. 
Ancak hepimizin dünya-
da terorün olmaması için 
çalışmamız gerekiyor” 
diye ifade etti. 
Filibe Bölge Müftüsü 

Taner Veli, “Bu gece he-
pimiz, farklı din ve etnik 
gruplar olarak, bir ma-
sada beraberiz, birlikte 
yiyeceğiz ve böyle de 
Filibe'nin hoşgörü kenti 
olduğunu ispatlayacağız” 
dedi.
Türkiye Başkonsolosu 

Hüseyin Ergani, “Filibe 
bize daha fazla umutla 
yaşamaya vesile oluyor” 
dedi ve İbrahim'in İbra-
nice hikâyesini hatırlattı. 
Devamlı misafirlerinin 
olmasına rağmen masa-
da yemeğin hiç bitme-
diğini söyledi. Masanın 
her zaman dolu olmasını 
diledi. Ergani, güzellikler 
ve iyilikler paylaştıkça ço-
ğalacaktır diye sözlerine 
ekledi.
İftarda özel olarak ha-

zırlanmış olan yuvarlak 
masada tüm etnik ve dini 
grupların temsilcileri bir 
arada yemek yedi. 
             Kırcaali Haber

Stara Zagora’da Türkçe ve Arapça 
yer adlarının değiştirilmesine tepki

Bulgaristan’ın güney-
doğusunda Eski Zağara 
Belediye Meclisinin ge-
çen hafta aldığı kararla 
Türkçe ve Arapça olduk-
ları gerekçesiyle bölge-
de bulunan 838 yer adı-

nı değiştirmesi Bulgar 
medyasında eleştirildi.
Siyasal bilimci Prof. 

Daniel Smilov’un kaleme 
aldığı ve ülkedeki birçok 
medya kuruluşunda kul-
lanılan “İsim Değiştirme 
Politikası-Fikir Derle-
mesi” adlı makalesinde, 
“Mekanik çeviri anlam 
kaybına neden olur. 
Bılgaria (Bulgaristan) 
kelimesinin Bulgarca 
olmadığı anlaşılırsa ne 
olacak?” diye sordu.
Smilov, ülkede eski 

komünist rejimin 1980’li 
yılların sonlarında nü-

fusunun yüzde 10’unu 
o luş turan  Türk  ve 
Müslüman'ın isimlerini 
Bulgarlaştırma kam-
panyasının öncesinde 
Bulgaristan’da yer adla-
rının da defalarca değiş-

tirildiğini anımsattı.
Mevcut durumda hükü-

mette koalisyon ortağı 
Birleşik Vatanseverler 
(PF) üyelerinin Eski Za-
ğara’daki belediye mec-
lisindeki çoğunluğunu 
kullanarak aldığı bu 
kararın, 1980’lı yılların-
da insanların isimlerini 
değiştiren komünistlerin 
eylemleriyle benzerlik 
taşıdığına işaret eden 
Smilov, “İnşallah, bugün-
kü vatanseverler o tarih-
sel hatalardan ders alıp 
kişi adlarını da değiştir-
me kararı almaz çünkü 

en önde gelen kendi 
liderlerinin soyadları 
Siredov, Cambazki ve 
Karakaçanov’dur.” dedi.
Eski Zağara bölgesin-

deki Helvacı Bunar yer 
adının Bulgarcada aynı 

anlama gelen “Halva-
ciyski Kladenetz”e de-
ğiştirilmesinin, “yarım 
kalan milliyetçilik sonucu 
olduğunu” aktaran Smi-
lov, “helva” sözcüğünün 
öz Bulgarcada bile “hal-
va” şeklinde olduğuna 
vurgu yaptı.
Bılgaria (Bulgaristan) 

isminin de Türk kökenli 
olduğuna değinen Smi-
lov, ülke adının etimo-
lojik kökeninin “karma 
halk” anlamına gelme-
sinden dolayı “Bılgaria, 
Hibridya (Hibridistan) 
şeklinde mi olmalı?" so-

rusunu ortaya attı.
S o r u n u n  a s l ı n d a 

Balkanlar’a dek uzandı-
ğını kaydeden Smilov, 
ülkenin ve hatta yarım 
adanın adını veren Bal-
kan dağının geçmişte 
Bulgaristan’da “Stara 
Planina” (Eski Dağı) 
olarak değiştirildiğini 
hatırlattı.
Bulgaristan’ın güney-

doğusunda Eski Zağara 
Belediye Meclisi, geçen 
hafta, Türkçe ve Arapça 
oldukları gerekçesiyle 
bölgedeki 838 yer adını 
değiştirmesi kararı al-
mıştı.
Dil bilimcilere göre leh-

çeleri ile Bulgarcaya 2 
bin 500’ü aşkın Türkçe 
ve Arapça kökenli söz-
cük ve deyim girmiş bu-
lunuyor.
“Dilde çeşitlilik” girişim-

leri her ülkede zaman 
zaman çelişkili sonuçlar 
verirken, Eski Zağara’da 
yapılan değişim de Bul-
garistan Müslümanlar 
Baş Müftülüğü ve bazı 
siyasi partiler tarafından 
eleştirildi.

Bulgaristan’da 1934 yı-
lında yürütülen Bulgar-
laştırma kampanyası sı-
rasında dönemin İçişleri 
Bakanı Petar Midilev’in 
talimatı üzerine ülkede 
bin 875 köy, kasaba ve 
şehir isimleri Bulgarcaya 
çevrilmişti.
          Anadolu Ajansı

Değerli Müminler.
Bayramda akrabalar, 

komşular, büyükler ve 
hastalar ziyaret edilir 

duaları alınır. Kabristan 
ziyaret edilir, dünyadan 
ukbaya ayrılmış olan 
rahmetlilere dualar edilir, 
bir gün ölümün bize de 
misafir geleceği hatırla-
nır ibret alınır! Biribirileri-
ni Allah adına affederek, 
Dargınların barışmasını 
önemle istirham ediyo-
rum. Hatasız kul olmaz! 
Hatalarımızın farkına 
vararak bir adım geri at-
masını bilelim, nefsimizi 
o suçluydu diyerek ka-
bartmayalım. Böylelikle 
Allah’ın rahmet dairesin-
de olalım inşallah.
Yüce Allah her insanın 

“Canını, malını, kanını, 
namus ve dinini” doku-
nulmaz kılmış ve haksız 
yere bir kişinin öldürül-
mesini bütün insanların 
ölümüne, bir insanın da 
kurtulmasını bütün in-
sanların kurtulmasına 
eşdeğer kılmıştır. 
Kardeşlerim! Yüzyıl-

K ı r c a a l i  B ö l g e 
Müftüsünün Ramazan 

Bayramı Mesajı 
lardır yeryüzüne adale-
ti, hoşgörüyü, sevgi ve 
insanlığı götüren İslam 
toplumu, ne yazık ki bu-
gün kan ağılıyor! Bu mü-
nasebetle İslam toplum-

ları olan bizim büyük bir 
hüzün ve ızdırabımız var! 
Yüreklerimiz: Filistin, 
Kudüs, Suriye, Arakan, 
Doğu Türkistan ve daha 
birçok İslam beldesinin 
zalimlerin silahları göl-
gesinde olmasından do-
layı kasvetlidir, buruktur. 
Zalimleri Allah’a havale 
ediyoruz! Ve bayramın 
İslam toplumuna birlik 
ve dirlik vesilesi olması-
nı, bütün insanlığa huzur, 
adalet ve esenlik getir-
mesini niyaz ediyoruz. 
En kalbi duygularla Bay-
ramınızı Tebrik ederim, 
Ramazan Bayramınız 
Hayırlı Mübarek Olsun. 

Beyhan Mehmed 
Kırcaali Müftüsü 
 
Not: Ramazan Bayra-

mı üç gün sürer, 15-17 
Haziran 
Sabah Namazı 04: 50,  

Bayram Namazı 06:20 

1. sayfadan devam
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Bulgarların yüzde 61'i, Batı Balkan 
ülkelerinin AB üyeliğini destekliyor

Trend Sosyolojik Araş-
tırma Merkezinin Bulgar-
ların Batı Balkan ülkeleri-
nin Avrupa Birliği’ne (AB) 
entegrasyonuna ilişkin 
tutumlarına yönelik an-
ket sonuçları, Bulgarların 
yüzde 61'inin Batı Balkan 
ülkelerinin AB’ye kabul 
edilmesini desteklediğini 
gösteriyor. 

B u l g a r l a r ı n  y ü zd e 
16'sına göre, Batı Bal-
kan ülkelerinin AB’de yeri 
yoktur. Bulgarların yakla-
şık 1/4'ünün veya yüzde 
23’ünün bu konuda hiçbir 
fikre sahip olmaması dik-
kati çekmektedir. 

Trend’in anket değerlen-
dirmesine göre Bulgarla-
rın Batı Balkanların Avru-
pa entegrasyonunu ulusal 
çıkar olarak düşündükleri 
açıktır. Ankete katılanların 
tam olarak yüzde 50'sine 
göre, ülkemizin altı ülke-
nin AB'ye kabul edilme-
sinden çıkarı var. Yüzde 
18'i ise tam aksine Batı 
Balkan ülkelerinin olası 
AB üyeliğinin ülkemiz bir 
yararı olmayacağını dü-
şünüyor. 

Yine bu konuda hiçbir 
fikri olmayanların sayısı-
nın yüzde 32’lik yüksek 
oranda olması dikkat çe-
kiyor. 

Batı Balkanlar'ın AB'ye 
kabul edilmesinin Bulga-
ristan üzerinde olumlu 
veya olumsuz bir etkisi 

olup olmayacağına ilişkin 
soruya da benzeri cevap-
lar alınmıştır. 

B u l g a r l a r ı n  y ü zd e 
52'sine göre bu, ülkemizi 
olumlu yönde etkileye-
cek, yüzde 15’ine göre ise 
olumsuz yönde etkileye-
cek. Katılımcıların yüzde 
33'ü, bu soruya da konu 
hakkında bir fikri olmadığı 
cevabını verdi. 

Bulgarlar, Batı Balkan-
ların önümüzdeki on yıl 
için Avrupa perspektifine 
iyimser bir gözle bakıyor. 

Yüzde 43 orandaki Bul-
garların çoğunluğu, önü-
müzdeki 10 yıl içinde Bal-
kan ülkelerinin AB’ye ka-
bul edileceğine inanıyor. 

Onların yüzde 18'i bunun 
önümüzdeki on yılda ger-
çekleşmeyeceği görüşün-
deler. Bilmeyen veya tah-
min edemeyenlerin oranı 
mantıksal olarak yüzde 
39'a kadar artmaktadır. 

Katılımcıların yüzde 
58'ine göre, Bulgaristan 
Batı Balkan ülkelerine AB 
üyeliği yolunda yardım 
etmeli. Bulgarların yüzde 
45'ine göre, ülkemiz bu 
konuda bu ülkelere yar-
dımcı olabilir. 

Ankete katılanların yüz-
de 18' i Bulgaristan'ın 
Batı komşularının Avru-
pa entegrasyonuna yar-
dım etmemesi gerektiğini 
söylerken yüzde 26'sı ise 

ülkemizin istese bile yar-
dım edemeyeceğini dü-
şünüyor.

Her iki soruya da katı-
lımcıların yaklaşık dörtte 
biri konu hakkında bir fikri 
olmadığı cevabını verdi. 

İstatistiksel verilere göre, 
Bulgarlar olası AB üyeliği 
konusunda en güçlü bir 
şekilde Makedonya’yı 
destekliyor. Katılımcıların 
yüzde 70'i Makedonya’nın 
AB’ye katılımını destekle-
mektedir.

Kosova’nın AB üyeliğine 
destek en düşük oranda 

Karadağ
Bulgarların yüzde 58 'i 

Karadağ'ın AB üyeliğini 
destekliyor, yüzde 19 'u 
ise desteklemiyor. Katı-
lımcıların yüzde 23'ünün 
hiçbir fikri yoktur, ya da 
cevap verememektedir.

Sırbistan
Sırbistan'ın üyeliğine 

destek daha yüksek oran-
dadır. Ankete katılanların 
yüzde 68' i Sırbistan’ın 
Avrupa geleceğini destek-
lediklerini söylüyor. Yüzde 
16'sı buna karşı, yüzde 
17'sinin ise konuyla ilgili 
bir fikri yok.

Makedonya
Daha önce belirttiğimiz 

gibi Bulgarların yüzde 70'i 
Makedonya’yı AB’de gör-
mek istiyor. Bulgarların 
yüzde 15 oranındaki az bir 
bölümü, Makedonya’nın 
AB’ye katılmasını iste-
mediğini belirtti. Cevap 
veremeyenlerin payı da 
aynı orandadır. 

Arnavutluk
Diğer Batı Balkan ülke-

lerine kıyasla Arnavutluk 
'un AB' ye olası üyeliği-
ni destekleyenlerin payı 
düşük orandadır. Ankete 
katılanların yüzde 45'i 
Arnavutluk’un yer inin 
AB'de olduğunu, yüzde 
31'i ise tam tersini söy-

ledi. Katılımcıların yüzde 
24'ünün konuyla ilgili bir 
fikri yoktur.

Bosna-Hersek
Trend’in anket sonuçları 

ayrıca Bulgarların Bosna-
Hersek'in olası AB üyeli-
ğine nispeten güçlü bir 
destek verdiğini göste-
riyor. Katılımcıların yüz-
de 56'sı devletin AB’ye 
katılımını desteklediğini, 
yüzde 22’si ise destekle-
mediğini söyledi. Cevap 
veremeyenlerin payı da 
aynı orandadır. 

Kosova
Katılımcıların sadece 

yüzde 42'si Kosova'nın 
AB üye olma fikrini des-
teklediklerini söylüyor. 
Aynı zamanda yüzde 33 
oranındaki Bulgarların 
çoğunluğu, Kosova'nın 
üye devlete dönüşmeme-
si gerektiği görüşündedir-
ler. Anket katılımcılarının 
dörtte biri, Kosova'nın 
AB'nin tam üyesi olmayı 
hak edip etmediği konu-
sunda karar veremiyor. 

Trend Sosyolojik Araş-
tırma Merkezinin anket 
çalışması, bu yıl 2 ile 10 
Mayıs tarihleri arasında 
gerçekleşti. Ankete 1 009 
yetişkin vatandaş katıldı.

             Kırcaali Haber

Bulgaristan'da bebekler, İkinci 
Dünya Savaşı döneminden daha az

Bulgaristan'da geçen yıl 
İkinci Dünya Savaşı dö-
neminden daha az çocuk 
doğdu. Bebek İstiyorum 
Vakfının istatistikleri, 2017 
yılında Bulgaristan'da 50 
000 bebeğin dünyaya 
geldiğini ve bu bağlamda 
ülkedeki üreme sorunları 
olan kişilerin 145 000 ol-
duğunu gösteriyor. Başarı 
ve çocukların başarılı bir 
hayatın içindeki yeri ko-
nusunda anlayışın değiş-
mesi adına iki yıldır “DNA" 
adı verilen bir girişim ger-
çekleştiriliyor. 

DNA Girişimi çerçeve-
sinde toplanılan verilere 
göre Bulgaristan'ın tüm 
bölgelerinde 2017 için 
doğal nüfus artış hızı dü-
şüktür. DNA Girişimi ekibi 
tarafından yapılan açıkla-
mada, “Demografik krizle 
mücadelede geleneksel 
önlemler işe yaramıyor 
ve bu yüzden insanların 
tutumları değişmeli” diye 

konuştu.
DNA Girişimini destekle-

yen Bebek İstiyorum Vakfı 
Başkanı Mariya Leneva, 
“Biz bir insanın dünyaya 

gelmesi için mücadele 
edilmesine değdiğini dü-
şünüyoruz. Günümüzde 
yaptığımız işte sadece 
iyi profesyoneller olmak 
yetmiyor. Sosyal sorum-
luluğumuz da olmalı. İki 
yıldır DNA Girişimi ekibi 
ile üzerinde çalıştığımız 
sosyal sorumluluktan 
bahsediyorum. Aslında 
hayalini gerçekleştirerek 
bir çocuk sahibi olmak 

üzere olan bir Bulgar aile-
sine destek verdik. Bu ai-
lenin birden fazla çocuğu 
da olabilir. Üreme sorun-
ları olan kişilerin çoğu bir 

iki çocuk istiyor. 
Tanrı daha faz-
la çocuk versin. 
Bulgaristan’da 
daha çok ço-
cuk olsun” diye 
konuştu. 

DNA Girişimi-
nin reklam yüz-
leri bu yıl vo-
leybolcu Vlado 

Nikolov ve televizyon su-
nucusu Neli Haciyska’dır. 
DNA Girişimi ekibi, son-
baharda ikincisi yapılacak 
toplu bebek vaftiz töreni 
düzenliyor. Ekip ayrıca 
genç vatandaşların va-
tanlarında aile kurmaya 
teşvik etmeyi amaçlayan 
"Bulgaria wants you", 
platformunun kurulması 
yönünde çalışıyor.

             Kırcaali Haber

Kamu ihalelerine itiraz imkanlarını 
sınırlandıran tasarı ilk oylamadan geçti
Meclis Genel Kurulunda 

görüşmelerin ardından 
birinci okumada yapılan 
oylama sonucunda Kamu 
İhale Kanununda değişik-
lik yapılmasına dair ka-
nun tasarısı kabul edildi. 
Kanunda yapılan değişik-
likler, mahkemelere kamu 
ihalelerine itiraz imkanla-
rını sınırlandırmaktadır.
Düzeltmeler, itiraz eden 

tarafın ihale konusu işi 
yerine getirebileceğini 
kanıtlamakla yükümlü 
kılmaktadır.
Meclisteki sol partiler, 

tasarıyı desteklemedi. 
Onlara göre Kamu İhale 
Kanunu’ndaki değişiklik-
ler, suiistimallerin artma-
sına yol açacak. 
Tasarının oylamasında 

Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) milletvekil-
leri çekimser kaldı. Mil-
letvekili Hamid Hamid, 
HÖH partisinin bu soru-
nun kökten çözümünden 
yana olduğunu söyledi. 
Değişikliklerle yalnızca 
itiraz hakkını kötüye kul-
lanan bazı şirketlerle ilgili 

sorunun çözüleceğini be-
lirten Hamid, bu tasarının 
kamu alımlarına itiraz 
etmek için önemli argü-
manlara sahip olabilecek 
çok sayıda şirketi vura-
cağını ifade etti. HÖH 
Milletvekilinin ifadelerine 
göre değişiklikler, sadece 
dürüst şirketleri onlarla 
olası çekişme başlatıl-
ması korkusundan dolayı 
itirazdan caydıracak.
Bulgaristan’ın Avrupalı 

Geleceği İçin Yurttaşlar 
(GERB) tarafından sunu-
lan kanun tasarısı, itiraz 
eden tarafın ihale konusu 
işi yerine getirebileceğini 
kanıtlamakla yükümlü kı-
lacak. İtirazın gerekçesiz 
olması durumunda, itiraz 
eden taraf doğan zarar-
lardan sorumlu olacak.
Tasarıyı sunan GERB 

milletvekilleri arasında 
önde gelen milletvekili 
Danail Kirilov, bu değişik-
liklerin kamu altyapı pro-
jelerini geciktiren ve çoğu 
zaman kamu ihale teklif 
sahiplerine şantaj yapıl-
masına yol açan itiraz 

sürecindeki suiistimalleri 
engellemeyi amaçladığını 
söyledi. 
Aşırı milliyetçi siyasal 

bir oluşum olan Birleşik 
Vatanseverler Milletvekili 
Hristiyan Mitev, “Dahası, 
bu değişikliklerle pratikte, 
şu anda var olan çok ka-
zançlı bir işi ortadan kal-
dırdığımızı düşünüyorum 
– itiraz eden tarafa para 
verilmesinden bahsedi-
yorum. Onların tek ama-
cı, ihale sürecine katılan 
diğer kuruluşlara şantaj 
yapmaktır” diye konuştu.
Bu arada bir hatırlatma 

yapacak olursak, Baş-
bakan Boyko Borisov 
defalarca kamu alımları 
üzerindeki kontrolü sıkı-
laştırmaya çağırdı.
Borisov, sonu gelmeyen 

itiraz davalarını durdur-
mak için kanunda deği-
şiklikler yapılmasında 
ısrar etti. Başbakan'ın 
ifadelerine göre, kamu 
alımlarına sürekli itiraz 
edilmesi devletin çalış-
malarına yönelik bir sa-
botaj biçimidir.
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Bağımsız bir merkez bankasının yokluğu, 
Bulgaristan’ın Avro Bölgesine girmesini engelliyor
Avroyu kendi para birimi 

olarak kabul etmek iste-
yen Avrupa Birliği (AB) 
üyesi ülkelerin hazırlığı-
nı değerlendiren Avrupa 
Komisyonu 2017 Rapo-
runda, “Tam bağımsız 
bir merkez bankasının 
yokluğu ve makroekono-
mik dengesizliklerin var-
lığı Bulgaristan'ın Avrupa 
Döviz Kuru Mekanizma-
sına (ERM II) ve Euro 
Bölgesi’ne girmesini en-
gelliyor” diye belirtildi. Bu 
saptamalar, hükümetin 
Haziran ayı sonuna kadar 
Avro Bölgesi’nin “bekleme 
odasına” başvurma niyeti-
ni açıkladığı bir zamanda 
geldi. 

Avrupa Merkez Bankası 
(AMB) raporunda, ülkemi-
zin Avro Bölgesi'ne katı-
lım için dört resmi kriterin 
üçünü yerine getirdiği be-
lirtiliyor. Ülkemiz, sağlam 
kamu maliyesini, uzun va-
deli faiz oranlarını ve fiyat 
istikrarını korumak için 
kriterleri yerine getirmek-
tedir. Döviz kuru kriterle-
rini karşılamamaktadır - 
para birimlerinin Merkez 
Bankası döviz kurunun 

artı veya eksi yüzde 15'i 
ile işlem görmesi kriteri 
söz konusudur. Ancak 
bu, Bulgaristan'ın ERM 
II'de bulunmamasından 
kaynaklanmaktadır.

AMB raporunda belirti-
len neden, Bulgar mev-
zuatının merkez bankası 
bağımsızlığı, parasal fi-
nansmanın yasaklanması 
ve Eurosisteme yasal en-
tegrasyon için tüm gerek-
lilikleri karşılamamasıdır. 

Raporda sürdürülebilir 
yakınsama ve ekonomik 
istikrarın, yapısal esnek-
liği, iş ortamını, finansal 
istikrarı, kurumların ve yö-
netişimin çalışma kalitesi-
ni iyileştirmeyi amaçlayan 
geniş kapsamlı yapısal re-
formlar yapılmasını sağla-
yacağı belirtildi. 

Euro ve Sosyal Diyalog-
dan Sorumlu Komisyon 
Başkan Yardımcısı Valdis 
Dombrovskis, “Komisyon, 

ekonomik ve finansal sis-
temlerini güçlendirmeye 
katkıda bulunarak başa-
rılı bir Euro Bölgesi üye-
liği için hazır bulunan üye 
devletler ile birlikte çalış-
maya hazırdır. Örneğin, 
yakınsama konusundaki 
raporumuz, Bulgaristan'ın 
fiyat istikrarı, kamu mali-
yesi ve uzun vadeli faiz 
oranlarının yakınsaması 
açısından Maastricht no-
minal kriterlerini zaten ye-

rine getirdiğini göstermek-
tedir. Döviz kurunun istik-
rarı kriterinin karşılana-
bilinmesi için Döviz Kuru 
Mekanizmasına (ERM II) 
dahil etmek için Bulgar 
makamlarının mevcut ça-
lışmalarını memnuniyetle 
karşılıyoruz” yorumunda 
bulundu.

Avrupa Komisyonu, 
aynı zamanda yakınsa-
manın sürdürülebilirliği-
nin değerlendirilmesinde 
dikkate alınması gereken 
antlaşmada belirtilen di-
ğer faktörleri de dikkate 
almıştır. Ekonomik ve mali 
açıdan Avro Bölgesi üye-
si olmayan üye devletlerin 
genel olarak AB'ye iyi bir 
şekilde entegre edildiği-
ni tespit etmiştir. Ancak 
bu ülkelerin bazıları hala 
makroekonomik zayıflıklar 
yaşıyor ve / veya yakınsa-
ma sürecinin sürdürülebi-
lirliği için risk oluşturabi-
lecek kurumsal ortam ve 
kurumsal çerçeveyle ilgili 
zorluklarla karşı karşıya-
dır. Bu ülkeler arasında 
Bulgaristan da var.

Avrupa Komisyonu’nun 
Ekonomik ve Mali İşler, 

Vergilendirme ve Gümrük 
Birliğinden Sorumlu Üyesi 
Pierre Moscovis, “Bugün-
kü rapor, Euro Bölgesine 
katılım için giriş sınavı 
diyebileceğimiz yakınsa-
ma kriterlerini karşılama 
yönünde kaydedilen iler-
lemenin bir incelemesidir. 
Şu anda değerlendiren 
yedi üye devletten hiçbiri, 
böyle bir katılım için tüm 
yasal koşulları karşılama-
maktadır. Aynı zamanda 
son yirmi yılda alınan 
önemli derslerden biri, 
ülkelerin Avro Bölgesi'ne 
başarılı bir şekilde üyeli-
ğini garantilemek için ger-
çek ekonomik yakınsa-
manın nominal olanı ka-
dar önemli olmasıdır. Bu 
nedenle Euro Bölgesine 
katılmak isteyen ülkelerin 
üretkenliği artırmak, ya-
tırımı arttırmak, istihdam 
durumunu iyileştirmek ve 
eşitsizliklerin üstesinden 
gelmek için çok çalıştık-
ları önemlidir. Komisyon, 
sunacağımız yeni bütçe 
aracılığı da dahil olmak 
üzere işbirliği yapmaya 
hazır” diye yorumda bu-
lundu.

Bulgaristan Müslümanlar Diyanetinin Stara 
Zagora’daki Yer Adlarının Değişimi İle İlgili Bildirisi

Stara Zagora yerel mec-
lisi, Müslüman – Türk 
isimleri ile ifade edilen 
ya da ilişkilendrilen coğ-
rafi yer adlarının, Bulgar 
adları ile değiştirilmesine 
yönelik periyodik girişim-
leri, Bulgaristan’daki Müs-
lüman toplumu arasında 
ciddi endişelere sebep 
olmuştur.

2018 yılı Mayıs ayında, 
Stara Zagora Belediye 
Meclisi, belediye sınır-
ları içerisinde yer alan 
Türk – Arap isimleri ile 
anılan yrlerin isimlerinin 
değiştirilmesi ile ilgili bir 
strateji oluşturulması için 
kurulan geçici komisyonla 
faaliyetlerini yenilemeye 
karar verdi.

Bazı yerel meclis üyele-
ri tartışmalarda ve medya 
mensuplarına verdikleri 
demeçlerde, isimlerinin 
modern ve Avrupai olma-
dığını, vatandaşlara yöne-
lik teknik, tarihi ve ahlaki 
değerlerini yitirdiklerini ve 
modern gerçeklerle uyum 
içinde olmadıklarını ifade 
etmişlerdir. Bulgar isim 
sisteminin ilkeleriyle, te-
laffuz etmenin zor oldu-
ğunu ifade etmişlerdir.

Şu ana kadar yürürlükte 
olan 1315 sayılı Karar-
nameye göre: “İsimler, 
Bulgar dilinin zenginliğini 
ve güzelliğini yansıtmalı, 
yüksek sesli, anlaşılabilir, 
telaffuz edilmesi kolay ol-
malıdır. Haysiyet ve gurur 

duygusuna ilham olmalı-
dırlar".

Belediye meclisinin ne-
denleri ciddiyet dışıdır. 
İsimlerin zor telaffuzları 
onları değiştirmek için bir 
neden değildir. Hepimiz 
ana amacın farklı oldu-
ğunu biliyoruz. Yani, topo-
nimler Türkçe – Arapça-
dır ve silinmeleri gerekir, 
belediye topraklarında 
İslâm'ı hatırlatmak için 
hiçbir şey olmamalıdır.

Bu durum, sorunlu dö-
nemlerden ve “soğuk 
savaştan” sonra modern 
Avrupa'daki mükteseba-
tın ve Bulgaristan'daki 
demokratikleşmenin cid-
di bir endişesi ve ihlalidir.

Stara Zagora Yerel Mec-
lisi tarafından yapılan bu 
teşebbüs, insanların isim-
lerini değil, bu defa alan-
ların ve coğrafi yerlerin 
bir nevi “isim değiştirme 
sürecidir”. Bu girişim, di-
lin doğal alanına siyasi bir 
istiladır ve Bulgaristan’da-
ki multikültürel toplumun 
dini ve etnik hoşgörüsü-
nü olumsuz yönde etkile-
mektedir. 

Din ve etnik aidiyetlik 
kimliği ne olursa olsun, 
hepimiz bu toplumun eşit 
bir parçasıyız. Bulgar 

kökenli olmadıklarından 
dolayı yer adlarının ve 
toponimlerin isimlerinin 
değiştirilmesi, Avrupa ve 
dünyada multikültürel ve 
çok yönlü bir ülke olarak 

görülen Bulgaristan gibi 
bir ülkeye yakışmıyor ve 
en önemlisi bu ortak ya-
şam biçimine karşı bir 
suçtur. Bu hatadan geri 
dönüleceğine inanıyoruz. 

Söz konusu coğrafi yer-
lerin çoğunun tarihte hiç-
bir zaman başka isimleri-
nin olmadığını belirtme-
miz gerekmektedir. Stara 
Zagora Yerel Meclis üye-
lerinin iddia ettikleri gibi, 
isimler yabancı olarak ka-
bul edilmez. Mevzu bahis 
yer isimleri hiçbir zaman 

yabancı olmamışlardır, 
onlar bizimdir – Bulgar 
isimleridirler, onlar bu 
topraklara ve ortak tari-
himize yüzyıllardır aittir-
ler. Yer isimlerinin işte bu 

özellikleri Bulgar dilinin 
zenginliğini ve güzelliğini 
yansıtıyor.

Yerel meclislerin tarihi 
konularda tartışmalı ka-
rarlar alma deneyimle-
ri, tarihi, keyfî okumaya 
benziyor. Bu aynı zaman-
da tarihi inkar etmeyi ve 
silme girişimi anlamına 
geliyor.

Coğrafi yer adlarının 
değişimi ırkçılığın ve 
Müslümanlarla ilgili her 
şeye karşı hoşgörüsüz-
lüğün çok kritik düzeyde 

olduğunu göstermekte-
dir. Bu süreç son derece 
tehlikelidir ve toplumdaki 
yeni bir bölünme çizgisine 
yol açabilir, bu da sözde 
“isim değiştirme sürecin-

den kaynaklanan 
yaraları daha yeni 
yeni tedavi etme-
ye çalışmaktadır.

Geçtiğimiz son 
aylarda, yer ad-
larının isimlerinin 
değiştirme eyle-
mi, Bulgaristan’da 
yaşayan Müslü-
manların ve Türk-
lerin ülkeyi tehdit 
eden unsur olarak 
görüldüklerini ve 
yüzyıllardır omuz 
omuza yaşamış 
ve aynı kaderi pay-

laşmış olsak da yabancı 
unsur olarak algılandığını 
açıkça gösteren başka bir 
eylemdir.

Bu tür girişimler, va-
tandaşların devlete ve 
kurumlara karşı güvenini 
azaltmaktalar. Bu girişim, 
Bulgaristan’da ikamet 
eden Türklerin ve Müs-
lümanların duygularını 
zedeleyen, kendilerini 
kırgın, itilmiş ve yaban-
cılaşmış hissettiren bir 
eylemdir. 

Stara Zagora Yerel Be-
lediye Meclis üyelerinin 
söz konusu yerlerin isim-
lerinin değiştirilmesi için 
öne sürdükleri nedenler, 
yakın geçmişte aynı ne-
denlerle insanların onur-
larına ve kimliklerine sal-
dırıyı hatırlatıyor.

Stara Zagora Yerel Be-
lediye Meclisi’nin Türk – 
Arap menşeli isimlerinin 
değiştirilmesinden vaz-
geçmeye ve bunun yerine 
belediyenin idari sınırları 
alanında daha yararlı bir 
girişim için kendilerine 
sesleniyoruz.

Bütün Bulgar kurumları-
na, bu konunun anlamını 
ve önemini ve gelecekte 
okunacak tarihi etkileri 
derinleştirerek olan bu 
konuya ciddi bir ilgilen-
meye çağırıyoruz.

Kamuoyuna ve sivil top-
lum örgütlerini geçmişi 
bugünü ve geleceği il-
gilendiren bu ciddi konu 
hakkındaki görüşlerini 
ifade etmeye çağırıyoruz.

Bulgaristan’daki Müslü-
manlar her zaman ülke-
lerine karşı sadık, feda-
kar ve iyi niyetliydiler, bu 
davranışı hak etmiyorlar. 
Biz ülkemizde diğer va-
tandaşlar ile eşit olarak 
yaşamak istiyoruz.

Bulgaristan Müslüman-
ları Diyaneti bu sorunun 
çözümü için gereken 
adımların atılacağını ümit 
ediyor.



  Kırcaali Haber 713 Haziran 2018 HABERLER

Uzmanlar: Bulgaristan, aktif olarak 
yabancı yatırımcılar aramak zorunda

"Paranın Gürültüsü” 
başlığı altında düzenle-
nen toplantının "Büyüme 
Motorları” konulu oturu-
munun katılımcıları, “Bul-
garistan, yabancı yatırım-
cıların kapıyı çalmalarını 
beklememeli, proaktif 
olarak onları aramalı ve 
çekmelidir. Bir yandan 
ülkedeki sanayi bölgele-
rin sahipleri sorumludur, 
diğer yandan ise farklı 
belediyeler. Bununla bir-
likte sonuçta bir ülkenin 
ekonomisinin nasıl geli-
şeceğini ve yabancı ya-
tırımcıların bu ekonomiye 
yatırım yapmak için ne 
kadar ilgi göstereceğini 
genel devlet politikası be-
lirler” görüşü etrafından 
birleştiler.

“EY Bulgaria” isimli mali 
müşavirlik şirketinin vergi 
ve hukuk konusunda orta-
ğı Milen Raykov,” Bulgar 
vergi sisteminin en büyük 
başarılarından biri düşük 
oranlarda seyretmesi olsa 
da, Romanya ve bazı 
Doğu Avrupa ülkelerinin 
çok sayıda vergi indirimi 
pahasına daha yüksek 
vergileri var” diye kaydet-
ti. Raykov,” Bulgaristan'ın 
demografik potansiyelinin 
tükenmesi göz önünde 
bulundurarak, yalnızca 
pozisyonları doldurup 
işsizliği düşük seviyede 
tutan bir sisteme ihtiyacı-
mız var mı? Gerçek şu ki, 
işsizlik düşük, ancak vergi 
sistemimiz sadece düşük 

katma değerli sektörlerde 
iş yaratıyor” dedi. Raykov 
ayrıca, Avrupa Birliği'nin 
teknolojik açıdan gelişmiş 
ülkelerin rekabetinden ko-
runmak için yönetmelik-
lerle çevrili bir "bürokrasi 
krallığı" haline geldiğini 
de sözlerine ekledi. Bu 
yüzden ülkelerin kendile-
ri için proaktif olmaları ve  
yatırımcı çekmelerinin 
önemli olduğunu belirtti. 

Sofya Aziz Kliment Oh-
ridski Üniversitesi Bölge 
ve Siyasi Coğrafya Bölüm 
Başkanı Kosyo Stoyçev, 
Bulgaristan devletinin 
bölgesel ekonomilerin 
büyümesine yönelik aktif 
olarak çalışmasına ihti-
yaç duyulduğu yönünde 
bir konuşma yaptı. Stoy-
çev,” Yerleşim yerlerinde 

yüzde 100 tarımsal olan 
arazilere sahibiz, ama bu 
yerleşim yerinin kalkınma-
sı anlamına gelmiyor. Bu 
şu anda 5000'den fazla 
köyümüzün bulunduğunu, 
bunların yarısının 20 yıl 
içinde neredeyse hiç var 
olmayacağı anlamına ge-
liyor. Bu, ürünlerimizin iyi 
olmayacağı, organik gıda 
üretmeyeceğiz ve onların 
yönetmeliklere göre biyo-
lojik ürünler olmayacağı 
anlamına gelmez. Bu, 
tahminlere göre tarımdaki 
robotizasyon ve otomas-
yon süreçleri nedeniyle iş 
pozisyonları kaybı hızlan-
dırılırsa, bu bölgelerde in-
sanlara gerçekten ihtiyaç 
duymayacağımız anlamı-
na gelir. 30 yıl sonra, bir 
tarım makinesinin toprağı 

tek başına işlememesi-
nin nedeni nedir? Sebep 
yok” dedi. 
Stoyçev, tüm bunların 

AB yönergelerinin benim-
senmesinin, otomatik ak-
tarımının hiçbir şeye yol 
açmadığını gösterdiğini 
açıkladı. Bölge ve Siyasi 
Coğrafya Bölüm Başkanı, 

"Bütün şehirler bir ekono-
mik büyüme bölgesi ta-
nımladılar. Belediye baş-
kanları belediyenin mülk 
sahibi olduğu bir alanın 
ayrılmasını talep ettiler, 
aksi takdirde yerel yetki-
liler sadece sokakların ve 
kaldırımların mülkiyetine 
sahiptiler- kalan her şey 
özel mülkiyettir” diye söz-
lerine ekledi. 
Açık Toplum Enstitü-

sünde görevli kıdemli 
ekonomist Georgi An-
gelov, Bulgar şehirlerin-
deki sanayi bölgelerine 
duyulan ihtiyaç hakkında 
konuştu. Potansiyel bir 
yatırımcının farklı sa-
hiplerden arazi satın al-
masının, elektrik, su vb. 
şeyleri temin etmesinin 
zor olduğunu açıklayan 
ekonomi uzmanı,” Bu yıl-
lar alabilecek bir süreçtir. 
Yerel belediyenin aktif 
olması daha kolaydır. 
Herkes yatırımcıların tek 
başına gelip kapıyı çal-
masını bekleyemez” diye 

konuştu. 
Angelov,” Bulgaristan'ın 

dünyadan kopuk oldu-
ğunu söylememize ge-
rek yok. Sadece bir tane 
otoyolumuz var. Batı 
Bulgaristan, Sırbistan, 
Yunanistan ve diğerle-
riyle bağlantı kurmamız 
gerekiyor. Bahsedilen ül-
kelerden herhangi biriyle 
otoyol bağlantımız yoktur. 
Devletin rolü işte burada-
dır. Bu açıdan bakıldığın-
da öğrenme potansiyeli 
olduğunu düşünüyorum. 
Biz her zaman diğerle-
rinin peşinden gideriz. 
Çek Cumhuriyeti'ndeki 
endüstri parklarını nasıl 
kurduklarına bakın” diye 
konuştu. 

"Büyüme Motorları” ko-
nulu oturumun katılımcı-
ları, sanayi bölgelerin ve 
belediyelerin önemine 
rağmen, devletin ülkenin 
önde gelen ekonomisi 
olarak kalmaya devam 
ettiği görüşü etrafında 
birleşti. 

AB Konseyi Başkanı Tusk'tan 
ABD yönetimine eleştiri

Avrupa Birliği (AB) Kon-
seyi Başkanı Donald 
Tusk, ABD yönetimi-
ni eleştirerek, "Donald 
Trump'ın son kararlarına 
bakılırsa akla gelen şu 
ki böyle dostlar oldukça 

düşmana ihtiyaç duyma-
yız." dedi.
Tusk, Sofya'da (17 

Mayıs’ta) 28 AB üyesi 
ülkenin liderlerini bir ara-
ya getirecek gayriresmi 
akşam yemeği toplantısı 
öncesi basına açıklama-
larda bulundu.
AB ülkelerinin, ABD'nin 

son dönem izlediği poli-
tikalar karşısında "birlik" 
içinde olması gerektiğini 
vurgulayan Tusk, "Çin'in 
yükselişi ve Rusya'nın 
izlediği saldırgan politi-
kalara yeni bir fenomen 

daha eklendi, ABD yöne-
timinin kaprisleri. Donald 
Trump'ın son kararlarına 
bakılırsa akla gelen şu 
ki böyle dostlar oldukça 
düşmana ihtiyaç duyma-
yız." ifadesini kullandı.

AB üyesi ülke liderle-
rinin ABD'nin ticaret ve 
İran politikasını ele ala-
caklarını belirten Tusk, 
"Liderlerin İran ile ya-
pılan anlaşmaya sadık 
kalacaklarını teyit etme-
lerini istiyorum." ifadesini 
kullandı.
Tusk, ABD'nin ithal çe-

lik ve alüminyuma yöne-
lik uygulamayı planladığı 
ilave gümrük vergilerin-
den AB'nin kalıcı bir bi-
çimde muaf tutulması 
gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Trump'ı 

eleştiren Tusk, şöyle 
devam etti:
"Avrupa'nın ona te-

şekkür borcu var. Onun 
sayesinde aslında tüm 
aldatıcı hayallerimizle 
vedalaşmış olduk. An-
ladık ki yardıma ihtiya-
cın varsa önce kendi 
kendine yardım etmek 
zorundasın. Bir yandan 
transatlantik ilişkileri-
mizi sürdürürken, diğer 
yandan da tek başımıza 
hareket etmek zorunda 
olacağımız senaryolara 
hazır olmamız gerekir. 
Bizim için bu bir sınav 
olacak ancak her şey-
den önce irade ve karar-
lılığa ihtiyacımız olacak." 
Liderlerin, Batı Bal-

kan ülkeler in in AB 
üyeliği perspektifini de 
ele alacaklarını ifade 
eden Tusk, "Burada 
Balkanlar'ın ekonomik 
geliş imini, buradaki 
halkların refah ve istik-
rarını önemsediğimizi 
açık olarak göstermeli-
yiz. Çünkü bu AB'nin çı-
karlarına da uyar. Bulga-
ristan'daki toplantımızın 
amacı bunu kanıtlamak 
olacaktır." diye konuştu.

Naim Süleymanoğlu Kültür Evi 
iftar etkinliği ile kapılarını açtı
Mestanlı ve Yöresi Kültür 

Dayanışma Derneği'nin 
bu yılki geleneksel iftar 
yemeği merhum Naim 

Süleymanoğlu’nun adı-
nı taşıyan yeni Mestanlı 
Kültür Evi'nde gerçekleş-
tirildi.

Ata Bulvarı üzerinde 
yapılan Mestanlı Kültür 
Evi, ilk etkinliğine evsa-
hipliği yaptı. Mestanlı ve 

Yöresi Kültür Dayanışma 
Derneği'nin geleneksel 
if tar yemeğine dernek 
yönetim kurulu üyeleri 

ile aileleri, sivil toplum 
örgütleri başkanları ka-
tıldı. Kur’an-ı Kerim ve 
dualarla başlayan ye-
mekte konuşan Dernek 
Başkanı Hasan Öztürk, 
Bursa'da oldukları kadar 
da kalplerinin Mestanlı'da 

attığını söyledi. Ramazan 
ayının tüm Türk ve İslam 
alemine bereket ve huzu-
runu getirmesini dileyen 

Öztürk, Mestanlı 
ve köylerinde ya-
şayan 1250 aileye 
erzak yardımının 
bu yıl da yapıldı-
ğını ve yine müba-
rek Kadir gecesi 
Mestanlı'da 3000 
aileye iftar vere-
ceklerini de belirtti.

Mestanlı ve Yöre-
si Kültür ve Daya-
nışma Derneği'nin 
yeni binalarında 
gerçekleşen iftar 

yemeğine Büyükşehir 
Belediyesi Başkan ve-
kili Mihrimah Kocabıyık, 
CHP Milletvekili Adayı 
Prof.Dr.Yüksel Özkan ile 
İYİ Parti milletvekili Adayı 
Sami Bilge'de katıldı.

             Kırcaali Haber
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Asimilasyonun Acısı 29 Yıldır Taze
Bulgaristan'da 1944'te dar-

beyle iktidara gelen komünist 
rejimin uyguladığı asimilasyon 
politikaları sonucu 500 bin 

Türk göçe zorlandı, isimleri 
değiştirildi, ibadetlerini yerine 
getirmeleri yasaklandı.
Dönemin komünist diktatörü 

Todor Jivkov liderliğindeki re-

jimin uyguladığı zorunlu göç 
nedeniyle Türk ve Müslüman 
köyleri boşaldı. Boşalan köyler-
deki yaşam mücadelesi, bugün 

de devam ediyor.
Bulgaristan'da kalan yaşlılar, 

geçmişi hüzünle anıyor.
Ülkenin güneydoğusunda 

Yunanistan sınırına yakın 

Adaköy'de (Ostrovetz) yaşayan 
emekli öğretmen Mestan Adalı, 
o dönem uygulanan asimilas-
yonun, köyü ölüme mahkum 

ettiğini söyledi.
Önceleri 240 hanede bin 300 

nüfusa sahip köyün asimilas-
yon politikaları sonrası boşaldı-
ğını anlatan Adalı, köyde artık 

doğum olmadığını, ölümlerin 
ise çok olduğunu ifade etti.
Karaman Türklerinin kurduğu 

600 yıllık Adaköy'de huzurun 
da kalmadığını kaydeden Ada-
lı, "Komünist rejim, 1956'da al-
dığı kararla asimilasyon kam-
panyası başlattığında milleti-
mizin boynu bükülmeye, kalbi 
kırılmaya başladı. Okullarda 
Türkçe öğretimi yasaklandı. 
Camiler kapatıldı. Özgün kı-
yafet yasağı getirildi. Evde, 
sokakta Türkçe konuşmamız 
engellendi." ifadelerini kullandı.
Adalı, oğullarının İngiltere ve 

Belçika'da yaşadığını belirte-
rek yıllar geçtikçe işlerin kötü-
ye gittiğini, tarla ve fabrikaların 
boşaldığını, ekonominin çöktü-
ğünü aktardı.
3 kişilik köy
Aynı bölgedeki Cebel şeh-

ri yakınında bulunan Gölcük 
(Lebed) köyü de zorunlu göç 
nedeniyle ıssız kalan Türk 
köylerinden biri. Daha önce 
500 nüfusa sahip köyde bugün 
sadece 3 kişi yaşıyor.
Köy sakinlerinden traktörcü 

Emin Mestan Mustafa, 120 
haneli köyde bugün sadece 3 
hane bulunduğunu söyledi.
Zorunlu isim değiştirme kam-

panyasının başlamasıyla Bul-
gar güvenlik güçlerinin 1984'te 
önce Gölcük köyüne geldiğini 
anımsatan Mustafa, "İsmini 
değiştirmek istemeyenleri so-
palarla dövdüler, sürgün etti-
ler. Benim adım Emin Mestan 
Mustafa iken Emil Mitov Vo-
deniçarov oldu. Eşim Ayten 
Mehmet Mustafa ise Ana Mi-
tova Vodeniçarova oldu." diye 
konuştu.
Dehşet içinde kaçan köy hal-

kının Türkiye ve Avrupa ülke-
lerine sığındığını anlatan Mus-

tafa, 1989'daki zorunlu göçün 
ardından rekoltenin tarlada 
kaldığını, sahipsiz kalan hay-
vanların dağıldığını, terk edilen 
evlerin yağmacıların eline geç-
tiğini söyledi.
Asimilasyon kampanyası-

nın geçmişi
Eski Sovyet Sosyalist Cum-

huriyetler Birliğinin (SSCB) 
desteğiyle 1944'te hükümeti 
devirerek yönetimi ele geçiren 
Bulgaristan Komünist Partisi 
(BKP), iktidarda kaldığı 45 yıllık 
dönemin son yıllarında ülkede-
ki Türk ve diğer Müslümanları 
asimile etmeye çalıştı.
Tek milletli bir devlet yarat-

ma çabasındaki komünistler, 
ibadet yasağı getirdi, Türk ve 
Müslümanların isimlerini değiş-
tirdi. "Bulgarlaştırma" girişimle-
ri sonucu 1985 sonuna dek 310 
bin kişinin isimleri değiştirildi.
O dönem 8,5 milyon nüfusu 

olan ülkede Müslümanların asi-
milasyon kampanyasına karşı 
direnişinde 24 kişi hayatını 
kaybetti.
Cebel şehri civarında başla-

yan direniş, tüm ülkeye yayıl-
dı. 1989'da devrilen komünist 
rejimin başındaki Todor Jivkov, 
amacına ulaşamayınca Türkiye 
ile sınırları açtı. Yaklaşık 500 
bin Türk, Türkiye'ye göç etti. 
Bunların 150 bini, 10 Kasım 
1989'da Jivkov rejiminin düş-
mesinin ardından Bulgaristan'a 
geri döndü.
Asimilasyon kampanyası ile 

ilgili 1991'de açılan dava za-
man aşımına uğradı. Davanın 
sanıkları Jivkov, dönemin İçiş-
leri Bakanı Dimitar Stoyanov, 
Dışişleri Bakanı Petır Mlade-
nov ve Politbüro Üyesi Penço 
Kubadinski ise artık hayatta 
değil. AA

Stara Zagora Belediyesinden Irkçı Karar
Bulgaristan’ın güneydoğu-

sundaki Eski Zağara (Stara 
Zagora)  Belediye Meclisi, 
şehre bağlı 51 ilçede “Türk-
A rap  köken l i 
olduğu gerekçe-
siyle” toplam 838 
yer adını değişti-
rerek Bulgarca 
isimler koydu.
Belediye Mec-

lisi, aşırı sağcı, 
ırkçı ve milliyetçi 
partilerin hazır-
ladığı, bazı yer-
lerin isimlerinin 
değiştirilmesini 
öngören kararı 
onayladı.
Karara göre, 

is imler i  Türk-
Arap kökenli ol-
duğu iddia edilen 51 ilçede 
bulunan 838 yerin adı de-
ğiştirilerek Bulgarca isimler 
verildi.
Kararın gerekçesinde, 

Türk-Arap kökenli yer adla-
rının çağdaşlaştırıldığı ileri 

sürüldü.
Bulgaristan Müslümanları 

Başmüftülüğü, Belediyenin 
kararına tepki gösterdi.

Başmüftülük, yayımladığı 
bildiride, Eski Zağara Bele-
diye Meclis kararının, ülke-
de 1989 yılına dek iktidarda 
bulunan devrik diktatör To-
dor Jivkov rejiminin ülkedeki 
Türk ve Müslümanlara karşı 

yürüttüğü asimilasyon kam-
panyasını anımsattığı ifade 
edildi.
Karardan büyük endişe du-

yulduğu belirtilen bildiride, 
“Dilin doğal alanına siyasal 
bir istilada bulunan karar, 
Bulgaristan’daki çok kültürlü 
toplumunun dini ve etnik hoş-
görü anlayışını zedeleyecek." 
ifadeleri kullanıldı. AA


