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Hazineye bağlı Milli Gelirler Ajansı (NAP) 
müfettişleri, sahiplerinin sıkı güvenlik tedbir-
leri yüzünden içine girilemeyen lüks malika-
neleri havadan helikopterle  denetliyor.

NAP müfettişlerinin yaptığı ilk keşif uçuşla-
rı sonucu, ülkenin çeşitli bölgelerinde büyük 
bir bölümü kaçak, toplam 800’ün üzerinde 
lüks malikane belirlendi. Sayfa 4’te

NAP Lüks Malikaneleri helikopterle denetliyor

Devamı sayfa 3’de
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ПОЗДРАВЯВА 

Hasan Azis, Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'yi ziyaret etti
Edirne Belediye Baş-

kanı Hamdi Sedefçi, iki 
ülkenin dostluk ve kar-
deşliğinin son yıllarda 
ikili diyaloglarla önemli 
mesafe katettiğini, bu-
nun daha da ileriye 
götürülmesi için yerel 
yöneticilere önemli gö-
revler düştüğünü söy-
ledi. Sedefçi, Türkle-
rin çoğunlukla olduğu 
bölgelerden biri olan 
Kırcaali Belediyesi ile 
dostluk ve kardeşlik 
ilişkileri içerisinde ol-
maktan mutluluk duy-
duğunu dile getirerek, 
'Kol kola girip kentle-
rimize ortak hizmetler 
verelim. Bilgi ve tecrü-
belerimizi paylaşalım. 

Umuyorum ki, Kırcaali 
Belediye Başkanımız 
ile daha iyi diyaloglar 

kurup ülkelerimiz ara-
sındaki dostane ilişki-
lere katkı yapacağız' 

dedi. 
Belediye Başkanı 

Hasan Azis de, bu 

düşünceleri paylaştı-
ğını ve ortak çalışma-
lara her zaman hazır 
olacaklarını söyledi. 
Edirne'de olmaktan 
büyük memnuniyet 
duyduklarını, kendileri-
ni yaşadıkları yerlerde 
hissettiklerini kayde-

den Azis, 'Edirne her 
iki ülke için çok önemli 
bir merkez konumun-
da. Edirne bizim için 
önemli bir kentimiz. 
Buradaki yerel yöne-
timlerin işbirliğine her 
zaman hazırız' şeklin-
de konuştu. 

HÖH, sözde “köktendinciliğe 
karşı” yapılan operasyonla 

ilgili DANS ile görüşecek
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi (HÖH) mil-
letvekili Korman İsma-
ilov, önümüzdeki gün-
lerde partinin Devlet 
Ulusal Güvenlik Ajan-
sı (DANS) yönetimi 
ve savcılık ile rande-
vu talep edeceklerini 
söyledi. 
Görüşme “El Vakıf 

El İslam” Derneği’nin 
Bulgaristan koluna 

karşı yapılan ve basın 
yayın organlarında 
“kökten dinciliğe kar-
şı” olarak nitelendirilen 
özel operasyonla ilgili 
olacağı anlaşılıyor.
Korman İsmailov şu 

açıklamayı yaptı: “Ne 
tür sinyallerden dolayı 
bu operasyonun ya-
pıldığını, hangi bulgu-
ların elde edildiğini ve 
DANS’ın analizlerinin 

neye dayandığı bilgisi-
ni isteyeceğiz. Ulusal 
güvenlik stratejisi ko-
nusunda karar alan, 
tartışmalar yürüten 
birer siyasetçi olarak, 
bizim için bu bilgiler 
çok önemlidir.”
Bunun yanı sıra İs-

mailov, özel t imin 
yapmış olduğu ope-

Beyhan Mehmet: “Kurultayda 
hak yerini bulacak”

En başta Kırcaali Ha-
ber gazetesini gerek 
internet gerekse bası-
lı gazete yoluyla takip 
eden okur kitlesini se-
lamlar, hürmetle anıyo-
rum. Müftülük sorunu 
dünden değil.   

Sayfa 7’de
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Bulgaristan Türkleri ve Bulgar-Türk İlişkileri
Savaş  sonrası yıllar-

da Bulgaristan Sovyet-
ler Birliği dış politikanın 
bir benzeri olan, dış po-
litika izledi. O zamanlar,  
Sovyetler Birliği’nin 
Türkiye’den toprak ve 
Boğazlarda askeri üs 
talep etmesi neticesi 
olarak Sovyet-Türk iliş-
kileri sertleşmişti, bu, 
Bulgar-Türk ilişkilerini 
olumsuz etkiledi. Bul-
gar makamı Bulgaristan 
Türklerine Türkiye’nin 
potansiyel ajanları gö-
züyle bakmaya baş-
ladı. Neticede, Türk-
lerin Bulgaristan’dan 
Türk iye’ye göçünü 
hızlandırma ve Bulgar 
Türk sınır bölgelerine 
Bulgar nüfus yerleştir-
me kararı alındı.
1950’nin 30 Ağustos 

günü Türk hükümetine 
özel bir nota gönderen 
Bulgar hükümeti 3 ay 
gibi bir süre içinde 250 
bin Bulgaristan Türkü-
nün göçmen olarak ka-
bul edilmesini talep etti. 
Bu kadar kısa bir süre-
de bu kadar büyük bir 
göçmen kafilesini kabul 
etmeyi ret eden Türki-
ye, 1925 Sözleşmesi’ne 
bağlı kalarak, gönüllü 
olarak Türkiye’ye göç 

etmek isteyen Bulgaris-
tan Türklerine göçmen 
vizesi vereceğini bildir-
di.   Neticede, 1950-
1951’de Bulgaristan’dan 
Türkiye’ye 37 351 kişi 
göç etti.   Bu göç kam-
panyasının kesilmesin-
den sonra, Bulgaristan 
ile Türkiye aynı konuda 
karşılıklı ithamlarda 
bulundular. Bunun ger-
çek nedeni daha sonra 
ortaya çıktı. Sovyetler 
Birliği Bulgaristan’dan 
Bulgaristan Türklerini 
Türkiye’ye göçe itmeye 
son vermesini ve onla-
rın arasında istikbalde 
Türkiye’de yapılacak 
olası devrim için kadro 
hazırlamasını istemiş-
ti.  
1953’te Y. Stalin’in 

hayata gözlerini yum-
masından sonra, Sov-
yetler Birliği Türkiye 
ile cepheleşme politi-
kasından vazgeçti ve 
dolayısıyla Bulgaristan 
Türklerinin arasından 
Türkiye’nin müstak-
bel devrimi için kadro 
hazırlama gereği de 
gündemden düştü. To-
dor Jivkov başta olmak 
üzere, Bulgaristan’ın 
yeni parti ve devlet 
yönetimi, bütünleşmiş 
sosyalist Bulgar ulu-
su oluşturma adına, 
Bulgaristan Türklerine 

karşı tırmanan asimile 
etme, yani eritme politi-
kası uygulamaya koyul-
du. 1968’de imzalanan 
yeni göç sözleşmesi 
neticesinde, yaklaşık 
10 yıl içinde 130 000 
kişi Türkiye’ye göç etti.   
Öte yandan Bulgar ma-

kamları Bulgaristan’da 
kalan Türkleri daha 
büyük bir süratle erit-
me politikasına öncelik 
tanıdı. Asimile etme si-
yasetine “ soya dönüş 
süreci” adı verildi. Bu 
sürecin özünde bütün 
Bulgaristan Türklerine 
ve onlara yandaş olan 
sayıca daha küçük 
Müslüman etnik grup-
lara idari zorla Bulgar 
adı verilmesi vardı. Bu 
özümseyerek eritme ve 
tarih sayfasından sil-
me politikası 1972’de 
uygulanmaya başlandı 
ve 850 000 Bulgaristan 
Türkünün adlarının kit-
lesel bir şekilde değişti-
rilmesiyle 1984 sonu ve 
1985 başlarında sona 
erdi.    Bulgar yönetimi 
için sözüm ona “soya 
dönüş süreci” sona 
erdi. Gerçek şudur ki, 
Bulgaristan Türkleri-
ni eriterek yok etme 
politikasının kurban-
ları olan, Bulgaristan 
Türkleri aynı görüşte 
değildir. Ad değiştirme 

uygulamasının daha ilk 
günlerinde, dayatılan 
istemlere uymayanlara 
kesilen büyük para ce-
zalarına rağmen, Bul-
gar adlarını kullanma-
ma, Türkçe konuşma 
şeklinde başlayan baş-
kaldırı hareketi, 1989’da 
çok kalabalık protesto 
gösterilerine dönüştü. 
Bu kitlesel direnişler, 
nüfusun önemli kısmını 
Türklerden oluşan  Şu-
men, Tırgovişte, Kırca-
ali v.b. bölgeleri sardı. 
Gösterileri dağıtmak 
için Bulgar yöneticiler 
silahlı ordu ve milis bir-
likleri kullandı, çatışma-
larda ölenler ve büyük 
sayıda yaralanan oldu.  
Bulgaristan Türklerinin 

mukavemeti resmi ma-
kamları endişelendirmiş 
olsa da, onlar eriterek 
Bulgarlaştırma politika-
larından vazgeçmedi.  
1985’in 24 Ekim günü 
M. Gorbaçov ile görü-
şen T. Jivkov , “Bulga-
ristan Sovyetler Birliği 
ve Yugoslavya gibi çok 
uluslu bir devlet, veya 
Çekoslovakya gibi iki 
uluslu bir devlet de ol-
mayacak. Bulgaristan 
Türklerinden bazı şah-
siyetlerin ve grupların 
mukavemetini gözden 
uzak tutmuyoruz. Şimdi 
onlara karşı dava açı-
lacak ve bire dek ölüm 
cezasına çarptırılacak-
lar!” demişti.  
Güçlü  zorlamalara 

rağmen Bulgaristan 
Türklerinin mukaveme-
ti kırılamadı, durmadı 
ve bu, Bulgar idaresi-
ni dehşete düşürdü. 
Bu büyük gerçeğin 
en belirgin ifadesi T. 
Jivkov’un şu sözlerin-

de gizlidir: “Türkiye’ye 
mümkün olduğu kadar 
daha fazla Bulgaristan 
Türkü göçe zorlana-
maz ise, er ya da geç 
Bulgaristan yeni bir 
Kıbrıs’a dönüşecektir!”   
1989’un 29 Mayıs günü 
T. Jivkov TV’ye çıkarak 
Türkiye yönetiminden 
geçici olarak Türkiye’ye 
gitmek veya ebediyen 
orada yaşamak isteyen 
Bulgaristan Türklerine 
sınır kapılarını açması-
nı rica etti.   
Böylece, mümkün 

mertebe daha büyük 
sayıda Bulgar istan 
Türkü’nün Türkiye’ye 
kovulması planı uygu-
lamaya konmuş oldu. 
Bu gelişme, Türkiye’nin 
Bulgaristan’la geniş 
kapsamlı göç sözleş-
mesi imzalama da bu 
arada olmak üzere, 
Bulgaristan Türkleri ile 
ilgili tüm sorunları mü-
zakere etmeye hazır 
olduğunu gayrı resmi 
olarak defalarca beyan 
etmesine rağmen, güç 
aldı.  
Ardından da, Bul-

garistan Türklerinin 
Türkiye’ye doğru sö-
züm ona “büyük turu” 
başladı. Bu aslında, 
Bulgaristan Türklerinin 
Bulgaristan’dan idari 
baskıyla kovulmasın-
dan başka hiçbir şey 
değildi. Bulgaristan 
Türkleri kişisel otomo-
billeri ve kamu taşıt 
araçlarıyla kilometre-
lerce uzun kuyruklar 
oluşturarak Türkiye 
hudut kapılarına yönel-
diler. Türkiye hükümeti 
Bulgaristan’dan gelen 
göçmenlerin yerleştiril-
mesi ve iskân edilme-

sinde olağanüstü büyük 
güçlüklerin üstesinden 
başarıyla gelebildi. 
Bundan dolayı, Türki-
ye sözüm ona “büyük 
tur”un başlamasından 3 
ay sonra hudut kapıları-
nı kapadı. Ne ki, bu 3 ay 
içinde 300 000 Bulga-
ristan Türkü Türkiye’ye 
geçmişti.   Gidenlerden 
50 000 kişi, Türkiye’de 
arzu ettikleri şartlarda 
yaşam bulamayınca, 
Bulgaristan’a geri dön-
dü.   Vurgulanmadan 
geçilemez bir gerçek-
tir ki, geri dönenler 
Bulgaristan’a gelince, 
eski günleri her bakıma 
aratan,  çok daha düş-
manca bir ortamla yüz 
yüze geldiler. Onlara 
tek gerçekçi seçenek, 
yine Türkiye yolunu 
tutmak kalmıştı. 1989-
1991 göç kampanya-
sının rakamsal umum 
hülasasında 345 000 
kişinin Türkiye göç et-
tiği açıkça görülür.
Buraya kadar söyle-

diklerimi genelleştirir-
ken, Bulgar yönetiminin 
göçe zorlama ve eritme 
yoluyla Bulgaristan’da 
kalabalık bir Türk azın-
lığını, bütün dünyanın 
bildiği ve takdir ettiği 
tarihsel bir gerçeği silip 
yok etme siyasetinin 
başarılı olmadığını be-
lirtmek istiyorum. Bu-
gün de Bulgaristan’da 
en büyük azınlık Bul-
garistan Türkleridir ve 
Bulgaristan’da yaşayan 
Türklere olan münase-
bet, Bulgar - Türk iliş-
kilerinin durumu için bir 
şaşmaz şarttır.
                     
         Son

Prof.Dr.Cengiz Hakov
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Tuna Sesleri davul grubu bayrama hazırlanıyor 
Türkiye İle Kültü-

rel İlişkiler GÜNEŞ 
Derneği’nin TUNA 
SESLERİ davul grubu 
Kurban Bayramı hazır-
lıklarında. 
GÜNEŞ Derneği’nin 

çocukları ve gençleri 
üç yıl yaz aylarında 
İstanbul’da Müzik eği-
timi ve Türkçe kurs-
larına katılmaktadır. 
Prof. Fahrettin Ol-
guner organizasyo-
nunda, KUBBEALTI 
ve CANAN Vakıfları 
desteği ile Ruçuk ve 
Şumnu’dan çocuklar 
ilk sene bağlama, son 
iki yıl ise bağlama ve 
davul eğitimi almakta-
dır. Güneş Derneğin-
den katılan Kezban, 
Ersun, Mis, Julide, 
Eda ,Elis, Gülay ve 

Edis, Bulgaristan’a 
dönünce bilgilerini 
arkadaşlarına aktara-
rak dernekte iki grup 
oluşmuştur – GÖNÜL 
TELLERİ saz grubu ve 
TUNA SESLERİ davul 
grubu. Ramazan ve 
Kurban Bayramlarında 
konserler vermiş, fark-
lı mekanlarda davul ve 
bağlamada yetenekle-
rini göstermişlerdir. Ni-
san ayında, İzmir Bal 
– Göç davetiyesi üze-
re, İzmir Fuarında açık 
hava gösterileri, TRT 
- AVAZ tarafından 22 
Nisan 2010 Türk Dün-
yasında Çocuk Bay-
ramını canlı yayında 
kutlama şansı çocuk-
larımızı son derece 
mutlu etmiştir. Görece 
Göçmen konutları ve 

Pınar Başı konserleri, 
izleyicilere unutulmaz 
anılar yaşatmıştır.
TUNA SESLERİ da-

vul grubun bir kısmı, 
TUNA NEHRİ AKMAM 
DİYOR belgesel çe-

kimlerinde de yer ala-
rak, Güneş Derneğini, 
yöremizde yaşayan 
Türklerin yaşamının 
bir parçasını tanıtmak-
tadır. Belgesel, İstan-
bul 2010 Avrupa Kül-

tür Başkenti tarafından 
desteklenen projenin 
başında Mesut Uça-
kan, koordinatör – Ah-
met Edebali, görüntü 
yönetmeni – Seyhan 
Bilir bulunmaktadır. 

TUNA NEHRİ AK-
MAM DİYOR belgesel 
çekimleri Romanya, 
Bulgaristan, Sırbistan, 
Macaristan, Avustur-
ya, Almanya’da Tuna 
çevresindeki kültürleri 
tanıtmak ve İstanbul 
özlemini anlatmak 
amaçlamaktadır.
Derneğin CEVAD 

MUSTAFA kütüphane-
sindeki faaliyetlerinde 
saz ve davul göste-
rileri gelenek haline 
gelmektedir. Çok zor 
şartlar altında olsa da 
iki grubun çalışmaları 
derneğin kütüphane-
sinde ve Yeniceköy 
Kültür evi salonunda 
devam etmektedir.

   Kırcaali Haber

Kırcaali Belediyesi Dünyaca Ünlü Türk 
Karikatürcülerin Eserlerini Sofya’da Gösterdi
Kırcaali Belediyesi ile 

KRIG Sanat Hareketi 
başkent Sofya’da dün-
yaca ünlü Türk karika-
türcüleri Burhaneddin 
Ardagil ve Muhittin 
Köroğlu’nun 100-ü 
aşkın eserini gösterdi. 
Bu, Ardagil’in Kırcaali 
ile ilgili dördüncü ser-
gisi, çünkü daha önce 
şehirde üç defa resim-
lerini geniş kitleler için 
dizdirmiştir.Hermes 
Galerisi’ndeki açılış 
Sofya Milî Kültür Sa-
rayı yanında yapılan 
Uluslararası Karikatür 
Bienali’ne denk gel-
mesinden büyük kültür 
faaliyetine dönüştü ve 
global net aracılığıy-
la dünya gündemine 
oturdu.
 İki İstanbullu ressam 

karikatür ve çizgi usta-
ları ve birçok eserleri 
dünyanın çeşitli nok-
tasında düzenlenen 
uluslararası bienalleri, 
festival ve müsabaka-
larda ödül kazanmıştır. 
Onlar aynı konu üze-
rine „çift bakış” denen 
bir tür yöntem uygula-
maktalar ve böylece 
küresel ısınma, dünya 
politikası, spor, şimdi 
çok modern olan çe-

şitli alanlarda etken 
olma kavgası ve po-
litik liderlerin tipolojisi 
gibi sorunları ilginç 
tartışma şeklinde re-
simlerinde yansıtırlar. 
Sergiye, Kırcaali do-
ğumlu Burhaneddin 
Ardagil 2008 yılında 
Belediye’ye bağış 
yaptığı karikatür, renk-
li grafik ve kolâjlardan 
ibaret 69 özgün ese-
riyle, Muhittin Köroğlu 
ise benzer tarzdaki 45 
yapıtıyla katılıyorlar.  
Açılışa eşiyle birlik-

te İstanbul’dan sade-

ce Ardagil gelebildi, 
Köroğlu ise ağır aile 
problemi yüzünden 
gelemedi.  Ressam-
lar Kırcaali’den büyük 
destek gördüler. Kültür 
olayı için özellikle baş-
ta Belediye Başkanı 
Hasan Azis olmak 
üzere Hak ve Özgür-
lükler Hareketi’nden 
Kırcaal i  Be lediye 
Meclis Üyesi Ehliman 
Çoban’la birlikte birçok 
idari kuruluş temsilcile-
ri, medya mensupları 
ve mizah resmin genç 
hayranları başkente 

hareket ettiler. Gale-
ride Burhaneddin’in 
Uluslararası Karikatür 
Bienali’nden sonra 
gelen Bulgar ve dün-
ya çizgi ustaları olan 
arkadaşları hazır bu-
lunurken Prof. İbrahim 
Tatarlı, Dr. Mümün 
Tahir ve Dr. Sabri Ala-
göz gibi Türk aydın-
larımız vardı. Birçok 
ulusal yayın yapan 
medyaların ve Bulgar 
Milli Televizyonu’ndan 
Sevda Dükkancı’nın 
olaya ilgileri gözler-
den kaçmadı.  KRIG 

Sanat Hareketi Baş-
kanı Radost Nikolaeva 
Ardagil - Köroğlu ikili-
sini tanıtınca ressamın 
önünde tebriklemek, 
çiçek sunmak ve fo-
toğraf çektirmek için 
adeta kuyruk oluştu. 
T.C. Sofya Büyükel-
çiliği adına konuşan 
Kültür ve Tanıtma 
Müşaviri Gülay As-
lan Türkiye’nin ününü 
artıran ressamlarıyla 
gurur duyduklarını ve 
hükümetin her zaman 
yanlarında olacağını 
belirtti.  
Kırcaali  Belediye 

Başkanı Hasan Azis 
bazı yerel medyalar 
önünde Kırcaali sergi-

sinin başkent Sofya’da 
devam etmesinden 
duyduğu sevinci dile 
getirdi.  Serginin de-
ğerini “Burhaneddin 
Ardagil karikatürlerin-
de çevre sorunlarını, 
harp ve barışı, insan-
lar arasındaki ilişkileri 
işlemekle günümüzün 
sorunlarını ele alır” 
sözleriyle açıkladı. 
Ümit ederim ki, Kırca-
ali Belediyesi başkent 
Sofya’nın kültür sahne-
sinde yer almaya de-
vam edecektir, çünkü 
bizim yerimiz burada-
dır, diye konuşmasıy-
la gelecekte yapılacak 
olan etkinliklere yöne-
lik ipucu verdi.  

rasyonlarının endişe 
verici olduğunu ve bu 
hareketlerin Güneybatı 
Bulgaristan bölgesin-
deki halkın tepkisine 
neden olduğunu dile 
getirdi. Aynı şekilde 
bu bölge halkının çok 
duyarlı olduğunu, hele 
de kendilerine haksız-
lık yapılıp, ölçütsüz 
davranıldığında daha 
da hassas olduklarını 
belirtti.
İsmailov, “Maalesef 

bu operasyonların 
yapılmasında“Ataka” 
tarafından yapılan bir 

siyasi kışkırtma bul-
gusuna da rastladık” 
dedi.
Milletvekili, bugüne 

dek Hareket’e, ülke 
genelinde İslami kök-
tendinciliğin yayılma-
sıyla ilgili herhangi bir 
sinyalin gelmediğini 
açıkladı.  Yıllardan 
beri Hak ve Özgürlük 
Hareketi’nin siyasi, et-
nik ve dini ilişkilerde, 
aşırıya gidilmemesi 
için her zaman istik-
rardan yana olduğunu 
ve bu konularda den-
ge sağladığını ilave 
etti.

HÖH, sözde “köktendinciliğe 
karşı” yapılan operasyonla 

ilgili DANS ile görüşecek
1. sayfadan devam

Resmiye MÜMÜN



 4

 

   20 Ekim  2010 Kırcaali Haber Sayfa

SİPARİŞ İÇİN TELEFON
0361 / 66724

Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen ala-
nına kabul edilmeleri tamami ile AK’na bağ-
lıdır 

Avrupa Komisyonu Sözcüsü, Bulgaristan ve 
Romanya’nın Schengen bölgesine kabul edilme-
lerinin bu yönde oybirliği ile karar alması gere-
ken Avrupa Konseyi’ne bağlı olduğu açıklamasını 
yaptı. İki ülkenin kabul edilmesinin Konsey’in gün-
deminde ne zaman yer alacağını belirtmekten 
kaçınan sözcü, Sofya ve Bükreş’in bunun 2011 
yılında olması arzusunun Komisyon’a malum ol-
duğunu öne sürdü. Açıklama, Schengen alanını 
oluşturan AB ülkelerinde sözüm ona Schengen 
Tüzüğünün uygulanmasına dair Komisyonca 
hazırlanan raporun yayınlanması bağlamında 
yapıldı. 

Makedonya Başbakan Yardımcısı AB’yi isim 
tartışmasına katkı sağlamaya çağırdı 

Makedonya Avrupa işlerinden sorumlu Başba-
kan Yardımcısı Vasko Naumovski’nin açıkladığı 
üzere Makedon yönetimleri, AB kuruluşlarının 
Yunanistan’la yürütülen isim tartışmasının gide-
rilmesine katkıda bulunmaları halinde minnettar 
olacak. Bu açıklama, Slovenya’nın Üsküp Büyü-
kelçisi Alan Bergant’ın Makedonya hükümetinin 
daha aktif rol alması gerektiğini vurgulayarak 
Avrupa kuruluşlarını tartışmaya daha yoğun 
şekilde katılmaya çağırmasından bir gün sonra 
geldi. “Ortak dış politika ve güvenlik politikası 
konusunda yetkili olan tüm kuruluşlar müzakere 
sürecinden haberdardır ve onlar bu sürece katkı 
sağlarsa biz minnettar olacağız ” sözlerini kullan-
dı Naumovski. 

Hillary Clinton Sırbistan ile ABD arasındaki 
ilişkilerde kaydedilen ilerlemeyi takdir etti 

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Sırbis-
tan ile Amerika arasındaki ilişkilerde kaydedilen 
büyük ilerlemeden dolayı Belgrad’ı tebrik etti. 
Belgrad’da düzenlenen ortak basın toplantısın-
da Hillary Clinton ve Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Boris Tadiç, yürüttükleri görüşmelerin konularına 
dair bilgi verdiler. Clinton, Sırbistan’ın AB yolunda 
harcadığı çabaları takdir etti. “Bu bölgede barış 
ve ilerleme sağlanması, ortak hedefimizdir” diyen 
Hillary Clinton, bölgeden tüm ülkelerin mümkün 
olduğu kadar kısa süre içinde AB’ne katılmala-
rına destek verdiğini ifade etti ve hiç bir devletin 
Sırbistan kadar çaba sarf etmediğini de ekledi.  

Yunanistan’da vergi borçlularının mülkleri 
devlete geçirilmeye başladı 

Yunanistan’da büyük vergi borçlarının malvarlığı 
müsadere edilmeye başladı. Son bir buçuk ay 
içinde yetkililer, Mikonos ve Santorini adalarında 
ve Yunanistan başkentinin merkezinde bulunan 
100’den fazla emlağı müsadere etti. Maliye Ba-
kanlığından verilen bilgiye göre müsadere kam-
panyası artarak devam edecek. Bakanlığın borçlu 
listesinde yer alan yaklaşık 2 400 kişinin devlete 
olan borçları 1 milyar 500 milyon avronun üzerin-
dedir. Borçluların sahip olduğu mülklerin değeri 
ise 1 milyar avronun üstünde. GSYİH’ın yüzde 
30 kadarını teşkil eden vergi dolandırıcılığı ağır 
bütçe krizine düşen Yunan ekonomisinin kana-
yan yarasıdır. İlkbahar mevsiminde ülkeyi iflastan 
kurtaran borç paketi alan Yunanistan, İMF ve Ab 
önünde yılın sonuna kadar devlet gelirlerini yüzde 
13,7 oranında artırma taahhüdünü üstlendi.  bnr

Balkanlar’da
geçen hafta  

Bornova Belediyesi Kırcaali bölgesindeki 
belediyeler ile kardeş oluyor
Bornova Belediyesi 

Bulgaristan'da Türkle-
rin yaşadığı bölgelere 
dost eli uzatıyor. Bor-
nova Belediye Meclisi 
Bulgaristan'ın Mestan-
lı, Koşukavak ve Cebel 
belediyeleri ile kardeş 
şehir ilişkileri kurma 
kararı aldı. 
Dışişleri Bakanlığı'nın 

onayından sonra Bor-
nova Belediyesi Türk 
belediye başkanlarının 
bulunduğu bu bölge-
lerle kültürel, siyasi ve 
ekonomik ilişkiler geliş-
tirecek.
G e ç e n  h a f t a 

Bulgaristan'ın bu böl-
gelerine bir gezi dü-
zenlediklerini vurgula-
yan Bornova Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Kamil 
Okyay Sındır, “Koşuka-
vak (Krumvograd) Be-

lediye Başkanı Sebihan 
Mehmed daveti üzerine 
gerçekleşen bu geziye 
Meclis Üyeleri  Muham-
met Yıldız, Adnan Ho-
caoğlu, Ramadan Dinç-

sever ve Salih Bölük de 
katıldı. Koşukavak ken-
tinde düzenlenen “Seit 
Baba “ Şenlikleri'nde 
de bulunduk. Bir he-
yet oluşturup oradaki 

belediyelerle kültürel, 
ekonomik ve sosyal 
ilişkilerimizi nasıl geliş-
tirebileceğimizin yolları-
nı arayacağız” dedi.
       Kırcaali Haber

NAP Lüks Malikaneleri helikopterle denetliyor
Hazineye bağlı Milli 

Gelirler Ajansı (NAP) 
müfettişleri, sahiple-
rinin sıkı güvenlik 
tedbirleri yüzünden 
içine girilemeyen lüks 
malikaneleri havadan 
helikopterle  denetli-
yor.
NAP müfettişleri-

nin yaptığı ilk keşif 
uçuşları  sonucu, 
ülkenin çeşitli böl-
gelerinde büyük bir 
bölümü kaçak, top-
lam 800'ün üzerinde 
lüks malikane belir-
lendi. Müfettişler bu 
malikanelerden 140 
tanesinin acil olarak 
araştırılmasını karar-
laştırdı.
Yüksek avlu du-

varları, kameralı ve 
silahlı güvenlik ön-
lemleri ile adeta birer 
kale gibi korunan söz 
konusu lüks binaların 
çoğunun kaçak oldu-
ğu, geri kalanının da 
yıllardır içinde otu-

rulduğu halde resmi 
kayıtlarda hala inşaat 
halinde gibi gösteril-
diği öğrenildi.
NAP Genel Müdürü 

Krasimir Stefanov, 
Başbakan Boyko 
Borisov'un özel izniy-
le kullanılan hükümet 
helikopterleri ile yapı-
lacak yeni denetimle-
rin hazineye 5 milyon 
avrodan fazla vergi 
geliri kazandırabile-

ceğini açıkladı.
Başbakan Borisov 

da kaçak lüks mali-
kanelere el konulaca-
ğını veya yıkılacağını 
bildirdi.
Bulgar basını, sa-

hipleri arasında güm-
rükçüler, savcılar, 
yargıçlar ve düşük 
maaşlı devlet me-
murlarının yer aldığı 
lüks malikaneler ko-
nusunu uzun süredir 

gündeme getiriyor-
du.
Ülkenin güneydo-

ğusunda İvaylovgrad 
Barajı çevresinde 
bulunan ve sahipleri-
nin büyük bölümünü 
gümrükçülerin oluş-
turduğu lüks mali-
kanelerden birinin 
giriş kapısı  başında 
"Eğlence Bakanlığı" 
yazılı bir tabelanın 
asılı olması, kamuo-
yunun tepkisini daha 
da artırmıştı. Bu ara-
da lüks malikanelerin 
havadan helikopterle 
denetlenmesi Cum-
hurbaşkanı Georgi 
Pırvanov'un da tep-
kisine neden oldu. 
C u m h u r b a ş k a n ı 
Pırvanov, konunun 
hukuk çerçevesinde 
sonuna kadar araş-
tırılması gerektiğini 
belir terek, "Ancak 
saygın bir devlet, bu 
tür yolsuzlukları ha-
vadan tespit etme-
melidir" açıklamasın-
da bulundu.
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Müftülükten köktendincilik operasyonuna kınama
Devlet Milli Güven-

lik Ajansı'nın (DANS) 
Müslümanların yoğun 
olarak yaşadığı Bla-
goevgrad, Pazarcık 
ve Smolyan illerinde 
düzenlediği "kökten 
dinciliğe karşı" operas-
yon, Bulgaristan Müs-
lümanları Baş Müftülü-
ğü ve bölge imamları 
tarafından kınandı. 
Bulgaristan Müslü-

manları Başmüftülüğü, 
6 ve 7 Ekim’de düzen-
lenen ve 12 imam ve 
din adamının geçici 
olarak gözaltına alın-
ması ile sonuçlanan 
operasyonla ilgili ya-
yınladığı bildiride, ope-
rasyonun "Bulgaristan 
Müslümanlarının hür 
iradesiyle seçtiği meş-
ru temsilcisi Baş Müf-
tülük yönetimine karşı 
Bulgar makamlarının 
uyguladığı baskı ve 
sindirme politikasının 
yeni bir örneği" olduğu 
ileri sürüldü. 
"Bulgaristan Müslü-

man Azınlığının Hak 

ve Adalet Çağrısı" baş-
lıklı Türkçe bildiride, şu 
ifadeler yer aldı: 
"İçişleri Bakanlığı 

operasyonun, haliha-
zırda faal olmayan Su-
udi Arabistan ile irtibat-
lı "El Vakf el İslami"ye 
yönelik bir operasyon 
olduğunu açıklamış-
tır. Başbakan Boyko 
Borisov'un Bulgaristan 
Müslümanlarının dini 
liderliği sorununun çö-
zümü doğrultusunda 
Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı Recep Tay-
yip Erdoğan'ın 4 Ekim 
günü Bulgaristan'ı zi-
yareti sırasında yaptı-
ğı açıklamaların yarat-
tığı olumlu atmosferin 
hemen sonrasında, 
böyle bir baskının 
gerçekleştirilmesi ma-
nidardır. Avrupa Bir-
liği üyesi Bulgaristan 
Cumhuriyeti'nin sa-
dık vatandaşları olan 
Müslüman azınlık 
mensuplarının, çeşit-
li bahanelerle kişilik 
haklarından mahrum 

bırakılmaları ve insan-
lık dışı muamelelere 
maruz kalmaları kabul 
edilemez." 
Bu arada Rudozem 

kasabası merkez ca-
misinde yapılan top-
lantıda kabul edilen 
Smolyan Bölge İmam-
ları açıklamasında da, 
Baş Müftülüğün ope-
rasyon konusundaki 
tutumu desteklendi. 

Başmüftülük basın 
merkezi tarafından 
yayınlanan bu açıkla-
mada, Smolyan böl-

gesinde "sözde kökten 
dincilik" ile ilgili hiçbir 
eylem ve çalışmanın 
yapılmadığı belirtildi. 

24 saat gazetesi, 
İçişleri Bakanlığı'na 
dayanarak  verd i -
ği haberde "El Vakf 
el İslami" örgütünün 
Bulgaristan’daki yasa 
dışı faaliyetlerine karşı 
düzenlenen operasyo-
nun, iki yıldır hazırlan-
dığını ve savcılık gö-
zetiminde yapıldığını 
yazdı. 
Gazete, yerli halkın 

sert tepki gösterdiği 
operasyon sırasın-
da, dini temelli nefret 
propagandası içeren 
basılı yayınlar, kaçak 
finansman kanıtları ve 
yüklü miktarda aşırı 
dincilik propagandası 
içeren kitap ele geçi-
rildiğini belirtti.

Smolyan Bölgesi İmamlarından Beyanname

1. Biz, Smolyan 
Bölge imamlar ı, 
meslek arkadaşla-
rımıza ve önderle-
rimize karşı yönelik 
terörizm tohumları 
ekme suçlamalarıy-
la ilgili 06.10.2010 
tarihli olaylardan son 
derecede etkilenmiş 
durumdayız. 
2. Bulgaristan’da 

olan Müslümanla-
rın ve önderlerinin 
hakları, saygınlığı 
ve onuru devlet ta-
rafından duyarsız bir 
şekilde ayak altına 
alındığından dolayı 
rahatsızlık duyuyo-
ruz.
3. Devlete vatan 

borcunu ödemiş ve 
Bulgaristan’da hak 
sahibi olan vatan-
daşları olarak, kor-
ku içinde yaşamak 
istemiyoruz ve ülke 
düşmanları olarak 

muamele görmek 
istemiyoruz. 
4. Dinimizin örf ve 

adetlerini özgür bir 
şekilde yerine getire-
bilmemiz için dini tü-
zel kişiliklerini özgür 
bir şekilde seçebil-
memiz için anayasa 
haklarımızın garantili 
olmasını istiyoruz. 
5. Din işlerinin baş-

kanlığını temsil eden 
Baş Müftü Mustafa 
Haci’ya ve Smol-
yan Bölge Müftüsü 
Necmi Dıbov’a tek-
rar desteğimizi ifade 

Son yarıyılda din durumu ve 06.10.2010 olayları ile ilgili 
olan, 07.10.2010 tarihinde Rudozem’deki merkez camiinde 
yapılan oturumda kabul edilen Smolyan Bölge imamları 
beyannamesi.

ediyoruz. 
6. Yeni bir yöne-

tim seçmek için Milli 
Konferansın düzen-
lendiği durumda, 
konferansın dürüst 
bir şekilde gerçek-
leşmesinin sağlan-
ması ve dış izleyici-
lerin olması gerek-
tiği konusunda ısrar 
etmekteyiz. 

Oturuma katılan 
imamların imzaları: 
Başmüftülük Basın 

Yayın Şubesi

“Ezan veren muezzini susturacak kimse yok mu?”
Pazarcık’ta ezan sesinin susturulması için imza toplanmaya başlandı

“Ezan veren müezzini 
susturacak kimse yok 
mu? Her sabah beşte 
uyanıyoruz.”   Pazarcık 
kentinin “İztok” semtin-
de oturan bir bayan 
vatandaş, haber yayını 
yapan bir internet site-
sine, kızgınlık belirten 
bu ifadeyi kullandı.
Semt sakinleri, ya-

kınlarındaki camiden 
her gün yükselen çir-
kin gürültüye(!) karşı 
tepkilerini göstermek 
için imza kampanyası 
başlattıkları açıklan-

makta. 
Bazı vatandaşlar, “Biz 

Romanlara ve onların 
dinine karşı değiliz, 
ama sabahleyin erken-
den, gün ağarmadan 
önce minareden gelen 

ezan sesiyle uyanmak 
güzel değil, insanın da-
yanması çok zor” diye 
açıklama yaptılar. 
İmza kampanyasını 

başlatan şikayetçi ki-
şiler, camide üç vakit 
namaz kılındığını, sa-
bahın   saat beşinde, 
öğlen bir civarı ve öğ-
leden sonra beş civarı 
ezan sesini yükseldi-
ğini söylüyorlar. Aynı 
şekilde minaredeki 
hoparlörlerin konutla-
rın pencerelerine doğ-
ru dönük olduklarını, 
müezzinin sesinin de 
bütün Pazarcık’a yan-
kılandığını belirtiyorlar.

Yapılan şikayetler 
üzere “Bitki Koruma 
ve Kamu Sağlığı Böl-
ge Kontrol Müfettişliği-
nin “(RİOKOZ) yapmış 
olduğu caminin hopar-
lörlerinden çıkan ses 

ölçümleri sonunda, se-
sin normları aşmadığı 
tespit edilmiş.
İmza kampanyası İni-

siyatif Komitesi Başka-
nı Temenujka İvanova,” 
Semt sakinlerinin Ro-
manların geleneklerine 
aykırı davranmalarını 
istemediklerini, sade-
ce belediyenin karar-
namelerine uymalarını 
istedikleri” açıklaması-
nı yaptı. 
Ko m i t e n i n  a ç ı k -

lamasında,  “ Eğer 
Pazarcık’taki Roman 
vatandaşlar dini gereç-
lerini yerine getirmek 
istiyorlarsa, toplumla 

bütünleşmeleri gerekti-
ğini ve toplumun hayat 
sürmesi için belirlenen 
kurallara ve yönetme-
liklere uymaları gerek-
tiği” ifadeleri de kulla-
nıldı.

İsmail KÖSEÖMER
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Boyko Borisov Türk firmasının çalışmalarından memnun
Başbakan Boyko Borisov, 

Türk Mapa Cengiz Kon-
sorsiyumunun yapımını 
sürdürdüğü 30 kilometre-
lik Lülin otoyolu inşaatında 
gecikmenin telafi edildiğini 
ve projeye verilen Avrupa 
finansman desteğinin yüz-
de 100 alınabileceğini bil-
dirdi.
Otoban şant iyesin in 

Sofya'ya yakın Dragiçe-
vo bölgesini ziyaret eden 
Borisov, gördüğü çalışma 
temposundan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 
Türk şirketinin yöneticileri-
ne çalışmalarından dolayı 
teşekkür etti.
Borisov'la birlikte inşaat 

alanını gezen Bölgesel Ge-
liştirme Bakanı Rosen Plev-
neliev de, Mapa Cengiz'in 
eski gecikmesinin telafi 
edildiğini açıkladı.
Plevneliev, projeye Avru-

pa Birliği fonlarından veril-
mesi öngörülen 111 milyon 
avroluk desteğinin tam 
olarak alınabilmesi için yıl 
sonuna kadar 142 milyon 
avroluk çalışmanın yapıl-
ması gerektiğini kaydetti. 
Plevneliev, mevcut tempo 
ile şimdilik 132 milyon av-
roluk çalışmanın yapıldığını 
belirterek, ''Alınan başarılı 
sonuç burada gösterilen 
olağanüstü gayret ve iyi 
organizasyona bağlıdır. 

Lülin otoyolunun inşaatı bu 
sektörde gerçekten örnek 
olarak gösterilebilir'' dedi.
Yapım çalışmalarının yüz-

de 80'inin Bulgar taşeron 

firmalarının personeli ile 
gerçekleştirildiğini vurgu-
layan Plevneliev, ''Mapa 
Cengiz Konsorsiyumu ver-
diği sözü tutmak adına 60 

bin metre karelik ek beton 
dökme kalıpları kiralamış 
bulunuyor'' dedi.
Sofya ile Pernik kenti ara-

sındaki 30 kilometrelik Lü-
lin otoyolunun yapımında 
daha önce meydana gelen 
gecikme yüzünden proje 
maliyeti 138 milyon avro-
dan 185 milyon avroya çık-
mıştı. Mapa Cengiz ile Bul-
garistan Hükümeti arasın-
da yapılan son sözleşmeye 
göre otoyolun ana yapım 
çalışmalarının 2010 yılının 
sonunda tamamlanması, 
nihai ek çalışmalarının da 
2011 yılının Mayıs ayında 
bitirilmesi gerekiyor.

Mestanlı’da Geleneksel Sonbahar Şenliği
Geçen hafta sonu yapılan 

Geleneksel Mestanlı Şenliği-
ne ilgi büyüktü. Üç gün devam 
eden etkinlik çok sayıda va-
tandaşı bir araya getirdi. Et-
kinlik boyunca yapılan, spor 
yarışmaları, dans ve müzik 
gösterileri, sirk, konser, kuru-
lan sergiler, burcu burcu ko-
kan ızgaralar, şenliğin panayır 
havasında geçmesini sağla-
dı. Vatandaşlar kırktan fazla 
açılan sergilerden çeşit çeşit 
ürünler aldı, çocuklar panayır 
boyunca kurulun oyun araçla-
rında eğlenirken, büyükler de 
çocukluktan panayır anılarını 
tazelediler.
Parktaki açık hava sahne-

sinde Metin Hasan’ın yönet-
tiği “Zeybekler” grubu ile son 
dönemde yurtdışında da adın-
dan söz ettiren “Sveti Sveti Ki-
ril ve Metodiy” Turizm ve Gıda 
Sanayisi Profesyonel Meslek 
Lisesi çatısı altında Alman 
Dili öğretmeni Nuray Yusuf 
Hanım’ın yönetmenliğini yap-
tığı “Rodop Esintisi” öğrenci 
halk oyunları ekibi, toplanan 
kalabalığın gönlünde taht kur-
dular.

Futbol, satranç, masa tenisi, 
bilardo, badminton (tüylü top) 
ve zengin sporu olarak bilinen 
briç turnuvaları da etkinlik 
çerçevesinde gerçekleştirildi. 
Dereceye giren katılımcıların 
ödüllerini Mestanlı Belediye 
Başkanı Erdinç Hayrullah ve 
Kırcaali Milletvekili Necmi Ali 
verdiler. 
Çekişmeli geçen ve bazen 

de tansiyonun yükseldiği 
anlara sebep olan farklı tur-
nuvalarda unutulmaz anlar 
yaşandı. Futbol turnuvasında 
Tekke köyü oyuncuları birin-
ci kalırken, birincilik kupasını 

takım kaptanı Taner Gürsel’e 
milletvekili Necmi Ali takdim 
etti. Diğer spor dallarında da 
birinciler şöyle: satrançta Ay-
dın Kamber, masa tenisinde 
Berkant Ömer, bilardoda Er-
doğan Mehmet, briçte Metin 
Mehmedali ve badmintonda 
da Vicdan Halil.
Ödül töreninde, Başkan 

Erdinç Hayrullah gelecek yıl 
daha çok sporcunun daha 
çeşitli spor dallarında turnu-
vaya katılmasına, yarışmala-
rın daha çekişmeli geçmesini 
ve amatör ruhun yaşamasını 
temenni etti.

İsmail KÖSEÖMER

Подменят тротоарните плочки в Ардино
От началото на седмицата 

централната и най-дълга 
улица в гра д Ардино 
„Бели брези” и „Пирин” 
са строителни площадки. 
Подменят се тротоарните 
плочи и бордюрите. Редят се 
нови настилки от бетонови 
плочи с финансиране, 
спечелено от Община 
Ардино по проек т по 
Програмата за развитие на 
селските райони 2007 – 2013 
година. До края на месеца 
ще започне и ремонтът на 
тротоарите на улица „Иван 
Вазов” и междублоковите 
пространства на така 
наречените 20-те и 40-те 
апартамента. Изпълнител 

на ремонтните дейности 
е кърджалийската фирма 
„Меаца” ЕООД, но голяма 
част от работниците, които 
наемат, са местни. По този 
начин си спестяват разходи 
за пътни, командировъчни, 

квартири. А безработните 
а р д и н ц и  п о л у ч а в а т 
подкрепа за семейния 
бюджет, макар и за няколко 
месеца. 

                 
Гюнер ШЮКРИ

За „БАШ” се бориха на 
празника на Черноочене
Асен Момчилов от 

Хасково спечели в 
събота титлата "Баш" 
и 250-килограмово 
теле по време на 
турнир по народна 
борба, организиран от 
Община Черноочене, 
по повод празника на 
селото.
Мустафа Бейсим 

от град Люлебургаз, 
Република Турция 

се класира на второ 
място и спечели 
овен. Печелившите 
бяха поздравени от 
Кмета на Община 
Черноочене Айдън 
Осман, който връчи и 
наградите.
Над 40 мъже и юноши 

премериха сили в 
турнира, проведен 
на местния стадион 
"Искра". Интересът 
към борбите беше 
и з к л ю ч и т е л н о 
голям. В двубоите 

у час тва ха  борци 
от Кърджалийско, 
П л о в д и в с к о , 
Смолянско, Хасковско 
и град Люлебургаз от 
Република Турция.
По традиция, всяка 

година през втората 
седмица на месец 
октомври, селото 
с е  п р е о б р аз я в а. 
Търговци с шарени 
сергии с балони, 

играчки,  захарен 
памук и пуканки заеха 
своите места. Два 
дни всичко зашумя, 
изпълни се с детски 
смях от примамливите 
с т р е л б и щ а  и 
въртележки.
Местен оркестър 

о т  Ч е р н о о ч е н е 
поддържаше ритъма 
н а  п р а з н и ч н о т о 
настроение. 

    Исмет ИСМАИЛ
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Mahkeme tarafından Bul-
garistan Müslümanları 
Yüksek Şura Başkanlığına 
getirilen Nedim Gencev  
Kırcaali İl ve Koşukavak 
Bölge Müftülüğüne kendi 
adamlarını atadı. Halk ara-
sında Gencev müftüleri 
diye bilinen kişiler, sorum-
lu olduğunuz müftülüğe 
girmek için bir girişimde 
bulundular mı?
- En başta Kırcaali Haber 

gazetesini gerek internet ge-
rekse basılı gazete yoluyla 
takip eden okur kitlesini se-
lamlar, hürmetle anıyorum. 
Müftülük sorunu dünden de-
ğil. Hani Gencev, dün baş-
müftülüğe girdi, bugün de 
bölge müftülüğümüze girme-
ye kalkışıyor değil. Kuzey’de 
birçok yerde girişimleri oldu, 
hatta bazı müftülüklere iki ya 
da üç kez girmeye çalıştılar, 
başarısız oldular ve başlarını 
kayaya vurdular. Kırcaali’ye 
bu yönde bir girişim yapılma-
dı. Ben bunu Kırcaali halkı-
nın şuurlu olduğuna, bilinçli 
olduğunu göz önünde bu-
lundurarak, buraya gelmeye 
cesaret edemediler diye 
yorumluyorum. Bununla bir-
likte Şumnu’dan örnek ver-
mek istiyorum. Kazım Efendi 
diye Gencev’in takdir ettiği 
eleman, içki içerek Tombul 
Camiye ve de müftülüğü 
istemeye gitmişti. Oradaki 
arkadaşlar, “bir Fatiha okur 
musun?” şeklinde yaklaşım 
sergilediler. Utandı, sıkıldı ve 
şimdi de köydeşleri kendisini 
rencide ediyorlar, kendisiy-
le “müftü olacaksın, müftü 
efendiye en güzel içkiden 
verelim” diye alay ediyorlar, 
çünkü öyle bir alışkanlığı 
var. Bundan dolayı da kendi 
hayatını zindan etmiş oldu 
bu Kazım Efendi. Kırcaali’de 
64 yaşında Mümün Mümün 
Habil diye bir zattan bahse-
diliyor. Onun da aynı şekilde 
din eğitimi yok! Fatiha’yı dahi 
bilmediğini biz biliyoruz. Kaldı 
ki, mahkeme kararıyla kabul 
ettirilmeye çalışılan ve Müs-
lümanlar arasında 1996 yılı 
“düzmece” Gencev tüzüğü 
olarak anılan tüzük yürürlük-
te ise o zaman müftü olma 
şart ve ölçütlerin göz önünde 
bulundurulması gerek. Oysa 
Krumovgrad’a (Koşukavak) 
müftü olarak getirilmek iste-
nilen kardeşimizin de 35 yaş 
şartına uymuyor. 
- O “düzmece” 1996 tüzü-

ğünde müftülere yaş sınır-
laması konulmuş, bildiğim 
kadarıyla sizler de bu yaş 
sınırının altındasınız. Bu 
konuda endişeli değil mi-
siniz?
- Hayır, bu konuda en ufak 

bir endişem yok. Milli Kurul-
taya gitme durumumuz var. 
Oluşan durumu çözebilmek 
için Bulgaristan Müslümanla-
rının izleyebileceği en doğru 
ve hayırlı yolun Milli Kurultay-

Beyhan Mehmet: “Kurultayda hak yerini bulacak”
dan geçtiği gayet açıktır. İki 
taraf da zaten bunu istemek-
tedir. Kurultaya delege ola-
rak gideceklerin de mutlaka 
imamların olması yönünde-
dir. Orada, yürürlükte olacak 
tüzük 1996 yılı tüzüğü olup, 
şart olarak da 35 yaş sınırı 
olacaksa, ben bir adım geri 
atarak imamlık veya öğret-
menlik yapacağım. Olmadı, 
Yüce Yaratıcı Allah başka 
bir yerden rızkımızı verir. O 
açıdan rahatım ve huzurlu-
yum. Ama şunu istiyor ve 
gayet açık bir şekilde söy-
lüyorum. Bütün bölgelerde 
halka hizmet edecek, başta 
eğitimiyle, ağırbaşlılıkla, ol-
gun duruşuyla halkın derdini 
dinleyen, halktan kopmayan, 
onlarla birlikte olmak sure-
tiyle hizmetini devam ettiren 
müftülerin görev ve hizmet 
yapmasını haliyle isterim. 
- Y ü k s e k  T e m y i z 

Mahkemesi’nin (YTM) ver-
miş olduğu karar sonrası 
Gencev her yerde Mustafa 
Aliş’in Başmüftü olmadığı-
nı, aynı şekilde sizlerin de 
kanun dışı müftüler oldu-
ğunuzu söylüyor. Buna bir 
açıklık getirirmisiniz?
-  Bildiğiniz gibi geçen haf-

ta Gencev’in Kırcaali Müftü 
adayının Bölge mahkeme-
sinde üç ay önce sicil kaydı 
yaptırdığı haberi yayıldı. Yani, 
bunu neden gizledler, neden 
geciktirdiler bilmiyoruz. Evet, 
olabilir. Onlar mahkemede 
kayıtlanmış olabilirler, ama 
bizim de aynı zamanda be-
lediyede kaydımız var. Ka-
nunen biz de yürürlükteyiz, 
görevimizin başındayız ve 
halkımıza hizmet etmeye 
devam ediyoruz.
- Elimdeki belgelere ba-

kıyorum da 07.08.1996 yılı 
tüzüğünün 69. Maddesi-
nin birinci fıkrasına göre 
Yüksek İslam Şura Kuru-
lunun 30 kişiden oluştuğu 
belirtiliyor. Oysa 14 yıldan 
fazla bir süre sonra sözde 
Gencev Şurası’nın 30 ka-
yıtlı üyesinden on dördü-
nün öldüğü, yedisinin de 
şuradan ayrıldıklarına dair 
noter tasdikli belge imza-
ladıkları gözüme çarpıyor. 
Günümüzde 9 kişiden olu-
şan sözde Gencev Şurası, 
1996 Yüksek İslam Şura 
Kurulu seçimi ve tüzüğü-
ne göre açıkça bir aykırılık 
teşkil ediyor. Karar almak 
için üyelerin üçte ikisinin 
oyu gereken sözde Gencev 
Şurası, 9 üyeyle nasıl karar 
alabiliyor?
- Güzel bir konuya parmak 

bastığınız için sizleri tebrik 
ediyorum. İşin asıl ilginç tara-
fı da bu ya zaten. Tabi bizler 
Yüksek Temyiz Mahkemesi-
nin Gencev’i Şura başkanlı-
ğına getirirken bu hususları 
dikkate alıp almadığını bile-
miyoruz. Ancak şu bir ger-
çek ki, daha önce Gencev’in 

şurasından olan gerek eski 
Haskovo   Müftüsü Faik Ha-
cımurad Bey gerekse daha 
önceki Ardino   merkez cami 
imamı Bekir Halil Hocam bu-
rada belge imzaladılar. Bildi-
ri şeklindeki belgenin özeti 
şöyle: “Biz 1996 yılından bu 
yana Gencev’i ne gördük, ne 
onunla bir araya geldik, ne de 
onun şura toplantılarına ka-
tılıp karar aldık”. Malumunuz 
üzere, Gencev, bugün müf-

tülerini tayin ederken, ya da 
okullara müdür tayin etmeye 
çalışırken, kendice mesele-
yi kanunen ve tüzüğe göre 
doğru olduğunu göstermek 
peşinde olduğu gayet açık. 
Güya 2006 yılında Yüksek 
Şurayı bir araya getirmiş ve 
kararlar orada alınmış. Ve 
o şura üyeleri arasında, az 
önce isimlerini saydığım ki-
şiler de var! Bizler bu duru-
mu gerekli belgilerle Kırcaali 
emniyetine sunduk. Bu açık-
ça bir sahte evrak olayıdır ve 
kanıt olarak verilebilir.
- Şumnu’dan gelen biri 

olarak, Kırcaali bölgesinde-
ki Müslümanların müftülük 
olayında ve dini önderleri-
ni sahiplenme konusunda 
yeterince gayretin göster-
diğine inanıyor musunuz? 
Kendinizi burada hiç yalnız 
hissetiniz mi?
- Tabi İsmail Bey sizler ilgi 

uyandıracak haberin peşin-
desiniz ve bunu anlayışla 
karşılıyorum. Bildiğiniz üze-
re ben Momçilgard (Mestanlı) 
İmam Hatip Lisesinde eğitim 
gördüm. Bir yıl da öğretmen-
lik yaptım. Bölge halkının 
misafirperverliğini, birliğini, 
dayanışma gücünü iyi biliyo-
rum. Oluşan sorunlara çetin 
bir şekilde göğüs gerdikleri-
ne defalarca şahit oldum. Ve 
şunu gönül rahatlığıyla söyle-
yebilirim ki, müftü olarak gö-

reve geldiğim ilk günden beri, 
buradaki din kardeşlerimin 
beni sahipsiz bıraktıklarını 
ne hissettim ne de gördüm. 
Kırcaali Ruhu bu olsa gerek. 
Müftülük olayına gelince, 
Kırcaali bölgesi bu konuyla 
ilgili fazlasını gösterdi. Ge-
rek Cebel’deki tepki, gerek-
se iki kez Kırcaali’deki Mer-
kez Cami’den Belediye önü-
ne kadar yapılan Gencev’e 
karşı tepki, “Biz Gencev’i 

istemiyoruz, adalet istiyoruz” 
yürüyüşleri ve merkezde açık 
alanda kılınan Cuma Nama-
zı, Kırcaali halkının müftülük 
olayını yakından takip ettiğini 
ve bilinçli davrandığının en iyi 
göstergesidir. 
- Birleştirici Müslüman-

lar Milli Kurultayı dedik, 
imamlar delege dedik, an-
cak seçilen başmüfütü var 
bir de mahkeme tarafından 
göreve getirilen sözde şura 
başkanı var. Gerçekten tek 
çözüm Kurultay mı?
- Bu saatten sonra, suni bir 

şekilde oluşturulan durum-
dan ve kanaatimce din işleri 
dışındaki güçlerin müdahale-
sinden kurtulmanın tek yolu, 
Kurultay olduğuna inanıyo-
rum. Başmüftülüğümüzün 
isteği ve gayreti de zaten 
bu yöndedir. Bu sorunlardan 
çıkabilmenin tek yolu Milli 
Kurultayda buluşmaktır. Ku-
rultaya imamlar, A kişinin ele-
manları, B kişinin elemanları 
olarak değil, delege olarak 
gidecekler. Ve orada kalbinin 
sesini dinleyerek filan kişi be-
nim din işlerimi yönetsin di-
yecekler. 
- Gencev’in yapmış oldu-

ğu son basın toplantısın-
da, “bizsiz kurultay yapıla-
maz” demesi ve yapılması 
yönünde herhangi bir giri-
şimde bulunmaması, sizce 
korkudan mı ibaret, yoksa 

delege yapabilecek kendi 
imamların olmamasından 
mı kaynaklanıyor?
- Korku konusu onun bile-

ceği bir durumdur. Ancak şu 
bir gerçektir ki, Gencev’in en 
büyük sorunu ona yatkın ve 
onu takdir eden insanların 
olmayışıdır. Çünkü karşıdaki 
insanın kumaşı belli, çizgisi 
belli, düşüncesi ve hedefi 
belli, böyle olunca tabi in-
sanlar onu takdir etmiyorlar. 
Etmediklerinden dolayı da 
Pankov’larla iş yapmak zo-
runda kalıyor. Bununla birlik-
te şunu söylemek istiyorum, 
Gencev’in mahiyeti, eleman-
ları imamlarla görüşmeye 
çalışıyorlar. Yüklü miktarda 
maaş vaat ediyorlar. Siz bize 
oy verirseniz, biz size 600 
leva maaş vereceğiz diyor-
lar. Ama Plovdiv’den örnek 
vermek istiyorum, çünkü 
müftülükler arasında kaybet-
tiğimiz bir tek orası var. Malu-
munuz üzere orada iki cami 
var. Oradaki arkadaşlara 600 
leva maaş vaat etmişler. Şu 
anda Plovdiv’deki kiralık ve-
rilmiş gayrimenkul emlaklar-
da, Gencev 20 000 leva kira 
alıyor. Ancak, bunlar ilk ayda 
oradaki imamlara 600 yeri-
ne 150 leva maaş vermişler. 
İmamlar tepkisini gösterince 
de 250’ye çıkartmışlar, ama 
bu arada da imamlardan iki-
si ayrılmış ve bundan dolayı, 
oradaki caminin birisi şimdi 
kapalı. O günden beri sade-
ce Cuma Cami hizmet veri-
yor. Yani insan çok atabilir, 
farklı vaatlerde bulunabilir, 
ama arkasında durmaya-
caksa bunun bir anlamı kal-
mıyor. Dolayısıyla Gencev’in 
şu aşamadaki çalışmaları, 
imamları vaatlerle kendine 
çekebilmektir.
- Bunca zorluğa rağmen 

çalışmalarını bırakmayan 
başmüftülüğün hedefi 
ne?
-Bizler, başmüftülük olarak 

500’den fazla imama maaş 
vermeye çalışıyoruz. Hede-
fimiz de Bulgaristan genelin-
deki 1250 cami ve 250 mes-
cide maaşlı imam görevlen-
dirmek. Ve bunda da çözüm 
yolu encümenlikleri işin içine 
katmak, halkı işin içine kat-
maktan geçiyor. Yani imam 
gerek çocuğumuz doğdu-
ğunda ezan ismi vermesiyle, 
vakit namazlarını kıldırmasıy-
la, gerekse gençlerin birbiri-
lerini sevdiğinde - ailelerine 
mutlu geçinme dileği düşün-
celeriyle nikah kıymamızla, 
gerekse ebediyet yolcusunu 
uğurlarken cenaze namazını 
kılmamız ve tesellide bulun-
mamız. O yönümüzle imam, 
bütün yönlerde topluma hiz-
met eden kişidir. Bu münase-
betle bizler kadrini kıymetini 
iyi biliyoruz.

 Söyleşi:
 İsmail KÖSEÖMER
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ATAKA: “Türkiye’nin AB adaylığıyla ilgili derhal halk oylaması yapılmalıdır”
Aşırı sağcı Ataka 

partisi milletvekilleri 
Meclisin sekretar-
yasına, Türkiye’nin 
Avrupa Birliği (AB) 
adaylığı konusunda 
halk oylaması yapıl-
ması için taslak pro-
jesi sundu. 
Sağcıların bu hare-

keti, “VMRO girişim 
komitesinin bu konu 
hakkındaki pozisyon-
larının zayıflamasın-
dan dolayı” kaynak-
landığı açıklandı.
Birkaç gün evvel 

Krasimir Karakaça-
nov ve parti yandaş-
ları Meclis Başkanı 
Tsetska Tsaçeva 
ve milletvekilleriyle 
görüşmüşlerdi. Bu 
görüşmede taraflar 
halk oylamasının 
yapılıp yapılmaya-
cağı konusunda an-
laşma sağlamışlardı. 
Varılan uzlaşmada, 

halk oylaması uygu-
lamasının gerçek-
leşme konusunda, 
Türkiye’nin AB’ne 
Katılım Anlaşması-
nın mecliste onay-
lamasından önce 
yapılması kararı alın-
mıştı. 
Volen Siderov, bu 

tutumun, konu hak-
kında yapılan ulusal 

danışma sonucu top-
lanan 330 000 imza 
sahibi Bulgar’ın ya-
nıltıldığını söyledi.
Siderov, gazeteciler 

önünde “Ben, halk 
oylamasının yasal 
süreç içinde yapıl-
maması için hiçbir 
neden görmüyorum” 
diye konuştu.
Ona göre ulusal 

danışma yapılması-
nı, olası nihai katılım 
anlaşması onayı ile 
şartlandırılmasının 
hiçbir mantığa sığa-
madığını belirtti.
Aşırı sağcılar, “Tür-

kiye Cumhuriyeti’nin 
Avrupa Birliğine üye 
devlet olarak katıl-
masını kabul ediyor 
musunuz?” sorusu-

nu yöneltiyorlar.
Atakacılar bir an 

önce meclisin, “Cum-
hurbaşkanına ya-
sal süre içinde halk 
oylaması yapılması 
için tarih belirtmesi 
konusunda talimat 
verilmesini” istediler.
Siderov’a, meclise 

sundukları taslağın 
Başbakan Boyko 
Borisov ile danışıp 
danışmadığı soruldu. 
Sağcıların ırkçı lideri, 
“Başbakan’ın kendi 
görüşü vardır. Ben 
Volen Siderov’um, 
Ataka ise yurtse-
verlik temeli üzeri-
ne kurulmuştur ve 
bu çizgisinden asal 
ödün vermemişimdir. 
Türkiye’nin AB’ne gir-
memesi, benim asıl 
hedefimdir, benim 
için önemlidir.” 
Siderov, 800 000 

Trakyalı göçmenin 

torunlarından destek 
beklediğini, 1925 An-
kara Antlaşmasına 
göre Türkiye’nin on-
lara 10 milyar dolar 
borçlu olduğunu dile 
getirdi. Devamında, 
“Mecliste, Bulgar 
olan ve erkek yüre-
ğine sahip herkesten 
destek bekliyorum” 
diye konuştu.
Aynı şekilde ırkçı 

Siderov, “Ataka’ya 
göre Türkiye’nin Av-
rupa perspektifi yok 
ve bu yönde gelişe-
mez. Bu devlet, Av-
rupalı bir devlet de-
ğildir. Ve o, şu anda 
İslami köktendinciler 
tarafından yönetil-
mektedir ve her za-
man Bulgaristan için 
bir tehdit olacaktır. 
Orada, Bulgaristan 
karşıtı bu tutum giz-
lenmiyor” dedi.
     Kırcaali haber

MSK’a kararı Strasburg’ta 
görüşülmeye başlandı

Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi’nin 
Merkez Seçim Kurulu 
tarafından bir milletvekili 
seçiminin iptal kararına 
karşı açmış olduğu da-
vaya yeşil ışık yaktı. 

Haftalık HÖH Merkez 
Yürütme Kurulu (MYK) 
ve Meclis Grubu toplan-
tısı sonunda, partinin 
başkan yardımcısı Lütvi 
Mestan, Strasburg’taki 
(Fransa) Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinin 
(AİHM), parti hakkında 
Merkez Seçim Kurulunun 
(MSK) Türkiye’den 23 
ayrı seçim sandığından 
gelen 18 000 oyun iptal 
kararına karşı açmış ol-

duğu davayı görüşmeye 
başladığını açıkladı. 

Geçen yıl  Temmuz 
ayında yapılan Millet 
Meclisi milletvekili seçi-
minde HÖH 38 sandal-
ye kazanmıştı, ancak 
MSK’nın kararı sonucu 
bir milletvekili kaybetmiş-
ti. Bu karar sonucunda 
Dobriç  (Hacıoğlu Pazar-
cık)  seçim bölgesinden  
seçilen ve HÖH Merkez 
Yürütme Kurulu Başkan 
Yardımcısı olan Ruşen 
Riza’nın milletvekilliği 
iptal edilmişti. Aynı şekil-
de Bulgaristan’ın Avrupa 
Gelişimi için Vatandaşlar 
(GERB - Arma) Partisi 
milletvekili sayısını 117’ye 
çıkartmıştı ve bununla 

beraber üç partinin de 
milletvekillerinde kişi de-
ğişimi olmuştu. 

Bulgaristan’ın yeni siyasi 
tarihinde MSK’nın millet-
vekili iptali kararına kar-
şın, ilk kez siyasi bir parti 
AİHM’de dava açıyor. Bu 
mahkemede açılan dava 
üzerinde uzmanlaşan 
avukatlar, dava süresinin 
bir ila yedi yıl arası süre-
bileceğini, MSK’nın almış 
olduğu kararın değiştiri-
lemeyeceğini söylüyorlar. 
Bununla birlikte davayı 
kazanan tarafa tazminat 
ödeneceğini, miktarın  da 
beş ile on bin avro arası 
olabileceğini belirtiyor-
lar.
         Kırcaali Haber


