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Devletimizin Başmüftülük imtihanı...
Bulgaristan Müslümanlarına yönelik son bir yıldır yü-

rütülen aşırı yıpratıcı çalışmalar sonucunda özellikle 
2010 yılında Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü 
etrafında sunî olarak ortaya çıkarılan sorunları çözmek 
ve Bulgaristan Müslümanları arasında dinî önderleri-
nin seçimi konusunda ciddi bölünmelerin olmadığını 
göstermek amacıyla 12 Şubat 2011 tarihinde Sofya’da 
Olağanüstü Millî Müslümanlar Konferansı düzenlendi. 

Vedat Ahmed

Sayfa 6’da

Futbolcu ve iş adamları Ramo’nun istifasını istediler 
Kırcaali  Belediye 

Başkanı Hasan Azis 
“Kırcaali Futbol Haya-
tında Gelişim ve Şef-
faflık İçin Toplum Sivil 
Birliği” adını taşıyan 
Girişimci Komitesinde 
yer alan yerel futbol 
için endişelenen spor 
ve iş adamlarını kabul 
etti. Ziyaretin nedeni,  
“Arda” Futbol Kulübü 
Başkanı Ramadan 
Yaşarov’un /Ramo/ is-
tifasını istemek için ol-
duğu açıklandı. Kulüp 
Başkanı’nın değişimi 
üç ay zarfında yapıla-

cak genel toplantıda 
mümkün olacak, yeni 
Yönetim Kurulu da se-
çilecek. Hasan Azis, 
“Genel toplantı kurul-
ması kararı çok önemli 
ve iki taraf arasındaki 
dialogun anlamını gös-
teriyor” dedi.
Görüşmeye Muhar-

rem Ali, Ceylan Ali, 
Alyoşa Sinabov, Ni-
kolay Elinov gibi iş 
adamları katıldılar. On-
ların arasında başarılı 
iş yürüten eski “Arda” 
oyuncuları Vasil Vizev 
ve İvan Tonçev vardı. 

“Arda” Futbol Kulübü 
Başkanı’nın değişme-
sini Yerel Meclis üye-
si Ehliman Çoban ve 

“Krepost” Güreş Ku-
lübü Başkanı Velattin 
Veli de desteklediler. 
       Kırcaali Haber

HÖH Merkez Kurulu temsilcileri İstanbul’da derneklerle buluştu
HÖH Merkez Kurulu 

temsilcilerinden olu-
şan heyet, 10 Mart 
akşam saatler inde 
İstanbul Bağcılar’da 
göçmen dernekleriyle 
bir araya geldi. TERA 
düğün salonunda ya-
pılan toplantıya ilgi bü-
yüktü. Rumeli Türkleri 
Konfederasyonu tara-
fından organize edilen 
toplantıya konfederas-
yon içinde olmayan 
göçmen dernekleri de 
katıldı. 
Görüşmelerde ortak-

laşa çalışmaların ve 
işbirliği olanaklarının 
doğru yönde ve sağ-
lam zeminde yapılma-
sı konusu tartışıldı. Bu 
yöndeki çalışmaların 

çok daha verimli ve 
faydalı olma doğrultu-
sunda, gerekli adımla-
rın atılması konusun-
da hemfikir sağlandı. 
Konuşmalarda ayrıca 
yeni Seçim Yasası, 
Partinin insan hakları 
konusunda yürütmüş 
olduğu çalışmalar ve 
Başmüftülük sorunu-
na da epey değinildi. 
Konu Parti içi olaylara 
ve gelişmelere gelindi-
ğinde, tek çatı altında 
birliğin, beraberliğin 
hatta dirliğin sağlan-
ması yönünde konuş-
malar yapıldı. 
Yaklaşık 150 kişinin 

katıldığı buluşmaya 
Türkiye’de eğitim gö-
ren öğrenciler de ka-

tıldı. İlk defa gerek MK 
ve gerekse de Gençlik 
Kolları paralel olarak 
Türkiye’nin çeşitli yer-
lerinde ortaklaşa top-

lantı yapıyorlar. Konu-
lar arasında Türkiye’de 
eğitim gören Bulgaris-
tan Türkü öğrencileri-
nin karşılaştığı sıkın-

tıları dinlemek, onlara 
çare bulma ve çözmek 
için girişimlerde bulu-
nulmanın yolları tartı-
şıldı. 

İstanbul’da faaliyet 
yürüten dernekler, 
HÖH tarafından MYK 
ve MK üyelerinden 
kurulu bir heyetin ken-
dileriyle ilk defa görüş-
meye geldiğini, bun-
dan dolayı çok mutlu 
olduklarını ve ayrıca 
da teşekkürlerini sun-
dular. 
Genel Başkan Yar-

dımcısı Ruşen Rıza 
başkanlığındaki heyet 
gündüz saatlerinde 
Ataköy’de Rumeli Türk 
Dernekleri Federas-
yon temsilcileriyle de 
bir araya geldiler. 
Hayet daha son-

ra Bursa, Manisa ve 
İzmir’de ziyaretlerde 
bulundu. 
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Devletimizin Başmüftülük imtihanı... Nereye bu gidiş?

Bulgar istan Müslü-
manlarına yönelik son 
bir yıldır yürütülen aşırı 
yıpratıcı çalışmalar so-
nucunda özellikle 2010 
yılında Bulgaristan Müs-
lümanları Başmüftülüğü 
etrafında sunî olarak or-
taya çıkarılan sorunları 
çözmek ve Bulgaristan 
Müslümanları arasında 
dinî önderlerinin seçimi 
konusunda ciddi bö-
lünmelerin olmadığını 
göstermek amacıyla 
12 Şubat 2011 tarihin-
de Sofya’da Olağanüs-
tü Millî Müslümanlar 
Konferansı düzenlendi. 
Defakto olmayan, ama 
bazı hakimlerin çok net 
olmayan karar larına 
dayanarak Bulgaristan 
Müslümanları ile ilgili 
karar verici kurum olarak 
takdim edilen Yüksek 
Müslüman Dinî Şurası-
nın üyelerinin yarısının 
hayatta olmaması se-
bebiyle karar alma ye-
tikisi bulunmadığından 
Konferans, Bulgaristan 
Müslümanlarını temsi-
len her yerleşim yerin-

de bulunan Müslüman 
Encümenlerin ezici ço-
ğunluğunun yazılı talebi 
üzerine ve her yerleşim 
yerinde Cuma namaz-
larından sonra şeffaf 
ve her Müslümana açık 
bir şekilde yapılan ge-
nel toplantılarda seçilen 
delegelerin katılımıyla 
gerçekleşmiştir. 1000’e 
yakın delegenin katılı-
mıyla, yurt içi ve dışın-
dan resmî kurum ve sivil 
toplum kuruluşlarının 
katılımıyla gerçekleşen 
Konferansa yönelik Bul-
garistan Cumhurbaşka-
nı Georgi Pırvanov ve 
Başbakan Boyko Bori-
sov selâmlama mesajı, 
İKÖ Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Ekmeleddin 
İhsanoğlu ve T.C. Diya-
net İşleri Başkanı Meh-
met Görmez temsilci ve 
selâmlama mesajı gön-
dermişlerdir. Ayrıca Bal-
kan ülkelerinin başmüf-
tüleri de katılmışlardır. 
Konferans, yeni Tüzük 
kabul etmiş, yeni yöne-
tim organları – Başmüf-
tü Mustafa Hacı, Yüksek 
İslâm Şurası Başkanı 
Şabanali Ahmed ve 31 
kişiden oluşan Yüksek 
İslâm Şurası seçmiştir.

Dinler Kanunu gereğin-
ce, Konferans tarafından 
alınan kararlar tescil 
olunmak üzere 15 Şubat 
2011 tarihinde Sofya Şe-
hir Mahkemesine dilekçe 
yatırılmıştır, daha sonra 
ek olarak mahkemeye 
iki açıklayıcı belge daha 

sunulmuştur. Ancak 24 
Şubat 2011 tarihinde 
Sofya Şehir Mahkemesi 
belirli çevrelerin baskı-
sıyla Bulgaristan Müslü-
manlarının iradesini hiçe 
sayarak Konferansta alı-
nan kararların tescilini 
reddederek 1.5 milyon 
Müslümanı bikaç ayyaşa 
bağımlı kılma yönünde-
ki teşebbüsleri bir adım 
daha ileriye götürmüştür. 
Ancak bu şekilde mah-
keme bir kez daha Müs-
lümanların iradesini yok 
sayarak yapması gere-
ken tescili yapmayarak 
Bulgaristan Müslümanla-
rının dinî hususiyete haiz 
olan içişlerine müdahale 
ederek Müslüman toplu-
mu tekrar uzun bir hukuk 
sürecinin içerisine sü-
rüklemiştir. 

Ancak sorunun hukukî 
olmadığı ayan beyan 
ortadadır. Çünkü Bulga-
ristan Müslümanlarına 
soykırım politikalarının 
uygulandığı komünist 
dönemin Başmüftüsü 
Nedim Gencev, Konfe-
ransa kadar olduğu gibi, 
Konferans sonrasında 
da Müslüman toplumu 
yıpratma çabalarını sür-
dürmekte ve bu konuda 
Bulgaristan Devleti’nin 
de aktif veya pasif des-
teğini görmektedir, bu 
konuda özellikle İçişleri 
Bakanlığı ve Başsavcılı-
ğın büyük katkısı bulun-
maktadır. Çünkü Bulga-
ristan Müslümanlarının 
hür iradesiyle seçtikleri 

Başmüftülük yönetimi-
nin Nedim Gencev ve 
elemanları ile ilgili on-
larca suç duyurularına 
(2009-2011 yıllarında) 
rağmen, bunların dosya 
halinde Başsavcı Boris 
Velçev’e sunulmasına ve 
gereğini yapacağına dair 
taahitte bulunmasına 
rağmen, Başsavcılık ve 
İçişleri Bakanlığı birim-
leri bugüne kadar hiçbir 

soruşturmayı neticelen-
dirmemişler, hatta birço-
ğunu başlatmamışlardır. 
Ancak Nedim Gencev’in 
bütün şikâyetleri ile ilgi-
li, hatta 12 Şubat 2011 
tarihinde düzenlenen 
Konferans ile ilgili ola-
rak Başsavcılığa yaptığı 
suç duyurusundan dola-
yı Başmüftülük yetkilile-
ri, Konferansın organi-
zatörleri, bölge müftüle-
ri ve Konferansa delege 
olarak katılan imam ve 
encümen üyeleri suçlu 
muamelesine tâbi tutu-
larak sorgulanmaya baş-
lanmış bulunmaktadır. 

Ayrıca 12 Şubat 2011 
tarihli Konferansta ger-
çekleşen seçime isti-
naden yeni seçilen yö-
netim, Sofya Savcılığı 
ve İçişleri Bakanlığına 

hitaben bir yazı yaza-
rak hukukî bir takım 
kurnazlıklarla Savcılık 
ve İçişleri Bakanlığı ta-
rafından yeni bir Konfe-
rans yapılıncaya kadar 
olmak üzere kapatılan 
Başmüftülük binasının 
Müslüman toplumun 
seçtiği yönetime iade 
edilmesini talep etmiştir. 
Ancak bugüne kadar bu 
gerçekleşmemiş ve 1.5 

milyon Müslümanın dinî 
idaresi halâ kulübe gibi 
bir yerde çalışmalarını 
sürdürmektedir. Büyük 
emeklerle onarılan Baş-
müftülüğün asırlık binası 
ise hava şartlarının etki-
siyle donma ve boru pat-
lamalarına maruz kala-
rak ciddi anlamda hasar 
görmüş bulunmaktadır.

Bununla birlikte Nedim 
Gencev’in çevresinden 
bir grup 1.5 milyon Müs-
lümanın dinî önderi Baş-
müftü Mustafa Hacı’nın 
ikamet ettiği apartmana 
izinsiz bir şekilde dalmak 
suretiyle mülke tecavüz-
de bulunmuşlar, işgal 
etmişler ve Başmüftüye 
evini dahî kullanmaya 
müsaade etmemektedir-
ler. Bu konu ile ilgili ola-
rak gerekli suç duyuruları 

yapılmış ve bütün gerekli 
belgeler ibraz edilmiş ol-
masına rağmen, Savcı-
lık ve Emniyet yetkilileri 
işgalcileri apartmandan 
çıkarmamışlar, yapılan 
işgale seyirci kalmakla 
da yetinmeyerek işgal-
cileri korur bir vaziyet 
almışlardır. Konunun 
medyalara intikal etmesi 
üzerine işgalciler güle-
oynaya serbest bırakıl-

mışlar, Başmüftünün 
dairesi ise kapatılıp mü-
hürlenerek polis koruma-
sına terk edilmiştir. Bu 
başıboşluktan istifade 
eden haklarında onlar-
ca soruşturma başlatılıp 
hiçbiri sonuçlanmayan 
aynı birkaç kişi Başmüf-
tülüğün kiraya verdiği 
Sofya’nın göbeğindeki 
başka bir vakıf malını iş-
gal etmişlerdir. 10 sene 
boyunca Gencev’in oğ-
luna peşkeş çektiği bu 
vakıf binası 2006 yılın-
da Gencev’ten binbir 
mücadele sonucu alın-
mış olmasına rağmen, 
bugün devlet organları-
nın sessizliği ve hiayesi 
altında bir grup silahlı 
bıçaklı Filibeli ayyaşın 
işgali altındadır. Bu da 
          Devamı 3’te

Vedat Ahmed
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Avukat-yazar Mustafa Bayramali ile baş başa
Kırcaali’nin ilk Türk 

asıllı avukatı Mustafa 
Bayramali 21 Kasım 
1938 yılında Rodopların 
bağrında, Ardino bele-
diyesine bağlı Brezen 
köyünde dünyaya geldi. 
İlköğretimini doğduğu 
köyde, Lise’yi ise Ardino 
kasabasında ikmal etti. 
Sofya Üniversitesinin 
Hukuk Fakültesinden 
mezun oldu. İş hayatı-
na gençlik örgütlerinde 
aldığı görevlerle başla-
dı. Üç dönem Borovitsa 
köyü Belediye Başkanlı-
ğına seçildi. Her ne ka-
dar mesleğine hevesli 
olsa da, Jivkov rejimin-
de Bulgaristan Komünist 
Partisine (BKP) onay 
vermeyince Türkler avu-
katlık yapamıyordu. BKP 
buna izin vermeyince 
Mustafa Bayramali, 15 
yıl Kırcaali’de en büyük 
işletmelerden biri “Ben-
tonit” şirketinde hukuk 
danışmanlığı yapmak 
zorunda kaldı. 

Demokrasi dönemin-
de yeni Avukatlık Ya-
sasından yararlanarak 
Kırcaali’de avukat olarak 
çalışmaya başladı. 

Mustafa Bayramali 
avukatlığının yanı sıra, 
kaleme aldığı çeşitli ya-

zılarla da ün yapmıştır. 
Daha öğrencilik yılla-

rından öykü, fıkra, fey-
leton türlerinde Türkçe 
gazete ve dergilerde ya-
zıları basıldı. Eserleriyle 
çeşitli edebiyat yarışma-
larında ödüller kazandı. 
Bazı öyküleri Türkiye, 
Yunanistan, Romanya, 
Kosovo ve başka ülke-
lerde yayımlandı. Yazar 
yaşanmış olayları an-
latan öykülerini “Şahin 
Yuvası” adlı kitabında 
toplayıp, okuyucularına 
sundu. 

Avukat-yazar herkesi 
ilgilendiren konularda 
yasalara ilişkin Türkçe 
ve Bulgarca yorumlar 
yazdı. 

Mustafa Bayramali 
halihazırda avukatlık 
mesleğine devam edi-
yor. Bölgenin ileri gelen 
Türkleri tarafından iyi 
bilinen, sevilen, sayılan 
biri. Kendisine başvu-
ran herkese yardım elini 
uzatmaktadır. Fakat son 
10-15 yıldan beri en çok 
boşanma davaları yürüt-
mek zorunda kaldığını 
söylüyor. Bunu da şöyle 
açıklıyor: “Bulgaristan’ın 
Avrupa’ya açı lması 
gençlere iş imkânları 
yarattı, fakat bu çok ai-

lelerin parçalanmasına 
sebep oldu. Erkek eş 
çalışmaya gittiğinde, iş 
bulup, çalışarak para 
kazandı. Hanımı ço-
cuklarıyla burada kaldı 
ve bu ayrılık, iki eşin 
arasındaki aile bağları-
nı zayıflattı. Bu durum 

boşanma davaları sa-
yısının artmasına se-
bep oluyor. Öte yandan 
böyle haller ailedeki ço-
cukların terbiyesini kötü 
etkiliyor ve bu çocuklar-
da ömür boyu terbiye 
yetersizliği görülüyor. 
Bu tür olayların gelecek-
te çoğalma ihtimali var. 
Çünkü Bulgaristan’daki 
kriz, işsizlik, geçim der-
dini artırıyor ve çıkış 
yolu Batı’da iş aramakta 

bulunuyor”. 
Buna bağlı olarak, 

boşanma davalarının 
çocuklara nafaka taz-
minatı ödenme durumu 
ortaya çıkıyor. Bununla 
ilgili dava sayısının bir 
hayli arttığı ortada. Çün-
kü Sayın Bayaramali’nin 

ifadesine göre, boşan-
mış eşin çocuklarına 
nafaka ödemediği hal-
de, mahkeme kararını 
icra etmek zorlaşıyor. 

En çok başvurulan 
davalar arasında tarım 
arazilerinin iadesiyle ilgi-
li olanlar da yer aldığını 

paylaştı. Mustafa Bay-
ramali bu duruma da, 
“Eski Tarım Emek Ko-
operatifleri (TKZS)  za-
manında vatandaşların 
toprakları devlet tarafın-
dan ellerinden alınmıştı. 
Demokrasi gelince tarım 
arazileriyle ilgili yasa de-
ğişikliği kabul edildikten 
sonra, köylüler arasında 
toprağa karşı bir ilgisizlik 
oluştu. Daha sonra bu il-
gisizlik giderildi, çokları 
topraklarını geri aldı. Bu 
iade esnasında Arazi 
Komisyonları tarafından 
hayli yanlışlıklar yapıldı. 
Bu yanlışlıkların gideril-
mesi için dava açılması 
gerekti ve bu tür davala-
rın sayısı günden güne 
arttı. Ardından da miras-
çılar arasındaki müna-
sebetler kötüleşti“, diye 
izah etti. 

Avukat Mustafa’nın 
en çok yürüttüğü dava-
lar arasında mal mülk 
davalar ı  bulunmak-
ta. Bu konuda avukat, 
“Türkiye’ye göç ettikten 
sonra birçoklarının evle-
ri burada sahipsiz kaldı. 
Kötü niyetli komşuları, 

hısım akrabaları bırakı-
lan evleri kendi malı gibi 
kullanmaya başladılar. 
On yıl geçtikten sonra 
da yasada ön gürülen 
zaman aşımı hakkından 
yararlanarak, bu evlere 
kendi adına tapu çıkart-
tılar. Evin gerçek sahibi 
dönünce elinde tapulu 
yeni ev sahibini buldu. 
Bu da mal mülk davaları 
sayısının artmasına ne-
den oldu. Çünkü verilen 
tapu yalnız mahkeme 
kararıyla iptal edile bili-
nir” dedi. 

Avukat Mustafa Bayra-
mali son olarak çalışan-
ların maaş alamama da-
valarında artış olduğunu 
dile getirdi. Bunu eko-
nomi krize bağlıyor. O, 
“Bölgede bir hayli işlet-
me iflasa gitti. Çalışanlar 
maaşlarını alamadı. Ör-
neğin, “Bulfanko” Tekstil 
Şirketi, “Arda” Fabrikası 
gibi yerlerde çalışmış 
işçiler maaşlarını ala-
bilmek için dava açmak 
zorunda kaldılar”, diye 
ifade etti.

   Resmiye MÜMÜN

yetmiyormuş gibi, işgal-
cilerle uğraşması gere-
ken emniyet görevlileri, 
Başmüftülüğün Genel 
Sekreterini kelepçele-
yerek onun şahsında 
Bulgaristan Müslüman-
larına gözdağı vermeye 
çalışmışlardır. Parla-
mentoda kendisine yö-
neltilen soruları cevap-
ladığı sırada bütün bu 
olanları savunur bir tavır 
sergileyen İçişleri Baka-
nı Tsvetan Tsvetanov, 

daha önce dostu olduğu 
iddiası medyalara dahi 
yansıyan Filibeli Haşim’i 
kelepçeleyip gereken 
yere göndereceği yerde 
himayesi altında tutuyor. 
Sayın bakanın kulakları 
kurşun ile kaplı herhal-
de ki, Müslümanların şi-
kayetlerini duymuyor... 
Başsavcı Velçev’in ise 
dili tutulmuş olmalı ki, 
bir tutuklama emri ve-
remiyor. İki muhteremin 
âmirleri konumundaki 
Sayın Cumhurbaşkanı-
mız ve Başbakanımızın 

ise gözleri kör, kulakları 
sağır... Seçimler yak-
laştıkça duyu organları 
çalışmaya başlar mı 
bilmem?! Bakalım bu 
aymazlığın sonucu ne-
reye varacak?!..

Bizim için hava hoş, 
çünkü bizim inancımız 
belli: 

Gelse celâlinden cefâ 
Yahut  cemâl inden 

vefâ, 
İkiside câna safâ; 
Kahrın da hoş, lütfun 

da hoş.
      Vedat S. Ahmed

Devletimizin Başmüftülük imtihanı... 

Irkçı Lider Türklere Kin Kustu
Bulgaristan'ın Osman-

lı Devleti'nden bağım-
sızlığını ilan etmesinin 
133’üncü yıl dönümü 
olan 3 Mart Ulusal Bay-
ramı, ülke genelinde çe-
şitli etkinliklerle kutlanır-
ken, ırkçı lider Volen Si-
derov, Sofya'da düzenle-
nen mitingde Türkiye'ye 
ve Türklere kin kustu. 

Kutlamalar, Başkent 
Sofya'da Meçhul As-
ker Anıtı önünde resmi 
geçit töreniyle başladı. 
Cumhurbaşkanı Georgi 
Pırvanov, Parlamento 
Başkanı Tsetska Tsa-
çeva, Başbakan Boyko 
Borisov, bakanlar, millet-
vekilleri, yabancı misyon 
temsilcileri ve kalabalık 
bir yurttaş topluğunun 
katıldığı törende 21 
pare top atışı yapılarak, 
Bulgaristan'ın özgürlüğü 
için hayatlarını kaybe-
denlerin anısına saygı 
duruşunda bulunuldu. 

O s m a n l ı - R u s 
Savaş ı 'n ın  sonunu 
belirleyen yer olarak 
sembolize edilen Şipka 
Tepesi'ndeki ulusal anıta 
da çelenkler konuldu. 

Bulgaristan’daki Rusya 
Dostları Birliği ve Bul-
garistan Kahramanları 
Vakfı üyeleri de, Sofya 
Merkez Orduevi'nin ar-
kasındaki bulunan Şipka 

anıtının önünde ayrı bir 
tören düzenledi. 

Rusya Büyükelçiliği 
yetkilileri ve askeri ateş-
lerinin katıldığı törende 
milliyetçi marşlar eşliğin-
de Osmanlı-Rus savaşı-
nı anlatan kahramanlık 
konuşmaları yapıldı. 
Irkçı partiden mi-

ting? 
Bu arada bağımsızlık 

bayramı kutlamalarına 
ırkçı ve aşırı milliyetçi 
görüşleriyle bilinen ATA-
KA partisi yine gölge dü-
şürdü. 

ATAKA tarafından ba-
ğımsızlık bayramı dola-
yısıyla başkent Sofya'da 
bir miting düzenlendi. 
Yaklaşık 2 bin kişinin 
katıldığı mitingde bir ko-
nuşma yapan ATAKA li-
deri Volen Siderov Türk-
lere ve Türkiye'ye adeta 
kin kustu. 

Konuşmasında Bulgar-
ların Osmanlı dönemin-
de yaklaşık 500 yıl bo-
yunca "soykırıma maruz 
kaldığını" öne süren Si-
derov 17 Mayısın sözde 
"Bulgar Soykırımı Günü" 
olarak kabul edilmesi-
ni isteyerek, bu teklife 
karşı çıkan milletvekil-
lerini "vatan haini" ilan 
edilecekleri tehdidinde 
bulundu. 
"Türkçe haberler 

kaldırılsın, ezan 
yasaklansın!" 

Volen Siderov, iktidar-
daki Boyko Borisov hü-
kümetini de tehdit ede-
rek, "Verdiğimiz destek 
artık koşulsuz değil. Bi-
zim isteklerimizin yerine 
getirilmesi gerekiyor" 
dedi. 

Hükümete iki hafta süre 
veren ırkçı lider bu süre 
zar fında Bulgaristan 
Ulusal Televizyonu’ndaki 
Türkçe haber bültenleri-
nin kaldırılmasını ve ca-
milerde ezan okunma-
sının yasaklanmasını 
istedi.

Siderov, "Bulgaristan'da 
resmi dil Bulgarcadır. 
Umumi tuvaletlerde bile 
sadece Bulgarca konu-
şulmalıdır. Ayrıca Hristi-
yan Bulgaristan'da cami 
inşaatlarını durdurmak 
için mutlaka iktidara 
gelmeliyiz" ifadelerini 
kullandı. 

Konuşmasında Ro-
manları da hedef olan 
Siderov, Romanların ka-
labalık oldukları bölge-
lerde gönüllü silahlı sivil 
timlerin oluşturulmasını 
istedi. 

Polisin sıkı güvenlik 
önlemleri aldığı miting 
olaysız sona erdi.

      Kırcaali Haber

Kırcaali hastanesi kaliteli sağlık hizmetini garanti ediyor
Kırcaali “Dr. Atanas 

Dafovski” Hastanesi ar-
tık kaliteli sağlık hizmeti 
garantisi veren Avrupa 
hastaneleri listesinde 
yer alıyor. 1 Martta, Milli 
Etnografya Müzesinde 
yapılan özel törende 
hastanenin müdürü Dr. 
Todor Çerkezov’a “Altın 
Kitap” ve “Altın Mühür” 
ödülleri,  Avrupa Bilim ve 
Kültür Topluluğu Kurulu 
tarafından verildi. 

“Altın Kitap”, hastane-
nin Bulgar tıp biliminin 
gelişmesine verdiği kat-
kıdan dolayı, “Altın Mü-
hür” ise yüksek düzeyde 
yönetim adına veriliyor. 
Bu sertifika hastaneye 
bilim alanında yüksek 
saygınlık ve kamuoyu 
tanıma kurumu olarak 

fahri statüsü kazandırı-
yor. Kırcaali hastanesi 
ülkede bu ödüle layık 
sayılı tedavi kurumların-
dan biridir.

Ödüller “Bulgaristan 
İçin Alkışlar” projesi da-
hilinde yıllık altı resmi 
görüşmeler gerçekleş-
tirmede, Bulgaristan’ın 
ileri gelen bilim ve kültür 

adamlarına ve dünya-
da eş benzeri olmayan 
kültür varlığa sahip yer-
leşim yerlerine veriliyor. 
Öneriler, altın ödüller 
alan kimseler ve 156 
Bulgaristan şehri ve kö-
yün Belediye Başkanları 
ve muhtarları tarafından 
yapılmaktadır.

          Kırcaali Haber

2. sayfadan 
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“Buket” kadın korosu 8 Mart konseri verdi
7 Mart akşamı “Buket 

“ Kadın Korosu Kırcaa-
li Kültür Evinde 8 Mart 
konseri verdi. İlk defa 
geniş seyirci kitlesi kar-
şısına çıkan koro grubu, 
orkestra eşliğinde otan-
tik Rumeli halk türküleri 
söyledi, seyircileri eski 
zamanlara götürdü. 
Nine ve dedelerinden 
duydukları Rodop Dağ-
ları, İnce Giyerim İnce, 
Minnoş, Kızılcıklar Oldu 
Mu, Bir Dalda İki Kiraz, 
Kara Tiren, Çemberimde 
Gül Oya, Evreşe Yolları, 
Kerimem gibi türküler 
salondakileri coşturdu. 

Etkinlikte Kırcaali Be-
lediye Başkanı Hasan 
Azis, Başkan Yardımcısı 
Nurcan Hüseyin, Meclis 
Başkanı Seyfi Necip, 

Momçilgrad Belediye 
Başkanı Erdinç Hayrul-
lah, Momçilgrad Beledi-
ye Başkan Yardımcıları 
Birol Köseömer, Erol 
Mehmed ve Meclis Baş-
kanı Sunay Hasan hazır 
bulundular. Birçok Kırca-
ali meclis üyeleri, kültür 
ve iş çevreleri konseri 
izlediler. 

Açılışta Buket Derne-
ğinin Başkanı Sabiha 
Mestan bir yıldır faaliyet 
gösteren teşkilata yar-
dımlarını esirgemeyen 
Kırcaali Belediye Baş-
kanı Hasan Azis’e min-
nettarlık duygularını ifa-
de etti. Mestan, “Sayın 
Başkanımızın sayesin-
de, onun maddi ve ma-
nevi desteğinden dolayı 
biz ayakta durabiliyo-

ruz” dedi. Aynı zaman-
da koro takım elbiseleri 
için Kırcaali’ye kardeş 

Bursa Osmangazi Be-
lediye Başkanı Mustafa 
Dündar’a borçlu oldukla-
rını belirtti. 

Dernek Başkanı, “Bu-
ket kadın korosu Türk 
halk müziği seslendi-
riyor, türküler bizim iç 
dünyamızı anlatıyor. 
Ezgilerimiz sevgi, heye-
can, gurbeti, göçleri an-

latıyor. Yemen’e gidip de 
dönmeyenler, Çanakka-
le savaşlarında kalanlar, 
onlar bizim türkülerimiz, 
bizim hikâyemiz. Biz Kır-
caali bayanları bu türkü-
lerimizi yaşatmak istiyo-
ruz. Tabii ki, bunu ancak 
sizin sayenizde başa-
rabiliriz” diye dile getir-
di. Koro çalışmalarının 

gönüllü yöneticisi Rujdi 
Şükriev- Doğan sahne-
den, “Halk türkülerimize 
gönül vermiş insanlarla 
çalışmak benim için bü-
yük mükafattır. İnşallah, 
ileride daha da büyük 
başarılar elde edebiliriz. 
Ümitliyim” dedi. 

“Buket” koro grubu bir-
çok kuruluş ve iş adam-
larından çiçek aldı. On-
ların arasında Kırcaali 
ve Momçilgrad Belediye 
Başkanları Hasan Azis 
ve Erdinç Hayrulla, Kır-
caali Meclis Başkanı 
Seyfi Necip, Kırcaa-
li kamu denetçisi Akif 
Emin, Beray ve Bosfor 
Şirketleri, Ardino “Ro-
dopska İskra” Okumaevi, 
Kircaali DZİ Müdürü Sei-
dahmed Ahmed vardı.

Konserden önce fua-
yede el işleri sergisi dü-
zenlendi. 2’den 4 Levaya 
kadar satılan ürünlerden 
elde edilen paraların Ço-
cuk Esirgeme Kurumuna 
bağışlanacağı bildirildi.

   Resmiye MÜMÜN

Meclis, Ataka’nın Osmanlı döneminde 
sözde Bulgar soykırımı teklifini reddetti 
Ataka partisinin Halk Meclisine sunduğu Osmanlı İmparatorluğu döneminde 

Bulgarlar üzerinde soykırım uygulandığı iddiası ile deklarasyonla yargılama 
isteği rededildi. Irkçı partinin teklifi 09 Matr 2011 tarihli Meclis oturumunda iki 
saat görüşüldü.

Oylamaya 39 millletvekili olumlu, 26 olumsuz, 50 ise çekimser oy kullandı. 
Ataka’nın fikrini 17 GERB’li halk temsilcileri ve dört sağ görüşlü siyasetçi des-
tekledi. İktidar partinin diğer milletvekilleri ve sağda bulunan siyasi güçler oyla-
mada çekimsiz kaldılar. Hak ve Özgürlükler Hareketi ve Bulgar Sosyalist Partisi 
Milletvekilleri teklife tamamen karşı çıktılar.

Taslağı reddeden İnsan Hakları Komisyonu görüş bildirisinde Dışişleri Bakan-
lığının görüşünü öne sürüyor. Öyle ki, bu isteğin Meclis tarafından onaylanması 
Bulgaristan-Türkiye ilişkilerinde siyasi sorunlar yaratabilir. Ataka lideri Volen Si-
derov bunu itiraz ederek, Dışişleri Bakanı Nikolay Mladenov’u görüş bildirgesini 
hazırlayan görevlileri azletmesi çağrısında bulundu.

ATAKA Partisi BNT’ye Türkçe haberleri 
durdurması için süre verdi 

Aşırı milliyetçi “Ataka” partisi Sofya’daki “San Stefano” sokağına özel bir saat 
koyacağını duyurdu. Ataka basın bürosundan verilen bilgiye göre, sebep, par-
tinin Bulgar Milli Televizyonuna (BNT) Türkçe haber bültenini yayından çekme-
sine verdiği sürenin bitimine kadar saatleri saymak. 

 Parti yönetiminin bunun için BNT’nin Genel Müdürü ve Yönetim Kuruluna 
uyarı yaptığı açıklandı.  Atakalılar, süre bitince Milli Televizyon binası önünde 
aralıksız protesto gösterileri düzenleyeceklerini öne sürüyorlar. 

Parti lideri Volen Siderov, 3 Mart-Ulusal Bayram mitinginde BNT yönetimine 
tüm Bulgar milletini “öfkelendiren”  Türkçe haberleri durdurması için iki hafta-
lık süre verdiğini belirtti. Eğer bu talep dikkate alınmazsa, her gün televizyon 
önünde protesto edeceklerine uyardı. Siderov’a göre, ülkenin durumu ancak 
milliyetçilerin iktidarında düzelebilir. Irkçı lider o zaman, Ataka’nın GERB’in ik-
tidara gelmesine büyük katkısı olduğunu belirterek, bu desteğin şartsız olma-
dığının altını çizdi.               

                                                                                               Kırcaali Haber

Devlet kanalındaki 5 dakikalık Türkçe 
haber tartışma konusu oldu
Bulgar i s tan  U lusa l 

Televizyonu'nda (BNT) 
her gün 5 dakika süreyle 
yayımlanan Türkçe haber 
programı yine tartışma 
konusu oldu.

BNT'de açık oturum 
programına katılan BNT 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Boyko Stankuşev, Türkçe 
haber programının yasak-
lanması için ırkçı ve aşırı 
milliyetçi ATAKA parti-
si tarafından yürütülen 
kampanyanın şekil olarak 
yanlış olduğunu söyledi. 
Konunun tamamen hu-
kuki olduğunu belir ten 
Stankuşev, "Sorunun çö-
zümü parlamentodadır. 
İlgili yasa değişmedikçe 
biz yayını kaldıramayız" 
dedi.

Bugaristan'ın Uluslarara-
sı Azınlık Hakları Çerçeve 
Anlaşması'nı imzaladığı-
nı hatırlatan Stankuşev, 
Türkçe haber programı-
nın kaldırılması konusun-
da hukuk dışına çıkmanın 
ülke için büyük bir skandal 
yaratacağı uyarısında bu-

lundu.
Programa konuk olarak 

katılan ırkçı ve aşırı mil-
liyetçi ATAKA partisinin 
parlamento grubundan 
Prof. Stanislav Stanilov 
ise BNT'nin özel değil, 
ulusal devlet kanal oldu-
ğunu vurgulayarak, "Ül-
kemizde resmi dil Bulgar-
ca olduğuna göre yayın 
programında Türkçe'nin 
hiçbir yeri yoktur. Türkçe 
haberlerin yeri bölgesel 
TV yayınlarıdır" dedi. 
Stanilov, BNT'de Türkçe 
haber programının zaman 
kaybedilmeden yayından 

kaldırılması gerektiğini 
öne sürdü.

İktidardaki GERB parti-
sinin kurduğu azınlık hü-
kümetini parlamentoda 
destekleyen ATAKA lideri 
Volen Siderov 3 Martta 
yaptığı açıklamada, Baş-
bakan Boyko Borisov'a 
Türkçe haber programı-
nı yayından kaldırılması 
için 14 gün süre vermişti. 
Siderov'un girişimiyle ay-
rıca BNT binası önüne 14 
günlük sürenin geri sayı-
mını gösteren bir saat yer-
leştirilmişti.
        Kırcaali Haber

Nüfus sayımında Kırcaali, iller arasında 17’ci sırada
U l u s a l  İ s t a t i s t i k 

Enstitüsü’nün ulusal sa-
yım ile ilgili resmi olma-
yan ilk verilerine göre, 
Kırcaali ilinde 133 000 
kişi yaşamaktadır. An-
ketlerin %90'nının sayı-
mına göre bölgemiz sıra-
lamada toplam 28 ilden 
17-cidir. En kalabalık 
olan iller Sofya, Plovdiv, 
Varna, Burgas, Stara 

Zagora, Blagoevgrad, 
Pleven ve Pazarcik. Bu 
sekiz ilde yaşayanların 
sayısı neredeyse, diğer 
20 il kadardır. Sıralama-
da son yerleri alan böl-
geler Vidin, Tırgovişte, 
Silistra, Gabrovo, Razg-
rad ve Pernik. 

Haskovo ve Smolyan 
şu anda 223.000 ve 
113.000 nüfusu ile sıra-

lamada 12 ve 23 sıraya 
yerleşiyor. İlk resmi ol-
mayan sonuçlara göre 
Bulgaristan nüfusu son 
on yılda en az 600 bin 
kişi azalmış. 2001 yı-
lında yapılan bir önceki 
ulusal sayım kampanya-
sında ülke nüfusunun 7 
milyon 900 bin kişi oldu 
belirlenmişti. 

            Sebahat AHMET
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Kırcaali’de göçmenler milli mutfağını tanıttılar
8 Mart - Dünya Ka-

dınlar Günü dolayısıyla 
Kırcaali Göçmen Büro-
su ilk defa multikültür 
etkinliği düzenledi. Bu 
faaliyet Uluslararası Göç 
Teşkilatı’nın “Göçmenleri 
Bilgilendirme Merkezleri” 
projesi esnasında müm-
kün oldu. Proje koordi-
natörü Petya Stoyanova, 
amacın daha önce Sof-
ya, Burgas ve geçen yıl 
da Plovdiv ve Kırcaali’de 
açılan Göçmen Enteg-
rasyon Bürolarının etkin 
faaliyete geçmesi oldu-
ğunu belirtti. 
Arpezos otelinde dü-

zenlenen mutfak sergisi-
ne katılanlar Kırcaali’de 
yaşayan etnik topluluk-
lar milli yemeklerinin 

örneklerini gösterdiler. 
Etkinliğe Kırcaali Bele-
diyesinden genç uzman 
Boyana Petrova, “Kırca-
ali Karar Alıyor” Derne-
ği yönetiminden Rositsa 
Georgieva katıldılar. 
Kırcaali Göçmen Büro-

sundan koordinatör Sne-
ja Bodurova katılımcıları 
selamladı ve kadınların 
bayramını kutladı. O, 
göçmenlere Bulgar bö-
reği ikram etti. 
Türkiyeli Gülnihal Ber-

ker mutfak sergisinde 
mercimek köftesi ile 
kıymalı börek, Rusyalı 
Tamara ise Rus salatası 
tanıttı. Koreli In Djın’ın 
gösterdiği su yosunuyla 
yapılan suşi yemeği bü-
yük ilgi gördü, yerli med-
ya temsilcileri yapılışını 

öğrenmekte zorlanmadı-
lar, tadına doyamadılar. 
“Vladimir Dimitrov-

Maystora” Lisesi’nin 

genç yetenekleri Bilya-
na ve Sıla Osman şarkı, 
delikanlılar ise break şov 
gösterisiyle göçmenleri 

selamladılar. “Dimitır 
Madjarov” Trakya Der-
neği folklor ekipleri on-
lara hitaben Bulgar halk 
türküleri söylediler, hora 
oynadılar. Koreli In Djın 
“Sednalo e core dos” 

türküsünü okudu, seyir-
cileri duygulandırdı. 
Kırcaali’de yaklaşık 

dokuz milliyete mensup 
göçmen yaşıyor. Şehri-
mize, Türkiye, Kore, Çin, 
Rusya, Ukrayna, Mol-
dova ve Avustralya’dan 
sonra en son Amerika 
Birleşik Devletleri’nden 
Bırgıs ailesi geldiği an-
laşıldı. Göçmenler sa-
yısında çoğalma eğili-
mi görülüyor. Kırcaali 
Bürosunu ziyaret edip 
etkinliklere devamlı ika-
met eden göçmenlerin 
katıldığı açıklandı. 
Geçen yıl Büro, göç-

menler için Bulgar Dili 
kursları düzenledi. Bu 
yıl ise ONLARIN ilgileri-
ne göre kulüp kurulacak. 
Göçmen Bürosu 21 Mart 
için ilk defa bahar karna-
valı düzenleyecek.

   Resmiye MÜMÜNDevlet uzmanları çiftçilere Kırsal Bölgeleri 
Geliştirme Programı hakkında bilgilendirdiler
Tarım ve Gıda Bakan-

lığı uzmanları Kırcaali 
bölgesinde çif tçilerle 
Kırsal Bölgeleri Geliştir-
me Programı ile ilgili bilgi 
kampanyası gerçekleştir-
di. Etkinlikte Kırcaali Vali 
Yardımcısı Asen Türdi-
ev ve Kırcaali “Tarım” 
İl Müdürlüğü Müdürü 
Yordanka Goçeva yer 
aldılar. Bakanlıktan ve İl 
Müdürlüğünden lektör-
ler çiftçilere mali yardım 
alabilmeleri için Kırsal 
Bölgeler i  Gelişt irme 
Programının 112,121,142, 
213 ve 214 prosedürle-
rine uygun nasıl aday 
olabileceklerini açıkladı-
lar. Bakanlığın “Besici-
lik” Müdürlüğü’nden Dr. 
Zlatka Vızelova ve Polina 
Marina, “Kırsal Bölgeleri 
Geliştirme” Müdürlüğün-
den Vladislav Tsvetanov 
ve Evgeni Gergov, Kırca-
ali Tarım Danışma Daire-
sinden Kirilka Kalapova, 
Hristo Kapsamunov ve 
Galina Angelova lektör 
olarak katıldılar. Uzman-
lar  çiftçilere programda 
yer alan “Köy çiftliklerini 
yenileme” yollarını anlat-
tılar. Bu prosedürle tarım-
la uğraşanlar 14 Mart - 3 
Nisan tarihleri arasında 
yatırımcı projeleri finanse 
etmek için “Garanti Büt-
çe” bölümüne aday ola-
bilirler. Uzmanlar, Avrupa 
Birliği topluluğunda aynı 
standarta ulaşılabilinme-
si için bu yönde garanti 
bütçeyle yardım edilen 
yatırım proje türlerine 
ayrıntılarıyla değindiler. 
Vladislav Tsvetanov, ba-
sınla yapılan görüşmede 
bu prosedüre aday ola-
cak çiftçilere mali yar-

dımın toplam miktarına 
ulusal ödeme yapılaca-
ğını belirtti. Uzman, “Bu 
devlet yardımının tavuk, 
domuz bakımı ve süt 
üretimi ve muhafazası 
yönündeki projelerde 
%5’ten %25’e kadar ula-
şabilecek” dedi. Ayrıca 
çiftçiler böyle projelerle 

Tarım Devlet Fonu’ndan 
yatırım kredisi için aday 
olabilirler. Dr. Vızelova 
yaptığı açıklamada, AB 
standartlarını inek sütü 
kalitesi, tavuklara ve do-
muzlara insancıl davranış 
olarak genelleştirdi. Uz-
man, Kırcaali bölgesinde 
şu an sadece 28 çiftliğin 
süt kalitesine uyduğunu 
belirtti. Standartlara uy-
mayan dörtten fazla hay-
vana sahip, toplam 24 
454 inek bakılan 3 596 
çiftlik, ondan fazla ineğe 
sahip ise toplam 3 313 
inek bulunan 504 çiftlik 
olduğu anlaşıldı. Bu çift-
çilerin bina satın alma ve 
donatım, süt üretimi ve 
muhafazasıyla ilgili her 
türlü yatırım yapabilecek-
leri projelerle aday olma 
imkanları olduğunu söy-
ledi. Evgeni Gergov bu-
günden itibaren dönüm 

başına doğrudan ödeme 
yapma kampanyasının 
başladığını bildirdi. Buna 
göre, tarım sektörüyle il-
gili vatandaşların doğal 
sınırlamalar olan dağlık 
bölgelerdeki çiftçilere 
yapılan ödemeler, dağlık 
bölgelerin dışında ka-
lan sınırlamalar bulunan 

bölgelerdeki çiftçilere 
ödeme, çiftçi arazilerine 
Natura 2000 üzere öde-
me ve tarım-çevre öde-
meleri yapılacak. Aday 
olan çiftçilerin otlak ve 
yerlerin avantajlı olma-
yan bölgelerde bulunup 
bulunmadığını belirtme-
leri gerekiyor. Bu bölgeler 
ise, Bakanlar Kurulunun 
30 nolu kararının, Resmi 
Gazetede, 2008 yılı, 20. 
sayısında belirtilmiştir. 
Başka önemli bir istem 
de dağlık bölgede veya 
başka bir avantajlı olma-
yan yerde bulunduklarını 
belirtmek. Ayrıca çiftçiler 
beş yıl kesintisiz bu arazi-
leri çalışmaları ve dolayı-
sıyla beş yıl mali yardıma 
aday olmaları gerekiyor. 
Dağlık avantajı bulunma-
yan bölgelerdeki çiftçiler, 
en az 5 yıl bu yerleri iş-
lemek zorundalar, diğer 

avantaj olmayan bölge-
lerdekiler ise minimum 
10 yıl. Eğer bu süre için-
de çiftçiler mali yardıma 
talep olmazlarsa, tarım 
işine son vermiş olarak 
kabul edilecekler ve şu 
ana kadar aldıkları yar-
dımları geri iade etmek 
zorunda kalacaklar. Bu 
anlamda, Gergov Bele-
diye Tarım Müdürlükleri 

Yurtdışında Yaptırılan Organ Nakli Fonu kapatılıyor
Sağlık Bakanı Ste-

fan Konstant inov, 
Bakanlar Kurulu otu-
rumundan sonra, 
“Yurtdışında Yapılan 
Organ Nakli “ Fonu-
nun kapatılacağını 
bildirdi. Gazeteciler 
kendisine fonun ka-
patılış sebebini ve or-
gan nakli için verilen 
4 milyon Leva paranın 
ne olacağını sordular. 
Sağlık Bakanı, “Hasta 
teşkilatları tarafından 
organ nakli için hasta-
lar gönderilmiyor diye 
saldırılar oldu, bunun 
için bu yöndeki faa-
liyeti iyileştireceğiz. 
Bu ise “Organ Nakli” 
Fonunun tam olarak 
kapatılıyor anlamına 
gelmiyor, çünkü onun 
faaliyetini başka  yapı-
lara aktaracağız. Eğer 
hiçbir sonuç görmez-
sek, her hangi bir ida-
reyi elde tutmada an-
lam yok” dedi. Bakan, 
hükümetin organ nak-

liyatı için mali yardım 
yapacağını öne sürdü. 
Konstantinov, “Çocuk 
ve yaşlılar tedavisi için 
iki ayrı fonumuz var, 
böylece Organ Nak-
li Fonu’nda bulunan 
para rahatça aktarı-
labilir” diyerek açıklık 
getirdi. Bakan, “Yurt-
dışında yapılan organ 
nakliyatında problem 
parada değil, hasta-
ların yabancı ülkede 
organ bağışlayıcı bul-
maları gerekiyor” diye 
açıkladı. Konstantinov, 
“Bizim asıl amacımız, 
burada organ nakliya-

tı gerçekleştirmeyi ba-
şarmamız” diye belirt-
ti. Bakan’ın ifadesine 
göre, Başbakan Boy-
ko Borisov’un kendi-
sine tanıdığı haklarla 
organ nakliyatı finan-
se etme konusunda 
problem yaşanmadığı, 
organ bulmada zor-
lanma olduğu anlaşılı-
yor. Ayrıca Sofya’daki 
Aleksandrovska ve 
Askeri Hastanesinde 
yapılan organ nakli-
yatında umut verici 
sonuçlar elde edildiği 
belirtildi.    
      Kırcaali Haber

görevlilerin çiftçilere bu 
yönde açıklama yapma-
ları çağrısında bulundu. 
Dağlık bölgelerdeki 50 
dekara kadar dekar başı-
na 110 Euro, 50’den 100 
hektara kadar 50 Euro, 
diğer avantajı olmayan 
bölgeler için 50 dekara 
kadar dekar başına 50 
Euro, 50’den 100 kadar 
20 Euro. Her iki durum-
da 100 dekardan fazla 
arazilere ödeme öngö-
rülmediği bildirildi. Dev-

let uzmanları Bakanlar 
Kurulunun bu ödemeler-
de artırma yapma öneri-
sinde bulunduğunu öne 
sürdüler. Çiftçilerin mali 
yardımlara aday olma 
konusunda yardım için 
Belediye Tarım Müdür-
lüklerine başvurabilecek-
lerini söylediler. Organik 
Tarımcılık ve Organik 
Arıcılık yönünde yatırım 
yapmalarını önerdiler. 

Resmiye MÜMÜN
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Kırcaali’de Bulgaristan Güreş Şampiyonası Düzenlendi
Kırcaali’de yapılan Serbest 

Stil Minikler Bireysel Bulga-
ristan Şampiyonası büyük ilgi 
gördü. “Arpezos” kapalı spor 
salonunda Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis tarafından 
açılışı yapılan Şampiyonaya 
Bulgaristan genelinden 35 
kulüpten 216 minik güreşçi ka-
tıldı. İki gün süren güreşlerde 
toplam 11 sıklette Bulgaristan 
şampiyonları belirlendi. 

Turnuva, Başkan Hasan Azis 
himayesi altında, Güreş Fede-
rasyonu Başkanı – serbeste 
asrın güreşçisi ilan edilen Va-
lentin Yordanov ve “Krepost” 
Güreş Kulübü girişimiyle ya-
pıldı. Belediye Başkanı’nın  
yaptığı açılış konuşmasında, 
Kırcaali’nin böyle önemli bir 
şampiyonaya ev sahipliği 
yaptığından dolayı çok mutlu 
ve gururlu olduğunu belirtti. 
Ayrıca Azis, ”Kırcaali yakın 
geçmişte çok yüksek seviyede 
güreşçiler yetiştirmiştir. Bu gün 
bu şampiyonanın şeref misafiri 
olan İsmail Hüseyinov (Kosu-
koğlu) onlardan biridir. Kendi-
si 2 kez Avrupa şampiyonu, 1 
kez Dünya ikincisi, 2 kez Dün-
ya üçüncüsü ve 7 kez Dünya 
kıdemli güreş şampiyonu ol-
muştur. Kendisini aramızda 
görmekten şeref duyuyorum. 
23 yıl aradan sonra Kırcaali’de 
bir Bulgaristan Şampiyona-
sı düzenleniyor. İnşallah en 
yakın zamanda bölgemizden 
Avrupa ve Dünya şampiyonları 
çıkar” dedi. 

Güreşçileri izleyenler ara-
sında Hasan Azis’in yanı sıra, 
HÖH Kırcaali milletvekili Rem-
zi Osman, eski güreş şampi-
yonlarından İsmail Hüseyinov 
, Belediye Başkan Yardımcıları 
Elisaveta Kehayova ve Nurcan 

Hüseyin, Futbol federasyonu 
İl Başkanı Turgay Ali, meclis 
üyeleri ve muhtarlar yer aldı-
lar.

PEHLİVANLAR MİNDERDE

Son yıllarda ulusal anlamada 
anca voleybol müsabakalarına 
ev sahipliği yapan spor salo-
nu 23 yıl sonra Serbest Stil 
Minikler Bireysel Bulgaristan 
Şampiyonasına ev sahipliği 

yaptı. Bu büyük organizasyon 
için “Krepost” Güreş Kulübü 
yepyeni bir minder sağlamıştı. 
Turnuvada görevli hakemlerin 
beşi FILA kokartlıydı. İlk gün 
karşılaşmaları 6 sıklette birin-
cileri belirledi. 

38 kiloda ev sahibi konu-
mundaki Stremtsili   güreş-
çilerin temsilcisi yoktu. 29 
güreşçinin bulunduğu sıklet-
te birincilik karşılaşmasında 
“Dimitrovgrat” Dimitrovgrat 
güreş takımı için güreşen 
Pavel İvanov ile Mitko Bonev 
karşı karşıya geldiler. Pavel 
kuzenini yenmeyi başardı ve 
şampiyon oldu. Üçüncülüğü 
de “Asenovets” Asenovgratlı 
Yulcan Mehmet ile “Aytos” Ay-
tosun güreşçisi Oktay Hasan 
paylaştılar. 28 sporcunun katıl-
dığı 42 kiloda yine Dimitrovg-
radlı Veselin Petrov – Razgrat 
“Lütvi Ahmedov’lu” Teoman 
İbrahim’i yendi. Böylece Tri 
Mogili  doğumlu, bölgemizde 
uzun yıllar güreşen ve şimdi-
lerde “Dimitrovgrat” takımının 
çalıştırıcılığını yapan Salim 
Salim iki finalden iki altın ve bir 
gümüş madalya çıkarmış oldu. 
Bu sıklette 3 güreşçisi bulunan 
“Krepost’un” güreşçileri ilk 

beşe giremediler. Serdar Faik 
ilk turda Blagoevgradlı Hris-
to İliev’i tuşla yenerken ikinci 
turda ise devreleri Radnevolu 
Valentin Dimitrov’a kaybetti 
ve yedinci sırayı aldı. Dimitrov 
birinci turda yine ev sahibi ta-
kımından Basri Murat’ı yendi. 
Aynı sıklette güreşen Süley-
man Süleyman ilk turda “Ku-
badın” Loznitsa adına güreşen 
Oktay Kadirov’u tuşla yendi. 
İkinci tura çıkan Süleyman, 

Aytoslu Hasan Hasan’a tuşla 
yenildi. 

47’nin “hazır şampiyonu” Can 
Bekir ise ardı ardına güzel ve 
kötü güreşleri sıralayarak ma-
dalyasız kaldı. İlk turda Sozo-
pol takımı için güreşen Diyan 
Kalov’u   yendi ve ikinci tura 
çıktı. Buradaysa iki hafta önce 
dostluk maçında yenen ASK 
“Sliven” İvan Stefanov’a ikin-
ci devre tuşla yenildi. Slivenli 
Stefanov’un birincilik karşılaş-
masına çıkması sonucu Can 
Bekir ’e üçüncülük umudu 
doğdu. Finale çıkan oyuncu-
ların eledikleri rakiplerin yeni 
bir eleme havuzunda karış-
ma - repesaj karşılaşmasında 
“Slaviya 2009” temsilcisi İvay-
lo Mihov’u iki devrede de ye-
nen Can, ikinci repesajda ise 
Deliorman Samuil “Şampiyoni” 
temsilcisi Deniz Saliev’e yenil-
di. Üçüncülük karşılaşmasında 
Deniz, Dimitrovgradlı Mihail 
Dimov’u   yendi ve bronz ma-
dalya kazandı. Sıkletteki diğer 
bronz madalyayı “Olimpiets” 
Tırgovişte güreşçisi Alper 
Aptula kazandı. Birincilik kar-
şılaşmasında İvan Stefanov, 
Varna – “Çernomorski Sokol” 
oyuncusu Veliko Velikov’u  
tüş ile yenerek birinci kaldı ve 
şampiyona sonunda en üret-
ken güreşçi seçilerek kupanın 
da sahibi oldu. 

GÜNÜN KIRCAALİ KAH-
RAMANI

53 kiloda güreşen Tasin Hü-
seyin rakiplerinin tümünü yen-
meye başardı ve ilk defa şam-
piyon oldu. Tasin İlk turda tuş 
ile Razgratlı Basri Mehmed’i 
yenerken, ikinci turda da 
aynı tarifeyi Burgazlı Mihail 
Nanev’e uyguladı. Yarı finalde 
Sredetsli Hristiyan Dimitrov 
da tuş olmaktan kurtulamadı. 
Altın madalya güreşine çıkma-
dan evvel tüm karşılaşmaları 
tuş ile yenen Tasin adeta fi-
naldeki rakibine gözdağı verdi. 
Birincilik müsabakasında dev-
releri 2:0 (3:1, 5:1) olmak üze-
re Ostrovolu Cem Hasanov’u 
yendi. Zaman zaman tansiyo-
nun yükseldiği karşılaşmada 
daha çok fiziki güce dayanan 
taktiksel oyunlar sergilendi. 
İkinci devredeki bir oyun so-
nucu minder amiri kararından 
memnun olmayan “Agrosem” 

çalıştırıcısı, elinde tutuğu ve 
güreşçisinin mayo rengindeki 
küpü mindere atarak karara 
itiraz etti. Oyunu yeniden iz-
lemek üzere hakem komitesi 
video görüntüye başvurdular. 
Minder amiri kararının doğru 
olduğunu onaylayan hakemler 
Cem Hasanov’a bir ceza pua-
nı verdiler. O esnada 3:1 önde 
olan ev sahibi güreşçi müsa-
bakanın sonuna kadar güreşi 
kontrol edip bir puan daha ala-
rak şampiyon oldu. “Krepost”lu 
güreşçi turnuva sonunda en 
teknik güreşçi seçilerek bu 
dalda verilen kupanın da sa-
hibi oldu. Bu sıklette bronz 
madalyaları Basri Mehmet 
“Lütfi Ahmedov” – Razgrat ve 
“Beroe” Stara Zagora sporcu-
su Delö Mihalev aldılar. 

İlk günün son iki madalya 
dağıtımı 59 ve 66 sıkletlerinde 
oldu. Bu iki sıklette de Stremt-
siden güreşçi yoktu. 59 kiloda 
on dokuz sporcu arasından, 
birinci Onur Hacıoğlu “Kao-
lin” – Glodjevo, ikinci Nikolay 
Mitev “Energetik” – Gılıbovo 
kalırken, üçüncülüğü de Tolga 
Ahmet “Agrosem” – Ostrovo 
ve Zlatomir Çolakov “Stranca 

2001” – Sredets temsilcileri 
aldılar. 66 kiloda on iki sporcu 
arasından, birinciliği finalde 
“Çernomorski sokol” – Bur-
gazlı rakibi Seyhan Çauşev’i 
her iki devrede 5:0 ve 3:0 ye-
nen “Asenovets” Asenovgratlı 
Recep Ömer oldu. 

İKİNCİ GÜNDE ALTINA 
HASRET…

Şampiyonanın ikinci günün-
de 5 sıklette daha madalyalar 
sahibini buldu. Daha ilk müsa-
bakalarda güreşlerin çok çe-
tin geçeceği belli oldu. Minik 
güreşçilerden biri hafif boy-
nundan sakatlanarak röntgen 
çekilmek üzere acile kaldırıldı. 
Daha sonra güreşçinin iyi ol-
duğu haberi geldi. Kendisi de 
salona yeniden döndü. 

30 kilodaki karşılaşmalara üç 
güreşçiyle katılan “Krepost” ta-
kımı buradan gümüş madalya 
almaya başardı. 

Tartışmasız bir biçimde ra-
kiplerine puan dahi vermeden 
şampiyon olan Deliormanlı 
Mustafa’nın ardından ikincili-
ği “Stranca - 2001” – Sredets 

sporcusu Rosen Petkov aldı. 
Bu sıkletteki Deliorman’ın 
üstünlüğünü belir tircesine 
üçüncülüğü “Şampiyoni” - 
Samuil’den Turgay Fevzi ile 
“Lütfi Ahmedov” – Razgratlı 
Hüseyin Bekir paylaştılar. 

35 kilodaki karşılaşmalara da 
üç sporcuyla katılan “Krepost” 
bu sıklette de hüsran yaşadı. 
Geçen yıl Ekim ayında 32 ki-
loda Bulgaristan şampiyonu 
olan Durgut Tasim korkusuna 
yenik düşerek üçüncü oldu. 
İlk karşılaşmada Gılıbovolu 
Nikolay Todorov’u iki devrede 
3:0 ve 5:0 yenen güreşçi ikin-
ci turda takım arkadaşı Mert 
Ramadan’ı yine iki devrede 3:1 
ve 7:3 yenmeyi başardı.  

 Altın madalyayı belirleye-
cek müsabakada, geçen yılın 
üçüncüsü Dimitrovgratlı İvan 
Yankov ile geçen yılın 30 kilo-
daki şampiyonu Mitko Staykov 
karşı karşıya geldiler. Güreş 
bakımından belki de turnuva-
nın en güzel karşılaşmasından 
gülen, her iki devreyi 3:1 ve 4:3 
kazanan İvan Yankov oldu. 
Böylece takımına üçüncü altı-
nı kazandırdı. 

73 kiloda sadece dört spor-

cunun olduğu için “Nordik” 
sistemi uygulandı. Bu sistem-
de herkes birbiriyle karşılaşı-
yor ve alınan galibiyetlerdeki 
puanlar ve galibiyet şekli de 
sıralamayı belirliyor. Tüm ra-
kiplerini yenen Yonko Balaba-
nov – Gılıbovo birinci olurken, 
ikinci Brayko Braykov “Stranca 
- 2001” – Sredets ve üçüncü 
de Nikolay Vasilev “Stefan Ka-
raca” – Elhovo oldu. 

Oluşan sonuçlara göre, şam-
piyon tüm rakiplerini yenen 
ASK “Sliven” takımından Sto-
yan Dimov oldu. Darin Dralçev 
ikinci olurken, Ediz Edizov 
üçüncü ve Ahmet Ahmet dör-
düncü oldu. 

Madalya töreninde klasmana 
giren sporcuların ödüllerini Ha-
san Azis, İsmail Kosukoğlu ve 
takım çalıştırıcıları verdiler.

Hakemlerin tarafsız yöneti-
mi turnuvayı renklerdirirken 
23 yıl sonra bu denli organi-
zasyona ev sahibliği yapan 
Kırcaali, yıllar sonra yeniden 
güreş takvimine girdi. Emeği 
geçenlere teşekkür ve plaket 
sunumu sonunda şampiyona 
sona erdi. 

İsmail KÖSEÖMER
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Ресми Мурад удвои повода за радост на ардинските жени
В Международния ден 

на жената - 8 март, кметът 
на община Ардино Ресми 
Мурад и председателят 
на Общинския съвет Ай-
дън Серкан поканиха на 
празничен коктейл ардин-
ските жени, представи-
телки от всички сектори 
на пъстрия живот. Г-н Му-
рад поздрави гостенките 
с `Добре дошли ,̀ подари 
им по един карамфил и ги 
почерпи с по чаша черве-
но и бяло пенливо вино. И 
този път в този хубав ден 
споделяме вашия повод 
за радост, което правим 
от сърце, а не от куртоа-
зия или нещо друго - ла-
конично подчерта общин-
ският кмет. Той пожела да 

бъдат здрави, успешни и 
истински обичани.
Точно по това време, 

във връзка със 100-го-
дишнината на Междуна-
родния ден на жената, 

Европейският парламент 
обсъждаше проблемите 
за равенството между же-

ните и мъжете и борбата 
с бедността сред жените. 
Местни анализатори по-
твърдиха, че на местно 
равнище успешно се га-
рантира равно представи-
телство на жените и мъ-
жете. Според тях, това се 
дължи на балансираната 
политика, която прилага 
общинското ръководство. 
Тюркян Йеменджиева, ди-
ректор на ЦДГ „Брезичка”, 
сподели: `Ние, жените на 
Ардино сме впечатлени 
от идеята на кмета Ресми 
Мурад, който всяка годи-
на ни кани на празничен 
коктейл. Това е мил жест, 
който високо ценим.̀

Кърджали Хабер

Дамите от Черноочене купонясваха за 8-ми март
С добро настроение, мно-

го музика и танци до късни-
те часове на деня над 200 
дами от чернооченско от-
празнуваха 8 март – Меж-
дународния ден на жената.

Организаторите на проя-
вата – Кметът на Община 
Черноочене Айдън Осман 
и Председателят на Об-
щинския съвет Бедрие Га-
зиюмер уважиха дамите и 
присъстваха на купоните в 
селата Черноочене и Кому-
нига.

Кметът Айдън Осман поз-
драви нежните половинки и 
им пожела на празника си 
да са далеч от ежедневните 
проблеми, и лично подари 
на всяка от тях червен ка-
рамфил.

Дамите нито за миг не 
оставиха дансинга празен, 
дори затрудниха дисководе-

щите с изискания си вкус.
Проявата беше добър по-

вод дамите да се почувст-
ват специални, защото за 
тях всеки един признак на 
нежност и внимание е от 
голямо значение.

Нежните половинки от Чер-

ноочене отново доказаха, 
че са незаменими професи-
оналисти, както в работата 
си, така и в развлеченията. 
А най-важното прекараха 
незабравими минути в праз-
ничната нощ.
          Исмет ИСМАИЛ

Малчугани дариха море от любов на мама в Черноочене
С празнично тържество 

под наслов „Море от любов 
на мама” малчуганите от 
Целодневна детска гради-
на "Знаме на мира" в Чер-
ноочене поздравиха своите 
майки, по случай празника 
- Осми март. Под ръковод-
ството на своите учителки, 
те бяха подготвили с много 
обич празнична програма.

Малките рецитираха стихо-
творения, играха в различни 
сценки и танци, и пяха пес-
ни. Празникът премина при 
много емоции и настроение, 
създадено и от обстанов-
ката в залата на Народно 
читалище „Пробуда 1952” в 
село Черноочене, украсена 
с много цветя и любов за 
празника.

Децата от ЦДГ “Знаме на 
мира” дариха своите май-
ки със цветя и мартенички. 
Изненадаха родителите и 
с щастливата усмивка на 
всяко дете в подарената 
снимка, която ще остане за 

спомен от този ден.
Малчуганите се превъплъ-

тиха успешно в различни ге-
рои от приказки и заредиха 
с положителни емоции сво-
ите родители.

Майките се радваха на 
изявите на своите деца, а 
те самите се учудиха колко 
всъщност са талантливи!

Малките палавници се за-
радваха и на подаръците 
осигурени от Община Чер-

ноочене.
Инициативата е съвмест-

на организация на ръко-
водствата на Община Чер-
ноочене и ЦДГ „Знаме на 
мира”. Сред гостите беше и 
Кметът на Общината Айдън 
Осман. Той поздрави майки-
те с Осми март и подчерта 
важната роля на майките и 
учителките за възпитание 
на подрастващите.
           Исмет ИСМАИЛ

1 милион лева за Татул
1 милион лева за консервация и реставрация  

ще получи тракийското светилище край мом-
чилградското село Татул. То беше избрано на 
четвърто място в ТОП 10 на „Чудесата на Бълга-
рия” при електронното гласуване по инициатива 
на в.”Стандарт”. Кметът на Момчилград инж. Ер-
динч Хайрула и зам.-кметът на общината Ерол 
Мехмед участваха в тържествената церемония, 
която събра в Националния исторически музей 
културния и политически елит на България. 1 
милион лева ще получи и Перперикон, класиран 
на второ място. В гласуването за „Чудесата на 
България” участваха над 1 млн.души.

„Благодаря на инициаторите, на всички, които 
са съпричастни и подкрепиха идеята. Благодаря 
на гражданите, които гласуваха  за Татул”, каза 
след  тържеството кметът на общината.
По 1млн.лева от правителството  ще получат 

всяко едно от 10-те отличени чудеса. За изпла-
щането на парите е необходимо кметствата, на 
чиито територии са паметниците на първите 10 
места, да представят конкретни проекти за рес-
таврация и консервация, които могат да бъдат 
реализирани до края на годината.Община Мом-
чилград вече започна работа по проекта. Очаква 
се всеки момент да бъде получен акт за публич-
на държавна собственост за светилището, който 
е необходим и за кандидатстване с проект  по 
ОП «Регионално развитие».
Всяка година се увелича броят на туристите, 

които посещават Татул. Около 25 хиляди деца и 
възрастни  разгледаха  тракийското светилище 
само през 2010г.                    Кърджали Хабер
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Hasan Azis, Kırcaalilere Perperikon için verilen 
1 milyon levalık çeki tanıttıGeçen hafta, Belediye 

Başkanı Hasan Azis, 
Maliye Bakanlığı’nın 
Perperikon harikasına 
verdiği 1 milyonluk çeki, 
plaketi ve sertifikayı Kır-
caalilere tanıttı. Belediye 
bu yardımı Perperikon’un 
Standat gazetesinin 
“Bulgaristan’ın On Ha-
rikası” kampanyasında 
ikinci olmasından dolayı 
alabildi. Bu paraların, yol 
yapımı, dev Trak tapı-
nağının kuzey kısmının 
koruma altına alınması 
ve kale duvarlarının res-
torasyonunu öngören 
proje için kullanılacağı 
açıklandı.
Etkinlikte Perperikon’u 

araştırma iş ler inde 
Prof. Nikolay Ovçarov’a 
yardım eden arkeolog 
Daniela Kodjamanova, 
kampanyayı destekle-
mek için kurulan Giri-
şimci Komitesi Başkanı 
Neşka Şopova, Meclis 
üyeleri Georgi Küçükov 
ve Bahar Palova yer al-
dılar. Konuşmalarında 
oylama sonucundan 
memnuniyetlerini ifade 
ettiler, Kırcaalilerin ve 
medyaların desteğiyle 
verilen çekin bölgede 
turizmin gelişmesi için 
hayırlı olmasını diledi-
ler.
Başkan Hasan Azis 

kampanyaya katılan 

herkese teşekkür etti. 
Başkan, “Sizlere bu 
çeki, plaketi ve sertifika-
yı tanıtarak, bu paranın 
doğru dürüst kullanıla-
cağına toplumsal garanti 
olmanızı istedik. Çünkü, 
bunu sadece hepimizin 
ortak iradesiyle başar-
dık. Bu anıtlar Kırcaa-
lileri, harikalara inan-
dıklarını Bulgaristan’a 
ve dünyaya gösterme-
leri adına birleştirdiler. 
Bundan sonra ar tık 
bizim görevimiz diğer 
insanlara da harikanın 
tam olarak Kırcaali ve 
Perperikon’da olduğu-
nu inandırmak olacak” 
dedi. Belediye Başkanı 
Kırcaalileri daha çok ha-
rikalar ve güzel haberler 
beklediğini öne sürerek 
bölgenin harikalarına 
inanmaları çağrısında 
bulundu. “Bu paralar 
Perperikon’un ziyaretçi-
lere daha elverişli olup, 
sosyalleşmesi için en 
iyi şekilde kullanılacak. 
Öyle ki, Perperikon için-
de gizlediği başka hari-
kaları ortaya çıkarabil-
sin” diye vurguladı.
Başkan Azis çekin 

belediyenin fuayesine 
asılı duracağını bildirdi 
ve vatandaşların onu 
nasıl kullanılmasına dair 
önerilerini ve mesajları-
nı yazılı bir şekilde dile 

getirmelerini rica etti. 
Başkan, Belediyenin bu 
görüşleri göz önünde 

bulunduracağına söz 
verdi.
Kırcaali Belediyesi 15 

Marta kadar Perperikon 
Turist Merkezi kurma 
projesini “Bölge Kalkın-
ma” Programınca finan-
se edilmesi için aday ol-
ması bekleniyor. Hasan 
Azis, şu anda projenin 
değeri yaklaşık 6 mil-
yon. Biz onda yer alan 
23 yapının da finanse 
edilmesi için savaş ve-
receğiz” diye altını çiz-
di. Bundan önce Başkan 
projeyi Taşımasız Kültür 
Mirası Milli Enstitüsünde 
tanıtarak her kısmını sa-
vundu. Belediye mimar-

ları ise Perperikon’un 
teknik projesini hazırla-
dılar. Proje, 2003 yılın-
da mimar Minço Nençev 
ekibinin hazırladığı ta-
sarının güncelleştirilmiş 
varyanttır. Projeye göre, 
dağın eteğinde ziyaretçi 
merkezi kurulacak, bilgi 
verme yerleri, kaleyi 
gezmek için yollar inşa 
edilecek. Ayrıca bazı 
yerlerle ilgili restorasyon 
ve koruma altına alma 
işleri görülecek. 

Resmiye MÜMÜN

ABD Büyükelçiliği'nden Şumnu İlahiyat Lisesine anlamlı ziyaret
Sofya Amerika Bir-

leşik Devletleri Bü-
yükelçiliğinde İnsan 
Hakları sorumlusu 
Wiliam Sali Şumnu 
İlahiyat Lisesine zi-
yarette bulundu. Ön-
celikle okul müdürü, 
Şumnu Bölge Müftü-
sü ve öğretmenlerle 
bir araya gelen Wili-
am Sali okuldaki eği-
tim durumu hakkında 
bilgi aldı. Okul mese-
leleri dışında şu an 
Bulgaristan’daki mev-

cut problemler üzerin-
de de bilgi alış verişi 
yapıldı. Bulgaristan 
Müslümanlarının bu-
lundukları durumun 
en kısa sürede çö-
zülmesi temennisinde 
bulunan Wiliam Sali, 
daha sonra okuldaki 
öğrencilerle bir ara-
ya geldi ve onlarla 

sohbet etti. Öğren-
cilerden sorular aldı 
ve onlarını sorularını 
cevapladı. Öğrencile-
rin çok saygılı olması 
karşısında memnuni-
yetini gizlemeyen Wi-
liam Sali, bu konuda 
Şumnu İlahiyat Lise-
sinin diğer okullardan 

çok farklı olduğunu 
dile getirdi. Ziyaret 
sonunda öğrencilerle 
fotoğraf çektiren Wili-
am Sali gösterilen ilgi 
ve alakaya teşekkür 
ederek ziyaretini ta-
mamladı ve okuldan 
ayrıldı. 
 
  Fevzi EHLİMAN


