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Kırcaali Haber Gazetesi 5. Yıldönümünü Kutladı

Kırcaali Haber Gazetesinin 5.yıldönümü
25.05.2011yılında “Ardastroy” restoranında
verilen resepsiyonla kutlandı. Çok sayıda davetlinin katıldığı kutlamada
Türkiye Cumhuriyeti
Filibe Başkonsolosluğu
Muavin Konsolos Murat
Türkarslan, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan
Azis ve Yardımcısı Elisaveta Kehayova, Momçilgrat Belediye Başkanı Erdinç Hayrullah ve
Yardımcısı Birol Köseömer, Ardino Belediye
Başkanı Resmi Murat,
Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet yer aldılar. Kırcaali Haber ailesinin bayramını Bursa
Osmangazi Belediyesi
Adalet ve Kalkınma Partisinin İlçe Teşkilatı’ndan
Nayme Kaşmer, Batı
Tr a k ya’d a n “ R o d o p
Rüzgarı” dergisi sahibi
İbrahim Balatalı ve Batı
Trakya Azınlığı, Güney
Meriç Eğitim ve Kültür
Derneği Başkanı Bekir
Mustafaoğlu, gazeteye

nümünü kutluyor ve inşallah, bizden sonra da
bu gazete çıkmaya devam eder ki, 50. yıldönümünü de kutlanır” dedi.
Müzekki Ahmet, Kırcaali
Haber’in Bulgaristan’da
yayınlanan Türkçe gazete olarak önemini belirtti.

O, “Kırcaali Haber, sadece Anadilinde haber
vermiyor, o Bulgaristan
Türklerine hizmet sunuyor. Onların sadece
problemlerini duyurmuyor, araştırmacılara yardımcı olmak üzere bu
Devamı sayfa 4’te

Kırcaali’de Türk Kültür ve
Sanat Derneği Kuruldu!

maddi destekte bulunan
birçok yerli iş adamları
hazır bulundular.
Kırcaali Haber sitesi ve
gazetesinin sahibi Müzekki Ahmet tüm davetlilere sıcak “Hoş geldiniz!”
ile selamladıktan sonra,
“Gazetenin 1 Mayıs
2006 yılında Bulgaristan
Türklerinin hür bir basını olarak, Bulgaristan
Türklerinin Sesi olmaya aday olarak, internet

a

Bulgaristan Demokrasisi ve
ATAKA

üzerinden www.kırcaalihaber.com adresinde elektronik varyantını
yayınlamaya başladık.
Daha sonra bir yıl içinde
birçok basın camiasına
mensup kişilerle bağlantılar kurduk. Özellikle şu
anda aramızda bulunan
Batı Trakya’dan araştırmacı - gazeteci İbrahim
Baltalı ile görüştükten
sonra Kırcaali Haber’i
gazete olarak çıkarma-

a Edirne’den ırkçı saldırıya tepki

Sayfa 2

a Tüm partiler Ataka’nın Sofya
camisine saldırısını kınadılar

ya karar verdik. Açıkçası onlardan büyük moral
desteği buldum. Çünkü
Bulgaristan’da Türkçe
gazete çıkarmak hiç de
o kadar kolay bir iş değil.
Tarihe de bakarsak, burada çıkan Türkçe gazetelerin bazıları bir yıl, bazıları 5 ay, bazıları 3 sayı
çıkmış, kapanmıştır. Ne
mutlu ki bize, bugün Bulgaristan Türklerinin Sesi
Kırcaali Haber 5. yıldö-

Sayfa 3

a

Stremtsi’de uluslararası güreş
turnuvası yapıldı
Sayfa 6
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28 Nisan 2011 tarihinde Kırcaali’de kurulan
Türk Kültür ve Sanat Derneği /TÜRKSAD/
faaliyetine başladı.
Kırcaali İl Mahkemesi’nin 28 Mayıs 2011 tarihli ve 18 Nolu Kararnamesiyle resmileşen
Dernek, Bulgaristan Türk kültürünün geliştirilmesi yönünde faaliyette bulunacak.
Derneğin Başlıca amaçları: Bulgaristan
Türklerinin kültürünü, folklorunu, gelenek ve
göreneklerini araştırıp geliştirmede katkıda
bulunmak. Türk dilinin okutulması ve geliştirilmesinde çaba göstermek. Yurtiçi ve yurtdışında Türk kültürüyle ilgili çalışan kurum ve
kuruluşlarla bağlantı kurarak işbirliği yapmak.
Türk dili ile ilgili ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar, paneller düzenlemek.
Ulusal ve Uluslararası Türk folklor festivalleri
düzenlemektir.
Türk Kültür ve Sanat Derneği’ne Başkan
Müzekki Ahmet, Başkan Yardımcısı Seyhan Mehmet ve Yönetim Kurulu Üyesi Harun Bekir seçildiler.
Kırcaali Haber
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Avrupa Birliği (AB) Avrupalı Devletlerin örgütlü
yapısıdır ve demokrasi
ve insan haklarının sözde
çok önem verildiği bir örgütlenmedir. Bünyesindeki
devletlerde tabi demokrasisi ilerlemiş ülkeler olarak
bilinir. Fakat 1 Ocak 2007
tarihinde AB’ne girmiş
olan Bulgaristan hiç de
bunu yansıtmamaktadır.
Bu kanıya varmamın nedeni 20 Mayıs 2011 Cuma
günü Bulgaristan’ın Başkenti Sofya Banya Başı
Cami’sinde Müslümanlar
Cuma namazında iken
uğradıkları çirkin saldırıdır. Burada Müslüman
halk namazda iken Bulgaristan aşırı sağcı ve
milliyetçi partisi Ataka
taraftarları namazdaki
cemaate tacizde bulunmuş ve cami çıkışında da
Müslümanlara saldırmış.
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Bulgaristan Demokrasisi ve ATAKA
Çıkan kavgada iki Müslüman vatandaş yaralanmış
ve cami imamının Müslümanlara sağduyulu olması çağrısında bulunması
sonucu olaylar büyümemiştir. Polisin tavrının ise
istenilen şekilde olmaması nedeniyle Bulgar polisi
Müslümanlar tarafından
alkışlanarak protesto
edilmiştir. Bu yetmiyormuş gibi Ataka lideri Volen Siderov’da olaylardan
sonraki bir tartışma programında Türk asıllı milletvekili Korman İsmailov’a
ağır hakaretler etmiş ve
bununla da yetinmeyerek
milletvekiline saldırmıştır.
Bu olaylar üzerine devlet büyüklerimiz olayları
kınamış ve Dışişleri Ba-

AHMET ÇETİN
kanlığımızdan da yazılı bir
açıklama yapılmıştır. Bunun yanı sıra Bulgaristan
Cumhurbaşkanı Georgi
Pırvanov ve Bulgaristan
Başbakanı Boyko Borisov
olayları kınamış ve üzücü
bulmuştur.
21. yy ‘da ve bir AB ülkesi Bulgaristan’da yaşanan

bu olaylar bize gösteriyor
ki Bulgaristan Demokrasisi tam olarak gelişimini
sağlamamıştır. En temel
hak ve özgürlüklerden
olan ibadet özgürlüğüne
yapılan bu çirkin saldırı
Nazi Almanyasını andırmakta ve Bulgaristan için
bir utanç kaynağı teşkil
etmektedir. Bulgaristan’da
yaşanan bu anti demokratik hareketler bizi üzmüştür. Bizim temennimiz AB
ülkesi bir Bulgaristan’ın
üzerine düşeni yapması
ve suçluları bulup cezalandırmasıdır. Ancak bu
şekilde Bulgaristan kendini temize çeker ve yüzünü
aklar. Ki eğer ülkemde demokrasi ve insan hakları
var ben bir AB ülkesiyim

Tüm partiler Ataka’nın Sofya camisine saldırısını kınadılar
Parlamento’da yer alan
tüm partiler, Sofya camisi
önünde Ataka temsilcilerinin gösterilerini sert bir
dille kınadılar. Partiler,
savcılığın soruşturma
yürütüp, tahrikçilerin
mahkum edilmelerini istediler.
Hak ve Özgürlükler Hareketinin (HÖH) Genel
Başkan Yardımcısı Lütfi Mestan, “Başbakan,
Ataka’yı iktidardan çeksin” diye seslendi. HÖH
temsilcileri, Başbakan
Boyko Borisov’un Ata-

kacılarının tutumundan
kendini ayırması çağrısında bulundular. Sayın

Mestan, “Ataka iktidarda ve bu kürsüde Volen
Siderov bugünkü devlet
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yönetiminin başlıca konuşmacısı. Tehlikeyi küçümsemek, etnik barışın
en büyük provokasyonu “
diye vurguladı.
HÖH milletvekili, Ataka
milletvekillerinin dokunulmazlığını elden almak
olsa bile, Başsavcının soruşturma yürütmesini ısrar etti. HÖH partisinden,
isteklerinin cevapsız kaldığı halde, Avrupa Birliği,
NATO, Birleşmiş Milletler Teşkilatına başvurup,
Bulgaristan’da insanlara
saldırdıklarını, dövdüklerini ve yaktıklarını, dile
getirmekle tehdit ettiler.
Mavi Koalisyonun Genel Başkan Ortağı İvan
Kostov da, “Ataka dini ve
etnik çarpışmayı tahrik
ediyor” dedi. Bu, bugünkü
gerilim bakımından o kadar karışık olan dünyada
ülkenin güvenliğine karşı bir provokasyon” diye

diyorsa Bulgaristan bunları yapmalıdır. Yoksa hiç-

vurguladı.
Kostov’a göre, bu provokasyona karşı siyasetçiler ve Bulgar kurumları
cevap vermesi gerekiyor.
Bunun için mavi siyasetçiler, cuma gösterisinde
yer alan tüm Ataka milletvekillerinin Parlamento İçişleri Komisyonu ve
Ulusal Güvenlik Devlet
Ajansı Denetim Komisyonu yönetim görevlerinden
alınmalarını istediler. İvan
Kostov, “Ülkenin güvenliğine saldıran insanlar kesinlikle bu organları temsil
edemezler” diye emindi.
O, savcılığın tahrikçileri
mahkeme önüne çıkarması çağrısında bulundu.
“Güçlü Bulgaristan İçin
Demokratlar” partisinin
liderine göre, protestonun
sonuçları için sorumluluğu Sofya Belediye Başkanı Yordanka Fandıkova
ve İçişleri Bakanı Tsvetan Tsvetanov taşıyorlar,
çünkü onlar ortaya çıkan
durumda uygun tepki
vermeyip, protestoya
son vermemişler. Kostov,
Başbakana ve GERB’ten
diğer yöneticilere, “Eğer
başka bir devletin içişlerimize müdahale etmesine izin verirsek, bunun
sorumluluğunu kim taşıyacak” diye soru yöneltti.
İvan Kostov, Türkiye’yi ve
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın bu konuyla
ilgili konuşmasını kastetti. Kostov, “Eğer etnik
ve dini hoşgörüsüzlük
büyürse, kim üstlenecek
bunun sorumluluğunu”
diye sordu.
İktidarda olanlar eleştirilere karşı, “GERB, Ataka
ile koalisyon birliği içinde

bir şeyin bir anlamı yoktur. Biz böyle olayların bir
daha yaşanmamasını ister
ve Bulgaristan Müslüman
Halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

devleti yönetmiyor” diye
cevap verdiler. GERB
Parlamento Grubu Başkan Yardımcısı Anastas
Anastasov, kürsüden
“Mavi Koalisyon” ve “Bulgaristan İçin Koalisyon”
siyasi güçlerinin olayı düşen reytingini parlatmak
için kullandıklarını söyledi. O, bu olayla HÖH
ve Ataka’nın seçimler
için seçmenlerini seferber etmeye çalıştıklarını
düşünüyor. Anastasov,
“GERB, seçimler için
paravana olarak kullanılmasına izin vermeyecek”
diye yorumladı. O, “Ataka
ile anlaşma yapılmadı,
yok ve olmayacak” diye
vurguladı. GERB’ten hukukçu, “Bizler, Ermeni
soykırım deklarasyonunu
ve ulusal TV’de Türkçe
haberlerin yayından indirilmesini desteklemedik”
diye hatırlattı.
Parlamento Başkan Yardımcısı, “Ataka’dan meslektaşlarımız, sizlerin bizi
desteklemelerinize karşı
her zaman minnettar olduk. Fakat bu defa, sanırım sınırı aştınız. Tuttuğunuz yol, bizim yolumuz
değil. Eğer Ataka için,
demokrasi ilkeleri ve hoşgörüyle bağdaşmayan
bireysel hareket etme zamanı geldiyse, bizler tek
başına yolumuza devam
edeceğiz. Bulgaristan’ın
şeref, dürüstlük ve ahlaka
ihtiyacı var” diye Atakacılara seslendi.
Ataka lideri Volen Siderov, sözü alınca, solcu
milletvekillerin bir kısmı
göstermelik tarzda Parlamentoyu terkettiler.
Kırcaali Haber
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HÖH Kırcaali Milletvekili REMZİ OSMAN: “Devlet, Sofya Camisine
saldıranları cezalandırmazsa, ırkçıların yanındadır”
- Sofya Banya Başı
Camisinde cuma namazında aşırı milliyetçi ve
ırkçı ATAKA partisinin
gerçekleştirdiği saldırıyı nasıl değerlendireceksiniz?
-Aşırı milliyetçi ve ırkçı
Ataka partisi sempatizanlarının Sofya, Banya
Başı Camisinde cuma
namazında cemaate saldırıları bugünlerde yaşanılan en acı olaylardan
biri diyebilirim. Maalesef
bu olay dünyada Bulgaristan ile ilgili haberlerin
ve yorumların başında
yer alıyor. Yurtdışında
insanlar, ülkemizde cami
önünde yanan namazlıkları görüyor. Bu gerçekten
çok kötü, acı bir olaydır.
Fakat bundan daha kötü
bir durum söz konusu.
Ben geçen gün Razgrad
bölgesinde Demir Baba
Tekkesinde yapılan mitingde de söylemiştim,
benim korktuğum şu ki,
Bulgaristan’da böyle bir
olayı alkışlayan bir grubun olmasıdır. İnternet
aracılığıyla bu olayı yakından izliyorum, tabii ki,
çoğu insanlar ATAKA’yı
kınıyorlar, ama onları
destekleyen şovinist, faşist diyebileceğimiz bir
grup mevcut. Bu grup
eğer seçmen kazanmak
için böyle hareketlerde
bulunursa, bu demektir
ki, Bulgaristan’da bir grup
ırkçı var. Bu insanlar azınlıkları kabul etmiyor, oysa
azınlık nüfusunun sayısı
az değil, yani ırkçılar tehlikeli bir ateşle oynuyorlar.
Bu da korkutucu bir durumdur. Nasıl oluyor da
bir belediye cuma namazından öncesi, caminin
etrafında miting yapılmasını müsaade ediyor?!
Büyük soru bu, kim buna
müsaade ediyor? Hoparlörler yüksekmiş, ezan
sesi yüksekmiş. Eğer
ezan sesi yüksekse, bu
mesele gidip konuşulur,
öyle midir, değil midir,
anlaşılır. Mesela, kilisenin
çanları vurduğu zaman
beni hiç rahatsız etmiyor.
Eğer beni bu ses rahatsız
ediyorsa, gidip bu konuyu
cemaatin yöneticileriyle
görüşürüm. Ama kilise
çanları beni rahatsız etmiyor. Eğer gerçekten, hoparlörlerin sesi yüksekse,

cemaatin yönetimiyle görüşülür, acaba imkan var
mıdır, yok mudur, sorunu
çözmeye değerlendirilir.
Fakat hiçbir yerde ibadet
zamanında bir Müslümanın tacize uğraması hiçbir
zaman kabul edilecek bir
şey değil. Elbette ki, bu
durumda sabırlı ve soğukkanlı olmak gerekiyor.
Bu olayda suçlu olanların
cezasını bulmaları için
devletin sonuna kadar
tüm gücünü kullanması
lazım. Şu anda devlet,
yani yargı, kanunlara dayanarak bunu yapmazsa,
bence bunun ardından
ülkemiz için iyi bir şey
gelmeyecek. Milletvekili
olarak, benim yapabileceğim, Bulgaristan içinde ve
dışında hareket ederek,
bu meseleyi böyle bırakmamak. Hiç kimsenin
aklından geçmesin ki, bu
şekilde bizi korkutabilecekler. Tip insan olarak
bizler, seçmenlerimiz de
öyle, biri yanağımıza vurduğu zaman öbürüne de
vurmasına izin vermiyoruz. Asla bunu isteyenlerin şansı yoktur.
-Hak ve Özgürlükler
Hareketi bu olaya karşı
nasıl tepki verecek?
-Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nin bu olaya
karşı çok büyük tepkisi olacak. Tüm devletin
kurumları kullanılacak,
yargı, yasama, yürütme
ve diğer kurumların, yani
tüm etkimizi bu meselenin
çözümü için kullanacağız.
Savcının bu olayı çok ciddi bir şekilde ele almasını
isteyeceğiz, çünkü ibadet
yerinde namaz sırasında
Müslümanların basılması hiçbir yerde duyulmuş
bir şey değildir. Bu olayı,
Avrupa Parlamentosunda, Avrupa Komisyonunda, Avrupa Konseyinde,
uluslararası toplantılarda
gündeme getireceğiz.
Ben Dışişleri ve Savunma
Komisyon üyesi olarak,
çeşitli dış kurumlara gidiyorum. Bu konuyu kesinlikle İslam Konferansına
da götüreceğim. Devletin
bu olayda sorumlu olan
kişilerin cezasını kesmesi
gerekiyor. Eğer bu kişilere
ceza verilmezse, devletin
ırkçıların tarafını aldığını
kabul etmek zorunda ka-

lacağız. Zannediyorum
ki, devlet taraf almaz,
çünkü Bulgaristan yargısına inanmak zorundayız.
Bakalım neticede ortaya
ne çıkacak. Yargı bütün
hükmü cesaretiyle, yani
hakimler, savcılar, hep
birlikte bu işin üzerine
gitmezlerse, bu sorumluluktan kaçıyor demektir.
Sorumluluktan kaçan insanların ise, belli başlı bir
görevlerde kalmaya hakkı
yoktur.
-ATAKA’nın bu girişimini devletin desteklediğini mi ima ediyorsunuz?
-Yok, ifademi şöyle
açıklayayım. Bulgaristan
yasalarına göre, yerel
idareler devletin bir parçasıdır. Belediyeler Yasasına göre, bir mitingin
olacağını veya olmayacağına kararı belediye
yönetimi verir. Bu miting
için sorumlu Sofya Belediye Başkan Yardımcısıdır. Kendisini çok iyi
tanıdığım, eski milletvekili, İvan Sotirov’tur. İşte
ATAKA’cılar, bu Belediye
Başkan Yardımcısının
mitingi müsaade ettiğini
savunuyorlar. Bir Belediye Başkan Yardımcısı,
kim olursa olsun, eğer
bir cami dolayında böyle
bir mitingin yapılmasına
izin veriyorsa, bence bu
bilinçli olarak yapılmıştır. Onun için de bu kişi
bunun sorumluluğunu
taşımak zorundadır. Biraz önce devlet derken,
bunu kastetmiştim. Fakat
asıl devletten biz başka
bir şey istiyoruz. Devlet
yerinde bir devlet ise, bu
olayın sorumlularından
hesap aramak zorundadır. Hem buna izin veren
kişi, hem ibadet yerinde

Müslümanlara saldıran
kişiler cezalarını alıp,
hakkın, adaletin, kanunun yerine gelmesi gerekiyor. Bu olayda, mutlaka,
savcının devreye girmesi
gerekiyor. Bu olayla ilgili
çirkin yorumlar da yapılıyor. TV’de Başbakan
Boyko Borisov’un yorumunu izledim ve onu kabul etmiyorum. Kendisi,
“Bu olaydan kimi partiler
kar payı çıkarmaya çalışıyorlar” diyor. Bir caminin
basıldığı halde, üstelik
bizler Müslümanız, susmamızı mı bekliyorlar?!
Aynı şekilde bir kilise
basılsa, gene aynı tepkiyi vereceğiz. Bir kiliseye
bağışta bulunduğumuz

zaman, alkışlanıyoruz, bir
camiye bağışta bulunduğumuzda ise kökten dinci
oluyoruz. Tabii ki, böyle
bir şey olamaz. Mesela,
siyasetçilerin kafasında
böyle bir düşünce geziyor. Kırcaali’de ikinci bir
caminin temelini atılmasını bekliyoruz. Belediye
Başkanı Hasan Azis’in,
bugün yarın Prileptsi
(Salifler) semtinde yeni
bir cami inşaatına başlanılmasına izin vermesini
bekliyoruz. Bulgaristan’ın
bu bölgesinde nüfusunun
yüzde yetmişi Müslüman

ise, cami kurulmasının ne
sakıncası olabilir! Eğer bir
dini örgüt ibadet yeri kurmak isterse, devletin yardımcı olması gerekiyor.
Oysa Başbakan, Müslümanlara saldırı yapıldığı
zaman, “Ataka ile HÖH
seçmen kazanmak için
birbirlerini karşı karşıya
getiriyorlar” diyor. Bizlere
saldırmışlar, elimizi, kolumuzu bağlı mı tutalım
ki, bizi dövsünler, camiyi
yaksınlar, bizden bunu
mu bekliyorlar?! Öyle
bir şey olmayacak. Hep
söylediğimiz bir şey, haklar verilmez, haklar alınır.
Millet hakkını savunacak, icap ederse caminin
önünde gövdesiyle hakkını savunacak.
-Volen Siderov bu tür
hareketleriyle ne yapmak istiyor?
-Şimdi ben bunu bilemem, onun teknik sekreteri değilim, ama o, ipin
ucunu kaçırmış bir kişi.
Çünkü konuşmalarını
dinliyoruz, görüşlerini görüyoruz. Siderov, devletin
içinde bir ırkçılık siyaseti
yürütüyor. Bütün bunda
en acı olay, bu partinin

hükümetin koalisyon ortağı olmasıdır. Asıl düşündürücü olay budur zaten.
Resmi olarak, Avrupa Birliği önünde, biz ortak değiliz diyorlar, ama nasıl o
zaman hükümet ayakta,
yüzde 51 oyu yok. ATAKA açık açığa hükümete
ortak. Volen Siderov’un
çeşit çeşit konuşmalarını
çok yakından takip ediyoruz. O, genelde Türklere
ve Müslümanlara karşı
konuşuyor, diğer azınlıklara karşı değil. Hareketleri de zaten bunu
gösteriyor. ATAKA’cılar,

kafalarındaki 17. yüzyıla
ait bazı görüşleri sahneye koyuyorlar. Bugün 21.
yüzyılda olduğumuzun
farkında değiller sanki.
Besbelli ki, bu durumda
birileri bizden hemen bir
tepki bekliyor. Yok, biz
sabırlıyız, fakat sabrımızın korkuyla alakası yok.
Bundan eminim ki, kimileri Türk ve Müslüman halkının sabrını korku şeklinde yorumlayabilir. Ama
öyle bir şey yok. Sabırlı
olmak korku değildir, sabırlı olmak doğru bir karardır. Elbette biz gereken
cevabı vereceğiz. Hiçbir
kimsenin bunda şüphesi olmasın. Bunun için
Avrupa’nın çeşitli kurumlarına başvuracağız. Başmüftülük krizinde nasıl
İslam Konferansına kadar
erdiysek, aynı şekilde Birleşik Milletler Teşkilatından sonra dünyada ikinci
büyük bu örgütün Balkan
Sorumlusu olan Genel
Başkan Yardımcısına
Banya Başı Camisi olayını rapor edeceğim, olup
biteni ayrıntılarıyla bildireceğim. Biz bu olayın peşini bırakmazsak, İslam
Konferansı da bırakmayacak. Zaten bu olay Avrupa Birliğinin içinde bile
büyük tepkilere neden
oldu. Bulgaristan’ın dış
ülkelerdeki yatırım imajı
sarsıldı. Bir Müslümanın
cami önünde yüzünün
gözünün kana boyandığını gösteren bir fotografın
dünyada görüntülenmesi Bulgaristan’da etnik
bir problem yaşandığını
gösteriyor. Bu durumda
yabancılar buraya gelip,
on, yirmi, otuz milyon
Euro yatırımında bulunmazlar.
Ataka gibi partiler sadece ırkçıları teşkilatlandırmıyor, dışarıdan
Bulgaristan’a yatırım
gelmesini de engel liyorlar. Yani bu olay,
Bulgaristan’ın ekonomisine de yansıyor. Düşünmek gerekiyor: ATAKA
bunu neden yaptı? Arkasında başka bir güçler
duruyor mu? İşte bunu
artık, zaman gösterecek.
Bizler bu sorunun cevabini bilmiyoruz, sadece
tahmin ediyoruz.
Söyleşi:
Resmiye MÜMÜN
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Kırcaali Haber Gazetesi 5. Yıldönümünü Kutladı

1. sayfadan devamı

sorunları gelecek nesillere aktarmak için arşiv
yapıyor. Gazetenin diğer
özelliği de Bulgaristan’da
Türkçenin yaşatılması
için verdiği katkısıdır”
diye vurguladı.
Müzekki Ahmet, Kırcaali
Haber’in yayınlanmasında destekte bulunan herkese teşekkür etti, onlarsız gazetenin yaşaması
mümkün olamayacağını
belirtti. Bu bağlamda,
Kırcaali Haber yönetiminin hazırladığı teşekkür
belgelerini sundu. Kırcaali Haber’in sahibi, ilk teşekkür belgesini Türkiye
Cumhuriyeti’nin büyük
katkısını belirterek temsilcisi Sayın Türkaslan’a
takdim etti. Ardından ise,
“O olmazsa, gazete de

olmayacak!” dediği Müh.
Hasan Azis’e gazeteye
hem maddi, hem manevi
destek ve kompozisyon
yarışmalarında katkılarından dolayı iki teşekkür
belgesi sundu. Sırasıyla
iş adamı Kadir Kırcı, Be-

lediye Başkanları Resmi Murat, Müh. Erdinç
Hayrullah’a ve Rodop
Rüzgarı dergisinin sahibi İbrahim Baltalı’ya
teşekkür belgeleri sunuldu. Müzekki Ahmet,
“EMS TURS” Şirketi
sahibi ve aynı zamanda
“Ömer Lütfi” Kültür Der-

neğinin Başkanı Seyhan
Mehmet’e, iş adamı Sezay Ahmet’e, Karaman
Firması sahibine, “Ekip
holding” sahibi Cevcet
Adem’e de şükranlarını teşekkür belgeleriyle
gösterdi.

Ayrıca Sayın Ahmet,
Kırcaali Haber’in ilk profesyonel gazetecisi İsmail Köseömer”e , “Ofiste kendisine özel bir büro
hazırlattım ve inşallah
o büro başına yakında
yeniden döner” diyerek
sunduğu teşekkür belgesiyle onun verdiği hizmetin değerini gösterdi.
Bir de, Kırcaali Haber’in
Genel Yayın Yönetmen
Yardımcısı Durhan Ali’ye
emekli oldu olalı, gazetenin en yakın yardımcısı
olduğunu belirterek, teşekkür belgesiyle kendisini onurlandırdı.
İsmail Köseömer, Hak
ve Özgürlükler Hareketinin (HÖH) Genel Merkezinden ve HÖH milletvekili Remzi Osman
tarafından gönderilen
kutlama mesajlarını okudu. Onlarda, gazetenin
Bulgaristan Türk kültürü
açısından önemi ve objektif haber yapma ilkelerine uyduğu ön plana
çıkarılıyor, desteğe hazır
olunduğu ifade ediliyor.
Bölge Müftüsü Beyhan

Edirne’den ırkçı saldırıya tepki
Son
günlerde
Bulgaristan’da Türklere
karşı yapılan aşırı ırkçı
ve milliyetçi grupların saldırıları artış göstermektedir. Geçtiğimiz haftalarda Banya Başı (Molla)
Cami’nde dini görevlerini
yerine getirmek isteyen
Müslüman Türklere karşı arka arkaya iki saldırı
yapılmıştır. Bu saldırılarda Cuma namazını kılan,
ibadet halindeki Müslümanlar hedef alınmıştır.
İbadetlerini gerçekleştiren
halka saldırılması din ve
vicdan özgürlüğüne karşı zalimce işlenmiş insan
hakkı suçudur. Bu suçu
işleyenleri insanlık dışı
hareketlerinden dolayı
kınıyor ve saldırıların hemen sonrasında yaptıkları
açıklamalar ile ırkçı saldırganları koruyan yönetici-

leri ise akla ve sağduyuya
davet ediyoruz.
Bulgaristan’daki etnik ve
dini gerginliği tırmandıran
bu saldırılar bizleri derinden üzmektedir. Saldırıların Türk-Müslüman
azınlığı hedef alması
yanında, Bulgaristan’ın
kültür varlıkları arasında önemli bir yere sahip
Koca Mimar Sinan’ın inşa
ettiği Banya Başı (Molla)
Camiinde gerçekleşmesi
üzüntümüzü bir kat daha

artırmaktadır.
Banya Başı Camii 15 ve
16 yüzyılda Bulgaristan’da
inşa edilmiş yüzlerce
cami, medrese, han, kervansaray ve hamamdan
günümüze erişebilmiş nadir kültür varlıklarındandır
ve Sofya’da yaşayan 50
bin Müslüman’ın cuma
namazında bir araya geldiği tek merkez olarak
ayakta kalmıştır. Sofya’da
başka bir cami olmadığını
görmezlikten gelen yerel
yöneticilerin, Sofya’da
yaşayan tüm Müslümanları sadece 400-500 kişi
kapasitesi olan bu camiye
sığmalarını beklemesi ve
saldırıları durdurmaya çalışmak yerine, Müslümanların bu caminin sadece
içinde namaz kılmasını
ve bahçesine çıkılmamasını önermesi ise ülkedeki

Mehmet, Kırcaali Haber
Gazetesi’nin Başmüftülük krizini takip ederek,
objektif şekilde olayları
yansıttığını dile getirdi,
“Yönü belli, her zaman
doğrudan yana olma niteliği taşıyan bir gazete ”
dedi. Beyhan Hoca, Başmüftülük adına, Müzekki
Ahmet’e plaket sundu.
Hasan Azis, Kırcaali
Belediyesi adına gazete
sahibi ve ekibini tebriklemesinde, “Çocuğun
gelişmesi için ilk yedi yılı
çok önemlidir. Bu herşey
için geçerlidir. Bu konuda
Belediye Başkanı olarak
ve bir Kırcaalili olarak,
Kırcaali Haber gazetesi
için çok rahatım. İlk yedi
yılı doldurmadı ama 5 yıl
içinde gazete çok sağlam temeller attı, çok
iyi gelişti” dedi. Başkan,
Kırcaali Haber’in yayınlanmasında katkısı olan
her Türkçe sevdalısına
şükran sundu.
Hasan Azis, Kırcaali
Haber’in gerek Bulga-

te olduğunu vurguladı.
Başkan, “Kırcaali, Kırcaali Haber’siz olamıyor.
Kırcaali Haber, Kırcaalilere başka bir aydınlık
getirdi” dedi. Kırcaali
Haber’in, siyaset, kültür,
edebiyat alanında, yerel,
bölgesel ve ulusal çapta
haberler aktardığını ve
herkes tarafından okunmasını tavsiye etti. Başkan, Belediye yönetimi

teknin donanımını Hasan
Azis’e borçlu olduklarını
açıkladı.
Bursa Büyük Şehir Belediyesi adına kutlamaya
katılan Nayme Kaşmer,
Kırcaali Haber’in her gün
yayında olmasını diledi.
“Hepimiz bunu istersek,
ele ele verirsek, birlik,
beraberlik içinde bu işi
başarabiliriz” diye mesaj
verdi.

adına Müzekki Ahmet’e
teşekkür belgesi ve de
bir fotoğraf makinesi

ristan ve Türkiye’de,
gerek dünyada sürekli
takip edilen bir gaze-

sundu. Gazete’nin sahibi teşekkür ederken Kırcaali Haber’in ofisinin de

Eski Türkçe müfettişi ve Belediye Meclis
üyesi Harun Bekir, “Kırcaali Haber bu beş yıl
zarfında Bulgaristan’da
önemli yer aldı, hem haber, hem yorum olarak,
gündemde tutmuş olduğu olaylarla, her zaman
bizim yanımızda olmuştur. Bulgaristan’daki Türk
toplumunun sorunlarını
dile getirmeye çalışmış
ve her zaman bu gündemi ön plana çıkarmaya
çalışmıştır” dedi.
İki ay önce kompozisyon yarışması başlatan
Kırcaali Haber Gazetesi
ilk üç sıralamaya girenlere ödüllerini sundu.

Müslümanlara karşı yapılan en büyük etnik ve dini
saldırıdır. Yerel yöneticilerin aşırı ırkçı saldırıları
tenkit etmek yerine, Müslümanların dini törenlerini
toplu yerine getirmelerine engel olma çabasını
taşıyan bu açıklamaları,
Avrupa İnsan Hakları
hukukuna olduğu kadar
Birleşmiş Milletler İnsan
Hakları Deklarasyonu’na
da aykırıdır.
Öte yandan arka arkaya
aynı camide gerçekleşen
saldırlar esnasında Bulgar
polisinin daha önceki haftalarda ibadet edenlere
karşı cereyan eden çirkin
saldırıları bilmelerine rağmen hiç tedbir almamaları
ve saldırılar esnasında ise
geç müdahale etmeleri iktidardaki GERB Partisi’nin
büyük ayıbı ve suçudur.
Azınlık hükümetine destek sağlamak için yanına
aşırı ırkçı ATAKA partisini sığdırmanın cezasını,

İktidar partisinin çok ağır
şekilde ödeyeceği görülmektedir.
Aşırı milliyetçi ve ırkçı
ATAKA partisi mensuplarının saldırılarında ibadet
halindeki halkı hedef alarak Bulgaristan Türklerini
en hassas yerinden vurmayı ve Türk-Müslüman
azınlığı kışkırtmaya çalışmaları kabul edilir değildir.
Olaylarda camide bulunan
Müslüman halk ise tahrik
ve provakasyonlara yanıt
vermeyerek, gösterdikleri sağduyulu tavırlarıyla
herkese bir insanlık dersi
vermişlerdir.
Bu çirkin olayların gittikçe tırmanmakta olduğunu ve göz göre göre
susmanın da bir insanlık
suçu olduğunu unutmamak gerekir. ATAKA partisinin bu Cuma günü de
tahrik eylemlerine devam
edeceğini açıklaması ve
iktidarın Bulgaristan’da ki
toplumsal huzuru bozucu

bu tehditlere ilgisiz kalması olayların endişe verici
boyutlara tırmanacağının
sinyalini vermektedir.
Bu nedenle Türkiye’de
ki tüm siyasi teşkilatları,
Sivil Toplum Örgütlerini
ve basın mensuplarını
Bulgaristan’daki kardeşlerimize destek vererek
bu insanlık dışı olaylara
tepkilerini göstermeye,
milli gurur ve değerlerimize sahip çıkmaya davet
ediyoruz. Son olarak Balkan kökenli dernek olarak
bizler; yani Edirne Trakya
Balkan Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği, bu
insanlık dışı saldırıyı tüm
yüreğimiz ve vicdanımızla
tekrar tekrar kınıyoruz.

Esma GÜNDOĞDU
Edirne Trakya Balkan
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim
Kurulu Adına
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Kırcaali Haber, “Benim Hayallerim” kompozisyon yarışması birincilerini ödüllendirdi
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali
Haber
Gazetesi’nin, 5. yıldönümü kutlamasında iki
ay önce başlattığı “Benim Hayallerim” Türkçe
kompozisyon yarışmasında ilk üç sıralamaya
giren öğrencilerin isimleri
açıklandı, ödüller verildi.
Törene gelemeyenlerin
ödüllerini onların adına
Türkçe öğretmenleri aldı.
Kompozisyon yarışması,
Kırcaali Belediyesi’nin
maddi ve manevi desteğiyle mümkün oldu.
Gazete’nin sahibi Müzekki Ahmet, yarışmaya tüm
Kırcaali ilinden öğrencilerin katıldığını bildirdi.
Yarışmaya yaklaşık 150
kompozisyon yazısının
gönderildiğini paylaştı.
Dereceye girenleri belirlemede zorlandıklarını ifade
eden Sayın Ahmet, bunun
için kurulan juriyi tanıttı.
Bu komisyonun başında
eski Türkçe müfettişi ve
Kırcaali Belediye Meclis
üyesi Harun Bekir olmak
üzere, Kırcaali Haber’in
Genel Yayın Yönetmen
Yardımcısı, şair-yazar
Durhan Ali ve eski Türkçe öğretmeni, şair Haşim
Semerci yer aldılar.
Komisyon Başkanı, iki
yıldır gazetenin sürdürdüğü bu girişimin amacının
Bulgaristan Türklerinin
Anadillerini geliştirmelerine destek vermek,
okullardaki Türkçeyi yaygınlaştırmak ve çocuklara
sevdirmek olduğunu belirtti. Geçen yılki “Anadilim Türkçe” konulu yarış-

mayı düzenlemeye karar
verildiğinde, ilgi görme
açısından şüpheler olduğunu paylaştı. Sayın Bekir, 250’den fazla yazılar
gelince, girişime devam
edilmesi gerektiğini söyledi. Bunun, Bulgaristan’da
Türkçe ile ilgili yarışmalara büyük özlem duyulduğunun göstergesi
olduğunu öne sürdü.
Kompozisyon yarışmasına görülen ilgide Türkçe
öğretmenlerin büyük rolü
olduğunu kaydeden Harun Bekir, organizatörler
adına teşekkür etti.
Ayrıca Türkçe öğretmenlerinden hiçbir zaman
desteğini esirgemeyen
Kırcaali Belediye Başkanına şükranlar sundu.
Bu bağlamda, Başkan’ın
sayesinde sadece bölgedeki Türkçe öğretmenlerin değil, Bulgaristan’ın
birçok bölgesinden de
öğretmenlerin Kırcaali’de
düzenlenen eğitim kurslarına katılma fırsatı bulduklarını hatırlattı. Ayrıca bu
öğretmenlerin bir kısmı da
Türkiye’de hızmetiçi eğitim kursları gördüklerini
belirtti. Sayın Bekir, Bulgaristan tarihinde ilk olarak, Başkan Hasan Azis’in
sayesinde Kırcaali’nin 5.
Uluslararası Türk Dili Kurultayına ev sahipliği yapmış olmasına dikkat çekti.
Bunun ise Türk dünyası
açısından çok önemli bir
olay olduğunu vurguladı.
Bulgaristan’da böyle bir
düzeyde her hangi toplantı veya kurultay yapılmadığını belirten Bekir,
80’den fazla bilim ada-

mının Kırcaali’de Türkçe
ile ilgili konuları tartışmış
ve şehri tanımaimkanı
bulduklarını hatırlattı.
Bu girişimin ise, Kırcaali
Belediyesi yönetiminin
ve Türkçe öğretmenlerin
Anadiline verdikleri büyük
önemin belirtisi olduğunun altını çizdi.
“Benim Hayallerim” adlı
kompozisyon yarışmasının ödül töreninde dereceye giren öğrencilerin, 1-4.
sınıf ve 5-8 sınıfta olmak
üzere iki gruba ayrılarak
sıralandıkları açıklandı.
İlköğretim öğrencilerinden birinci Most (Köprülü)
okulundan Embiye Raşit
ve büyüklerden Entçets
(Salman) okulundan Ceyhun Yusuf oldular.
Onlara, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe’nin sağladığı dizüstü bilgisayarları

Kırcaali Belediyesi 500’den fazla
özürlüye sosyal hizmet sunuyor
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis basına
“Sosyal Bakım Merkezi odalarının ve Kırcaali
“Nadejda” Günlük Bakım
Merkezi binasının bir kısmının Ana Tamiratı ve
Donanımı” gibi iki önemli
sosyal projelerin gerçekleştirildiğini bildirdi. Projeler, “Bölgesel Kalkınma”
2007-2013 Yürütme Programı üzere, Bölgesel Kalkınma Avrupa Fonunun
yardımıyla finanse edildi.
Projenin toplam değeri
1 125 982 Leva olup 22
yeni iş yeri açılmıştır. İki
sosyal kurumda çalışanlar 500’den fazla vatandaşa hizmet ediyorlar.
Projenin gerçekleştirilmesi 2009 yılında başlıyor
ve onunla Belediye sınırları içinde bulunan hassas
sosyal gruplarına sunulan

sosyal hizmetlerin kalitesi
artıyor. Onunla fiziksel ve
zihinsel engelli çocuk ve
yaşlıların sosyal izolasyonu aşılması düşünülüyor.
Projenin bitiminde18 ile
63 yaş grubu arası ve 63
yaşından büyük fiziksel
ve zihinsel engelli vatandaşlar da sosyal hizmet
görme imkanı bulacaklar.
Şu ana kadar bu hizmet
“Nadejda” Günlük Merkezinde 16 yaşına kadar
olanlara veriliyordu. Merkez özel rehabilitasyon
araçlarıyla donanmıştır.
Fiziksel engelli çocuklar
ve yaşlılar, rehabilitasyon
için ayrılan iki odada, onların kişisel ihtiyaçlarına
göre sistemli olarak hizmet görecekler.
“Sosyal Bakım Merkezi”
ihtiyaçlarını karşılamak
için modern buzdolapla-

rı, fritöz ve başka aletler
sağlanmış ve hazırlanan
yemeklerin kalitesi yükselmiştir. Ayrıca çocuk
mutfağı açılarak “Sosyal
Bakım Merkezi”nin sunduğu hizmetin genişletilmesine koşullar yaratılmıştır. Yaşlılara ve tek
başına yaşayan kişilere
de yiyecek verilmesi sağlanmıştır.
Başkan Hasan A zis,
“Şimdiye kadar “Sosyal
Bakım Merkezi” 140 kişiye hizmet veriyordu, şimdi
bu sayı 200’e yükseltiliyor.
Bu iki projeyi gerçekleştirmekle Kırcaali Belediye
yönetimi üstlendiği çok
önemli bir angajmanı yerine getirmiş oluyor ve artık tüm yaş gruplarına ait
özürlü insanlara sosyal ve
tıbbi hizmet verilebilecek”
diye belirtti.

KH

onun adına Adalet ve Kalkınma Partisi Osmangazi
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Balgöç Osmangazi Şubesi Başkan Yardımcısı
Nayme Kaşmer takdim
etti. Recep Altepe adına
davetlileri selamlayan Sayın Kaşmer, “Eğer ben de
bu yarışmaya katılsaydım,
benim hayallerimde Kırcaali Haber Gazetesi’nin
günlük olmasını dile getirecektim” dedi. Bunun birlik, beraberlik içinde, sevgi ve saygıyla, kardeşlikle
mümkün olacağına inandığını söyledi. Türkiye’de
Kırcaali göçmeni olan
Nayme Kaşmer, Recep
Altepe’ye, sağladığı ödüllerden dolayı şükranlar
ifade etti, onun çocukların
geleceği adına yaptığı girişimleri paylaştı. Müzekki Ahmet, Sayın Altepe’ye
gazete adına yarışmaya
verdiği destekten dolayı
teşekkürlerini sunarken
heyecanını gizleyemedi..
İlk okul sınıflarından Cebel ve Borovitsa (Çamdere) okullarından Sezin
Hasan ve Sabri Emin ilk
ortaokuldan ise Stremtsi

(Göklemezler) okulundan
Zatiye Şaban ikinci yeri
paylaştılar.
Üçüncü yere Ardino ve
Kırcaali ilkokul öğrencileri Sedef Işık ve Cem
Bekir, 5-8 sınıflardan ise
Momçilgrat’a bağlı Raven
okulundan Aysun Recep
ve Cebel’in Rogozçe okulundan Mevla Süleyman
layık görüldüler.
İkinci ve üçüncü sıradaki öğrenciler, Adalet ve
Kalkınma Partisi’nin Bursa Osmangazi İlçesinde
Medya Tanıtım Başkanı
Orhan Eren’in sağladığı
dijital fotoğraf makinesi, MP3 müzik çalar ve
başka ödülleri Nayme
Kaşmer’den aldılar. Kırcaali Belediyesi’nden
sağlanan dijital fotoğraf
makineleri ve MP3 müzik
çalarlar da Başkan Hasan
Azis tarafından sunuldular.
Resepsiyonun ilerleyen dakikalarında Başkan Azis bizzat Recep
Altepe’yi telefonla arayarak, özel kalemi ve kendisi adına hediyeler için
teşekkür etti. Aldığımız

bilgiye göre, Sayın Altepe Kırcaali Haber’e daha
nice sağlıklı, tükenmez
kalemli yıllar dilemiştir.
Nayme Kaşmer, “Benin
Hayallerim” kompozisyon
yarışmasına destek olma
projesinin Başkan Basri
Şen yönetiminde Balgöç
Osmangazi Şubesi ve
Bursa Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Recep
Altepe’nin sponsorluğuyla
gerçekleştirdiği bir proje
olduğunu söyledi.
Kırcaali Haber okuyucuları için yarışmada ikinci
grupta birinci olan Ençets
okulunda 6. sınıf öğrencisi Ceyhun Yusuf, Türkçeyi ve Türkçe öğretmeni
Gülçeray Ramadanova’yı
çok sevdiğini paylaştı.
Ceyhun’un, 2.sınıf tan
beri haftada 3 saat Türkçe okuduğu, başarılı bir
öğrenci olduğu anlaşıldı.
Ceyhun“Benim hayalim
ünlü bir futbolcu olmak,
annem babam buna izin
vermiyorlar, ama birgün
babamın beni futbol stadında görünce benimle
gurur duymasını istiyorum” dedi. O, Kristiyano
Ronaldo, Messi, Hakan
Şükür ve Arda Turan gibi
ünlü futbolcuların idolu
olduğunu belirtti. Ailesini
ikna ettiğini ve yakında
“Arda” Futbol kulübüne
yazılacağını söyledi. Futbolcu hayalinin dışında o,
elektrik mühendisi olmak
istiyor. Ceyhun, “Bu benim elimde olan birşey,
inanıyorum ki, derslerimi
çok çalışırsam, başaracağım. “Benim Hayallerim” yarışmasında birinci
olmaktan kendimi çok
mutlu hissediyorum ve
yarışmayı organize eden
Kırcaali Haber’e teşekkür
ediyorum” diyerek sevincini gizleyemedi.

Bulgaristan Helsinki Komitesi, ATAKA
Partisi’nin kapatılmasını istiyor
İnsan Hakları Savunma
alanında faaliyet gösteren
Bulgaristan Helsinki Komitesi, (BHK) Sofya’daki
Banya Başı Camisi’nin
önünde namaz kılan cemaatine karşı girişilen
provokasyon eyleminde
aşırı milliyetçi ve ırkçı
ATAKA partisinin rolünün
soruşturulmasının talebinde bulundu.
Cumhuriyet Başsavcısı
Boris Velçev’e başvuran
BHK yetkilileri, Sofya’da
okuyan Türk öğrencilerinin de yaralandığı olayda
ATAKA partisinin kışkırtıcı rolünün kanıtlanması

durumunda bu partinin
yasa dışı edilebileceğini
kaydetti.
‘’Darik’’ radyoya açıklama yapan BHK Başkanı
Krasimir Kınev, Başsavcı
Velçev ve İçişleri Bakanı
Tsvetan Tsvetanov’a yolladıkları açık mektupta,
eylemin ‘’Vatandaşların
kişisel dokunulmazlığı ve
dini haklarına karşı ağır
bir darbe’’ olarak nitelendirildiğini söyledi.
Bulgaristan’ın uluslararası itibarını zedeleyebilecek eylemin tüm ciddiyeti
ile soruşturulmasını istediklerini kaydeden Kınev,

‘’Demokratik bir ülkede
şiddet kışkırtan bir partinin yeri yoktur’’ dedi.
Cuma nama zı sıra sında cami önüne gelen ATA K A’lı 50 kişi
‘’Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı protesto
gösterisi’’ yaparken, camiye yumurta ve taş atmaya
başladı.
ATAKA militanları ve namaz kılan cemaat arasında kısa sürede yumruklu
kavgaya dönüşen olayda
aralarında bir ATAKA milletvekilinin de bulunduğu
yaklaşık 10 kişi yaralandı.
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Stremtsi’de uluslararası güreş turnuvası yapıldı

Kırcaali ilinin pehlivanlar diyarı
Stremtsi (Göklemezler) köyünde Uluslararası Güreş Turnuvası düzenlendi. Ev sahibi takım 7
altın madalya kazanmanın yanı
sıra en üretken ve en teknik güreşçi sıralamasını da kazandı.
Takım olarak birinciliği hak etti.
Güreşin yeniden canlanmasından sonra geleneksel olarak her
yıl yapılan ve katılımcı yabancı
güreş kulüp ve güreşçilerin
arttığı turnuva giderek hız kazanıyor. 24 Mayıs-Bulgaristan
Öğretim Kültür ve İslav Alfabesi
Gününe denk düşen turnuvaya
geçen yıla göre 20 güreşçi fazla
katıldı. Aynı şekilde bu tarihte
köyde mevlit okunuyor kazan
aşı da pişirilip dağıtılıyor. Bu
sayede turnuva ve köy şenliği
el ele kol kola kolayca gerçekleşiyor.
Ev sahibi Krepost (Kale) Güreş Kulübü dışında Asenovgrat, Plovdiv, Radnevo, Dimitrovgrat, Stara Zogara, Sliven, Türkiye’den iki takım ve
Yunanistan’dan da bir takım
turnuvadaki yerini aldılar. Minikler, çocuklar ve yıldızlar olmak
üzere üç farklı yaş grubunun
yanı sıra turnuvada bir ilk de
yaşandı. İlk defa kız güreşçiler
bu yılki turnuvada güreştiler.

Ev sahibi takımdan miniklerde 35 kiloda Durgut Tasim, 47
kiloda Can Bekir ve 54 kiloda
Tasim Hüseyin altın madalya
kazanırken, çocuklarda 32 kiloda Serkan Ali, 38 kiloda Bayram Şaban, 42 kiloda Mustafa
Mehmet ve 47 kiloda da Can
Faik aynı başarıyı gösterdiler.
Serkan Ali en teknik pehlivan

seçilirken Tasim Hüseyin de en
üretken güreşçi unvanı ve kupaları kazandılar. Kızlarda Nayme
Faik üçüncü kaldı.
Takım sıralamasında Krepost
birinci, Sliven ikinci ve Üçtepeli
Salim Naim’in çalıştırdığı Dimitrovgrat takımı üçüncü oldu
Başı belirleyecek ve koçun
da sahibi olacak pehlivan tüm

müsabakaları kazanan Asen
Topalov oldu.
Kulübün ana destekleyici konumundaki Kırcaali Belediyesi ve
Kulüp Başkanı Velattin Veli’ye
bu turnuvayı düzenlemesi için
Mars 55- Kadir Kırca, Doveriye
şirketi, Ziya Yusuf, Ardastroy,
Karaman, Balkanstroy injenering, Nayt Flayt işletmesi, Kale

şirketi, Şakir Macıroğlu, Hasan
Faik de kesenin ağzını aştılar.
Aynı şekilde Ehliman Çoban’ın
belediye meclis üyesi olarak
tüm maaşını kulübe bağışladığı anlaşıldı.
Bu yıl yapılan tüm ulusal şampiyonalarda Krepost takımı 6
altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazandılar. Şampiyon ve
klasmana giren güreşçilerle
takım çalıştırıcısı Aydın Rufat’a
parasal ödül verildi.
Misafirler arasında Süleyman Kosukoğulu – köydeki
güreşi kuran adam, İsmail Kosukoğlu – 2 kez Avrupa Şampiyonu, bir kez dünya ikincisi
ve veteranlarda 6 kez dünya
şampiyonu. Enver Türkileri –
Naim Süleymanoğlu’yla Halil
Mutlu’nun çalıştırıcısı, da vardı.
Onların yanı sıra Kırcaali Belediyesi Başkanı Hasan Azis,
Başkan Yardımcısı Nurcan Hüseyin, meclis üyeleri Müzekki
Ahmet ve Ehliman Çoban da
resmi misafirler arasındaydı.
Yurtdışından katılan takım
çalıştırıcılarına onurluk takdim
edildi. Hasan Azis’e de katkılarından dolayı kupa verildi.
İsmail KÖSEÖMER

Angel Naydenov: “Cuma günü Bulgarlar, dini nefrete
“Banya Başı” Camisi skandalının
“Hayır!” dediler
sorumluları hem Ataka, hem GERB
“Bulgaristan İçin Koalisyon”
Parlameno Grubunun adına
deklarasyon okuyan Angel Naydenov, “Ataka’nın ve temsilcilerinin gösterdiği hareketler bizim
için kasıtlı bir tutumun belirtisidir. Bu kasıtlı tutum, çeşitli sosyal gruplara ve dini topluluklara,
Anayasa’ya ve devletin kanunlarına karşı provokasyonlarla
dolu. Ayrıca bu kasıtlı tutum,
hoşgörü ilkelerine, sabra, Bulgaristan toplumunun geleneklerine
karşıdır” dedi. Naydenov, Sofya
Camisinde yaşanan skandal için
Ataka ile beraber, GERB’in de
sorumlu olduğunu belirtti. Naydenov, Başbakan Borisov’un
Mağdurlar Birliğinde konuşmalarını göz önüne getirerek, iki
partinin de kullandığı dilin, nefretin dili olduğunu vurguladı.
Naydenov, “Volen Siderov’un
ve Ataka partisinin saldırıları ve
kullandıkları şiddetin affedilerek,
alçak gönüllülükle karşılandığı
gerçekten de çok örnekler var.
Fakat şunu söylemek istiyorum ki, Ataka partisi Başbakan
Yardımcısı ve İçişleri Bakanı
Tsvetan Tsvetanov’un istifasını
istemekte haklı gibi görünüyor.
Çünkü Tsvetanov da Ataka
partisinin hareketlerini hoşgörü
ile karşıladı. Yani Atakacıların

cuma günü İçişleri Bakanına
karşı öfkeli tepki vermelerinde
şaşılacak bir şey yok” diye fikir
beyan etti.
Angel Naydenov GERB milletvekillerini, sundukları deklarasyonla Ataka’nın hareketlerini
desteklediklerini göstererek, bir
nevi son iki yıldaki tüm davranışlarını affetmekle suçladı.
Naydenov, bu tür davranışın
seçimlere yönelik olduğunu, fakat bunun milliyetçilik retoriğin
işaretiyle geçen saldırganlığın,
şiddetin, aşırılıkların affı olamayacağını öne sürdü.
“ Bulgaristan İçin Koalis -

yon” Parlamenter Grubundan,
Ataka’ya cuma günü gösteri
yapmasına izin veren Sofya Belediye Başkanı ve diğer görevlilerin tam olarak sorumluluklarının belirlenmesine ısrar ettiler.
Solcu partiler, cuma günü aşırı
davranışlarda bulunan herkese
karşı suç duyurusu yapılması
için acil harekete geçilmesini
bekliyorlar. Naydenov’a göre, bu
tür tutumu tahrik eden ve girişenlerden sadece ceza sorumluluğu değil, siyasi sorumluluk
da aranması gereklidir.

Kırcaali Haber

Bulgarlar, cuma günü Ataka
yandaşlarının ibadet eden
Müslümanlara saldırdıkları
Banya Başı camisi önüne
çiçek koyarak, dini nefrete
“Hayır!” dediler.
Bu olayla ilgili, Kamu Çevresini Geliştirme Enstitüsünden
Antoaneta Tsoneva basın
için Bulgaristan vatandaşlarının daha fazla propaganda
istemediklerini ve artık kendi
özgür iradesiyle karar almak
istediklerini söyledi.
Tiyatro rejisörü Yordan Slaveykov, Banya Başı olayını
gereksiz bir şiddet olarak
nitelendirdi. Slaveykov, “Her
şeyin iki tarafı vardır. Bizler,
nefret, öfke, gereksiz şiddet
ifade eden insanlar gördük.
Şimdi ise diğer tarafı, yani
bu hareketlerden kendini
uzaklaştıran insanları görelim. Belki o zaman, bu olayın
güçlü kamuoyu tartışması yapılacak, bu ise gerekli” dedi.
Antoaneta Tsoneva, Bulgarların daha aynı gün Facebook
sosyal ağda “Hür Bulgaristan
İçin Çiçek” adlı grup kurarak,
artık olayın diğer tarafını
gösterdiklerini düşünüyor.
Bu grupta yer alan Bulgarlar,
vatandaşlara Müslümanlarla
bütünleşme ve insan haklarının korunmasına destek

verme sembolü olarak Sofya
Camisi önüne çiçek koyma
çağrısında bulundu.
Tsoneva, “Ben Bulgarların
diğer yüzünü gördüm, o, insanların cami önünde koydukları çiçeklerdi. Bence sivil
toplumun normal uygar tepkisi böyle olmalı. Bu Bulgarlar,
onların özgür iradesinin bazı
faşist, ilkel görüşlü insanlar
tarafından manipüle edilmesinin mümkün olmadığını
göstermek istiyorlar. Özgür
iradeye sahip olan Bulgarlar, daha fazla hiç kimsenin
onlara bir senaryo oynayarak, onları seçim yapmaktan
mahrum bırakmalarını istemiyorlar” diye ifade etti.
Yordan Slaveykov, Volen
Siderov’un Banya Başı camisinde hareketlerinin nedeni olarak, önümüzdeki seçimleri göz önüne getirerek,
Ataka’nın desteği kaybettiği
korkusundan ileri geldiğini
söyledi.
Kırcaali Haber
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Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov: “Rodopların gelişmesi için strateji gerekiyor”
Plovdiv Üniversitesinin Kırcaali “Lüben Karavelov” Şubesi
kuruluşunun 50. yıldönümünü
kutladı. Etkinlikler Bulgaristan Cumhurbaşkanı Georgi
Pırvanov’un himayesi altında
geçti. Akademik çevrelerin ve
üniversitelilerin doldurduğu tiyatro salonunda yapılan resmi
kutlamada Hak ve Özgürlükler Hareketi milletvekili Lütfi
Mestan, Kırcaali Valisi İvanka
Tauşanova, Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan Azis, “Paisiy
Hilendarski” Plovdiv Üniversitesi rektörü Doç. Zapryan Kozludjov ve Kırcaali Şubesinin
Müdürü Prof. Lüdmil Spasov
misafir olarak yer aldılar.
Cumhurbaşkanı “Geçen 50
yılda şubenin hayatını paylaşan herkese saygılarımı ve
şükranlarımı belirtmek isterim.
Bugünlerde, kurumların temsilcileri arasında “Bulgaristan öğrencilerinin realize edilmesinin
nasıl iyileştirilebileceği konulu
bir tartışma sürüyor. Gençleri
Bulgaristan’da, doğup büyüdüğü yerlerde tutabilmek için
başka bir yöntem ve araçlar
bulmak zorundayız. Ekonomi
ve sosyal teşvikler ön planda
olmalı. Bugün burada Rodop
bölgesinin gelişmesi ve geleceği ile ilgili bir strateji hazırlanması gereksinimini açıkça
belirtmek istiyorum” dedi.
Sayın Pırvanov, bu stratejinin
Avrupa Birliğinin (AB) bölgeleri geliştirmek için genel anlayışından bir parça olacağını
söyledi. Pırvanov, AB’nin o kadar devletlerin değil, bölgeler

birliği olduğunun altını çizdi.
Cumhurbaşkanına göre, genç
hekim ve öğretmenleri celbetmek için belli başlı sosyal
paketler hazırlanmalı. Genç
insanlar için yeni iş yerleri açmak amacıyla gerekirse vergi
kolaylıkları yaratılmalı. Biznes
yapmayı teşvik etme ve başlatma, yatırım yapma, öğretim
ve ek ihtisas kazanma yolları
bulunmalı. Georgi Pırvanov,
“Rodop bölgesi, sınır bölgesi
işbirliğini, ulaştırma, elektronik, okul ve hastane altyapısını
geliştirmesi gerekiyor. Benim
milletvekili olarak siyasete atılmam buradan başladı. Demek
ki, Kırcaali’den siyasete başlayan herkes Cumhurbaşkanı
olabilir” diye belirtti. Pırvanov,
eğitime daha çok para ayrılması gerektiğini düşünüyor.
Eğitimin ülkenin gelişmesi
için etkenlerin etkeni olduğunu söyledi. Güçlü eğitimin,
demografi sorunların çözümü
için bir anahtar olduğunu savundu. Yüksek okulu, Georgi
Pırvanov, Cumhurbaşkanlığın
fahri nişanı ve diplomasıyla
onurlandırdı.
HÖH milletvekili Lütfi Mestan devlet yöneticilerini eğitim
alanında yapılan reformlardan
dolayı tenkit etti. Milletvekili,
“Bulgaristan’da yüksek eğitimin durumu bizlere bayram
havası estirmiyor” dedi. Sayın
Mestan, Bulgaristan’ın eğitim
standartları açısından Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler
arasında sonuncu yerde bulunduğunu ve hiç olmazsa,

AB’deki orta standartlara ermesi gerektiğini söyledi. Lütfi
Mestan, fakat bunun mümkün
olmadığına dikkat çekti. Buna
sebep olarak, gelişmiş AB ülkelerinin eğitime gayri safi yurtiçi hasıladan %3 ayırdıklarını,
Bulgaristan’ın ise ancak %1,5
ayırdığının altını çizdi. Lütfi
Mestan, “Eğitim ve kültürün
geleceği hakkında yeni ulusal
görüşe ihtiyacımız var” dedi.
Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis, “Lüben Karavelov” Şubesi olmazsa, şehrin
aynısı olmayacağını düşünüyor. O, yüksek okulun şehrin
kültür eğitim hayatında önemli
bir rol oynadığını belirtti.
Konuşmasından sonra Hasan Azis, okulun müdürü Prof.
Lüdmil Spasov’a büyük bir tablo sundu.
Prof. Spasov, okulu Doğu
Rodopların Alma materi diye
nitelendirerek, tarihini tanıttı.
Okul 1960 yılında Anton Yugov hükümeti döneminde açı-

Утоляват жаждата на село Дядовско
За пръв път в махала Незабравка на село Дядовско,
община Черноочене текна
питейна вода. Придобивката беше официално открита от кмета на Община
Черноочене Айдън Осман
в присъствието на общинските съветници, кметове
на кметства от района и
десетки жители от селото.
Айдън Осман съобщи, че
напук на икономическата
криза са успели да осигурят средства от местния
бюджет за изграждане на
водопровода. Въпреки немалкото изкуствено създадените опити на държавните институции да стопират
проекта, успяхме да се
преборим за реализирането му. Задоволството на
хората тук показва, че сме
били в правилната посока,
подчерта той.
Дневния дебит на капта-

lıyor. Okulun birinci müdürü
Georgi Könev. Bugün okul 6
bakalorya ihtisasları sunuyor,

1320 öğrenciye sahip. Okulda, bir profesör, 4 doçent ve 8
bilim doktorları işte bulunuyor.
Üniversite şubesinde okuyanlar arasında Vali İvanka Tauşanova, Kırcaali ilinde Belediye
Başkanları Sebihan Mehmed,
Şükran İdriz, Aydın Osman,
Bahri Ömer, eski milletvekilleri Ahmed Hüseyin ve Rasim
Musa’nın isimleri okundu.
Doç. Kozludjov, şubede öğrenci ilgisinin yoğun olduğunu
ve kabulle hiçbir sorun yaşanmadığını dile getirdi. O, Prof.
Spasov’a Plovdiv Üniversitesinin akademik yönetiminin fahri
diplomasını sundu.
Resmiye MÜMÜN

Resmi Murat: “Ardino’da
seçimleri yine HÖH kazanacak!”
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, Kırcaalili gazetecilerin sorusu üzere Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH)
önümüzdeki seçimler için henüz Ardino Belediye Başkanı
adayını göstermediğini dile getirdi. Bu kararın partinin Merkez Kurulu alacağını bildiren Başkan, “Hak ve Özgürlükler
Hareketi, Ardino’yu 20 yıldan beri yönetiyor ve bu dönemden
sonra da böyle olacak” dedi. Aynı zamanda HÖH Ardino
İlçe Teşkilatı Başkanı olan Resmi Murat, “Ardino kasabası
Ardinolulara ait ve bizler bunu sonuna kadar savunacağız”
dedi.
Başkan’a göre yerel seçimlerde HÖH’nin Ardino’da en büyük rakibi iktidar partisi GERB’ten olacak.
Resmi Murat, eski Ardino Belediye Başkanı ve Tarım Bakanı Mehmet Dikme’nin de seçimlere katılacağını belirtti.
Başkan, “Sayın Dikme’nin adaylığı bana endişe vermiyor.
Bence o bu seçimlerde 2007 yılında topladığı oyların yarısını
kazanacak” dedi. Başkan, konuyla ilgili “Yenilen rakip, en
hırslı görünüyor” diye bir atalar sözünü hatırlattı.
Resmi Murat, Ahmet Doğan’ın eski sağ kolu Kasim Dal’ın
Ardino’da yandaşlarının olmadığını ifade etti.
Ahmet Doğan, Ardino Belediyesinin Byal izvor (Ak Bunar)
köyünde 20 Mayıs’ta 1972 yılında totaliter rejim döneminde
acımasızca öldürülen Kazım İbrahim Paşa’nın anısına düzenlenen geleneksel mitinge katıldı.

Ardino Belediyesi, Şeytan
Köprüsü’ne ilişkin projenin
finanse edileceğini umuyor

жа е около 100 кубика. Довеждащият водопровод ще
снабди с питейна вода жители на махала Незабравка, а за напред е предвидено да достигне до над 650те жители на Дядовско.
По повод реализирането
и пускането в експлоатация на дългоочакваната
придобивка местния има-

мин Сюлейман Салиф
отслужи благодарствена
молитва. Жените от селото раздадоха специално
направени за празничния
ден мекици. Млади майки споделиха, че с голямо
вълнение са чакали водоснабдяването на селото.
Исмет ИСМАИЛ

Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat Kırcaali basın temsilcileriyle “Belite Brezi” Turistik Merkezinde yaptığı toplantıda, Şeytan Köprüsü’nün restorasyonu ve konserve
edilmesini içeren 3,8 milyon leva değerinde projenin hazır
olduğunu bildirdi. Dünyada eşi benzeri olmayan köprüye
giden yolun rehabilitasyonu ve yeniden yapılandırılmasını da içeren projeyle Ardino Belediyesi, “Bölge Kalkınma”
Programı üzere finanse edilmesine aday olmuştur. Projeyi
gerçekleştirme süresi 2 yıl. Ayrıca bu projenin faaliyetleri
içinde Kartal Kayaları’ndaki oyuklara müdahale edilmesini,
turistler için oraya götüren bir yol yapılmasını, barınaklar
ve kameriyeler kurulmasını öngörüyor. Ardino Belediyesi
projeyi kazanacağını umuyor.
Resmi Murat, Şeytan Köprüsü’nün Ardino Belediyesinin
kamu mülkiyeti fonuna geçtiğini bildirdi.
Başakan, Ardino Belediyesinin yine “Bölgesel Kalkınma”
programı üzere 1 milyon leva değerinde “Taşkınları Önleme”
projesi kazandığını açıkladı.
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Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin yönetimi Türkiye
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü
Hak ve Özgürlükler Hareketinin Genel Başkan
Yardımcısı Ruşen Riza,
Türkiye Cumhuriyeti’nin
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Bu görüşme Manisa
şehrinde gerçekleştirilen
geleneksel Bahar Balkan
Festivali kutlamamaları çerçevesinde oldu.
Etkinliğin ev sahipliğini
Manisa Valisi Celalettin
Güvenç yaptı.
Ziyaret sırasında Ruşen Riza, Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç
ve Manisa milletvekilleri
ve ilden Belediye Başkanları ile görüştü. Görüşmelerde Bulgaristan

göçmenlerinin problemleri ve kültür, eğitim ve
ekonomi alanında ikili
ilişkilerin geliştirmesi
imkanları ele alındı. Görüşmeler dostane havada geçti, güney komşu

ülkesinin Başbakanı
Bulgaristan’da üçüncü
siyasi gücün Başkanı
Ahmet Doğan ile ikili
görüşme gerçekleştirmeye hazır olduğunu
belirtti. Heyette HÖH’nin

organize işlerden sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı’ndan başka,
Genel Başkan Yardımcısı Aliosman İmamov,
HÖH Parlamenter Grubu Başkan Yardımcısı
Remzi Osman, Smolyan
milletvekili Arif Aguş ve
Merkez Yürütme Kurulu
Üyesi Ayruş Haci yer aldılar.
Geleneksel Bahar Balkan Festivalinde Kırcaali,
Blagoevgrad, Smolyan,
Veliko Tırnovo, Kazanlık,
Pazarcık ve Ruse’den
amatör folklor ekipleri
sahneye çıktılar.

Kırcaali Haber

Parlamento, ATAKA partisinin Sofya camisine saldırılarını kınadı

Bulgaristan Parlamentosu, geçen cuma günü
“Banya Başı” Camisi
önünde çıkan olayları
kınayan bir deklarasyon
kabul etti. Belge salonda
bulunan tüm 127 milletvekilinin oy birliğiyle kabul edildi.
Deklarasyonda, ”Milletvekilleri ATAKA siyasi
partisinin 20 Mayıs 2011
tarihinde başkentin merkezinde müminlere karşı
yaptığı saldırıları kesin-

likle kınıyorlar. Bu olayın
Müslümanlar için kutsal
cuma gününde farz olan
namaz sırasında gerçekleştirilmesi özellikle
skandal yaratıyor. Bu
hareketleriyle bu parti,
Bulgaristan demokrasi
toplumundan kendini
ayırıyor.
Bu tutum Bulgar halkının dini tahammülüne ve
etnik hoşgörüsüne derinlikte çok yabancıdır.
Etnik barışı zayıflatma

ve Bulgaristan vatandaşları arasında dini temele
dayanan gerilim yaratma
denemelerinden derin
endişe duyduğumuzu
ifade etmek istiyoruz.
Bulgaristan Cumhuriyetinin milli güvenliğine
tehlike oluşturan etnik
barışa karşı saldırısından sonra ATAKA siyasi
partisi devlet yönetimi
için tehlikelidir” deniliyor.
Milletvekilleri, yetkili
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devlet kurumlarının, savcılığın ve mahkemenin
dahi, gereken önlemleri
alarak, Anayasa ve ülkenin kanunlarının gözetilmesini sağlamalarını
ısrar ediyorlar.
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Süleyman Demirel
Bulgaristan’ı ziyaret etti
Türkiye’nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, kurucu üyesi olduğu “Balkan Siyasi
Kulübü’’nün 10. kuruluş yıldönümü toplantısına
katılmak üzere 28 Mayısta Bulgaristan’a geldi.
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi İsmail Aramaz
tarafından karşılanan Demirel, daha sonra Balkan Siyasi Kulübü Başkanı ve Bulgaristan’ın eski
Cumhurbaşkanı Jelü Jelev tarafından verilen resepsiyona katıldı.
Ertesi gün, Balkan Siyasi Kulübü’nün 10. kuruluş yıl dönümü toplantısına katılan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel katılımcılar önünde
bir konuşma yaptı.
Üyeleri arasında Balkan ülkelerinin eski siyasi
liderlerinin yer aldığı Balkan Siyasi Kulübü’nün 10.
kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sofya’da düzenlenen toplantının “Balkan Ülkelerinin Avrupa Birliği
ve NATO Üyeliği” konulu son paneline de katılan
Demirel, özel uçakla Türkiye’ye döndü.
Demirel, Sofya Havaalanında Türkiye’nin Sofya
Büyükelçişi İsmail Aramaz ve diğer diplomatlar
tarafından uğurlandı.
Toplantıya, Türkiye’den kulübün kurucu üyelerinden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in yanı
sıra eski TBMM başkanı ve eski dışişleri bakanı
Hikmet Çetin, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Yahya S. Tezel, eski dışişleri bakanı Murat Karayalçın ve Marmara Grubu Başkanı Akkan
Suver katılmıştı.
Kırcaali Haber

