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Devamı 6’da

"Balkanlar'dan Müslüman Türk 
kimliğini silmek mümkün değildir"

Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar (YTB) Başkanı Ab-
dullah Eren, "Balkanlar, Müslü-
man Türklerin mührünü bastığı 
en önemli coğrafyalardan bir 
tanesidir." dedi.

YTB ile Balkan Türkleri Kültür 

ve Dayanışma Derneğince (Bal-
Türk) "1989 Bulgaristan Zorunlu 
Göçü'nün 30. Yılı Anma Progra-
mı" kapsamında, Bulgaristan'ın 
1984-1989 yıllarında Türklere 
uyguladığı asimilasyon politi-
kasından kaçan yaklaşık 350 
bin kişinin yaşadıklarının unu-

tulmaması amacıyla Kocaeli 
Üniversitesinde anma programı 
düzenlendi.

YTB Başkanı Eren, burada 
yaptığı konuşmada, aslen Batı 
Trakyalı olduğunu, Balkanlar'ın 
son yıllarda, sivil toplum kurulu-

şu temsilcileri ve siyasetçilerin 
sık sık ziyaret ettiği bir yer hali-
ne geldiğini kaydetti.

Balkan coğrafyasına yakın ilgi 
gösterildiğini vurgulayan Eren, 
Balkan Türklüğünün çileli ol-
duğunu, ancak Balkan insanın 
çektiği çileleri devamlı anlatan 

ve dert yanan bir yapıda olma-
dığını bildirdi.

Zorunlu göçle ilgili bilgiler pay-
laşan Eren, "Balkanlar, Müslü-
man Türklerin mührünü bastığı 
en önemli coğrafyalardan bir ta-
nesidir ve hala o mühür, başta 
Osmanlı eserleriyle olmak üze-
re Balkanlar'ın dört bir tarafında 
varlığını koruyor. Bugün Balkan 
coğrafyasından Müslüman Türk 
kimliğini silmek mümkün değil-
dir. Balkan insanı çilelidir, dert-
lidir ve Balkan insanı göç insa-
nıdır aynı zamanda." ifadelerini 
kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti olarak büyük bir medeniye-
tin ahfadıyız"

YTB'nin, 2010 yılında Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın başbakanlığı döne-
minde kurulduğunu hatırlatan 
Başkan Eren, YTB'nin çalışma-
ları hakkında bilgiler vererek, 
şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
olarak büyük bir medeniyetin 
ahfadıyız. Bize miras kalan, şu 
an birçok coğrafyada soydaşla-
rımız var, akraba topluluklarımız 
var. Biz YTB olarak 1960'lardan 
sonra başta Almanya olmak 

üzere Avrupa'ya göç eden va-
tandaşlarımızla birebir ilgilen-
meye çalışıyoruz. Tabi bunun 
yanı sıra soydaş ve akraba top-
luluklarımız çok önemli. Soy-
daşlarımıza, Türkçe konuşan 
topluluklara, Türkmenlere ayrı 
bir ilgi alaka gösteriyoruz, onlar-
la ilgili projeler üretiyoruz ve tabi 
ki Balkan Türklüğüne de ayrı 
bir parantez açıyoruz. Neden? 
Bakınız bazı coğrafyalar var, 
Türkiye için hakikaten o coğraf-
yalardaki millet varlığımız, ora-
daki Türklerin varlığı, akamete 

uğradığı zaman Türkiye'nin de 
Anadolu coğrafyasının da sıkıntı 
yaşadığını görüyoruz. Balkan-
lar bu yerlerden biri ve bugün 
Balkanlar'da maalesef hala geç-
miş yıllarda yaşadığımız sıkıntı-
lar aynı yoğunlukta olmasa da 
çünkü dünya eski dünya değil, 
dünya 1989'lardaki dünya değil 
fakat farklı mahiyetlerde devam 
ediyor."

Eren, "Türkiye çok büyük bir 
ülke ve Türkiye 80'lerin 90'ların 
Türkiye'si değil. Sayın Cumhur-

Filibe’de Türk, Bulgar ve 
Balkan Müziği Ağırlıklı 

Koro Konseri
İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Medeniyetlerin Sesi 

Korosu T.C. Filibe Başkonsolosluğunun himayesinde, Avrupa 
Kültür Başkenti Filibe'deki TrakArt salonunda Filibe Evmol-
peya Korosu ile birlikte Türk, Bulgar ve Balkan müziklerinin 
ağırlıklı seslendirildiği muhteşem bir konser verdi.

BAU Korosu Sofya Teknik Üniversitesi Filibe Şubesi'nin 
akademik yıl açılış töreninde güzel bir dinleti sundu.

Filibe Belediyesi'nin yanısıra Filibe Teknik Üniversitesi, Ev-
molpeya Korosu, Yeşilay Bulgaristan, Bulgar-Türk İşadamları 
Derneği (BULTİŞ), Refan ve Aktaş şirketleri tarafından sağla-
nan destekle gerçekleştirilen her iki etkinliğe de ilgi yoğundu.

Başkonsolos Hüseyin Ergani etkinliğin gerçekleşmesinde 
destek ve katkısı olan herkese teşekkürlerini sundu.
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'1989 Bulgaristan Göçünün 30.Yılı” Anma 
Programın Tanıtımı Bursa’da Yapıldı

BAL-GÖÇ Balkan Türk-
ler i Göçmen Mülteci 
Federasyonu ev sahipli-
ğinde yapılan toplantıya 
BGF Başkanı Dr. Kader 
Özlem, Balkan Rumeli 
Türkleri Konfederasyonu 
Sabri Mutlu, İzmir Bal-
kan Göçmenleri Derneği 
Başkanı Abdurrahim Nur-
soy, Yalova Balkan Göç-
menleri Derneği Başkanı 
Nedret Gülen, Balkanlılar 
Kültür Derneğinden Olcay 
Özgün ile göçmen cami-
asından çok sayıda isim 
“1989 Bulgaristan Göçü-
nün 30. Yılı” anma prog-
ramının tanıtımındaydı.

“1989 Bulgaristan Gö-
çünün 30. Yılı” anma 
programı Bursa tanıtım 
toplantısına BAL-TÜRK 
Genel Başkanı Ruşen 
Özcan, Onursal başkan 
Bayram Çolakoğlu, Yö-
netim Kurulundan Doç. 
Dr. Ayhan Orhan, Yavuz 
Usta, Günay Uzun, Se-
lahattin Aydın, Şükrü Ar, 
Sevcan Günzit, Yeşim 
Armağan Aslan ve Hasan 
Hayırsever, Karamürsel 
Şube Başkanı Türkan 
Günay, Şekerpınar Şube 
Başkanı Ahmet Akbulut 
Gebze Şube Başkan Yar-
dımcısı Bekir Karaosman 
da katıldı.

“1989 Bulgaristan Göçü-

nün 30. Yılı” anma prog-
ramı Bursa tanıtım top-
lantısının açılış konuşma-
sını yapan BGF Başkanı 
Dr.Kader Özlem, “Hazi-
ran 1989- Mayıs 1990 
arası dönemde 345.960 
Bulgaristan Türkü göç 
etti. Bu göç hareketi kıta 
Avrupası’nda 2.Dünya sa-
vaşından sonra yaşanan 
en büyük göç hareketidir” 
dedi.

Daha sonra “1989 Bul-
garistan Göçünün 30. 
Yılı” anma programı su-
numunu yapan Kocaeli 
BAL-TÜRK Genel Baş-

kan Yardımcısı, Doç.Dr. 
Ayhan Orhan, “28-29 
Eylül tarihinde Cumhur-
başkanlığı makamının 
altı aylık programında 
yer alan, 1989 Zorunlu 
Göçüne ilişkin tüm belge 
ve bilgilerin paylaşılaca-
ğı anma programına bu 
zulmü yaşayan birçok 
insanı katılımını sağlaya-
caklarını belirterek, Anma 
Programında İsmail Cam-
bazov, Zeynep Zafer, 
Vildane Dinç, Vedat Ah-
met, Emin Atasoy, Kader 
Özlem, Fatma Rodoplu, 
Ayşe Kayapınar, Mehmet 

Türker, Gülbahar Kurtu-
luş ve Stoyan Dinkov gibi 
önemli konuşmacılar ka-
tılacağını ifade etti. 1989 
Bulgaristan Göçünün yıl-
dönümünde göç zamanı 
yaşananlar tüm çarpıcı 
yönleri ile dinleyicilere ve 
katılımcılara aktarılacak-
tır. www. 1989forcedmig-
ration. org web sitesi ve 
Twitter, Instagram ve Fa-
cebook gibi sosyal medya 
hesapları, bu çalışmaların 
dünyaya açılan kapısı ola-
caktır. Türkçe Bulgarca 
ve İngilizce olarak ha-
zırlanan bu hesapların 

içerdiği bilgiler geçmiş 
dönemin unutulmamasını 
ve gelecek dönemde aynı 
olayların yaşanmamasına 
katkı sağlayacaktır. Aylık 
ziyaretçi sayısı 125 binin 
üzerine çıkan ve giderek 
artan ziyaretçi sayısıyla 
büyük ilgi görüyor” der-
ken projenin gerçekleş-
mesindeki büyük katkı ve 
destekleri için, Cumhur-
başkanlığı himayesinde, 
YTB -Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Baş-
kanlığı ile Kocaeli Büyük-
şehir Belediyesi’ne teşek-
kür etti.

Toplantıda söz alan 
BAL-TÜRK Genel Baş-
kanı Ruşen Özcan ile 
geçmiş dönem başkanı 
Dr. Bayram Çolakoğlu 
yaptıkları konuşmalarda 

Bulgaristan Türklerinin 
30 yıl önce yaşadıkla-
rına değinerek, ‘“1989 
Bulgaristan Göçünün 30. 
Yılı” zorunlu göçün bütün 
yönleriyle ele alındığı bir 
çalışma olacak. Yurdun 
çeşitli yerlerinde yaşayan 
Bulgaristan Türklerinin o 
günleri anlatan mektup 
fotoğraf ve anı eşyaların-
da sergileneceği zorunlu 
göç etkinliğinde göçmen-
lerin anılarıyla hazırlanan 
belgesel ve yayınlar aka-
demik panel oturumlarıy-
la Zorunlu göç anısına 
konserlerle içeriği zengin 
bir programla Türkiye ve 
Dünya Kamuoyuna zo-
runlu göçü hatırlatacağız 
unutturmayacağız’ dedi-
ler.

              Kırcaali Haber

Nüfusu 100-350 kişi arasında değişen yerleşim 
yerlerine muhtar vekilleri atanacak
Bulgaristan Meclisi 

Genel Kurulunda Ye-
rel Yönetimler ve Yerel 
İdareler Kanunu’nda 
değişiklikler ya-
pılmasına ilişkin 
kanun tasarısı ele 
alındı. Kanun tasa-
rısı, Bulgaristan’ın 
Avrupalı Geleceği 
İçin Vatandaşlar 
(GERB) partisi, Bir-
leşik Vatanseverler 
İttifakı ve Hak ve 
Özgürlükler Hare-
keti partisi tarafın-
dan sunuldu.
Seçim Kanunun-

da yapılan değişik-
liklere göre nüfusu, 
350 kişiden az olan 
yerleşim yerlerinde 
muhtarlık seçimi yapı-
lamaz. Ancak köy muh-
tarlığı, belediye meclisi 
ve yerel referandum 
sonucu alınan karara 
bağlı olan belli bir pro-
sedürle açılan, oluştu-

rulan ve kapatılan bir 
idari bölge birimidir.
Şu anda muhtarlık 

seçimi yapılmayacak 

1000’i aşkın muhtarlık 
mevcut. Aynı zamanda 
kanuna göre muhtarlık 
bulunmayan yerleşim 
yerlerine muhtar vekil-
leri atanması gerekir. 
Böylece nüfusu 100’den 
az olan yerleşim yer-

lerine muhtar vekilleri 
atanacak, fakat nüfusu 
100 ile 350 arasında 
değişen yerleşim yer-

lerinde ne muhtar, ne 
de muhtar vekili olma-
yacak.
Birleşik Vatanseverler 

İttifakı Meclis Grubu 
Eşbaşkanı İskren Ve-
selinov, “Geçici bir çö-
züm olarak bu yerleşim 

yerlerine muhtar vekil-
leri atanabilinmesini ve 
onların yeni belediye 
başkanları tarafından 

atanmasına kadar 
bu görevin önceki 
yerel seçimlerde 
seçilen muhtarlar 
tarafından yürütül-
mesini öneriyoruz” 
diye izah etti.
M i l l e t ve k i l l e -

r i,  Mecl is Böl -
gese l  Po l i t i ka 
Komisyonu’nda 
iki kez görüşülen 
konu hakkında 
kesin bir uzlaşma 
olmasını umuyor. 
Veselinov, ”Me-
sele son derece 

önemlidir, çünkü 
yaklaşık 200 bin kişiyi 
muhtarlık hizmetlerin-
den ve bu yerleşim yer-
lerinde yerel yönetimin 
temsiliyetinden mahrum 
bırakamayız” dedi.
           Kırcaali Haber

Beli Vir köyü kadınları, 
Türkan Çeşme Anıtını 

karanfillerle süsledi
Çernooçene (Yenipazar) ilçesinin Beli Vir (Mın-

dırağaç) köyünden bir grup kadın, Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) Çernooçene İlçe Başkanı 
Bedriye Gaziömer ile birlikte Kirkovo (Kızılağaç) 
ilçesinin Mogilyane (Kayaloba) köyünde bulunan 
Türkan Çeşme Anıtı’na 50’yi aşkın karanfille süs-
lediler.

Anıt çeşme, zorunlu asimilasyon sırasında 26 
Aralık 1989 tarihinde çıkan olaylarda annesinin 
kucağında şehit edilen 17 aylık Türkan bebeğin 

anısına yaptırıldı.
Güneşli sonbahar havasından faydalanarak Beli 

Vir köyünden bayanlar, Kirkovo ilçesinin Podkova 
(Nalbantlar) köyündeki Yedi Kızlar Camii’ni, Tür-
kan Çeşme Anıtı’nı ve Yunanistan’a sınır ilçede 
bulunan başka tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.

Bir günlük gezi, HÖH Kadın Kolları Beli Vir Köyü 
Teşkilatı’nın girişimiyle düzenlendi.

Gezi turu, Podkova köyündeki Yedi Kızlar 
Camii’ni ziyaretle başladı. Cami tamamen ahşap 
bir yapıdır, eski inşaat teknolojisinin eşsiz bir örne-
ğidir. Herhangi bir çivi kullanılmadan inşa edilmiş-
tir. Efsaneye göre, cami 7 kız tarafından 1 gecede 
inşa edilmiş, bir daha kimse onları görmemiştir. 
Camiye bu yüzden Yedi Kızlar Camii denilmiştir.

Cami halihazırda ibadete açık. 2009 yılında as-
lına uygun olarak restore edilen Yedi Kızlar Camii, 
ulusal öneme sahip kültür anıtı statüsüne sahiptir.
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İlber Ortaylı: Ağustos, Türkler için bayram ayıdır
Trakya Üniversitesi’nde 

gerçekleştirilen 'Balkanla-
ra ve Balkanlardan Göç-
ler' konulu sempozyumda 
konuşan Tarihçi Prof. Dr. 
İlber Ortaylı, Türkiye’nin 
sanayileşmesi ile geliş-
mesinde Balkanlar’dan 
yapılan büyük göçün 
büyük faydası olduğunu 
söyledi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber 
Ortaylı, Trakya Üniver-
sitesinde 'Balkanlar’a ve 
Balkanlar ’dan Göçler ' 
konulu sempozyumda 
konuştu.

Tuna boyundan göç 
edenlerin, Türkiye’nin 
eğitim sistemine büyük 
katkı sağladığını kayde-
den Ortaylı, "Türkiye’nin 
tarihinde hâlâ tartışılan 
ama eğitimimizde büyük 
katkısı olan köy enstitüle-
rinin kuruluşu bile, bugün-
kü Bulgaristan yani Tuna 
boyundan göç eden öğ-
retmenlerin, en başında 
İsmail Hakkı Tonguç’un 
eseridir" dedi.

Trakya Ünivers i tes i 
ev sahipliğinde, Burdur 
Mehmet Akif Ersoy Üni-
versitesi, Bosna Hersek 

Tuzla Üniversitesi, Hır-
vatistan J.J. Strossma-
yer Üniversitesi, Türk 
İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı 
katkılarıyla, 'Balkanlar’a 
ve Balkanlar’dan Göç-
l e r  ( O s m a n l ı ’ d a n 
Cumhuriyet’e)' konulu, 
Uluslararası Balkan Tari-
hi Araştırmaları Sempoz-
yumu gerçekleştirildi. Çok 
sayıda akademisyenin 
katıldığı sempozyumda 

konuşan Prof.Dr. İlber Or-
taylı, Balkan devletlerinin 
tarihleri boyunca kendi 
içlerinde sürekli göç ya-
şadığını anlattı. Bu göç-
ler içinde gelen muhaciri 
kabul etmeye en hazırlıklı 
olanın da Türkiye oldu-
ğunu söyledi. Türklerin, 
yerleştikleri topraklarda 
karşılaştıkları problemle-
ri daha kolay ve teşkilatlı 
hallettiğini ifade eden Or-
taylı, şöyle konuştu:

"Aslında bu bir impara-
torluk geleneğidir. Dola-
yısıyla Türkiye bundan 
da kazançlı çıkmıştır. 
Büyük göçlerin son dö-
nemlerini hatırlayalım. 
1912’den sonra Türkiye, 
Balkanlar’dan gelen göç-
menler sayesinde hem 
yeni bir Türkçü safhaya 
geçilmiş, mill iyetçil ik-
le olan bağı kuvvetlen-
miştir ve aynı zamanda 
da tarımdaki gelişmeler 

bunu izlemektedir. Şayet 
Osmanlı-Rus savaşın-
dan sonra Dobruca ve 
Deliorman’dan göçmen-
ler gelmese, bunların da 
arkasında Kırımlılar ol-
masa Eskişehir Ovası'nın 
tarıma bu kadar verimli 
girmesi mümkün olma-
yacaktı. 1895 Osmanlı-
Yunan savaşında ilk defa 
ordumuz kendi tahıllarıy-
la beslenmiştir. Bu çok 
önemlidir. Anadolu’nun 
tohumları zirai medeni-
yete, zirai endüstriye ve 
okullaşmaya açılmıştır."

'Bir bakıma göçe mü-
teşekkiriz'

Rumeli’den gelen göç-
menler ile Türkiye’deki 
sanai ve iktisadi yapının 
her zaman değiştiğini 
kaydeden Ortaylı, "Aslın-
da insanların haklarının 
gasbedilmesinin dışında 
bir bakımdan göç de-
nen olaya müteşekkiriz. 
Eğer 1980’den sonra 
Todor Jivkov zamanında 
Bulgaristan’ın zorladığı 
göç olmasa belki de Tür-
kiye’deki şehirlerindeki 
bu ani değişimi kavramak 
mümkün olmayacaktır. 
Türkiye’nin kasabaları, 
küçük şehirleri hekim-
lerimizin yanında sağlık 
personelinin en iyilerini 
gördü. Küçük merkez-
lerimiz elektrikçi, ma-
rangoz, ziraat uzmanı, 
tamirci tanıdı. Yapılaşma 
ve yenilikler gözlemlendi. 
Hayatımızda bazı değişik-
liklere şahit olduk. Hocası 
olduğum üniversitelerde 
Bulgaristan’dan gelen 
öğrencilerin en iyi öğren-
cileri teşkil ettiğine, Bul-
garistan eğitim sisteminin 
nimetlerini buraya aktar-
dıklarına şahit oldum. Zor 
bir hayat yaşamışlardı, o 
zor hayatta çalışmayı öğ-
renmişlerdi ve o gayreti 
bu memlekete aşıladılar" 
diye konuştu.

'Köy enstitüleri Tuna 
boyundan göç edenle-

rin eseridir'
Prof.Dr. İlber Ortaylı, 

Türkiye’nin sanayileşme-
sinde de Balkanlar’dan 
yapılan göçün son dere-
ce büyük katkısı olduğu-
nun altını çizerek, "Bizim 
sanayileşmemizde, geliş-
memizde Balkanlar'dan 
yapılan büyük göçün son 
derece büyük faydaları 
oldu. Montaj endüstiri-
sinde, arkasından büyük 
endüstrileşmede, tarım-
da endüstriyel bitkilerin 
ekimine, küçük sanatla-
rın gelişmesine çok büyük 
katkıları olmuştur. Şurası 
bir gerçektir; Türkiye’nin 
tarihinde hala tartışılan 
ama eğitimimizde büyük 
katkısı olan köy enstitüle-
rinin kuruluşu bile, bugün-
ki Bulgaristan yani Tuna 
boyundan göç eden öğ-
retmenlerin, en başında 
İsmail Hakkı Tonguç’un 
eseridir. Bu sayededir ki 
Türk eğitiminde bir deği-
şim başlamıştır" dedi.

' İ m p a r a t o r l u ğ u n 
Anadolu'su Rumeli’dir'

Türkiye'nin Rumelisiz 
düşünülemeyeceğini söy-
leyen Ortaylı, "İmparator-
luğumuzun Anadolu’su 
Rumeli’dir. 1402’den son-
ra tarumar olan Anadolu, 
Rumeli’de tekrar dirildi ve 
bir imparatorluk oldu. Bu 
çok kısa zaman aldı. Şunu 
da unutmayalım 1912’de 
kaybettiğimiz anavatanın 
ağabeyi yeni Türkiye’yi 
her bakımdan dirilttiler 
ve Kurtuluş Savaşı'nda-
ki yerlerini aldılar. Rejim 
farklılıkları, bilhassa kom-
şu ülkelerimizdeki göçler, 
Türkiye’deki üniversitele-
rin, liselerin, hastanelerin 
şehir hayatını ve çevresini 
değiştirmiştir. Türkiye yer-
li halkı ve gelen Rumeli 
göçmenleri, en kısa süre 
uyum sağlamışlardır ve 
Türkiye’nin çehresi değiş-
miştir" diye konuştu.

              Kırcaali Haber

Bulgaristan ve Türkiye futbol veteranlarının 
dostluk maçı berabere bitti

Kırcaali Arena Arda 
Stadı’nda oynanan Bul-
garistan ve Türkiye’nin 
veteran futbolcuları 
dostluk maçı, 2:2 be-
raberlikle sonuçlandı. 
Dostluk maçı, 1994 yı-
lında ABD’de düzenle-
nen Dünya Kupası’nda 
Dimitır Penev’in teknik 
direktörlüğünü yaptığı 
Bulgaristan milli futbol 
takımının dördüncü ol-
masının 25. yıldönümü 
münasebetiyle düzen-
lendi. Bulgaristan takı-
mında 1994 yılı kadro-
sunda yer alan isimler, 
Türkiye takımında 2002 
yılında Japonya ve Gü-
ney Kore'de düzenlenen 
Dünya Kupası’nda üçün-
cü olan oyuncular yer 
aldı. Efsane futbolcular, 
Arena Arda Stadı’nı dol-
duran futbol taraftarları 
tarafından güçlü alkış-
larla karşılandı.
İvaylo Yordanov, 8 

dakikada ilk gölü attı. 
31.dak ikada Tümer 
Metin’in gerçekleştir-
diği penaltı vuruşu so-
nucunda skor eşitlendi. 
Efsanevi futbolcu Hristo 
Stoiçkov’un güzel bir 
pas atması sonucunda 
43.dakikada Donço Do-

nev Bulgaristan takımı 
adına ikinci golü attı. 
Türkiye takımı adına atı-
lan ikinci gol de 63. da-
kikada Hasan Kabze’den 

geldi.
En başarılı Bulgar fut-

bolcusu, “Altın Ayak-
kabı”, “Altın Top” ödül-
lerinin sahibi, Avrupa 
Şampiyonlar Kupası sa-
hibi Hristo Stoiçkov ve 
Bulgaristan Milli Futbol 
Takımı Teknik Direktörü 
Krasimir Balıkov’a Geç-
lik ve Spor Bakanı Kra-
sen Kralev adına Dünya 
Kupası’nda dördüncülü-

ğün 25. yıldönümü mü-
nasebetiyle özel olarak 
hazırlanan posterler su-
nuldu.
Dostluk maçında Bul-

garistan adına Hristo 
Stoiçkov, Mümin Kaş-
mer, Danço Gospodinov, 
Emil Kremenliev, Daniel 
Borimirov, Tsanko Tzve-
tanov, İvaylo Yordanov, 
Zlatko Yankov, Emil Kos-
tadinov, Nasko Sirakov, 
Krasimir Balıkov, Yordan 
Leçkov, Bonço Gençev, 
Georgi Ginçev, Petır 
Mihtarski, Donço Donev, 
İliyan İliyev ve Stanislav 

Angelov mücadele etti.
Türkiye adına Ümit Ka-

ran, Emre Aşık, Nihat 
Kahveci, Rüstü Reçber, 
Serdar Kulbilge, Ahmet 

Dursun, Ayhan Akman, 
Cihan Haspolatlı, Faruk 
Atalay, Hasan Kabze, 
Mert Korkmaz, Ogün Te-
mizkanoğlu, Ömer Erdo-
ğan, Tümer Metin, Tun-
cay Şanlı, Hayati Köse, 
Serkan Balcı, Gökhan 
Ünal, Hakan Ünsal, Öz-
kan Yavuz Korkut ve Me-
tin Çetinkaya gibi yılsız 
isimler oynadı.
            Kırcaali Haber

Hatice nineden Ardino Hastanesi’ndeki 
hekimlere teşekkür mesajı

Ardino (Eğridere) ilçesinin Byal İzvor (Akpınar) kö-
yünden 76 yaşındaki Hatice nine, Ardino Çok Yön-
lü Aktif Tedavi Hastanesine ve aile hekimi Kadir 
Mustafa’ya teşekkür mektubu gönderdi.

Hatice nine, birkaç ay önce geçirdiği beyin felci so-
nucunda hastaneye kaldırıldığında sağlık durumu çok 
kötüydü. Dr. Kadir Mustafa, hemşireler Leyla Bayramo-
va ve Rukiye İsmailova’nın yanı sıra acil sağlık ekibinin 
verdiği hizmetler sayesinde yaşlı kadın şimdi kendini 
daha iyi hissediyor ve evinde istirahat ediyor.

Hatice ninenin teşekkür mesajında şu ifadeler yer 
aldı: ”Ardino Hastanesi Müdürü Dr. Güner Osman’a, 
aile hekimi Kadir Mustafa’ya, hemşireler Leyla Bay-
ramova ve Rukiye İsmailova’ya ve acil sağlık ekibine 
hastalara profesyonel ve insani muamele göstermele-
rinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Onlar yetenek-
li, yetkinliğe sahip, terbiyeli, kabiliyetli ve iyi insanlar! 
Sizler benim hayatımı kurtardınız! Canı gönülden te-
şekkür ediyorum, hiçbir zaman değişmeyin! Sağ olun, 
var olun ve hep böyle özverili çalışın!”.
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Momçilgrad Belediyesi’ne Turizmde Dinamik 
Bir Şekilde Gelişen İlçe Ödülü verildi
Sofya Merkez Asker 

Kulübü’nde düzenlenen 
resmi törende Momçilgrad 
(Mestanlı) Belediyesi’ne 
2019 Yılı Turizmde Dina-
mik Bir Şekilde Gelişen 
İlçe Ödülü verildi. Ödül, 
Bulgaristan'da turizme 
katkıda bulunan bele-
diyeleri, yatırımcıları ve 
yöneticileri ödüllendiren 
Turizm Bakanlığı tarafın-
dan verildi.

Ödül Belediye Başkanı 
Sunay Hasan’a sunuldu. 
Sunay Hasan, ödül için 
organizatörlere teşek-
kür ederek, belediyenin 
her yıl gerçekleştirdiği 
dünyanın dört bir yanına 
dağılı Momçilgradlı hem-
şerileri bir araya toplayan 
Mestanlı Daima Kalbimde 
Dünya Mestanlılar Buluş-
ması ile yeni bir turizm 
türü geliştirdiğini sözleri-
ne ekledi.

Sunay Hasan,” Birçok in-
san dünyanın çeşitli yer-
lerine dağıldı, ama onlar 
temmuz ayının son hafta-
sında hemşeriler buluş-
ması yaptığımızı biliyor. 
Buluşmaya katılmak için 
memleketlerine geliyorlar, 
biz buna nostalji turizm di-
yoruz” diye kaydetti. Tüm 
Momçigrad Belediyesi 
ekibinin ödül törenine 
katılmak için özel olarak 
Sofya’da bulunmasından 
dolayı Belediye Başkanı 
salondakiler tarafından 
alkışlandı. Ödül törenin-

de Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Milletve-
kili Erol Mehmet de hazır 
bulundu. Erol Mehmet, 
uzun yıllar görev alanı 
dahilinde turizm de olan 
Belediye Başkan Vekili 
görevindeydi.

Momçilgrad Belediyesi, 
Doğu Rodoplar bölgesin-
de turistik yerler açısından 
en zengin ilçedir. En po-
püler olanı Tatul (Acıoluk) 
köyü yakınındaki Orphe-
us Tapınağı’dır. Bronz bir 
heykelcik bulduktan sonra 
arkeologların en yeni var-
sayımlarından birine göre 
burada efsanevi şarkıcı 
Orpheus'un mezarı bulu-
nuyor olmasıdır.

Arkeolojik kompleks, bir 

monolite oyulmuş, ke-
silmiş piramit şeklindeki 
bir megalit etrafında ge-
liştirilmektedir. Burada 
kült uygulamalarının ilk 
izleri 5 bin yıl öncesine 
dayanmaktadır. Kazılar 
sırasında arkeologlar kil 
sunakların yanı sıra komp-
leksin üzerindeki kayaya 
oyulmuş M.Ö. 5. yüzyılın 
sonlarına dayanan iki lahit 
mezar ve üç metrelik bir 
kuyuya rastladılar. O za-
manlarda Tatul gök olay-
larını gözlemlemek için 
bir yer olarak kullanılmış 
ve jeomanyetik anomaliler 
de gözlenmiştir.

Tatul köyünün bulundu-
ğu bölgede Trak Tapınağı 
bulunan Harman Kaya da 

gezip görülecek bir yer. 
Bulgar Stonehenge olarak 
bilinen Harman Kaya, Bi-
volyane (Mandacı) köyü-
nün yakınında yer almak-
tadır. Harmankaya, Rodop 
Dağlarında en büyük tarih 
öncesi kaya oyma kült 
komplekslerinden biridir. 
Mağara bulunan bir plato 
etrafında gelişmiştir. Ya-
kınında Büyük Harman 
ve Küçük Harman olarak 
adlandırılan iki alan yer 
alıyor. Burada lahit mezar-
lar ve eski Trakların ateşli 
şarap ritüelleri için kutsal 
şarap yaptıkları bir tesis 
olan şarapanalar görülebi-
lir. Harmankaya Komplek-
si, gök cisimlerinin izlen-
mesinde kullanılmış bir tür 

astronomik gözlemevidir.
Harmankaya’dan sade-

ce bir kilometre mesafe-
de Alevilerin ibadet yeri 
olan Elmalı Baba Tek-
kesi bulunuyor. Tekke, 
erkek ve kadınlar için iki 
bölüme ayrılmıştır. Erkek-
ler için ayrılan bölümde 
isimleri bilinmeyen altı 
evliyanın mezarı, kadın-
lar için ayrılan bölümde 
ise tek bir mezar bulunu-
yor. Mekanın iyileştirici 
özelliği olduğuna ve Ale-
vilerin bayramları sıra-
sında hasta ve çocuksuz 
kadınların geceyi bura-
da geçirdiklerinde yar-
dım alacağına inanılıyor. 
Dambalı Tepesi’nden taş 
kütlesine dökülen suyun 
da şifalı olduğuna inanı-
lıyor. Her yıl 5 Mayıs’ı 6 
Mayıs’a bağlayan gecede 
buzlu su dolu havuzlara 

atlamak için binlerce kişi 
pınara akın ediyor. Suyun 
o gece şifalı olup kekele-
me, tutulma, egzama ve 
başka hastalıkları iyileş-
tirdiğine inanılıyor.
Momçilgrad Belediyesi, 

doğa sevenler için unu-
tulmaz macera fırsatı su-
nuyor. Studen Kladenets 
Av Hayvanları Çiftliği, 
hayvanlar serbest dolaş-
tığı için eşsiz bir çiftliktir. 
Nadas geyiklerinden baş-
ka 5-6 yıldan beri burada 
kızıl geyik de yetiştiril-
mektedir. Avrupa bizon-
larının yanı sıra Hollan-
da ile ortak bir projenin 
uygulanmasından sonra 
bölgeye getirilen tarpan 
adıyla bilinen birkaç Av-
rupa yaban at sürüsü de 
görülebilir.
           Kırcaali Haber

Gazlaryanı Mevlidine Yüzlerce Kişi Katıldı
Ardino (Eğridere) il-

çesine bağlı Borovitsa 
(Çamdere) köyü, civar 
köyler Golobrad (Ali-
kösehasanlar), Suhovo 
(Susuzburun), Kitnitsa 
(Yatacık), Dedino (De-
deler), Dolno Prahovo 
(Amatlar) ve Gorno 
Prahovo (Tosçalı) sa-
kinleri, Türkiye’den ge-
len göçmenler ve Batı 
Avrupa ülkelerinden 
gelen gurbetçiler olmak 
üzere yüzlerce kişi, ge-
leneksel olarak düzen-
lenen sağlık ve bereket 
mevlidine katıldı.
Mevlit, Mirovets Ma-

hallesi yakınlarında 
bulunan “Gazlarya-
nı” adlı yerde yapıldı. 
Mevlit Borovitsa köyü 
imamı Şefket Salibram 
başta olmak üzere yerli 
imamlar tarafından icra 
edildi.
Mevlide katılan her-

kese Dolno Prahovo 

köyünden 77 yaşındaki 
Şaban Hüseyin tarafın-
dan hazırlanan 8 ka-
zan keşkek ikram edil-
di. Almanya’da çalışan 

Borovitsa köyünden 28 
yaşındaki Sali Hikmet 
Topçu, bu yılki mevlit 
için kurbanlık büyükbaş 
hayvan bağışladı. Diğer 
gıda ürünleri ise yerli 
halk, Türkiye ve Avru-
pa ülkelerinde yaşayan 

göçmenler tarafından 
ikram edildi.
Mevlide katılan misa-

firlerden biri olan Bursa 
İnegöl’de ikamet eden 

56 yaşındaki Can Türk 
Kandemir, “İlk defa Bul-
garistan'dayım ve Ro-
dop Dağları'nın güzel 
doğası beni çok etkile-
di” diye konuştu.
Dini merasime katılan 

resmi konuklar ara-

sında Ardino Belediye 
Başkanı Resmi Murat, 
Ardino Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bay-

ram, Golobrad, 
Suhovo, Ribartsi 
(Osmanlar), De-
dino ve Çernigo-
vo (Karamusolar) 
köylerinin muh-
tarları yer aldı.
Mevlit Borovitsa 

Muhtarlığı, yerel 
Kliment Ohrids-
ki Halk Kürtürevi 
ve yerli halk tara-
fından organize 
edildi.
Borovitsa Muh-

tarı Aysel Meh-
met, verdikleri destek 
için sponsorlara teşek-
kür etti.
Gazlaryanı mevlidinin 

50 yılı aşkın geçmişi 
var ve bölgede en kala-
balık katılım olan mev-
litlerden biridir.

Ağustos ayında 
Kırcaali ilinde 299 
kişi istihdam edildi

Basın mensuplarına brifing veren Kırcaali İstihdam 
Bürosu Müdürü Metin Hafızsalim, ”Ağustos ayı sonu 
itibariyle Kırcaali ilinde 299 kişi istihdam edildi. On-
lardan 275 kişi, birincil işgücü piyasasında çalışmaya 
başladı. İstihdam programları ve tedbirleri kapsamın-
da 16 kişi, İnsan Kaynaklarını Geliştirme Operasyonel 

Programı ted-
birleri kapsa-
mında ise 8 kişi 
istihdam edildi” 
diye bildirdi.

Hafızsal im, 
ç a l ı ş m a y a 
başlayanların 
89’unun işç i 
sınıfına ait kişi-

ler, 45’inin uzmanlık sahibi profesyoneller, 165’inin ise 
niteliksiz işsizler olduğunu belirtti. Onların arasında 
yüksek eğitimli 29, lise mezunu 170, ilköğretim ve daha 
düşük okul mezunu 100 kişi bulunuyor.

İstihdam Bürosu Müdürü, ağustos ayında Kırcaali 
ilinde bulunan istihdam bürolarının ilanlarında toplam 
313 boş pozisyon bulunduğunu bildirdi. Hafızsalim, on-
lardan birincil işgücü piyasası tarafından 277 pozisyon, 
sübvansiyonlu istihdam programları kapsamında 36 
boş pozisyon ilan edildiğini söyledi.

İstihdam Bürosu Müdürü, “Ağustos ayı itibariyle ilde 
işsizlik oranı ülkede ortalama yüzde 5,3 seviyedeyken 
yüzde 8,7 seviyedeydi. İşsizlik oranı, önceki temmuz 
ayına göre seviyesini korudu, önceki yılın ağustos ayı-
na göre ise yüzde 0,3 oranla düştü” dedi.

31 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla Kırcaali ilinde bu-
lunan istihdam bürolarına kayıtlı işsizlerin sayısı 5 
303’tür. Bu sayı, önceki aya göre 24 kişi, önceki yılın 
ağustos ayına göre ise 179 kişi azdır.

Metin Hafızsalim, “İşsizlik en düşük seviyede yüzde 
5,0 oranla Kırcaali ve yüzde 8,1 oranla Momçilgrad 
(Mestanlı) ilçelerinde, en yüksek seviyede ise yüzde 
18,8 oranla Cebel (Şeyhcuma) ve yüzde 17,2 oranla 
Ardino (Eğridere) ilçelerinde kaydedildi” diye bildirdi.

Kırcaali, ülkede işsizlik oranı bakımından 28 ili ara-
sında 18.sırada yer aldı.
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Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Инж. Хасан Азис: Приоритети за мандат 2019-2023
Инвестициите в Кър-

джали през последните 
10 години са в условия 
на опозиция и без ни-
каква подкрепа от дър-
жавата.
През тези десет го-

дини има една-един-
ствена целенасочена 
инвестиция в града, на-
сочена към икономиче-
ското развитие. Всички 
останали инвестиции 
са благодарение на 
усилията на местната 
власт. Идете, разходе-
те се из града, погово-
рете с инвеститорите, 
изпийте чаша кафе с 
тях и ще установите, 
че те са в града бла-
годарение на Община 
Кърджали.
През последните че-

тири години ние оси-
гурихме над 700 нови 
работни места в Об-
щината – и с разшире-
ние на стар завод, и с 
откриването на новия 
завод, който ще старти-
ра до месец-два с над 
150 души – нови работ-
ници. Отделно от това, 
най-малко шест съпът-
стващи производства 
към тези заводи са из-
градени в рамките на 
Общината.
Това, което следва 

да направим оттук на-
татък, е да работим в 
посока увеличаване на 
заплащането на работ-
ниците в тези места. 

Затова трябва да се 
насочим към изгражда-
нето на производства, 
които създават повече 
добавена стойност, от-
там и заплатите на хо-
рата ще растат.
На второ място, - нека 

да сме честни към кър-
джалийци – админи-
страцията на Община-
та не е само и един-
ствено финансирана от 
свои приходи, но има и 
държавен стандарт за 
това. При този стан-
дарт държавата казва: 
„Община Кърджали 
трябва да има 350 или 
400 служители“, следо-
вателно държавата ни 
дава пари за тази брой-
ка служители. Благода-
рение на този екип през 
последните четири го-
дини постигнахме мно-
го. Те минаха под знака 
на усилената работа за 
образованието и спорт-
ната инфраструктура в 
града. С гордост и ръка 
на сърцето трябва да 
признаем постигна -
тото – шестте големи 
училища, в които учат 
нашите деца, са ремон-
тирани основно. Обза-
ведени са. Въведени 
са най-добрите усло-
вия за децата. Нека 
сравним състоянието, 
в което бяха тези сгра-
ди, с това, което е в мо-
мента.
21 милиона лева по 

ОП „Градска среда и 
развитие“ е получила 
Общината благодаре-
ние на нашите усилия, 
като 14 милиона от тях 
отидоха за ремонт, 

обзавеждане и обла-
городяване на образо-
вателната инфраструк-
тура.
Един фак т,  който 

беше отбелязан лич-
но от министъра на 
образованието: Най-
голямата инвестиция 
на ученик в България, 
е направена именно в 
Община Кърджали. От 

над 25 сгради на детски 
заведения в града и в 
малките населени мес-
та, всички те са ремон-
тирани и обзаведени 
основно. Включително 

и успяхме след дълго 
чакане да открием дет-
ска градина „МИР“.
Закритият плувен ба-

сейн, стадиона, раз-
лични игрища – това 
бяха спортни обекти, за 
които една община като 
нашата в условията на 
опозиция и никаква 
подкрепа от централ-
ната власт – да намери 

начин да възстанови и 
изгради тези спортни 
обекти, е невероятен 
успех. Реализирахме 
и една от мечтите на 
кърджалийци – нашият 
футболен отбор „Арда“ 
да е в елитната Висша 
лига на българското 
футболно първенство. 
Гордеем се с постигна-
тото!
В последните годи-

ни усилията на ръко-
водството на Община 
Кърджалии бяха насо-
чени към решаване на 
големите инфраструк-
турни проблеми. Вод-
ното огледало е част 
от тези проблеми, горд 
съм, че успяхме да го 
решим. Пречиствател-
ната станция с над 120 
километра подземна 
инфраструктура също 
беше такъв проблем – 
сега се радваме, че той 
същ вече е решен. Об-
лагородихме парковата 
инфраструктура – там, 
където имаше само 
развалини, сега вече 
се разхождат жители-
те на целия град. Пред 
приключване сме на 
осветлението на гра-
да, то ще е готово до 
месец, и направено по 
най-добрия и иновати-
вен начин.
С ръка на сърцето каз-

вам, че съм задължен 
на кърджалийци, за-
щото на нас ни остават 

около 2500 лампи, кои-
то ще бъдат монтирани 
до месец.
Ако досега ние сме 

правили инвестиции 
по-скоро към големи-
те и мащабни проекти, 
към подземната инфра-
структура, то сега през 
следващите четири го-
дни ще насочим поглед 
към човека, - към подо-
бряване на жизнената 
среда на гражданите, с 
много силен акцент към 
младите хора.
Ние сме задължени 

към младите хора, и 
ще създадем Център 
за работа с младите 
хора. Ако в момента 
имаме Обединен дет-
ски комплекс за по-
малките деца, в след-
ващите четири години 
акцентът ни ще бъде 
много активна работа 
с младежта между 15 
и 25-годишна възраст.
Преди повече от 6-7 

години внесох в Об-
щинския съвет програ-
ма за възстановяване 
на изгорелия Младеж-
ки дом. По различни 
причини, обаче, тя не 
беше приета от всички 
групи. В момента съм 
възложил проектира-
не на Младежкия дом 
като център за работа 
с младите, където ще 
имат чудесни инициа-
тиви и занимания.

Инж. Хасан Азис: Община Кърджали инвестира 14 
милиона лева за образователната инфраструктура

През последните че-
тири мандата винаги 
съм си поставял като 
цел приоритет да ми 
бъдат образованието 
и децата.
Сега вече виждам в 

това отношение една 
реализация и това при-
знание от министъра 
на образованието, че 
най-много инвестиции 
на ученик са направе-
ни в нашия град.
Когато започнахме 

ремонтите в учили-
щата, аз видях тази 
солидарност и съпри-
частност на всички ро-
дители за усилията на 
общината за инвести-
циите, които се правят.
При мен не дойде 

нито един родител, 
който по някакъв на-

чин да покаже нега-
тивно отношение за 
това, което се прави. 
Докато течаха ремон-
тите, децата трябваше 

да ходят в други учили-
ща, но нито един граж-
данин не се оплака 
от това. Въпреки това 
аз им дължа огромна 
благодарност, и виж-

дам, че хората високо 
оценяват това, което 
сме направили, както 
и какво ни е коствало 
това.

Не е вярно, че про-
ектите са даденост. 
Специално за ремон-
тите на училищата ние 
подготвяме проектите 
от близо три години. 

Гражданите не виж-
дат огромната работа 
и големия екип, който 
стои зад тези проекти. 
Имахме проекти за над 

30 млн.лв., но ни 
бяха предоста-
вени 21 млн. лв. 
Кърджалийци ка-
заха, че 14 млн. 
лв. от тях трябва 
да отидат за об-
разованието в 
града. Успешна-
та реализация 
на тези проекти 
значи, че Общи-
ната е работеща 
и постига успех 

след успех.
Въпросът за обра-

зованието и бизнеса, 
който често се зада-
ва, трябва да е насо-
чен към държавата. 

Кметът няма право-
мощия да се намесва 
и да прави промени в 
учебните програми на 
училищата или профе-
сионалните гимназии. 
Преди няколко години 
инициирах среща меж-
ду бизнеса и ректора 
на ТУ – Габрово, както 
и на ТУ – София. Това 
беше първата по рода 
си подобна среща. 
Като кмет на Община-
та предложих на биз-
неса двата технически 
университета да под-
пишат споразумение, 
с което да открият фи-
лиали в Кърджали, или 
да открият специални 
образователни курсо-
ве за кадри, които са 
нужни на бизнеса в 
града. Проведох и спе-
циална среща с минис-

търа на образование-
то, на която поставих 
въпроса професио-
налните гимназии да 
бъдат насочени като 
учебна програма към 
нуждите на Кърджа-
ли.
Поставил съм въ-

проса за дуалното 
обучение и пред пре-
зидента Румен Радев.
Разговарял съм и с 

няколко от големи-
те фирми да поискат 
промяна на програ-
мата в професио -
налните гимназии. 
Съвместно с колеги-
те-кметове от други-
те населени места 
наоколо също сме 
провеждали срещи в 
услуга на това граж-
даните по-лесно да 
намират работа, а 
фирмите - свои кадри.
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Radev ve Trump vize rejiminin 
kolaylaştırılması konusunu ele aldı

Birleşmiş Milletler Küre-
sel Sürdürülebilir Kalkın-
ma Hedefleri Zirvesi’ne 
katılmak için New York’ta 
bulunan Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev, ABD Baş-
kanı Donald Trump tara-
fından heyet başkanları 
onuruna verilen resepsi-
yona katıldı.

Resepsiyonda bir araya 
gelen Radev ve Trump, 
ABD tarafından Bulga-
r istan vatandaşlarına 
uygulanan vize rejiminin 
kolaylaştırılması konusu 
ele alındı. Cumhurbaş-
kanı Radev, Bulgaristan 
hükümetini bu konuda 
daha yoğun çalışmalar 
yürütmeye çağırdı.

Radev’in ifadesine göre 
yeni savaş uçakları alımı-
na ilişkin anlaşma, olası 
vizesiz seyahat hakkı ta-
nınmasına yardımcı ola-
cak güçlü bir teminattır.

Radev, Bulgar gazete-
cisine yaptığı açıklama-
da, ”Silahlı Kuvvetlerin 

ihtiyaçlarını karşılayacak 
anlaşmaya paralel olarak 
vizeler de kaldırılmalıdır. 
Bu konuda Başkan Trump 
ile konuştuk. Bulgaristan 
hükümetinden ve Bulgar 
diplomasisinden çok daha 
yoğun çalışmalar bekliyo-

rum” diye kaydetti.
Dışişleri Bakanı Ekate-

rina Zaharieva, ”Bu bir 
mevzuat meselesidir ve 
bir anlaşmaya bağlana-
maz. Size Romanya’nın 
da ABD’den 16 uçak satın 
aldığını ve hala Romanya 

vatandaşlarına vize uygu-
landığını hatırlatmak iste-
rim” diye konuştu.

Şu anda sadece 5 AB 
ülkesine vize rejimi uygu-
lanmaktadır. Bulgaristan, 
reddedilen başvuru sayı-
sının %3'ün altına düşme-

si haricinde tüm gereksi-
nimleri karşıladı.

Ekaterina Zaharieva, 
”Cumhurbaşkanı’nın söy-
lediği şeylerden sadece 
Bulgaristan vatandaşları-
na vize rejimi uygulama-
sının ABD ile Bulgaristan 
arasındaki iyi ilişkilere ya-
kışmadığına katılıyorum” 

diye ifade etti.
Gerek Trump ile gö-

r ü ş m e d e ,  g e r e k s e 
ABD Dışişler i Bakanı 
Mike Pompeo’nun ver-
diği yemekte ABD ve 
Bulgaristan’ın aynı yöne 
baktıklarını doğruladığı 
anlaşıldı.

           Kırcaali Haber

"Balkanlar'dan Müslüman Türk 
kimliğini silmek mümkün değildir"

1. sayfadan devam

başkanımız geçen hafta 
Amerika'daydı. Birleşmiş 
Milletler kürsüsünden Sa-
yın Cumhurbaşkanımız 
tüm dünya liderlerinin ol-
duğu o salonda, dünya-
daki haksızlıkları, adalet-
sizlikleri, hukuksuzlukları 
bir bir anlatarak yüksek 
sesle dile getirdi. Dünya-
da en temel hak olan din 
ve vicdan hürriyeti dahi 
kısıtlanmaya çalışılıyor, 
Myanmar'da Müslüman-
ların varlıkları dahi tanın-
mıyor." ifadelerini kullandı.

"Kocaeli'ye göç müze-
si kuracağız"

Kocaeli Valisi Hüseyin 
Aksoy da dünyanın hangi 
noktasında olursa olsun 
insanların, doğuştan vaz-
geçilmez birtakım temel 
hak ve özgürlüklere sahip 
olduğuna işaret ederek, 
bu temel hak ve özgürlük-
lerin kullanımı konusunda 
uluslararası evrensel ku-
ralların bulunduğunu kay-
detti.

Bu kuralların, dünyanın 
her tarafında eşit olarak 
kullanılmak durumunda 
olduğunu aktaran Vali 
Aksoy, "Daha önceki gö-
rev yerlerimden biri olan 
Samsun'da da mübade-

leyle gelen insanlarımız 
vardı. O dönem bize bir 
talep gelmişti ve bir göç 
müzesi yapma arzu -
suydu. Bir tarihi binayı 
restore ettirerek bir göç 
müzesi yaptık. Şu anda 
da faaliyetine devam edi-
yor. Burada da benzer bir 

talep var. İnşallah süreç 
içerisinde buradaki sivil 
toplum kuruluşlarımız-
la iş birliği içerisinde bu 
göç müzesini Kocaeli'de 
de hayata geçiririz. Bunu 
yapmak ve genç kuşakla-
rın, geçmişteki insanların 

yaşadıklarını iyi bilmesi 
ve anlamasını sağlamak 
durumundayız." diye ko-
nuştu.

"Anadolu Ajansı arşi-
vini bize açtı"

Bal-Türk Genel Başkan 
Yardımcısı ve proje koor-
dinatörü Doç. Dr. Ayhan 

Orhan, proje hakkında 
bilgi vererek, TRT'ye ve o 
yıllara ait fotoğraf arşivini 
derneğe açan Anadolu 
Ajansına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 
göçü anlatan belgesel 
izlendi ve 1989 Zorunlu 

Göçü'nde 18 aylık bebe-
ğini kaybeden Fatma Öz-
türk, yaşadıklarını anlattı.

Daha sonra protokol 
üyeleri, fotoğraf sergisini 
gezdi.

Programa, AK Parti Ko-
caeli Milletvekili İlyas Şe-
ker, Kocaeli Büyükşehir 

Belediye Başkan Vekili 
Yaşar Çakmak, İl Göç 
İdaresi Müdürü Mehmet 
Erkoç, Balkan Türkle-
ri Kültür ve Dayanışma 
Derneği Genel Başkanı 
Ruşen Özcan ile çok sa-
yıda davetli katıldı.

Başmüftü Dr. Hacı, üç 
günlük Rusya ziyareti 

gerçekleştirdi
Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mus-

tafa Hacı, 22-24 Eylül 2019 tarihlerinde Başmüf-
tülük Genel Sekreteri Celal Faik’in eşliğinde Rus-
ya Federasyonu'nu ziyaret etti. Başmüftü’nün üç 
günlük Moskova ziyareti, Şeyh Ravil Gainutdin'in 
başkanlık ettiği Rusya Müftüler Konseyi tarafın-
dan düzenlenen kutlama etkinlikleri dolayısıyla 
gerçekleşti.

Bulgaristan Başmüftüsü, Rusya'daki kutlamala-
ra Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Şeyh Ravil 
Gainutdin'in daveti üzerine katıldı. Kutlamalar, 
Moskova Ulu Camii’nin açılışının 115.yıldönümü, 
Rusya Müftüler Konseyi’nin kuruluşunun 25.yıldö-
nümü, Moskova İslam Enstitüsü’nün kuruluşunun 
20.yıldönümü ve Şeyh Ravil Gainutdin'in doğumu-

nun 60.yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirildi.
Rusya'nın başkentindeki kutlamalar, dünyada 

yaklaşık 50 ülkeden 500'den fazla üst düzey ko-
nuğu bir araya topladı. Onların arasında İslam ül-
kelerinden müftüler, entelektüeller ve politikacılar, 
Bahreyn, Umman, Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan, 
Kazakistan, Bulgaristan ve başka ülkelerde önde 
gelen üniversitelerin rektörleri ve İslami eğitim 
merkezlerinin temsilcileri vardı.

Yıldönümü kutlamaları kapsamında 23 Eylül 
Pazartesi günü Moskova Ulu Camii’nde Rusya 
Federasyonu Müslümanları Dini İdaresinin VII. 
Delegeler Kongresi düzenlendi.

Camide ilk defa dünyanın her yerinden gelen ko-
nukların katılımıyla bu kadar görkemli bir etkinlik 
yapıldı.

Moskova Ulu Camii ya da Moskova Merkez Ca-
mii, 1894-1904 yılları arasında inşa edildi ve 115.
yıllık tarihi boyunca ibadete açık kaldı, hatta iki 
Dünya Savaşı ve 1930’larda Rusya’da yaşanan İç 
Savaş sırasında da ibadete açıktı. Moskova Ulu 
Camii, 2015 yılında tamamen restore edildi.

Bugün sadece Moskova'da 2 milyondan fazla 
Müslüman yaşıyor. Moskova ve St. Petersburg 
çevresindeki bölgelerde yaşayan Müslümanların 
sayısı ise yaklaşık 1 milyondur.
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Balkanlar’dan genç mimarlar, Edremit 2.Uluslararası
 Mimarlık Öğrencileri Atölyesi’ne katıldı

Kırcaali Rotary Kulübü, 
Balkanlar’da barışa yöne-
lik işbirliğinin gelişmesine 
ilişkin öncelikleri dahilin-
de bir başka uluslara-
rası inisiyatife imza attı. 
Mimar Stanislav Lukov 
ve Uluslararası Rotary 
Bulgaristan 2482. Bölge 
Federasyonuna bağlı ku-
lüpler ile Uluslararası Ro-
tary Türkiye 2440. Bölge 
Federasyonuna bağlı ku-
lüpler arasındaki dostluk 
komisyonunun başkanı 
Cevdet Adem’in katılı-
mıyla Türkiye’nin Balıke-
sir ilinin Edremit ilçesinde 
Bulgaristan, Türkiye, Ku-
zey Makedonya, Kosova 
ve Arnavutluk'tan mimar-
lık öğrencilerini kapsayan 
bir proje uygulandı.

Projeye Yunanistan’dan 
katılması beklenen Ro-
taryenlerin katılımı son 
anda engellendi. Proje-
de Kırcaali Rotary Kulü-
bü üyeleri, İstanbul Şişli 
Rotary Kulübü ve Üsküp 
Taş Köprü Rotary Kulübü 

üyeleriyle ortaklık yaptı. 
Proje Balıkesir Üniversi-
tesi Mimarlık Fakültesi ile 
ortaklaşa gerçekleştirildi. 
İstanbul ve Edremit mer-
kezli birkaç büyük şirketin 
sponsorluk yaptığı proje, 
2. Uluslararası Mimarlık 
Öğrencileri Atölyesi adı 
altında gerçekleştirildi. 

Projenin amacı, genç-
lerin bir araya gelerek 
yeteneklerini kanıtlamak 
için belirli bir konuda ça-
lışmalarıydı.

Uluslararası Mimarlık 
Öğrencileri Atölyesinin 
birincisi de Balkan ül-
keler inden Rotaryen -
lerin girişimiyle Kuzey 

Makedonya’nın Debre 
kasabasında gerçekleş-
tirilmişti. Kırcaali Rotary 
Kulübü, 2. Uluslarara-
sı Mimarlık Öğrencileri 
Atölyesi organizasyonuna 
destek vermeye kulübün 
büyük dostu olan Şaban 
Rodoplu tarafından davet 
edildi.

2. Uluslararası Mimarlık 
Öğrencileri Atölyesi’ne 
üniversitelerde 4. ve 5.sı-
nıflarda okuyan mimarlık 
öğrencileri katıldı. Atölye-
ye Bulgaristan’ı temsilen 
üç öğrenci katıldı. Onların 
ikisi Sofya Mimarlık, İnşa-
at Mühendisliği ve Jeode-
zi Üniversitesinde okuyor, 
birisi ise Yeni Bulgaristan 
Üniversitesinde okuyor. 
Atölyede İngilizce konu-
şuldu.

Bir ay önce atölyeye 
katılan her bir öğrenci-
ye davet ve birkaç foto 
gönderildi. Ancak, atöl-

yenin teması genç yara-
tıcılara sürpriz yapmak 
için gizli tutuldu. Mimar-
lık öğrencileri toplam üç 
takım oluşturdu. İlkinde 
5 öğrenci, diğer ikisinde 
ise 4’er öğrenci yer aldı. 
Hepsi farklı ülkelerdendi. 
Nazik ev sahipleri onları 
Mimarlar Odası Edremit 
Temsilciliği’ne götürdü.

Öğrencilere atölye çalış-
maları için iki oda verildi. 
Mimarlık öğrencilerine 
Edremit şehrindeki eski 
büyük market binasının, 
nasıl gençlik merkezine 
dönüştürüleceğine dair fi-
kir vermeleri ödevi verildi. 
Onlara mimari projelerini 
hazırlamak ve savunmak 
için 5 gün verildi. Onların 
mentorları, İstanbul’dan 
m i mar  Se rda t  B i l l , 
Üsküp'ten mimar Bujar 
Mucha ve Kırcaali'den 
mimar Stanislav Lukov idi.

Genç mimarların proje-
lerini tanıttığı toplantıda 
çok sayıda aydının yanı 
sıra Edremit Belediye 
Başkan Yardımcısı da 
hazır bulundu. Üç takımın 
sunduğu projeler hakkın-
da güzel sözler söylendi. 
Atölyeye katılan mimarlık 
öğrencilerine katılım ser-
tifikası verildi. Rotary Ku-
lüpleri arasında bayrak 
değişimi yapıldı. Gençle-
re de kulüplerin bayrakları 
hediye edildi.

Mimar Stanislav Lukov, 
Kırcaali Rotary Kulübün-
de projenin tanıtım top-
lantısında, ”Sloganımız 
"Rotary Birleştiriyor!” idi. 
Bizler, Balkan ülkelerinin 
çoğunun temsilcilerini bir 
araya getirdik. En önemli 

şeyi başardık - mimarlar 
uluslararası projeler için 
bir araya geldi ve Rotary 
himayesinde profesyonel 
alanda performans sergi-
lediler” dedi.

Müh. Cevdet Adem, 
Mimar Stanislav Lukov 
da dahil olmak üzere 
Bulgaristanlı katılımcı-
ların katkılarını vurgula-
dı. Müh. Adem, Şaban 
Rodoplu’nun bir kez daha 
Balkan işbirliği lehine bir 
girişim başlattığını söyle-
di.

İkisi, mükemmel bir or-
ganizasyon olduğunu, 
gençlerin ilçenin turistik 
yerlerini gezip görme fır-
satı bulduklarını anlattılar. 
Mimarlık öğrencileri, arke-
olojik kazılar yapılan eski 
bir yapıyı, eski bir kona-
ğı ve başka tarihi yerleri 
gezdiler.

Mimar Stanislav Lukov 
ve Müh. Cevdet Adem, 
atölye sonrasında genç-
lerin Rotary Kulübüne üye 
olmak istediklerini belirt-
tiler. Bir sonraki atölyenin 
Kırcaali’de gerçekleşti-
rilmesine karar verildiği 
anlaşıldı.

Kırcaali Rotary Kulübü 
Başkanı Hristina Todoro-
va, proje tanıtım toplantı-
sında Rotaryen arkadaş-
ların gençlere yaratıcı bir 
başlangıç yapmalarına 
imkan sunmalarının çok 
önemli olduğunu kaydet-
ti. Todorova, ”On üç genç 
mimarın uluslararası pro-
jeye katılarak fikir alışve-
rişinde bulunma fırsatına 
sahip olması harika bir 
şey” diye vurguladı.

              Kırcaali Haber

Bakan Kirilov, AB ülkelerinin 
büyükelçileriyle bir araya geldi

Adalet Bakanı Danail 
Kirilov, Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerinin büyükelçile-
ri huzurunda Başsavcı, 
Yüksek İdare Mahkeme-
si ve Yargıtay Başkanları 
aleyhine etkili bir soruş-
turma mekanizmasının 
başlatılması amacıyla 
hazırlanan Ceza Muha-
kemesi Kanununda deği-
şiklik yapılmasına ilişkin 
kanun tasarısı hakkında 
görüş ve tavsiyelerde 
bulunmasını talep ettiği 
Avrupa Hukuk Yoluyla 
Demokrasi Komisyonu-
na (Venedik Komisyonu) 
göndereceği bir mektup 
imzaladı.

Bu, Adalet Bakanlığında 
düzenlenen çalışma top-
lantısı kapsamında oldu. 
Toplantıya Bulgaristan’da-
ki Avrupa Komisyonu De-
legasyonunun bir temsil-
cisi de katıldı. Çalışma 
toplantısında İşbirliği ve 
Değerlendirme Mekaniz-
ması (ISA) çerçevesinde 
Bulgaristan'ın kaydettiği 
ilerleme ve performans 
göstergeleri ele alındı.

Bakan Kirilov, son ay-
larda hükümetin yürüttü-
ğü çalışmalar hakkında 
diplomatlara bilgi verdi. 
Onların arasında haziran 
ayında hazırlanan Avru-
pa İnsan Hakları Mah-
kemesi davalarıyla ilgili 
tavsiye kararlarının uygu-

lanması amacıyla Ceza 
Muhakemesi Kanununda 
Başsavcı, Yüksek İdare 
Mahkemesi ve Yargıtay 
başkanlarının sorumlulu-

ğuna ilişkin kanun tasarısı 
da bulunuyor.

Bakan Kirilov, hükümetin 
aldığı bir kararla yolsuzluk 
ve organize suçlarla mü-
cadelede, yargı reformu 
ve hukukun üstünlüğü 
alanında ulusal post iz-
leme mekanizması oluş-
turulduğunu vurguladı. 
Bakan, izleme sonrası 
uygulaması planlanan 
Koordinasyon ve İşbirliği 
Konseyinde yürütme, yar-
gı ve yasama organlarının 
üst düzey temsilcilerinin 
yanı sıra sivil sektörün de 
temsilcilerinin yer alması-
nın güvence altına alındı-
ğını söyledi.

Hükümet tarafından 
onaylanan hakimler in 
otomatik olarak işten 
çıkarılmasına ilişkin hü-

kümlerin ve meslek ör-
gütlerine üyeliğini beyan 
etme zorunluluğunun kal-
dırılmasını öngören Yargı 
Kanununda değişiklik ya-

pılmasına ilişkin kanun ta-
sarısı da tartışılan konular 
arasındaydı.

Kirilov, ”Bulgaristan, AK, 
GRECO, Venedik Komis-
yonu ve Yapısal Reform 
Destek Servisi gibi huku-
kun üstünlüğü konusunda 
uzmanlığa sahip kurum-
larla yakın işbirliği ve ya-
pıcı diyalog içinde çalışı-
yor ve çalışmaya devam 
edecek” diye kaydetti.

Bakan, İşbirliği ve De-
ğerlendirme Mekanizma-
sı çerçevesinde tavsiye 
kararlarının uygulanması 
ve performans gösterge-
lerine ulaşılmasında aktif 
çalışma ve destek için AB 
ülkelerinin büyükelçilerine 
ve adalet alanında çalışan 
ekiplerine teşekkür etti.

               Kırcaali Haber

AB, göçmen akışı konusunda 
Bulgaristan’a yardım yapmaya hazır
Basın toplantısında bir 

gazetecinin sorusu üze-
rine Avrupa Birliği (AB) 
Komisyonu Sözcüsü 
Natasha Bertaud, ”Göç, 
İçişleri ve Vatandaşlıktan 
Sorumlu AB Komiseri 
Dimitris Avramopoulos, 
göçmen akışı konusun-
da Bulgaristan, Yuna-
nistan ve Türkiye 'deki 
yetkili makamlarla temas 
halinde bulunuyor” diye 
bildirdi.
Bertaud’un ifadelerine 

göre, Avrupa Komis-
yonu gerektiğinde Sof-
ya ve Atina’ya yardım 
etmeye hazır. Sözcü, 
Avramopoulos’un, Türki-
ye 'deki yetkili makamlar-
la göç anlaşmasına uyma 
konusunu ele aldığını 

kaydetti. Anlaşmaya göre 
Türkiye, AB'den göçmen-
ler için 6 milyar avro yar-
dım almaktadır.
AK Sözcüsü, “Yunanis-

tan ve Bulgaristan'a giriş 
yapmak isteyen mülteci 
sayısındaki artışı biliyo-
ruz. Türkiye ile yapılan 
anlaşma nedeniyle bu-
gün sayıları çok daha az-
dır” dedi.
Bertaud, ” Malta'da im-

zalanan göç anlaşma-
sı, yalnızca toplantıya 
katılan ülkeler arasında 
olup, bir ön anlaşmadır” 
diye izah etti. Sözcü, AB 
İçişleri Konseyi'nin ekim 
ayında yapacağı toplan-
tıda anlaşmanın diğer 
AB ülkelerini de kapsayıp 
kapsamayacağının tartı-

şılacağını söyledi.
Bertaud, AB’ye doğru 

olan göçe kalıcı çözüm-
ler bulmak için yakında 
Dublin Anlaşması’nda 
değişiklik yapılmasına 
yönelik müzakerelerin 
sürdürüleceği yönündeki 
beklentisini dile getirdi. 
Sözcü, Malta'da varılan 
anlaşmayı geçici bir baş-
langıç noktası olarak ni-
telendirdi.
Paris, Berlin, Roma 

ve Valletta, Malta ya da 
İtalya'ya gelen mültecile-
rin otomatik olarak dağı-
tılması konusunda anlaş-
ma sağlandı. Toplantıya 
Avrupa Komisyonu ve 
AB Konseyi Finlandiya 
Dönem Başkanlığı tem-
silcileri katıldı.
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НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

“Türkiye-Bulgaristan İlişkileri ve 
Türk Azınlık” kitabı yayınlandı

Bursa Uludağ Ünivers i -
tesi  Uluslararası İ l işk i ler 
Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi 
Kader Özlem tarafından yayın-
lanan Türkiye-Bulgaristan İlişki-
leri ve Türk Azınlık başlıklı kitap 
okurlarla buluştu.

Tarihsel süreç içerisinde Tür-
kiye ve Bulgaristan ilişkilerini 
ele alan çalışma, Bulgaristan 
Türklerinin bu ilişki ağındaki ye-
rini incelemektedir. Brubaker'ın 
Üçlü Bağ yaklaşımı çerçevesin-
de Türk azınlığın geçirdiği dö-

nüşüm sürecinin analiz edildiği 
kitap dört bölümden oluşuyor. 
İlk bölümde kuramsal ve kav-
ramsal bir bakış açısının sunul-
masının ardından ikinci ve üçün-
cü bölümlerde Bulgaristan'ın 
Prenslik haline geldiği 1878 
yılından itibaren ve özellikle ko-
münist dönemde maruz kaldığı 
asimilasyon politikaları ve göç 
olgusu irdelenmektedir. Kitabın 
ağırlık noktasını oluşturan dör-
düncü ve son bölümde ise Jiv-
kov sonrası dönemde iki aktör 

arasındaki ilişkiler ve Bulgaris-
tan Türklerinin değişim süreci 
analiz ediliyor.

Kitabın yazılma gerekçesini 
Türk yazın hayatında Bulga-
ristan konusunun yeterince 
incelenmemesi olarak belirten 
yazar, alana ilişkin mütevazı 
bir katkıda bulunduğunu be-
lirtti. Dr. Özlem, komşu bir ülke 
olarak Bulgaristan’ın sadece 
kriz olduğunda ele alınacak bir 
konu olmadığına dikkat çekerek 
buna karşın hem Bulgaristan’ın 

hem de Türk azınlık konusunun 
1989 Zorunlu Göçü’nden sonra 
hak ettiği ilgiyi çekemediğini dile 
getirdi.

Kader Özlem Kimdir?
Bulgaristan’ın Kırcaali şeh-

rinde dünyaya gelen yazar 
1989 Zorunlu Göçünde ai-
lesiyle birlikte Bursa’ya göç 
etti. Uludağ Üniversitesi’nde 
Uluslararası İlişkiler alanında 

lisans ve yüksek lisans eğitimi 
almış, doktorasını ise Trakya 
Üniversitesi’nde aynı bölüm-
de tamamlamıştır. Hâlihazırda 
Bursa Uludağ Üniversitesi’nde 
akademisyenlik yapan yazar, 
aynı zamanda Balkan Türkleri 
Göçmen ve Mülteci Dernekleri 
Federasyonu’nun (BGF) Genel 
Başkanıdır. İngilizce ve Bulgar-
ca bilen Kader Özlem evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Bulgaristan Türklerinin Kahramanlarının 
hayatı kitaplaştırıldı

İ zm i r  Ba l - G öç  2 2  Ey -
lül 2019 Pazar günü Göre-
ce Met ’s Cafe’de Hüsniye 
BERRAKSU'nun kaleme aldığı 
’’Bulgaristan Türklerinin Kahra-
manları’’ kitabının tanıtım etkin-

liğini düzenledi.
Hüsniye BERRAKSU'nun ka-

leme aldığı kitapta 1989 yılına 
kadar belli aralıklarla ve sistemli 
bir şekilde Bulgaristan komünist 
dikta rejiminin Türk ve Müslü-

manlara karşı yürütmüş olduğu 
asimilasyona, zorla isim değiş-
tirmeye karşı direniş gösteren 
asimilasyon şehitleri ve gazi-
lerinin hayatlarına dair detaylı 
bilgilere yer veriliyor.

Bal-Göç adına yapılan açıkla-
mada şöyle deniyor: “Derneğin 
ev sahipliğinde “Bulgaristan 
Türklerinin Kahramanları” kita-
bın tanıtım etkinliğinin düzenle-
mesinde en çok emeği geçen 
değerli ve anlamlı çalışması 
için Hüsniye BERRAKSU’ya, 
katılımları için ve her zaman 
kendileri ile gurur duyduğumuz 
Belene Gazilerimiz ve üyeleri-
mize teşekkür ederiz.

Asimilasyon direniş şehitleri-
mize ve gazilerimize şükranla-
rımızla.”
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