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Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Ali Erbaş, Kırcaali’yi Ziyaret Etti

Türkiye Diyanet İşleri Baş-
kanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin desteği 
ile Kırcaali’de inşa edilen Yeni 
Camii ve İslam Kültür Merkezi-

ni ziyaret etti. Prof. Erbaş, şeh-
rin Prileptsi (Salifler) semtinde 
bulunan camide düzenlenen 
resmi bir törenle Bulgaristan 
Başmüftüsü Dr. Mustafa Haci, 
Yüksek İslam Şura Başkanı 
Vedat Ahmet, Kırcaali Belediye 

Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis, 
Bölge Müftüsü Basri Eminefendi 
ve Filibe Başkonsolosu Korhan 
Küngerü tarafından karşılan-
dı. Karşılama töreninde T. C. 
Sofya Büyükelçiliği Müsteşarı 
Erman Topçu, Din Hizmetleri 

Müşaviri Mehmet Genç, Eğitim 
Müşaviri Şenol Genç, Kırcaali 
ili Momçilgrad (Mestanlı), Kru-
movgrad (Koşukavak), Kirkovo 
(Kızılağaç) belediye başkanları 

İlknur Kazim, Sebihan Mehmet 
ve Şinasi Süleyman, Cebel 
(Şeyhcuma), Ardino (Eğridere) 
ve Kırcaali Belediye Meclis baş-

Başkonsolos Korhan Küngerü’den 
Başkan Azis’e Nezaket Ziyareti

Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis, Türkiye 
Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ile ma-
kamında görüştü. Görüşme, Türk diplomatın göreve baş-
lamasından bu yana Kırcaali’ye gerçekleştirdiği ilk resmi 
ziyareti kapsamında oldu. Görüşmede Belediye Başkan 
Yardımcıları Tuncay Şükrü, Müh. Katya Mitovska, Belediye 
Genel Sekreteri Sebahtin Riza ve Kırcaali Belediye Meclis 

Başkan Yardımcısı Latif Rasim hazır bulundu.
Dr. Müh. Hasan Azis, konuğunu yabancıların şehre yap-

tıkları yatırımlar hakkında bilgilendirdi. Bunlar arasında 
Türk şirketlerinin yatırımları da bulunuyor. Belediye baş-
kanı, bölgenin ekonomik yapısını değiştiren ve Kırcaali'yi 
ülkedeki otomotiv yedek parça üretimi merkezlerinden biri 
haline getiren Teklas şirketinin yatırımını buna örnek gös-
terdi. İlçede uygulanan Avrupa Birliği (AB) destekli projeler-
den de bahseden Dr. Müh. Azis, Başkonsolosa belediyenin 
Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına ilişkin projesinin tek-
nik kısmı ile ilgili bilgi verdi.

Görüşme sırasında Kırcaali belediyesinin kardeş şehir 
protokolü imzaladığı Türk belediyeleri ile işbirliği ve ilişki-
lerinin yoğunlaştırılmasına, kültür, eğitim, turizm ve spor 
alanlarında ortak proje fırsatlarına değinildi.

Küngerü, gelecekte çeşitli alanlarda ortak girişimler kap-
samında belediye ile birlikte çalışmaya ve Kırcaali'ye yeni 
yatırımlar çekmek için Türk ve yerel işletmeler arasındaki 
temasları yoğunlaştırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Büyükelçi Sekizkök, Yeniden Başmüftü 
Seçilen Dr. Mustafa Hacı'yı Tebrik Etti
Türkiye Cumhuriyeti Sofya 

Büyükelçisi Aylin Sekizkök, 
Bulgaristan Müslümanlar Diya-
neti Başmüftülüğünü ziyaret etti. 
Diplomatın ziyaretinin nedeni, 
Başmüftü Dr. Mustafa Hacı'nın 
yeniden Başmüftü seçilmesinin 
yanı sıra Vedat Ahmet'in de ye-
niden Yüksek İslam Şurası Baş-
kanı seçilmesi oldu.

Büyükelçi Sekizkök, Milli Müs-
lümanlar Konferansı delege-
lerinin desteğini almalarından 
dolayı din adamlarını tebrik etti.

Başmüftülük yönetimi ile Türki-
ye Büyükelçiliği heyeti arasında-
ki görüşmede iki taraf, iki kurum 
arasında iyi komşuluk ve ortak 
köklere dayanan geleneksel 
olarak iyi ilişkiler ve iş birliğine 
vurgu yapıldı. Ortak faaliyetler 
neticesinde Ramazan ayında 

onlarca iftar yemeği düzenlen-
diği ve ihtiyaç sahibi 7 binden 
fazla aileye gıda yardımı yapıl-
dığını belirttiler.

Büyükelçi Sekizkök ve Baş-

müftü Dr. Hacı, Başmüftlük yö-
netiminin yeni döneminde de iki 
kurum arasındaki diyalog ve ba-
şarılı projelerin devam edeceği 
konusunda kararlıydılar. KH
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İlhan Küçük, Avrupa'nın Geleceği 
Konferansı Genel Kurul Üyeliğine seçildi

Avrupa Birliği (AB) Par-
lamentosu Milletvekili İl-
han Küçük, Avrupa'nın 
Geleceği Konferansı 
Genel Kurulunda Re-
new Europe (Avrupa’yı 
Yenile) Grubunu tem-
sil etmek üzere seçildi. 
Büyüklüğüne bağlı ola-
rak AP'deki her siyasi 
grup, kendisini genel 
kurulda temsil etmek 
üzere birkaç AP üyesi-
ni aday gösterme hak-
kına sahiptir. Bu, İlhan 
Küçük için büyük bir 
başarı olup, genel kurul 
oturumlarına katılacak 
108 temsilci arasında 
yer alıyor.
Toplantılar sırasındaki 

tartışmalar tematik ola-
rak vatandaşların katıl-
dığı panel toplantıların-
da yapılan öneriler ve 
çok dilli dijital platform-
dan toplanan bilgiler et-
rafında yapılandırılacak. 
Platform, Avrupa'nın 
Geleceği Konferansı ile 

ilgili tüm etkinliklerden 
bilgilerin toplanacağı, 
analiz edileceği ve ya-
yınlanacağı tek yerdir.
AP Yürütme Konseyi 

Eş Başkanı Guy Ver-
hofstadt şunları ifade 
etti: “Konferans bir din-
leme egzersizinden çok 

daha fazlası olacak. Va-
tandaşların ortak Avrupa 
geleceğimizi şekillendir-
meye gerçekten dahil 
olmalarının bir yolu ola-
cak. Temeller atıldı: AB 
düzeyinde daha önce 
hiç test edilmemiş dijital 
ve müzakereci demok-

rasi deneyleri. Onların 
endişelerinin ve önerile-
rinin daha sonra siyasi 
bir yanıt almasını sağla-
yacağız”.
Küçük, Bulgaristan'ın 

Avrupa'nın Geleceği 
Konferansı'na katılımı-
nı 11 Mayıs'ta çevrimiçi 

bir etkinlikle başlatan 
Bulgaristan’dan ilk AP 
üyesi. Politikacının ifa-
desine göre, Avrupa'nın 
Geleceği Konferansı 
önemli, çünkü değişim 
zamanlarında Avrupa-
lılara AB’yi geleceğe 
uyarlamak için beklen-
tilerini ifade etme fırsatı 
veriyor. Bu konferans 
tartışmalarına dünyanın 
her köşesinden farklı 
bakış açılarıyla katıla-
cak vatandaşlar baş-
kanlık edecek. Temsili 
demokrasi fikri değişti-
rilmeyecek, tam aksine 
güçlendirilecek.
Küçük tarafından dü-

zenlenen çevrimiçi kon-
feransa AP Yürütme 
Konseyi Eş Başkanı 
Guy Verhofstadt ve De-
mokrasi ve Demografi 
Komitesi Başkan Yar-
dımcısı Dubravka Shu-
ica katıldı.
AP Yürütme Kurulu 

yakında Konferansın ilk 
genel kurul oturumu için 
bir tarih belirleyecek. 
Vatandaşların katılımıy-
la düzenlenen paneller 
için hazırlıklar başladı 
ve katılımcı ve konferan-
sın çok dilli dijital plat-
formunun düzenlediği 
etkinlik sayısı artıyor.
          Kırcaali Haber

Bulgaristan Türklerinin Öncü 
İsimlerinden Osman Kılıç Vefat Etti

Osman Kılıç’ın vefatı, 
Bulgaristan’daki Türkler 
ve diğer Müslümanlar 
arasında üzüntü yarattı.

Bulgaristan Müslüman-
ları Diyaneti Başmüftülü-
ğü Yüksek İslam Şurası 
Başkanı Vedat Ahmed, 
AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, Kılıç’ın ülke-
deki totaliter rejime karşı 
verdiği mücadeleyi anlat-
tı.

Ahmed, “Osman Kılıç 
Hoca’mız, gençliğini ce-
zaevlerinde geçirmesi-
ne rağmen hiçbir zaman 
Bulgaristan’a, Bulgarlara 
kin ve düşmanlık besle-
medi.” dedi.

Kılıç’ı, ülkede 1944 yılın-
da darbeyle iktidara gelen 
“eski komünist rejiminin 
en büyük karşıtlarından 
biri olarak” nitelendiren 
Ahmet, “Kılıç, Bulgaristan 
Türk ve Müslümanlarının 
kimliğini korumasını sa-
vunan bir aydın olarak bü-
yük bir hayat mücadelesi 
vermişti.” diye konuştu.

Ahmed, Kılıç’ın asla ta-
viz vermediği düşüncele-
rinden ötürü eski rejimin 
Belene, Plevne, Şumnu 
ve Varna’daki toplama 
kampı ve cezaevlerinde 
yaşamının 17 yılını geçir-
diğini anlattı.

Şumnu’daki Nüvvab 
Medresesinin son vefat 
eden hocası

Bulgaristan’daki Müslü-
manların Osman Kılıç’ın 
emeğine, hayat mücade-

lesine büyük saygı duy-
duklarını aktaran Ahmed, 
Kılıç’ın ülkenin kuzeydo-
ğusundaki Şumnu’daki 
Nüvvab Medresesinin 
son vefat eden hocası 
olarak anıldığını kaydetti.

Yaptığı tüm görüşmeler-
de, Kılıç’ın verdiği yaşam 
mücadelesinden ilham 
aldığını anlatan Ahmed, 
şöyle devam etti:

“Hocamız Kılıç, yaşa-
dığı rejim baskısına rağ-
men hep, ‘Biz Bulgaristan 
Türkü olarak sadece kim-
liğimizi korumak istiyoruz’ 
diyordu. Kendisi söz-
de ‘Bulgaristan’da Türk 

ajanı’ olarak suçlanmış, 
çarptırıldığı idam cezası 
müebbet habise dönüştü-
rülmüş. Oysa iradesi hiç 
kırılmamış.”

Ahmed, Kılıç’ın vefa-

tı dolayısıyla, bugün ve 
yarın başta Şumnu’da ol-
mak üzere ülkenin birçok 
merkez camisinde sela 
okunacağını açıkladı.

Osman Kılıç kimdir?
Bulgaristan’ın Razgrad 

iline bağlı Kılıç köyünde 7 
Haziran 1920 yılında dün-
yaya gelen Osman Kılıç, 
Şumnu’da Nüvvab Mek-
tebini bitirip 1944 yılında 
öğretmen oldu. Bulgaris-
tan Müslümanları Yüksek 
Eğitim Şurası üyeliğine 
seçilen Kılıç, 1948 yılın-
da casuslukla suçlanarak 
idama mahkum edildi.

Türkiye’nin girişimleri 

sonucu idam kararı mü-
ebbet hapse çevrildi. Kı-
lıç, 1963 yılında iki ülke 
arasında yapılan anlaş-
ma gereği takas yoluyla 
Türkiye’ye geldi.

Kılıç, Türkiye’de 
Dışişleri Bakanlığı-
nın Bulgar masasın-
da çalıştı, TRT Ya-
bancı Dillerde Yayın 
Servisinde Bulgarca 
mütercim-spikerlik 
ve Kara Kuvvetleri 
Dil Okulunda Bul-
garca öğretmenliği 
yaptı.

Daha sonra Dışiş-
leri Bakanlığı tara-
fından İdari Ataşe 

olarak Türkiye’nin Belg-
rad Büyükelçiliğine ata-
nan Kılıç, Belgrad’da se-
kiz yıl Konsolosluk Amiri 
olarak görev yaptı, 1984 
yılında emekli oldu.

Kılıç, hatıralarını topla-
dığı Kader Kurbanı adlı 
kitabıyla 1995’te Türkiye 
Yazarlar Birliğinin Hatıra 
Ödülünü aldı. Kitabı, 2019 
yılında Bulgarcaya çevri-
lerek yayımlandı.

Osman Kılıç’ın eşi Nezi-
he Kılıç, ülkenin ilk Baş-
müftüsü Mehmet Muhid-
din Efendi’nin torunu ola-
rak anılıyor. AA

Başkan Şaban, Golobrad 
yakınlarında yeni keşfedilen 
kaya nişlerinde inceleme yaptı

Ardino (Eğridere) ilçesinin Golobrad (Köseha-
sanlar) köyünün topraklarında trapez biçiminde 
nişlerin oyulduğu masif kaya kütlesi bulundu. Ardi-
no Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban ve yardım-
cısı Necmi Mümünhocov, Karımcalar Mahallesi’ne 
1 km uzaklıkta bulunan yeni keşfedilen yeri bizzat 
ziyaret ettiler. Belediye yöneticilerine ziyareti sıra-
sında Golobrad köyü Muhtar Vekili Şenol Bayram 
eşlik etti.

Bir çam ormanı içinde çok engebeli arazide bir 
kayaya çok iyi korunmuş trapez biçiminde 4 niş 
oyulmuştur. Burada benzersiz olan şey, bölgedeki 

diğer kaya nişlerinden farklı olarak bunların daha 
büyük olmalarıdır. Nişlerin yüksekliği bir metre ve 
genişliği 65-70 cm arasındadır.

Kaya nişlerinin yönü, Kartal Kayaları Trak Tapı-
nağı ve Dıjdovnitsa (Yağmurlar) köyü yakınların-
daki kayalara oyulmuş nişlerinki ile aynıdır.

Belediye Başkanı Müh. Şaban, Golobrad yakın-
larındaki yeni keşfedilen kaya nişlerinin belirlen-
mesi ve yetkili makamlara bildirilmesi için hare-
kete geçileceğini kaydetti. Daha sonra ziyaretçi 
ve turistlerin ilginç tarihi yere erişimi sağlanacak. 
Bu amaçla yönlendirme levhaları ve bilgilendirme 
panoları hazırlanacak. Golobrad köyü bölgesinde 
turizmin canlanması bekleniyor.

Bu yerin yakınında Arda Nehri'nin eşsiz ve güzel 
menderesleri ile Doyrantsi (Demiroğulları) köyü 
yakınlarında yer alan arkeolojik taşınmaz kültürel 
değer olan Geç Antik ve Ortaçağ Kalesi bulun-
maktadır. KH
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Sekiz on yıldır inşaat-
larda çalışıyordu Hüsnü.  
Bir gün iş esnasında sağ 
ayağı kaydı, inşaat is-
kelesinden düştü,  sağ 
kolu ve sağ bacağında 
çatlaklar, kırılmalar oldu. 
Tedavisi aylarca sürdü.  
Dalları kırılmış bir ağaç 
gibi, yarınlardan bütün 
ümitleri kesilmiş, ailemi 
nasıl geçindiririm diye 
kara kara düşünüyordu. 
Her sabah yeni güneş 
doğar, güneşle beraber 
yeni kısmetler doğar, der-
ler ya, Hüsnü’nün kısmeti 
de bu günkü güneşle be-
raber doğuvermişti.  Pos-
tacının getirdiği mektubu 
açıp okuyunca Orman 
Muhafaza Memuru ol-
mak için verdiği dilekçesi 
onaylamış, Orman Daire-
sine çağırıldığını okuyun-
ca, hemen kapı komşusu 
Yusuf’lara giderek, onu 
arabasıyla Orman Dai-
resine kadar götürmesi-
ni rica etti.  Yusuf da hiç 
tereddüt etmeden araba-
sını çalıştırarak komşusu 
Hüsnü’yü Orman Müdür-
lüğüne götürdü. Hüsnü 
sevinç içinde yazı işleri 
bölümüne girdi.  Biraz 
sonra tayin belgesi elinde 
dışarıda bekleyen komşu-
su Yusuf’un yanına dön-
dü ve: “Yaşasın,  yıllarca 
arzu ettiğim emelime ka-
vuştum komşu... İşte bak, 
sen de gör, elimdeki or-
mancı tayin belgesi, artık 
ormancıyım,  ormancı.  İş 
kazası geçirdim patronum 
dahi geçmiş olsun bile 
demedi. Bugüne kadar 
dürüstçe çalıştım, etra-
fımdakilere saygıyla dav-
randım, hep kazıklandım, 
kimseye yaranamadım, 
bundan böyle artık bende 
kendi hayatımı yaşayaca-
ğım.  Herkes bana eyval-
lah edecek.  Babam olsa 
geçmez, kimseye acı-
mayacağım… “ Deyince 
komşusu Yusuf: “Hüsnü, 
bu bir vicdan meselesi.  
Mevlana ne demiş; “Her 
ne olursan ol, insafı, mer-
hameti asla bırakma…“  
bu deyimi unutmasan iyi 
olur komşu…”

Hüsnü Ormancı işine 
başlayalı aradan bir kaç 
ay geçti, yaşam hayatı 
tamamen değişti. Önce-
ki Hüsnü’den eser bile 
kalmamıştı. Her gün ak-
şamüstü sokaktan sar-
hoş halde sağa,  sola 
savrularak,  yüksek sesle 
türkü söyleyerek, nara-
lar atarak,  ikide bir de 
Zühtü türküsünü tekrar 
tekrar okuyarak zar,  zor 
evine toplanabiliyordu.  
Her hangi bir düğün veya 
müzikli eğlence olsa,  
klarnetçilerin yanına ge-
çerek klarnetçinin alnına 
para yapıştırıp sarhoş 
kafayla kulağını klarnete 
dayayarak tekrar tekrar 
Zühtü türküsünü kula-
ğına söyletiyordu.  Bu 
nedenle herkes ona ar-
tık Zühtü Ormancı diye 
hitap etmeye başlamıştı. 

Zühtü Ormancının on altı 
yaşında Şükriye, on beş 
yaşında Zekiye isminde 
iki kızı, yedi sekiz yaşla-
rında bir de oğlu vardı. 
Önce iki kız çocukların-
dan sonra çok arzu ettiği 
erkek evlada kavuştuğu 
için olmalı, oğlu Bilal’ı 
çok ama çok seviyordu.  
Onun sevgisi dünyalara  
bedeldi,  yerlere göklere 

sığdıramıyordu. Oğlu yedi  
sekiz yaşlarına girdiğin-
de çok zaman akşamları  
asmalık altında kurduğu  
içki masasında oğlunu  
da yanına oturtuyor,  me-
zeden  maada,   oğluna  
istemediği  halde zorla  
yudum, yudum   rakı veya  
bira  içiriyordu. Büyük bir 
marifetmiş gibi karısına 
dönerek:

 “Hanım, şu oğlumuzun 
adını neden Zühtü koy-
mamışız yahu.  Baksana 
benim oğlum büyüdü be, 
bak, bak annesi, artık yu-
dum,  yudum içki  içmeye 
bile başladı…”

 “Hüsnü,  kak kadar 
çocuğa rakı bira içirmek 
sevmek mi, bu yaptığın 
oğlunu sevmek değil,  
onu yok etmek, baba sev-
gisi bu değil, bir düşün,  
ona göre… Kızlarına ge-
lince bir kere olsun onla-
rın başlarını okşayıp da 
baba sevgisi gösterdiğin 
yok, oğluna gelince bü-
yük marifetmiş  gibi zorla 
alkol  içiriyorsun, sana  di-
yecek söz  bulamıyorum.  
İkaz etmedin deme, ileri  
de  göreceksin, bu  yap-
tıklarından  çok ama, çok  
pişman  olacaksın…“  

Yıllar sel suları gibi yu-
varlana, yuvarlana  akıp  
geçti, Zühtü  Ormancı’nın  
oğlu on  altı yaşlarına  
vardı. Liseye   başladı  
ama, okula  bir gün  gi-
derse,  üç  gün  gitmez  
olunca devamsızlıktan 
okuldan  atıldı. Annele-
rine bu  haberi  lise son  
sınıf da okuyan ablaları 
getirdi. Bilal akranları-
nı  küçük  görüyor, onun 

için kendinden beş altı  
yaş  büyüklerle düşüp 
kalkıyor,  içki içmeyi, 
hatta  esrar   kullanmayı 
bile  öğrenmişti.  Babası  
arabasını  evde  bıraktığı  
günlerde,  bira şişesi elin-
de  arabaya  atlayıp sağa, 
sola  koşturuyordu.   İçkili  
halde babasının  araba-

sı ile dolaşırken  sokak 
da  rastladığı kızlara  laf 
atmaktan da  geri kalmı-
yordu. Hatta  komşuları 
Yusuf’un  lisede ablaları 
ile beraber  okuyan  Zeh-
ra kızına  bile, sokakta  
rastladığı  yerde  sözlü 
tacizde bulunmaya  baş-
lamıştı. Zehra  olayı an-
nesine   anlatınca, bunu 
duyan baba Yusuf  aynı 
akşam  asmalık altında-
ki içki masasında oturan  
komsusu  Zühtü Ormancı, 
oğlu  Bilal  ve yan taraf 
da bir şeyler  yapan  eşi 
Sabriye’lerin yanlarına gi-
derek: 

 “Hüsnü,  komşu,  ben  
buraya  bak  neden  gel-
dim. Bilmem  haberin  var 
mı ?  Sen işe gidince  bu 
senin  oğlun Bilal,  araba-
nı alıp  rakı şişesi  elinde 
sokaklarda  dolaşıyor, 
büyük küçük demeden 
gözden kestirdiklerine  
sataşıyor,  küfrediyormuş.  
Hem   sokaklarda  kızla-
ra sözlü tacizlerde  bulu-
nuyormuş. Bütün  bunlar  
yetmezmiş  gibi  hem  
kapı komşusu, hem abla-
sı sayılan kızım Zehra’ya  
bile  birkaç  defadır  laf  
atıyormuş, kendinden 
büyüğüne üstelik  kapı  
komşusuna  bu yapılır 
mı? Bir daha  tekrarını  
duymamış  olayım.  Bizim 
tek  istediğimiz çocukla-
rımız büyüsün, onları  
eğitelim, aydın yarınları 
olsun,  diye arzu eder-
ken,  göz  göre  göre,  iki 
elimizle  onları bataklığa 
sürüklemiş  olmayalım.  
Evlatlarımıza doğru yolu 
gösterelim  onları asla  ih-

mal  etmeyelim…”
Deyince Sabriye hanım  

da ekledi:
 “Aman  Allahım, duy-

duklarım  doğru mu oğ-
lum. Ablan  yerine  olan 
komşu  kızına laf atılır 
mı ? Hüsnü, çocuklarına 
babalık yapamıyorsun, 
babalık yapacağın yer-

de, onları yok ediyorsun. 
Hele  bu çocuğu  seviyo-
rum derken onu  tama-
men  mahvettin,  gelece-
ğini  tamamen  yok ettin. 
Yarın  öbür  gün  başımı-
za neler  gelir  bilmem…”

 “Sabriye,  böyle  dedi-
kodulara  sakın  inanma. 
Benim  oğlum  akıllı bir  
evlat.  Okuluna  gidiyor, 
derslerine  çalışıyor,  ara 
sıra  arabamı alıp sürü-
yormuş,  olacak  o  ka-
dar. Yusuf’un  söyledik-
leri   dedikodu.  Bunlar 
tamamen komşuların  
çekememezlikten  uydur-
dukları  yalanlar…”                

 “Yalan ha, istersen kıy-
metli  oğlun Bilal’a da sor 
bakalım, ondan  sonra  da  
birde  kızlarına . Harçlık 
verirken   kızlarına  be-
şer  verirken,  Bilal’a  on  
verdin. Benim oğlum  içki 
bile içiyor, diye, büyük 
marifetmiş  gibi  birde 
gururlanıyordun  ya.. Al 
sana  akıllı  oğlunu.  Se-
nin  akıllı oğlun devam-
sızlıktan çoktan okuldan 
atılmış. İki akıllı işte  gö-
rün  marifetinizi… Bir 
kere olsun okula gidip 
öğretmenleriyle  görüşüp  
çocuklarınla  ilgilenmedin 
ki. Neymiş  komşuların  
çekememezliği  imiş…  
Allah  korusun, bu  şıma-
rıklığı ile bu çocuk  başı-
mıza daha  çok belalar 
getirmezse… Kimseye if-
tira  atmaya  kalkışma… ”

 “Hanım böyle  konuş-
ma.  İçinde  bulunduğum   
psikolojiyi  sen anlaya-
mıyorsun. Eh bende de 
biraz ihmal   var galiba 
ama,  oğlumuz  da hata-

sını  gördü ya. Benim  oğ-
lum bu seneyi  kaybettiy-
se kıyamet kopmadı  ya,  
gelecek  sene  devam  
edecek,   eminim  başa-
racak… “ 

Diyerek  oğlunun  başını 
okşarken  karısı Sabriye 
konuşmasına devamla  :

 “İkinizin de başı gök-
te, söz  dinlemiyorsunuz  
ki,  kadehler elde, dün-
ya  yansa,  umurunuzda 
değil.  Hadi Bilal daha 
çocuk acemi olduğu için 
yarınları düşünemeye bi-
lir, ya  sen Hüsnü!  Sen 
önceleri  böyle değildin.  
Ormancı  olunca düştün 
içkiye, ne yaptığının far-
kında bile  değilsin. Bak  
Hüsnü  her anne ve baba  
evladını sever,  seninki  
evlat sevgisi  değil, de-
medin  deme,  yarın öbür 
gün bu yaptıklarından  
çok pişman  olacaksın, 
ama zaman geri dönme-
yecek.  Dünyada  insa-
noğlunun  başına  gelen  
en büyük facialar, kazalar, 
engeller  hep  cahillikten 
zuhur eder…   İkinizde bu 
söylediklerimi sakın unut-
mayın…“ 

 Hüsnü karısına daha  
fazla  hiçbir cevap verme-
di  ama,  hala orada bu-
lunan komşusu Yusuf’a: 
“Yusuf, sen de hemen  
defol  git  buradan. Bir 
daha da bu avluya aile-
mizin huzurunu bozmaya 
gelirsen hiç acımam  çe-
kerim  tabancayı… “ 

 Deyince Yusuf  tek söz 
söylemeden  oradan ay-
rıldı.

 Aradan bir kaç ay geç-
mişti. Bir sabah işe  gi-
derken  Hüsnü  eşine:

 “Sabriye,  kızlarımız 
Şükriye ile Zekiye’yi  or-
talıkta  görmez oldum, 
nerede onlar?” 

 “Zaten senin  onları  
görmek   istediğin  yok  
ki, aradan bir aydan fazla 
zaman geçti, onların yok-
luğundan  hala haberin 
bile yok, babaya bak ba-
baya.  Şu bahçemizdeki  
çiçeklerin etrafına  neşe 
ve huzur saçtığı  gibi, 
onlar da evimize neşe 
saçarlarken,  sen  bunu  
hiç göremedin.  Senin 
için onlar zaten yoktu…   
Akşamları kör kütük sar-
hoşsun, sabahları da kal-
kıp işe.  Kızlarımızla za-
ten ilgilendiğin yok, senin 
için onların varlığı  bir şey 
ifade etmiyor ki. Ben on-
ları İzmir’deki teyzelerinin 
yanına gönderdim…”

 “Bir aydan fazla olduysa 
neden dönmediler?”   

 “Misafirliğe değil,  oku-
maya gittiler, okumaya.  
Biliyorsun ya,  onlar karı 
koca ikisi de lise öğret-
meni, “bizim kızımızla 
beraber biz onları da oku-
tacağız”  dediler. Ben de 
kızlarıma  “okumak istiyor 

musunuz ?” Diye sordum, 
“evet”,” evet”,  cevabı alın-
ca cahil kalmasınlar diye,  
analık görevimi yaptım,   
onları misafirliğe değil, 
okumaya gönderdim…”           

 Eylül ayının on biriydi,  
sokaklarda bir acı haber 
dolaştı. 

”Zühdü Ormancının oğlu 
Bilal, Dereköy başlarında 
arabasının direksiyon 
hâkimiyetin kaybederek 
kaza yapmış,  yüz metre-
lik derin uçuruma yuvar-
lanıp yanındaki arkadaşı 
ile beraber hayatlarını 
kaybetmişler… “ 

Avluda çiçeklerle ilgile-
nirken bu acı haberi an-
sızın duyan annesi Sabri-
ye, birden fenalaşıp yere 
yuvarlandı. Yanı başında 
bahçede bulunan kom-
şuları Yusuf, olayı görün-
ce hemen onun yanına 
koşup Sabriye’ye kalp 
masajı yaptı. Olay yerine 
gelen komşularına:

 “Acil hastaneye götürül-
mesi lazım. Siz, Sabriye 
ablayı bahçe kapısına ka-
dar çıkarın, ben arabamı 
alıp hemen geleceğim… “ 

Deyip koşarak çıktı. 
Sabriye arabaya bindiri-
lince Yusuf hemen has-
taneye doğru yollandı.  
Hastaneye varınca Sabri-
ye yoğun bakım ünitesine 
alındı. Yusuf  ve daha  bir-
kaç   komşuları  koridorda  
yoğun bölümün önünde  
bekliyorlardı.. Yarım saat 
kadar bir zaman anca 
geçmişti, gözyaşları için-
de Zühtü Ormancı da gel-
di. Kısık mırıltılı bir sesle 
selamlaştı, ona baş sağlı-
ğı dilenince Yusuf’a:

“Komşu komşunun kü-
lüne bile muhtaç olur, 
diye bir atasözümüz var 
ya, ne kadar doğru söy-
lenmiş.   Yusuf,  en zor 
zamanlarımızda sen hep 
yanımızda oldun, sağ ol 
komşucuğum… Ben seni 
gücendirdiğim oldu, ama 
sen insanlığını yapmak-
tan hiç geri kalmadın.  
Aaah,  ben ne yaptım be 
komşu,  geri dönülmez 
hatalar yaptım be kar-
deşim Yusuf.  Bütün bu 
başımıza gelenler hep 
benim yüzümden oldu.  
Eşim Sabriye’yi de kaybe-
dersem ben artık bittim, 
yaşayamam.  Ah  benim  
kalın kafalığım!... Sabri-
ye yüzlerce defa,  sende 
defalarca “  bu çocuğu 
böyle şımartma” diye söy-
lediniz… Kızlarımı onlara 
karşı ilgisizlikten, oğlumu 
da çok sevdiğim için kay-
bettim. .. “ 

Diye gözyaşları içinde 
yaptığı hataları yanlış-
lıklarını, pişmanlıklarını 
anlatırken ameliyathane 
kapısında bir doktor gö-
ründü ve:

“Hastanın yakını kim?  
Başınız sağ olsun. Eli-
mizden geleni yapma-
mıza rağmen,  maalesef 
kurtaramadık…“

        Hasan VARADLI  

Zühtü Ormancı
- ÖYKÜ -
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İlknur Kazim, Bornova ve Menderes 
Belediye Başkanlarının Konuğu Oldu
Momçilgrad (Mestan-

lı) Belediye Başkanı 
İlknur Kazim, Türkiye 
ziyareti kapsamında 
Momçilgrad’ın kardeş 
şehri olan İzmir Bor-
nova Belediye Başkanı 
Dr. Mustafa İduğ'u zi-
yaret etti. Kazim, mev-
kidaşını Mestanlı Da-
ima Kalbimde Dünya 
Mestanlılar Buluşması 
programına konuk ola-
rak davet etti. Geçen yıl 
koronavirüs (Covid-19) 
salgını nedeniyle çev-
rimiçi etkinliklerle ger-
çekleştirilen program, 
bu yıl 5-9 Temmuz 
2021 tarihleri arasında 
yüz yüze gerçekleştiri-
lecek. İki belediye baş-
kanının gerçekleştirdiği 
görüşmede Momçilg-
rad Belediye Başkan 

Yardımcısı ve Hak ve 
Özgürlükler Hareke-
ti (HÖH) Momçilgrad 
İlçe Başkanı Ayhan 
Osman, Belediye Mec-

lis Başkanı Ersin Ömer 
de hazır bulundu.
Heyet ayrıca İzmir 

Menderes Belediye 
Başkanı Mustafa Ka-

yalar ile son derece 
dostane havada geçen 
bir görüşme gerçekleş-
tirdi. 2019 yılında iki 
belediye meclislerinin 

kararları ile kardeş 
şehir protokolü imza-
lama konusunda an-
laşmıştı, ancak koro-
navirüs salgını, işbirli-
ği protokolünün imza-
lanmasını engelledi. 
Menderes ilçesinde 
Momçilgrad bölge-
sinden göçmen olan 
birkaç bin kişi ikamet 
etmekte olup Gümüş 

Mestanlı adında bir 
mahalle bile bulunu-
yor.
Görüşmede iki taraf, 

Momçilgrad ve Men-
deres arasında ge-
lecekteki işbirliğinin 
kamusal yaşamın tüm 
alanlarında olumlu bir 
etki yaratacağı konu-
sunda ortak görüş bil-
dirdiler. KH

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan 
Müslümanları Başmüftüsü Hacı İle Görüştü

Diyanet İşleri Başkanı 
Ali Erbaş, Bulgaristan'a 
yaptığı ziyaret kapsa-
mında Türklerin ve Müs-
lümanların yoğun olarak 
yaşadığı Kırcaali ve Filibe 
kentlerini ziyaret ettikten 
sonra başken Sofya’ya 
geçerek Bulgar istan 
Müslümanları Diyaneti 
Başmüftüsü Dr. Mustafa 
Aliş Hacı ile görüştü.

Erbaş, görüşmesinin ar-
dından ziyareti ile ilgili AA 
muhabirine yaptığı açıkla-
mada "Gönül coğrafyası 
olarak biz buraları kabul 
ediyoruz. Yani 500-600 
yıl birlikte yaşadığımız 
bu topraklarda yine gö-
nül birlikteliğimizi devam 
ettirmeye çalışıyoruz. İki 
ülke arasındaki iş birliği 
her alanda devam ediyor.” 
dedi.

Bulgaristan’da bulun-
maktan dolayı mutlu ve 
huzurlu olduğunu be-
lirten Erbaş, “Bizim bir-
birine en yakın iki ülke 
olarak gördüğümüz Tür-
kiye ve Bulgaristan’ın 
kardeşliği, birbirine kom-
şuluğu, yakınlığı en üst 
seviyede devam ediyor. 
Bugün Kırcaali, Filibe ve 
Sofya’da çeşitli ziyaretler-
de bulunduk. Kırcaali’de 
yeni bir cami yapıldı, o 
camide namaz kıldık. 
Müslümanları ziyaret et-
tik, Kırcaali’de yaşayan 
kardeşlerimizi ziyaret et-
tik. Sonra Filibe’ye geldik. 

Filibe’de iki güzel camimi-
zi ziyaret ettik. Birisinde 
ikindi namazı kıldık. Şu 
anda Sofya’dayız.” diye 
konuştu.

Haliyle Bulgaristan Müs-
lümanlarıyla Türkiye’deki 
Müslümanlar arasındaki 

iş birliğinin de çok normal 
bir şekilde devam ettiğini 
ve edeceğini ifade eden 
Erbaş, sözlerini şöyle sür-
dürdü:

“Hatta Bulgaristan’da 
hangi dinden olursa ol-
sun, yaşayan insanlarla 
her zaman iş birliği ya-
pıyoruz. Onlara karşı da 
çeşitli zamanlarda yap-
mış olduğumuz çalışma-
lar oluyor. Yani insanların 
ırkı, dini ne olursa olsun 
bir arada yaşama tecrü-
besini en güzel bir şekil-
de gerçekleştirmiş insan-
larız biz bin yılı aşkın bir 

zamandan beri. Bu birlik-
teliğimizi yine, bu birlikte 
yaşama tecrübesinden 
istifade ederek geleceğe 
taşıyacağız inşallah.”

-  Bulgar istan’daki 
Müslüman ibadet yer-
lerinin durumu

Bulgaristan’da camisi 
bol olan yerlerin var oldu-
ğunu, ama cami sıkıntısı 
çekilen yerlerin de oldu-
ğunu anımsatan Erbaş, 
şunları kaydetti:

"Özellikle Sofya bun-
lardan bir tanesi. Burada 
yüz bini aşkın Müslüman 
olmasına rağmen bir 
cami, dört küçük mescit 
olduğunu öğrendik. Ta-
bii insanlar ibadet etmek 
istiyorlar, ibadethanelere 
sahip çıkmak insan olarak 
bizim en önemli görevle-
rimizden birisidir. Burada 
el birliğiyle hangi dine 

inanıyorsa o dinin men-
suplarının mabetlerine, 
ibadethanelerine yardım-
cı olmakta mutlaka fayda 
vardır. Çünkü ibadetler 
insanı iyiye, doğruya, gü-
zele, kardeşliğe, birliğe, 
beraberliğe davet eden 

y e r l e r d i r . 
Önümüzde-
ki süreçlerde 
birlik, bera-
berlik içeri-
sinde bu ko-
nularda des-
tek olursak, 
y a r d ı m c ı 
olursak ben 
Bulgaristan 
a d ı n a  d a 
Türkiye adı-
na da güzel 
bir adım olur 
diye düşünü-
yorum.”
D i y a n e t 

İşleri Başkanı Erbaş, 
Bulgaristan Müslüman-
ları Diyaneti Başmüftüsü 
Hacı’nın onuruna verdiği 
akşam yemeğine katıldı.
Erbaş, beraberindeki 

heyeti ile birlikte yarın 
Kuzey Makedonya, ardın-
dan Kosova ve Karadağ’ı 
ziyaret edeceklerini akta-
rarak, "Oradaki başmüf-
tülükleri ve bazı camileri 
ziyaret ederek insanları-
mızla Müslüman kardeş-
lerimizle bir arada olmaya 
çalışacağız." diye konuş-
tu. AA

Vatandaşlar, Kırcaali ilinin diğer 
ilçelerindeki pasaport şubelerine 

de başvuru yapabilir
Kırcaali il Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi, 

11 Temmuz 2021'de yapılacak parlamento seçim-
leriyle bağlantılı olarak Bulgar kimlik belgelerinin 
yenilenmesi konusunda gerginlik yaşanmasına 
karşı önlemler aldığını bildirdi.

2021'de geçerliliği sona eren hala çok sayıda 
kimlik kartı olduğu göz önüne alındığında vatan-
daşlara kimlik belgelerinin yenilenmesine ilişkin 

başvuruları, geçerlilik süresinin sona ermesinden 
önce yapabilecekleri hatırlatıldı.

Vatandaşların yeni kimlik kartı ve/veya pasaport 
başvurularını daimi ikamet adreslerine göre Kırca-
ali il Emniyet Müdürlüğüne bağlı diğer ilçelerdeki 
pasaport şubelerine de yapabilecekleri ve yeni 
belgeleri aynı şubelerden alabilecekleri belirtildi.

Kurum, kuruluş ve muhtarlıklardan gelen talepler 
üzerine yerinde de kimlik belgelerinin yenilenme-
sine ilişkin başvuruların kabul edileceği bildirildi.

Pandemi nedeniyle acil durum uygulanması ne-
deniyle kimlik kartlarının ve pasaportların geçerli-
liğinin uzatılması, sadece 13 Mart 2020 - 31 Ocak 
2021 döneminde geçerlilik süresi dolan belgeler 
için geçerli. Kimlik kartları ve pasaportların geçer-
lilik süresinin 6 ay uzatılması Bulgaristan’da ge-
çerli olup yurt dışında karşılıklılık şartıyla geçerli.

Geçerli bir elektronik imzaya sahip olanlar, kim-
lik kartlarını ve/veya pasaportlarını elektronik ida-
ri hizmetler aracılığıyla değiştirebilirler ve https 
//e-uslugi.mvr.bg adresinden çevrimiçi olarak bel-
ge gönderebilirler ve elektronik hizmet koşulları 
hakkında ayrıntılı bilgi alabilirler.

Bir kimlik kartının yenilenmesi için başvuruda 
bulunmak için son tarih, geçerlilik süresinin sona 
ermesinden sonra 30 gündür. Belirlenen süre için-
de kimlik kartı çıkarma veya süresi dolmuş olanları 
yenilemek için başvurulmazsa, 20 leva ile 150 leva 
arasında para cezası uygulanır.

Gerekli olduğunda Kırcaali ilindeki pasaport şu-
belerin mesai saatlerinin uzatılacağı bildirildi.
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Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Ali Erbaş, Kırcaali’yi Ziyaret Etti
kanları Seyfi Mehmedali, 
Sezgin Bayram, Hüseyin 
Ahmet, Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi (HÖH) Kırca-
ali İl Başkanı Resmi Murat 
vb. belediye, HÖH, STK 
temsilcileri, din görevlileri 
ve vatandaşlar da hazır 
bulundu.

Prof. Erbaş, Kırcaali’yi 
beraberinde Diyanet İşle-
ri Başkan Yardımcısı Os-
man Tıraşçı, Mushafları 
İnceleme ve Kıraat Kurulu 
Başkanı Hafız Osman Şa-
hin vb. kurum yetkililerle 
birlikte ziyaret etti.

Yapılan caminin hayırlı, 
uğurlu olmasını dileyen 
Diyanet İşleri Başkanı, 
şunları ifade etti: “Uma-
rım bu cami uzun yıllar 
Müslümanların ibadet 
hayatına hizmet eder, din 
eğitimine hizmet eder. 
Yani camilerimizi daha 
fonksiyonel hale getire-
bilmek için mümkün ol-
duğunca çocuklarımızın, 
gençlerimizin camilerde 
eğitim alması gerçekten 
çok önemli. Din-i mübin-i 
İslam’ı öğrenmek, Rab-
bimizi, Peygamberimizi, 
Kur’an-ı Kerim’i öğren-
mek için en uygun yerler 
camilerimizdir. İnşallah, 
Mesçid-i Nebevi’nin o 
Peygamber Efendimiz 
dönemindeki fonksiyonu-
nu bugünkü camilerimiz 
de üstlenir ve insanımı-
zın, milletimizin her türlü 

manevi gelişimi için kat-
kı sağlamasını umarız. 
Onun için dua ediyoruz. 
Allah, bu caminin yapı-
mında emeği geçen her-
kesten razı olsun, plan-
lanmasından tamamlan-
masına kadar katkısı 
olan herkesten razı olsun. 
Cennette Allahu Teala 
karşılığını verir, buyuru-
yor Peygamber Efendi-
miz SAV, yani “Dünyada 
bir mesçit yaptıranın bir 
benzerini Allahu Teala 

cennette bir makam ola-
rak ona nasip eder” buyu-
ruyor. O makamı katkısı 
olan herkese nasip eyle-

sin, inşallah. Allah hayır-
lara vesile eylesin!”

P r o f .  E r b a ş ,  “ B u 
Kırcaali’ye ikinci gelişim. 
Kırcaali’nin çok güzel 
bir şehir olduğunu gör-
müş olmaktan çok mem-
nun oldum. Hakikaten 
Bulgaristan’da çok güzel 
bir şehir. İnsanların yaşa-
yabileceği en güzel şehir-
lerden bir tanesi olduğunu 
söyleyebilirim” diye ifade 
etti.

Belediye Başkanı Dr. 
Müh. Azis, Prof. Erbaş’a, 
Diyanet İşleri Başkanlı-
ğına, caminin yapımında 
emeği geçen ve destek 

veren herkese şahsı, 
Kırcaali ve tüm Bulgaris-
tan Müslümanları adına 
teşekkür etti. Caminin, 
Kırcaali halkının talebi 
üzerine ve destekleriyle 
yapıldığını belirten Beledi-
ye Başkanı, 2005 yılında 
Kırcaali Belediye Meclisi 
kararıyla caminin arsa-
sının Başmüftülüğe dev-
redildiğini aktardı. Cami 
projesinin Kırcaali Bölge 
Müftülüğü, Başmüftülük 
ve Türkiye Diyanet İşleri 

Başkanlığı ile koordine 
edilerek hazırlandığını 
belirten Dr. Müh. Azis, 
bu kurumların önceki 

ve şimdiki yetkililerine 
ayrı ayrı teşekkür etti. 
Bulgaristan’da 150-200 
yıldan beri ilk kez bir il 
merkezi olarak Kırcaali’de 
yeni cami inşa edildiğine 
dikkat çeken Belediye 
Başkanı, bu yüzden yeni 
cami yapımını tarihi bir 
olay olarak nitelendirdi. 
Aynı zamanda Diyanet 
İşleri Başkanlığına göre, 
Kırcaali Yeni Camii kül-
liyesinin Balkanlar’da en 
büyük cami külliyesi olup 
Kırcaali'ye yakışacak ni-
telikte bir cami olduğunu 
ifade eden Dr. Müh. Azis, 
“O yüzden biz mutluyuz. 

Tekrar tekrar teşekkür 
ederiz” dedi. Cami mima-
rının Ankara’dan Mustafa 
Şahin olduğunu açıklayan 
Belediye Başkanı, 2008 
yılında o dönem Başba-
kan olan Türkiye Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a Kırcaali ziyareti 
sırasında Başmüftü ile 
birlikte cami projesini gös-
terdiklerini, bu yıl içinde 
yapılacak açılış törenine 
de kendilerini bekledikle-
rini ifade etti. Erdoğan’ın 

proje hakkında görüşü-
nün alındığını aktaran 
Dr. Müh. Azis, bundan 
dolayı mutlu olduklarını 

ifade ederek, kendilerine 
ve projeyi üstlenen Bursa 
Büyükşehir Belediyesine 
de şükranlarını sundu.

Müftülük makamını ya-
kın bir tarihte buraya taşı-
yacaklarını aktaran Bölge 
Müftüsü Basri Eminefen-
di, “Caminin üstü ne ka-
dar büyükse altı da bir o 
kadar büyük. Altında oto-
parkımız, konferans salo-
numuz, yemekhanemiz, 
lojmanlarımız var. Yine 
burada Kur’an kursları-
mız, bayanlara özel soh-
betlerimiz olacak, yani 
burası Kırcaali’nin mer-
kezi konumunda olacak, 
şehrimizin kalbi burada 
atacak. İnşallah, cümle-
mize hayırlı olsun!” diye 
ifade etti.

Başmüf tü ve Bölge 
Müftümüz, yeni camiye 
Türkiye’den bir imam-ha-
tip görevlendirilmesini ta-
lep ettiler.

Daha sonra Kırcaali ili-
nin diğer ilçelerinin be-
lediye başkanları da böl-
gelerinde bulunan cami 
ve mescitlerin her türlü 
ihtiyaçlarını Diyanet İşleri 
Başkanına arz ettiler.

Törenin sonunda Prof. 
Dr. Erbaş, Başmüftü, Böl-
ge Müftüsü ve Kırcaali 
Belediye Başkanı arasın-
da karşılıklı hediye değişi-
mi yapıldı.

“Birliğimizi inşallah 
kıyamete kadar devam 
ettirmenin temellerini 
atmaya çalışıyoruz”

Türkiye Diyanet İşleri 
Başkanı Ali Erbaş Yeni 
Cami ziyaretinden sonra 
Kırcaali Merkez Camii’ne 
geçti. Burada öğlen na-
mazını kıldıran Başkan 
Erbaş, namazdan sonra 
Kırcaalililere hitap etti.

B a ş k a n  E r b a ş , 
Türkiye’den selam ge-
tirdiklerini ifade ederek, 

“Kardeşlerinizin sizlere 
selamı var. Birliğimiz, be-
raberliğimiz o kadar güçlü 
ki birbirimizden hiçbir far-
kımız yok, gönüllerimiz 
bir. Gönül birliği o kadar 
önemli ki. Bu birliğimizi 
inşallah kıyamete kadar 
devam ettirmenin temel-
lerini atmaya çalışıyoruz. 
Bu temeller sevgi ve say-
gı ile oluşur. Birbirimizi 
en güzel günlerimizde 
anmakla oluşur. Acıları-
mızı, sevinçlerimizi pay-
laşmakla oluşur. İnşallah 
kıyamete kadar bu birlik, 
bu beraberlik hep devam 
edecektir. Rabb'imizin iz-
niyle Efendimiz aleyhissa-
latu vesselam'ın sevgisini 
hem kendi gönüllerimizde 
hem de gençlerimizin, ço-
cuklarımızın gönüllerinde 
yeşerterek bunu devam 
ettireceğiz.” diye konuştu.

Çocukların ve gençlerin 
din eğitimlerinin önem-
li olduğunun altını çizen 
Başkan Erbaş, konuşma-
sında şöyle devam etti:

“Gençlerimize, çocuk-
larımıza doğru dini bilgi-
yi ulaştırma noktasında 
elimizden gelen gayreti 
gösterelim. Bu noktada 
Birbirimize destek olalım, 
birbirimize yardımcı ola-
lım. Peygamber Efendimi-

zin şu hadis-i şerifi bizim 
bunu yapmamızı zorunlu 
kılıyor. Buyuruyor ki, Mü-
minler bir vücut gibidir. 
O vücudun bir azasında, 
organında bir rahatsızlık 
olduğunda bütün vücut 
nasıl rahatsız oluyorsa 
dünyanın neresinde olur-
sa olsun Bir Müslümanın 
başına gelen bir musibet, 
her yerdeki Müslüman’ı 
ilgilendirmeli, rahatsız 
etmeli. Sevinciyle sevin-
meli, sıkıntısıyla sıkıntı 
yaşamalı. İşte böyle bir 
Müslümanlığı Allah Re-
sulü Efendimiz tavsiye 
buyuruyor. İnşallah bu an-
layışta Müslüman olmayı, 
Müminlerin birbirini sev-
mesi, birbirini her zaman 
düşünmesi noktasındaki 
bir Müslümanlık anlayışı-
nı çocuklarımıza, gençle-
rimize de intikal ettirelim. 
Bu onlara bırakacağımız 
en büyük miras olacaktır. 
Çocuklarımıza bırakaca-
ğımız en büyük miras, 
İslami bir anlayıştır. İslam 
nimetini onların kalplerine 
yerleştirmektir.”

Başkan Erbaş, konuş-
masının ardından caminin 
avlusunda bulunan Gazi 
Kırca Ali’nin türbesini zi-
yaret ederek dua etti. AA

1. sayfadan devam

Bulgaristan’da demografik çöküş 
endişe verici boyutlarda

Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAN)’nden Doç. 
Nadejda İlieva, BNR “Horizont” Programı’na verdi-
ği söyleşide “Kuzeybatı Bulgaristan, Stranca-Sa-
kar balkanlarının güneydoğu bölgesi, Kraişte ve 
Orta Koca Balkan (Stara Planina)’ın batı bölgeleri 
“demografik çöle” dönüşüyor” dedi.

“Bulgaristan’da bölgesel demografik dengesiz-
lik” araştırması, 2040 yılına kadar Bulgaristan nü-

fusunun 5-5, 2 milyon kişiye düşeceği tahminini 
gösteriyor.

Yerleşim yerlerinin dörtte biri ıssızlaşacak. Köy-
lerin yüzde 37’sinde 20’ kişiye kadar nüfus yaşa-
yacak. Bulgaristan topraklarının yüzde 69’u “de-
mografik çöl” kategorisinde yer alacak.

En fazla nüfus yoğunluğunun olacağı yerleşim 
yerleri Sofya, Plovdiv-Pazarcik aglomerasyonu, 
Burgas ve Varna şehirleri olacak.

Doç. Nadejda İlieva, “Önümüzdeki yıllarda mü-
cadele nüfus mücadelesi olacak. nüfus çekebilen 
şehirler ayakta kalabilecek” diye belirtti.
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Sınır kontrol noktalarında on milyonlarca 
leva gelirin NAP’a bildirilmediği ortaya çıktı

M i l l i  G e l i r  A j ans ı 
NAP’tan yapılan açık-
lamaya göre, vergi ma-
kamlarının eş zamanlı 
olarak ülkenin çeşitli sınır 
noktalarında 07.06.2021 
tarihinde koordineli bir 
şekilde gerçekleştirdiği 
operasyon sırasında ver-
gi mevzuatının çok sayıda 
ihlali tespit edildi.

NAP İcra Müdürü Ru-
men Spetsov, Kapitan 
Andreevo sınır kontrol 
noktasında gazetecile-
re yaptığı açıklamada, 
“Tutarsızlıklar bulduk ve 
tekrar kontrol ettik. İşa-
retlenmiş, ancak NAP’a 
raporlanmamış makbuz-
lar tespit ettik. İşte bu 
yüzden bu tutarsızlığın 
neden kaynaklandığını 
öğrenmek için buradayız. 
Kapitan Andreevo kontrol 
noktasındaki yazar kasa-
ların yarısı NAP’a bağlı 
değil. Bu aynı zamanda 
Lesovo ve Malko Tırnovo 
sınır kontrol noktaları için 

de geçerli” dedi.
NAP’ın sistemine bağlı 

olmayan yazar kasalar, 
gereksinimleri karşılama-
yan ve zamanında değiş-
tirilmemiş eski model ya-
zar kasalardır.

Spetsov, “Mevcut düzen-

lemelere göre her yazar 
kasanın NAP’ın sistemine 
bağlı olması ve her satışın 
sistemimizde raporlanma-
sı gerekir. Yani her mak-
buz 5 dakika içinde NAP’a 
raporlanmalı” diye belirtti.

NAP Müdürünün ifade-

sine göre ciro olarak bil-
dirilmeyen on milyonlarca 
levaya ilişkin ihlaller söz 
konusu.

Spetsov, “Sınırdan gün-
de ortalama 1000 kam-
yon, o kadar da araba ve 
otobüs geçiş yaparsa, en 

az yarısı rapor edilmemiş-
tir. Arabalardan alınan üc-
retin miktarının yüzde 80'i 
devlete, yüzde 20'si ise 
cihazların bakımını yapan 
şirkete gidiyor. Yapılan 
sözleşmelere göre, siste-
min bakımını yapan şirket, 
kontrol noktasına hizmet 
vermek pahasına herhan-
gi bir ücret ödemez. Yazar 
kasalar NAP’a bağlı değil-
se, bu ücretin devlet büt-
çesine gittiği söylenemez” 
konuştu.

NAP Müdürü, “Şirket 
yetkilileri, hata için piş-
manlık duyduğunu ve du-
rum netleşene kadar tam 

yardıma hazır olduğunu 
ifade ettiler” dedi. Şirkete 
10 bin levadan fazla ceza 
kesilebileceğini belirten 
Spetsov, halihazırda sı-
nır kontrol noktalarındaki 
yazar kasaların bakımını 
yapan şirketin denetiminin 
sürdüğünü kaydetti.

NAP Müdürü, “Şirket, 
çalışmaların devam ede-
bilmesi ve araba akışının 
durmaması için kontrol 
noktalarına yeni yazar 
kasalar ve yeni bir bilgisa-
yar sistemi kurmayı taah-
hüt ediyor” diye sözlerine 
ekledi.

             Kırcaali Haber

Bulgaristan ekonomisi 2021'in ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü
U l u s a l  İ s t a t i s t i k 

Enstitüsü'nün (NSI) hızlı 
değerlendirme sonucu 
elde edilen verileri doğru-
layan ön verilerine göre, 
Bulgaristan ekonomisi 
2021'in ilk çeyreğinde 
2020'nin son çeyreğine 
kıyasla %2,5 büyüdü.

NSİ'nin mayıs ortasında 
hızlı değerlendirme sonu-
cu elde ettiği verileri doğ-
rulayan ön verilere göre, 
Bulgaristan ekonomisinin 
henüz koronavirüs pan-
demisinden etkilenmediği 
2020'nin ilk çeyreğine kı-
yasla gayri safi yurtiçi ha-
sıla (GSYİH) %1,8 küçül-
dü, ancak bu Ekim - Aralık 
2020 döneminde %3,8'lik 
bir düşüşün ardından kay-
dedildi.

Bu yılın ilk çeyreğinde 
Bulgaristan'ın gayri safi 
yurtiçi hasılası cari fiyat-
larla 27 054 milyar leva 
(veya 13 833 milyar avro) 
olarak hesaplandı, kişi 
başına 3912 leva (veya 2 

000 avro) düştü.
2021 yılının ilk üç ayında 

ülkenin ekonomik faaliyet 
kollarının yarattığı gayri 
safi katma değer (GSKD), 
cari fiyatlarla 23 128 mil-
yar leva oldu.

2021 yılının ilk çeyreğin-
de tarım sektörünün gayri 
safi katma değer içerisin-
deki göreli payı, bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre 
%2,2'lik payını korudu. 
Sanayi sektörü, ekono-
minin katma değerindeki 
nispi payını 0,6 puan azal-

tarak %26,5'e kadar dü-
şürdü, hizmetler alanında-
ki faaliyetlerle gerçekleşti-
rilen katma değerin göreli 
payı ise önceki yılın ilgili 
döneminde %70,7'den 
%71,3'e yükseldi.

2021 yılının ilk çeyreğine 
ilişkin ön verilere göre, ni-
hai tüketim bir önceki çey-
reğe göre %2,1 arttı, brüt 
sabit sermaye oluşumu 
ise %2,0 azaldı. Ancak 
2020 yılsonuna göre mal 
ve hizmet ihracatı %6,7, 
mal ve hizmet ithalatı ise 

%2,7 arttı.
Bu yılın ilk çeyreğinde 

2020'nin aynı çeyreğine 
göre brüt katma değer 
%1,7 azaldı. Brüt katma 
değerin dinamikleri şu 
alanlarda düşüş kayde-
dilmesinden kaynaklandı: 
Kültür, spor ve eğlence; 
diğer faaliyetler - %7,3; 
ticaret, motorlu taşıtların 
ve motosikletlerin onarı-
mı; nakliye, depolama ve 
postane; oteller ve resto-
ranlar - % 5,8; madencilik 
ve işleme endüstrisinin 
yanı sıra elektrik ve ısı 
üretimi - % 6 ve inşaat - 
% 3,6 oranında azaldı.

Nihai kullanım bileşen-
leri açısından 2021'in ilk 
çeyreğinde önceki yıla 
göre GSYİH'deki reel 
düşüş, mal ve hizmet ih-
racatında %5,9 düşüşten 
kaynaklanırken önceki 
yılın aynı çeyreğine göre 
ithalat %1 arttı.

               Kırcaali Haber

Hayvan yetiştiricileri, her yıl binlerce 
ton yünü atmak zorunda kalıyor

Hayvan üreticileri dernekleri, ülkemizde her yıl bin-
lerce ton koyun yününün nehirlere ve derelere atıldığı 
veya yakıldığına dair uyardı.

Ulusal Sığır Yetiştiricileri Birliği İcra Müdürü Mihail 
Mihailov, “Ülkede kimse çiftçilerin mali kayıplara uğ-
ramasına neden olan ve çevre felaketi riski taşıyan bu 
soruna çözüm aramıyor. Doğrudan etkilenenler dışın-
da neredeyse hiç kimse sorunun boyutunun farkında 
değil” diye kaydetti.

Mihaylov, “Yünler satılamaz ve çiftçiler onlardan ek 
gelir elde edemez. 3-4 yıl öncesine kadar yünler 20-

30-50 stotinka 
ka r ş ı l ı ğ ında 
alınırdı. Son 
iki yılda yünler 
para ödenme-
den alınırdı. 
Şimdi k imse 
yünlere karşı 
ilgi göstermi-
yor” diye an-
lattı.

Dernek Baş-
kanı, “Yünler çiftçilerin elinde kalıyor, ahırlar dolup 
taşıyor, büyük miktarlarda birikiyor ve onları rahatsız 
ediyor. Çiftçi kendisi başının çaresine bakıyor, yünleri 
vadilere, çukurlara, nehirlere, herhangi bir yere atıyor, 
yeter ki çiftlikte olmasın. Yılda yaklaşık 3 bin ton yün-
den bahsediyoruz” dedi.

Çiftçilerin mali kaybı koyun kırkma maliyetinden de 
kaynaklanıyor.

Yıllar önce büyük miktarlarda yün satın alan sağlıklı 
işleyen bir tekstil endüstrisi olduğu için yünden kur-
tulmak için gayri meşru yollar aramaya gerek yoktu.

Mihaylov’un ifadesine göre, ancak sorun sadece 
tekstil endüstrinin durumundan kaynaklanmıyor.

Dernek Başkanı, “Bizim yetiştirdiğimiz koyunlardan 
kaliteli yün elde edilemez. 40-50 bin koyunun yünü 
kullanılabilir, kalan 1 milyon koyunun yününü kimse 
istemez. Bu yün işe yaramaz ve bir şekilde çıkarılması, 
atılması gerekiyor. Bütün Avrupa ülkelerinde de durum 
böyledir” dedi.

Gereksiz yünü, örneğin gübre gibi belli bir ürüne dö-
nüştürmenin bir yolu olduğu ortaya çıktı.

Mihaylov, “Komşularımız Rumenler, geçen yıl gübre 
üretimine başlayan bir fabrika açtı. Gübre çok güzel, 
çünkü toprakta 6 ay saklanıyor ve kuraklık olan böl-
gelerde kullanılması son derece faydalı” diye anlattı.

Gereksiz yün, yalıtım malzemeleri üretiminde ve pa-
ketlemede de kullanılabilir.

Avrupa Birliği mevzuatında koyun yünü atık olarak 
tanımlanır. Bu, bir noktada çiftçilerin yünü elden çıkar-
mak için ödeme yapmaya zorlanmayacağı endişelerini 
artırıyor.

Hayvan yetiştiricilerin ifadesine göre, devlet ve mes-
lek örgütleri sorunu çözmek için seçenekler aramalı 
- ya bilimsel enstitülerden birini yünün değerlendiril-
mesi için fikirler geliştirmek üzere görevlendirmeli ya 
da çiftçilere finansal destek için bir fırsat sağlanmalı.

AB, Pfizer aşısının 12- 15 yaş grubunda kullanımına onay verdi
Avrupa Birliği’nin (AB) 

Sağlıktan Sorumlu Komis-
yon Üyesi Stella Kiriaki-
des, basın mensuplarına 
yaptığı açıklamada Avru-
pa Komisyonu’nun (EK), 
12- 15 yaş arası çocuk-
lara Pfizer / BioNtech’in 
yeni t ip koronavirüse 
(Covid-19) karşı geliştirdi-
ği aşının uygulanmasına 
izin verdiğini bildirdi.

Geçen hafta Avrupa 
İlaç Ajansı (EMA), Pfizer 

/ BioNtech’in Covid-19 
aşısının bu yaş grubu 
için kullanımına yeşil ışık 
yaktı. Daha önce Pfizer / 

BioNtech aşısının Ame-
rika Birleşik Devletleri 
ve Kanada'da da 12 yaş 
üzeri için kullanımı onay-

lanmıştı.
Kiriakides, “AB ülkeleri 

artık aşı programlarını ço-
cukları ve gençleri kapsa-
yacak şekilde genişletme-
ye karar verebilir. Krizi bi-
tirmek için uygulanan her 
doz önemli” diye kaydetti.

Bu arada Romanya ve 
İtalya'nın ergenlere aşı 
uygulaması başlatacak 
AB sınırları içindeki ilk 
ülkeler olacağı netlik ka-
zandı.

              Kırcaali Haber
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Cumhurbaşkanı Radev: Japonya, Güney Kore, İngiltere 
ve Katar ülkemize yatırım yapmakla ilgileniyor

Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev, 08.06.2021 yılın-
da gerçekleştirilen Üç 
Deniz Girişimi - Birlik, 
Yenilikler, Bağlantı Kon-
feransı açılışında yaptığı 
konuşmada, “Bölgedeki 
ülkeler, bizim çok ben-
zer tarihsel, sosyal ve 
ekonomik gidişata sa-
hip 12 ülke olduğumuza 
karar verme bilgeliğine 
sahip olduğunu gösterdi. 
Güçlerimizi birleştirirsek 
gelişimimizde çok daha 
büyük başarı elde ederiz” 
diye kaydetti.
Foruma ulaşım sektö-

ründen uzmanlar katıldı.
Radev, “Üç Deniz Gi-

rişimi, ulaşım, enerji ve 
dijitalleşme alanında çok 
daha iyi bağlanabilir-
lik yoluyla daha yüksek 
oranda ekonomik büyü-
me ve bölgesel işbirliği 
için etkili bir araç. Siyasi 
konuşma yetmez, somut 
pratik eylemlere ihtiyacı-
mız var, bu yüzden ya-

tırım fonu ortaya çıktı” 
dedi.
Cumhurbaşkanın ifa-

desine göre, Japonya, 
Güney Kore, İngiltere ve 
Katar Bulgaristan’a yatı-
rım yapmakla ilgileniyor.
Radev, “Bulgaristan, 

girişimin coğrafi kapsa-

mının ve zaman ufkunun 
ötesine baktı, gelecek 
perspektifinden bakıyo-
ruz – ülkeler arası bağ-
lantıda çözümler bulma-
ya yönelik akıllı bir yakla-
şım söz konusu. Sofya'da 
yapılacak zirve toplantı-
sında ülkelerin eğitim, 

yenilikçi, araştırma kuru-
luşları ağının kurulması 
konusunda bir anlaşma 
imzalanması bekleniyor” 
diye sözlerine ekledi.
Konferansın katılımcıla-

rı, Üç Deniz Girişimi'nin 
sağladığı ekonomik fır-
satları ve Bulgaristan'ın 

girişimin gelişimine kat-
kısını tartıştı.
Tartışma toplantısının 

ana başlıkları arasında 
yatırım ortamını ve iş 
ortamını iyileştirme fır-
satları vardı. Forumda 
Bölgesel Kalkınma ve 
Bayındırlık Bakanı Vio-
leta Komitova ve Ulaşım, 
Bilgi Teknolojileri ve Ha-

berleşme Baknı Georgi 
Todorov da yer aldı.
Üç Deniz Girişimi Baltık 

Denizi, Adriyatik Denizi 
ve Karadeniz arasında 
konumlanan 12 ülkeyi 
kapsıyor. Bu yıl Bulga-
ristan, Üç Deniz Girişimi 
Dönem Başkanlığını ya-
pıyor.
            Kırcaali Haber

AB, yeni seyahat 
kuralları önerdi
AB, koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonunun yayılma-

sı riskini belirlerken dikkate alınması gereken Covid-19 
vaka sayısını artırdı. Bu sayılar, üye devletlerin bir ül-
keden diğerine seyahat etme kurallarını belirlerken 
dayandıkları AB'nin renkli risk haritasında kullanılacak.

Bölgeler dört olmaya devam edecek, en güvenli ola-
nı yeşil renkteki bölgedir. Yeşil bölge, 100 000 kişilik 
nüfus başına 50'den az yeni koronavirüs enfeksiyonu 
vakası olan ve pozitif test oranı %1'in altında olan ve 
ayrıca enfekte olanların 100 000'de 75'ten az ve pozitif 
test oranı 14 gün boyunca %4'ün altında olan bölge-
leri içeriyor. Bu bölgelere ve bu bölgelerden yapılan 
seyahatler aşılanmış ve hastalığı geçirmiş olan kişiler 
ve negatif Covid-19 test sonucu belgesi sahipleri için 
kısıtlama olmaksızın yapılacak.

AB, aşılanmış ve hastalığı geçirmiş kişiler için en-

feksiyonun yayılımının 100 000 kişi başına 75 ile 200 
vaka arasında olan ve pozitif test oranı 14 gün boyunca 
%4'ün altında olan turuncu bölgelere ve bu bölgeler-
den yapılan seyahatlere de kısıtlama yapılmamasını 
öneriyor.

Kırmızı bölge, 14 günde 100 bin nüfus başına 200 
ile 500 arasında yeni vaka görülen ve pozitif test oranı 
%4'ten az olan bölgeleri içerir. Negatif Covid-19 test 
sonucu belgesi, AB dijital Coid-19 sertifikası veya has-
talığın geçirildiğini gösteren belge sahibi olmayanlar, 
bir ülkeye vardıklarında negatif bir test sonucu çıkana 
kadar zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulacak-
lar.

Yüksek riskli koyu kırmızı bölgeler, seyahat için öne-
rilmez. Bunlar, art arda iki hafta boyunca 100 bin nüfus 
başına 500'den fazla vaka görülen bölgelerdir.

AB'de seyahatten 14 gün önce iki doz aşı olan veya 
hastalığı geçirip daha sonra tek doz aşı yaptıran vatan-
daşlar aşılı olarak kabul edilmektedir. Seyahatten 180 
gün öncesine kadar yapılan PCR test sonucu pozitif 
çıkan kişiler hastalığı geçirmiş kabul edilirler.

AB, Covid-19'a karşı doğal bağışıklık sahibi veya 
aşıdan sonra bağışıklığı olmayan kişiler için yolculuk-
tan 72 saat öncesine kadar yapılan negatif PCR test 
sonuçlarını ve 48 saate kadar laboratuvarda yapılan 
negatif antijen test sonuçlarını seyahat için geçerli ola-
rak tanımayı kabul etti.

Üye devletlere bir ülke veya bölgede salgın duru-
munun keskin bir şekilde kötüleşmesi veya koronavi-
rüsün tehlikeli bir türünün baskın olmaya başlaması 
durumunda giriş kısıtlamaları ve ek test ve karantina 
kuralları getirme hakkı verildi.

Tren, gemi ve uçaklarda hijyen ve mesafeye kuralla-
rına uygun olarak maske ile seyahat etmek zorunludur. 
Özel araba ile gelenler hariç ikamet adresinin yer aldığı 
özel bir form doldurmuş olması istenecek.

Bakan Petkov, Bulgaristan ticaret 
ataşeleriyle online toplantı yaptı

Bulgaristan'ın dünya-
nın dört bir yanındaki 
tüm diplomatik misyon-
larının nezdindeki tica-
ri ve ekonomik İlişkiler 
ofislerinde (STİV) gö-
revli ekonomi müşavir-
leriyle video konferans 
yöntemiyle bir araya 
gelen Ekonomi Bakanı 
Kiril Petkov, “Karmaşık 
ekonomik durumdan 
daha hızlı çıkmak ve 
ekonomimizin sürdürü-
lebilir bir şekilde topar-
lanması için önde ge-
len mekanizmalar, mal 
ve hizmet ihracatının 
ve yabancı yatırımların 
artmasıdır” diye kaydet-
ti. Online toplantıya Tu-
rizm Bakanı Stela Bal-
tova ve Ekonomi Bakan 
Yardımcısı Kalina Kons-
tantinova da katıldı.
Bakan, Bulgaristan’ın 

ticaret ataşelerinin bu 
süreçte ve ülkenin birin-
ci sınıf bir destinasyon 
olarak tanıtılmasında-
ki önemini vurguladı. 
“Yüksek sonuçların 
elde edilebileceğini 
göstermemiz benim 
iç in önemli. Sizler, 
Bulgaristan'ın dünya-
daki yüzüsünüz” diyen 

Petkov’un ifadesine 
göre, Bulgaristan ihra-
cat ve yatırım için bü-
yük potansiyele sahip.
G ö r ü ş m e d e 

Bulgaristan'ın dünyanın 
dört bir yanındaki bü-
yükelçiliklerdeki ticaret 
ataşeleri arasında yatı-
rım çekmek ve ihracatı 
desteklemek için bir tür 
rekabet yapılacağı an-
laşıldı. Ataşeler daha 
sonra elde edilen so-
nuçlara göre sıralana-
cak. Petkov, “Bu kısa 
sürede iş dünyası için 
büyük başarılar elde 
edebiliriz. Sizinle geliş-

tirdiğimiz proje önemli 
ve olumlu. Bir yatırım 
projesi iki ayda gerçek-
leştirilemez, bir ihracat 
anlaşması da uygula-
namaz, ama ilgi uyan-
dırma ve görüşmelerin 
başlaması mümkün” 
diye belirtti.
Bulgaristan ekonomi-

sinin uzun vadede ih-
racat potansiyeli olan 
şirketlere dayandığını 
vurgulayan Bakan, “Sa-
dece %14'ü fiili ihracat 
sermayesine sahip 400 
bin aktif şirketimiz var. 
Onlar uzun vadede ül-
kedeki yaşam standar-

dını belirler ve küçük 
bir dışa açık ekonomisi 
olan Bulgaristan'a yeni 
sermayenin girmesi için 
fırsat üretir. Yabancı ya-
tırımlarla birlikte yaban-
cı sermaye girişleri için 
tek uzun vadeli sağlıklı 
seçenekler bunlar” diye 
altını çizdi.
Toplantıda ayrıca tu-

rizm sektörünün STİV 
tarafından desteklen-
mesi ve turizmi des-
teklemek, ülkeye turist 
çekmek için yapılacak 
aktif çalışmalar ele alın-
dı.        

Kırcaali Haber
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"Cep Herkülü" Naim Süleymanoğlu'nun 
İsmi Edirne'de Caddeye Verildi

Türk ve dünya spor tarihine 
adını altın harflerle yazdıran 
"Cep Herkülü" lakaplı milli hal-
terci Naim Süleymanoğlu'nun 
adı Edirne'de caddeye verildi.

Fatih Mahallesi'nde Edirne 
Olimpik Yüzme Havuzu önünde-
ki kavşakta düzenlenen törende 
saygı duruşunda bulunuldu, İs-

tiklal Marşı okundu.
CHP Genel Başkan Yardım-

cısı ve Parti Sözcüsü Faik Özt-
rak, törende yaptığı konuşma-
da, Naim Süleymanoğlu'nun 
1986'da Bulgaristan'daki baskı-
cı rejimden kaçarak ata toprak-
larına döndüğünü hatırlattı.

Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye 

getirilmesini sağlayan dönemin 
başbakanı, 8. Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal'ı rahmetle andığını 
belirten Öztrak, "Naim 1998'de 
olimpiyat şampiyonu olduğunda 
yendiği sadece rakipleri değil-
dir. Dünyadaki tüm baskıcı re-
jimlerdir. Milletlerin erdemleri, 
azmi ve kararlılığı tarihe Naim 

gibi evlatlarıyla nakşolunmuştur. 
Naim Süleymanoğlu sadece bi-
zim değil dünyanın da bir değe-
ridir." diye konuştu.

11 Temmuz'da Bulgaristan'da 
yapılacak genel seçimlere de 
değinen Öztrak, oy kullanma 
hakkı olan çifte vatandaşların 
seçimlerde mutlaka sandık ba-
şına gitmesi gerektiğini vurgu-
ladı.

CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Muharrem Erkek de 
Süleymanoğlu'nun büyük bir 
kahraman olduğunu belirterek, 
"Süleymanoğlu'nu izlerken şunu 
hissediyordum. O bence halter 
kaldırmıyordu, insan hak ve öz-
gürlükleri için barış için kardeş-
lik için dünyayı kaldırıyordu. Bü-
yük bir mesaj veriyordu dünyaya 
Naim." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Re-

cep Gürkan, Naim'in Bulgaris-
tan'daki dönemin totaliter reji-
minin baskılarına karşı koyarak 
Bulgaristan Türklerinin umudu 
olduğunu dile getirdi.

Konuşması sırasında duygu-
lanan Naim Süleymanoğlu'nun 
kardeşi Muharrem Süleyma-
noğlu ise her Türk gencinin 
"Cep Herkülü" gibi davası pe-
şinde koşarak onu örnek alması 
gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Naim 
Süleymanoğlu Caddesi'nin açı-
lışı yapıldı.

Törene Bulgaristan'da Türkle-
rin yoğun yaşadığı Kırcaali'nin 
Mestanlı Belediye Başkanı İlk-
nur Kazım, siyasi parti ve sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri ile 
Bulgaristan'dan gelen dernek 
temsilcileri ile üyeleri katıldı.

Avrupalı Liberallerin Yeni Başkanı 
Türk Asıllı İlhan Küçük Oldu

ALDE Partisi, 41. Olağan 
Kongresi Haziran'da Belçika'nın 
başkenti Brüksel'de yapıldı. 
ALDE üyesi partilerin temsilci-
leri, en üst karar alma organın-
da toplanarak Bulgaristan'daki 
Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin 
(HÖH) AP üyelerinden Türk 
asıllı İlhan Küçük’ü ALDE'nin 
iki başkanından biri olarak seçti.

İlhan Küçük, eş başkan seçil-
mesinin ardından yaptığı açık-
lamada, ALDE Partisi'nin yeni 
başkanlarından birinin Doğu 
Avrupa ülkesinden olmasının 
sevindirici olduğunu söyledi.

Küçük, şunları kaydetti:
"Liberaller Avrupa’daki coğraf-

yasını genişletiyor ve bu anlam-
da başkanlık görevine seçilmiş 
olmam hem son 30 yılda libe-
ral değerlerin garantörü olarak 
yerini pekiştiren Hak ve Özgür-
lükler Hareketi için hem de Bul-
garistan ve bütün bölgemiz için 
bir takdirdir. Yeni üye ülkelerin 
ve Batı Balkanlardaki ülkelerin 

vatandaşlarına, seslerine kulak 
verildiği ve sadece gözlemci 
olmayarak Avrupa süreçlerine 
içeriden katılabilecekleri yö-
nünde güçlü bir mesaj gönde-
riyoruz."

Avrupa için Liberaller ve De-
mokratlar İttifakı (ALDE) 1976 
yılında kuruldu. ALDE, 1993 yı-
lında büyüyerek liberal değerleri 

savunan bir Avrupa siyasi par-
tisi haline geldi. Avrupa ülkele-
rinden 70’in üzerinde siyasi par-
tinin üye olduğu ALDE'nin bin-
lerce bireysel üyesi bulunuyor. 
ALDE, Avrupa Konseyi, Avrupa 
Parlamentosu gibi kurumlarda 
temsil edilen Avrupa’nın en bü-
yük siyasi oluşumlarından biri 
konumunda bulunuyor. KH

Irkçılar, HÖH partisinin 
yasaklanmasını istedi

Irkçı ve aşırı milliyetçi Bulgar Vatanseverleri - VMRO, Vol-
ya ve NFSB İttifakı temsilcileri, Sofya'daki Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi (HÖH) Genel Merkezi önünde toplanarak pro-
testo gösterisi yaptılar. Milliyetçiler, bina yakınındaki yaya 
yolunda yürüyerek Aleksandır Stamboliyski Bulvarı'nı kısa 
süreliğine trafiğe kapattılar.

Protestonun nedeninin, HÖH temsilcilerinin Türkiye zi-
yareti sırasında HÖH lideri Mustafa Karadayı'nın onların 
anavatanının Türkiye olduğunu ve Türk kimlikleri, dinleri 
ve gelenekleri için mücadele ettiklerini söylemesi olduğu 
açıklandı.

Milliyetçilerin gösterisinde “HÖH Aşağı”, “Erdoğan Hiz-
metçileri” şeklinde sloganlar atıldı.

Göstericiler, “Karadayı, Bulgaristan Türk toprağı değil!, 
“Etnik, mafya partisi HÖH yasaklansın!” yazılı pankartlar 
açtı.

Milliyetçiler, 11 Temmuz’da yapılacak erken genel seçimle-
rinde 2017’deki parlamento seçimlerinde yaptıkları gibi Tür-
kiye ile sınır kontrol noktalarının kapatılması çağrısı yaptı.

Milliyetçiler, partinin yasaklanması üzere HÖH temsilcile-
rinin tutumu ve kullandıkları ifadelerinin incelenmesi için 
savcılığa başvurduklarını açıkladılar.


