“МАРС 55” ООД
Продажба на апартаменти,
гаражи и търговски
обекти
GSM: 0884067245
GSM: 0884067246

KIRCAALİ HABER
08 Ocak 2014

Yıl: VIII

Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete

Sayı: 213

Fiyatı 0,80 Lv.

Bulgaristan Türkleri Şehitlerini Andı
Resmiye MÜMÜN

26 Aralık 2013’te yağmurlu bir günde binlerce
Bulgaristan Türkü 29 yıl
önce soykırım sürecini
protesto etme esnasında hayatını kaybeden
17 aylık Türkan bebeğin
ve tüm şehitlerin anısına Kızılağaç’ın (Kirkovo)
Kayaloba (Mogilyane) köyünde düzenlenen anma
töreninde bir araya geldi.
Kırcaali ve yurdun çeşitli
bölgelerinden gelen Türklerin yanı sıra, Türkiye ve
Avrupa ülkelerinden çok
sayıda vatandaş ve soydaşlarımız anma törenine
katıldı.
26-27 Aralık 1984 tarihlerinde Kayaloba, Yoğurtçular ve civar köylerden yaklaşık 10 000 Türk

kadın, erkek ve çocuk,
soykırımı protesto etmek
amacıyla Kayaloba köyüne toplanıyorlar. Milisler,
toplananları dağıtmak
için müdahale edince
halkın tepkisiyle karşılaşıyor. Bu sırada milislerin ateş açması sonucu
üç kişi hayatını kaybetti.
Şehit düşenler, Nakıplar
(Kitna) köyünden Musa
Yakup, Kayaloba’dan
Ayşe Hasan ve Türkan
bebek. Köylülerin evlerine dönmeleri esnasında
yollarda bir katliam daha
yaşanır ve sayısı bilinmeyen birçok Türk cop
ve silah dipçiğinden geçirilir. Zorluk çıkaran ve
karşı gelenler ise Belene
kampına sürgün edilir...
Törenin başında eskiden
Türk Tiyatrosu adıyla bili-

nen Kırcaali tiyatrosunun
“Kadriye Latifova” Sahnesi oyuncuları, Türkan

Varna’da “Coğrafi Soya Dönüş”
Malum, 1984 yılında
iktidarda olan komünist
rejim Bulgaristan’da
“soya dönüş” pro jesini başlatmış ve
Müslüman Türklerin
isimlerini silah zoru ile
değiştirmişti. Ardından
1989 yılında yaşanan
büyük göçün maliyeti
Bulgaristan’ın ekonomik yıkımı oldu, aynı
zamanda…
Tabi ki ekonomi, eve
ekmek getirmek, okulu
bitirince iş bulmak, evlenecek para bulmak,
iş kurabilmek, üretebilmek, medenice birlikte yaşamak; bunlar
bazıları için önemli
ise, ekonomik yıkım

ve tüm şehitlerin anısına
hazırlanan özel bir şiir
programı sundular.
Uygun müzik eşliğinde
okunan Türkçe ve Bulgarca şiirler, yaşanan feci
olayları ve dehşeti adeta
canlandırdı ve herkesi
çok duygulandırdı. Bu
yıl da Türkan Bebek’e
hasredilmiş şarkı dinleyenleri gözyaşlarına
boğdu. Temsilin sonunda
Bulgaristan’ın milli marşı
ve ardından da Avrupa
Birliği’nin marşını duyunca saygı duruşunda bulundular.
Anma töreninde resmi
konuklar arasında Hak
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkan
Yardımcısı Ruşen Riza,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan
Ademov, Avrupa Parlamentosu HÖH Milletvekili Metin Kazak, HÖH
Gençlik Kolları Başkanı
İlhan Küçük, HÖH Kırcaali İl Başkanı ve Cebel
Belediye Başkanı Bahri
Ömer, Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam
Şura Başkanı Şabanali
Ahmet, T.C. Filibe Başkonsolosu Şener Cebeci,
Kırcaali Milletvekili Müh.
Erdinç Hayrulla, Haskovo Milletvekili Mehmet
Ataman, HÖH Merkez
Konseyi Genel Sekreteri ve milletvekili Mustafa
Karadayı, Haskovo Valisi
Kadir İsov, Kırcaali Vali
Yardımcısı Musa Yusuf,

Yatırım Tasarımı Bakan
Yardımcısı Ceyhan İbramov, Savunma Bakan
Yardımcısı Necmi Ali,
Kırcaali İli Siyasi Tutuklular Vakfı Başkanları Halil
Mehmet, Mehmet Ömer
ve Muhammed Ayyıldız,
Kırcaali ili ve yurt içinden
il ve ilçe belediye başkanları, meclis başkanları, ülke çapından siyasi
mağdurlar, şehit yakınları, Türkiye’ye göç etmiş
vatandaşlar da anma törenine katıldı.
Türkiye’den gelen birçok konuk törende hazır bulundu. Bursa Balkan Göçmenleri Kültür
ve Dayanışma Derneği
(BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Doç. Dr. Yüksel
Özkan, Edirne Belediye
Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Bursa
Balkan ve Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu
Başkan Yardımcısı ve
Edirne Balkan Türkleri
Federasyonu Başkanı
Zülfettin Hacıoğlu, İzmir
BAL-GÖÇ Başkan Yardımcısı Erol Mutlu, Gaziemir Belediye Başkan
Vekili ve Meclis Üyesi
Abdurrahim Nursoy, BAlGÖÇ Sarnıç Şube Başkanı Ferdi Dereli, Yalova
BAL-GÖÇ Başkanı Lütfi
Özgür, Balkanlılar Derneği Kartal Şubesi Başkanı
Olcay Özgön, Bursa Killiler Derneği Başkanı Mü-

Devamı 4’de

Dr. Bayram ÇOLAKOĞLU
bir anlam ifade eder.
Varna Belediyesi
tarafından bölgede
bulunan Türkçe yer
isimlerinin değiştirilip
Bulgarca yeni isimler
verilmesi tabi ki bizleri

üzmüş ve hayretlerimizi de bir kez daha
ziyadeleştirmiştir. Zira
insan isimlerini değiştirmekle Bulgaristan
ne kazandı ki, yerleDevamı 5’de

Balkan Turları, Pamporovo ve Bansko Kayak
Turlarıyla Hizmetinizdedir.
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Sütkesiği’nde, Asimilasyona Karşı İlk Direniş
Resmiye MÜMÜN
24 Aralık 1984 yılında
komünist totaliter rejimin
başlattığı Bulgarlaştırma
sürecine karşı ilk büyük
direniş yürüyüşü yapıldığı Sütkesiği (Mleçino)
meydanında anma töreni gerçekleştirildi. Tören, Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nin (HÖH) Eğridere (Ardino) İlçe Başkanlığı tarafından düzenlendi. Bu münasebetle
yüzlerc e soydaşımız
yaşanılan kötü olayları
anarak geçmişten geleceğe ders almak için bir
araya geldi. Törenden
önce merkez köy camisinde mevlit okundu.
Tören Tosçalı’dan (Gorno Prahovo) Ramadan
Hüseyin Muslu İlk İsyan
şiirini okumasıyla başladı.
Ardından gazeteci Güner
Şükrü ve bir grup genç
söyledikleri şiirlerle gelen
misafirleri selamladılar.
29 yıl önceki olayları Faik
İsmail Arda, Recep Küpçü, Hasan Özkan, Mustafa Mutkov, İbrahim Kamberoğlu, Aynur Açıkgöz
ve Saffet Eren’in şiirleriyle canlandıran gençler
seyircileri duygulandırdılar. Öyle ki yürekler doldu
taştı. Gençler özgürlüğün
sembolü olarak havaya
birer güvercin uçurtarak
kürsüden ayrıldılar.
Anma töreninde Kırcaali
HÖH milletvekilleri Müh.
Erdinç Hayrulla ve Mustafa Ahmet, T.C. Filibe
Başkonsolosluğu Muavin
Konsolos Ahmet Keloğlu,
Kırcaali İl Müftüsü Beyhan Mehmet, Eğridere
Belediye Başkanı Resmi
Murat, Kırcaali Vali Yardımcısı Musa Seidahmet, HÖH İl Başkanı ve
Cebel Belediye Başkanı
Bahri Ömer, HÖH Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayhan Ethem,
HÖH Gençlik Kolları İl
Başkanı Bayram Bayram
ve 24 Aralık 1984 olaylarını teşkilatlandıranlardan
Belene mağdurları Rıfat
Yağcı, Mümün Çolak, Fehim Çelik, Recep Taşçı
ve Siyasi Mağdurlar Vakfı
Başkanı Halil Küçük yerini aldılar.
Ayrıca Türkiye’den gelen Eğridere’nin Onursal
Vatandaşı Bursa Eğridereliler Derneği Başkanı Ahmet Kahraman,
İstanbul HÖH Temsilcisi
Fahri Vatansever, İstanbul Göçmenlere Yardım
Derneği Başkanı Necati
Barlas, Balkan Rumeli

Göçmenleri Konfederasyonu Genel Sekreteri
Zülkef Yeşilbahçe, Bursa
BAL-GÖÇ Temsilcisi Sevinç Mutlu ve Yunanistan
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı
Sami Toraman da törene
konuk olarak katıldı.
Törende Kırcaali ili ilçe
belediye ve meclis başkanları, meclis üyeleri,
sivil toplum kuruluşları
temsilcileri ve yurt içinden ve yurt dışından çok
sayıda vatandaş hazır
bulundu.
İlk konuşmayı HÖH
Yerel Teşkilat Başkanı
Güner Şükrü yaptı. Bulgarlaştırma sürecinin
Bulgaristan’ın tarihinde
bir kara leke olduğunu
kaydetti. Bu utanç verici
politika uygulamasının
tekrarlanmaması için
anma törenleri düzenlenip gençlere hatırlatılması gerektiğini ifade ederek kısaca 29 yıl önce
meydana gelen olaylara
değindi.
Adından Kırcaali Müf tüsü Beyhan
Mehmet,”Bulgaristan tarihinde hüzünle ifade ettiğimiz Türklüğün, İslam’ın
ve camilerin yıkıldığı bir
dönemi kınıyoruz. O dönemde direnç gösteren,
hak ve hukukumuzu savunan kardeşlerimizi ve
bu doğrultuda şehit düşen kardeşlerimizi hayırla, rahmetle, minnetle
yad ediyoruz” diye ifade
ederek, bu tür olayların
bir daha yaşanmaması ve
tüm asimilasyon politikası

ze ve dinimize müdahale edildiğini, daha sonra
geleneklerimize ve 1984
yılında isim değiştirme

radayız” diyerek sözlerini
tamamladı.
Ev sahibi konumundaki
Resmi Murat, asimilas-

ğu dönemlerde bunun
için savaşıldığının altını
çizdi. Başkan, “Bugün
Allah’a şükür, Bulgaris-

kampanyasına başlandığını belirtti.
Belene mağduru, Bulgarlık varmış bahanesiyle gece gündüz demeden
Türkler evlerinde basılarak cop ve silah gücüyle
isimleri değiştirilmeye
başlandığını söyledi.
Hallar (Başevo) köyünden olan Yağcı, bunu
kabullenemediklerini ve
23 Aralık gecesi toplanıp
karşı koymaya karar verdiklerini dile getirdi. Ertesi gün Sütkesiği köyü
meydanına geldiklerinde
burada yüzlerce kişi toplandığını, ancak devletin
asker ve milis güçlerinin
protestocuları top tüfekle
karşıladıklarını paylaştı. İtilerek ve dövülerek

yon politikası şehitlerinin anısına düzenlenen
10. anma töreninde bulunan herkesi ve ayrıca
Türkiye’den gelen konukları ve Gümürcine’den
teşrif eden 40 kişilik heyeti selamladı ve teşekkür etti. Sayın Murat,
“Hak ve özgürlükler hiçbir
zaman ebedi verilmemiştir. Şiirlerde ve kahramanlarımızın sözlerinde acılı
günlerin acılarını işittik.
Bu acılı günlerin tekrarlanmaması için bizim beraberce her zaman haklarımızı savunmamız gerekir. Her günün ayrı bir
mücadelesi vardır. O gün
davamız isimlerdi, haklarımız, özgürlüğümüzdü.
Bugün onlar elimizde

kurbanlarının ruhları için
dua okudu.
Rıfat Yağcı yaptığı konuşmasında Bulgaristan
Türklerine yönelik baskıların 1984 yılından çok
daha önce başladığını
kaydetti. Önceleri dilimi-

oradan kovulduklarını ve
birkaç gününe direnişte
önde gelenlerin Belene
kampına gönderildiğini
anlattı. “Biz bugün, bir
daha asla dokunmayın
dilimize, dinimize ve de
ismimize, demek için bu-

gibi görünüyor ama onlara eşit başka haklar için
de mücadele gerekiyor.
Bugün yaşamamızı kolaylaştırmak için mücadele vermek zorundayız”
şeklinde konuştu. HÖH
partisinin iktidarda oldu-

tan devletinde bir parça
söze sahibiz” diyerek, önceki GERB hükümetinin
Kırcaali bölgesine farklı
politika uyguladığını ve
yerel iktidarın görevlerini
yerine getirmekte bir hayli zorluk çektiğini paylaştı.
Şimdi yerel iktidarın HÖH
partisinin 6 aydır hükümet ortağı olması sebebiyle geçmişte 6 yılda
yapılamayanı başardığını vurguladı. Daha sonra
Eğridere Belediyesi’nin
önemli altyapı projelerini örnek verdi. Resmi
Murat, herkesin gelecek
2014 yılını iyilik, kardeşlik, dostluk, başarı dilekleriyle kutladı.
Ahmatlar (Dolno Prahovo) doğumlu Sevinç
Mutlu, temsil ettiği Bursa
BAL-GÖÇ Genel Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özkan
ve tüm BAL-GÖÇ Yönetim Kurulu adına herkesi
selamladı.
Törene katılan herkese
Bursa’daki göçmenler
adına teşekkür ederek,
aslında bölgede yaşayan her bir Türkü burada
görmek istediğini paylaştı. Bazı hakların birlik ve
beraberliğin sağlanmadığında kaybedildiğini ifade
etti.
Eski göçmenlerden aslen Topallar (Hromitsa)
köyünden olan Zülkef
Yeşilbahçe, asimilasyon
yıllarında Türkiye’de yaşadığı birkaç anıyı dile
getirdi. Bulgaristan’da
Bulgarlaştırma sürecinin başladığını duyunca
Bursa Balkan Göçmenleri Derneği (BAL-GÖÇ)
kurucu başkanı merhum
Mümin Genç oğlu ve
Ahmatlar’ın Haşallar ma-

hallesinden Şevket Haşal
ile bir araya geldiklerini
ve dernek kurmaya karar
verdiklerini anlattı. Ekim
ayında çalışmalara başlayıp 17 Şubat 1985 yılında BAL-GÖÇ’ün resmi
kuruluşunu gerçekleştirdiklerini paylaştı. Kurucu
8 kişiden birisi olduğunu
dile getirdi. Kısa zaman
sonra ekibin dağıtılması
için uyarı geldiğini, fakat
yolundan dönmediklerini
belirtti. Zülkef Yeşilbahçe, “Ne olur birlik olun!
Size hizmet edemeyen
insanlara açıkça gidin,
sorunlarınızı, eksiklerinizi
anlatın, ama bölünmeyin.
Muhtelif yerlere gitmeyin.
Bölünmenin kimlere yarayacağını çok iyi biliyorsunuz” diyerek kalabalığa
seslendi.
Batı Trakya Türkleri adına kalabalığı selamlayan
Sami Toraman, “Biz Rodopların güneyinde, siz
Rodopların kuzeyinde,
bizim ayrımız gayrımız
yok, sen ben yok, biz varız, biz bir bütünüz! Biz
31 Ağustos 1913’te ilk
Türk Cumhuriyeti’ni kurmuş insanların çocukları ve torunlarıyız. Bizim
adımıza kimsenin ipotek
koymaya hakkı yoktur.
Türk doğduk, Türk ölürüz!
Elbette ki Balkanlar’da
Türk olmanın bedeli vardır. Bedel ödedik, gene
öderiz, ama yolumuzdan,
dilimizden, dinimizden taviz verme diye bir konumuz söz konusu olamaz”
dedi. Türk kültürünü hep
birlikte yaşatmaya devam
edeceklerini söyledi.
Musa Yusuf, Avrupa
Birliği’nin her vatandaşının anadilinde konuşma
hakkını kullanacağını ifade ederek, “1984 yılında
totaliter rejimin halka yapmış olduğu terör girişimlerinde ben 1 yaşında bir
bebekmişim. Ancak sizin
ve partimizin sayenizde
biz gençler asimilasyon
politikası hakkında çok
şeyler öğrendik. Birlik ve
beraberlik içerisinde olduğumuz sürece güven
içerisinde olduğumuzu
öğrendik. Tek yumruk ve
partimizin çatısı altında
olduğumuz sürece güçlüyüz. Şunu da öğrendik ki,
zulümler ve baskılar sadece silahla yapılmıyor.
Ekonomik yöntemlerle de yapılabiliyor. Bunu
Boyko Borisov’un hükümeti çok iyi bir şekilde
gösterdi. Boyko Borisov
hükümetinin 270 levalık
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Başkaldırı günü 24 Aralık
Bin Dokuz Yüz Seksen Dört 24 Aralık, totaliter Jivkov rejimine
karşı başkaldırı günü,
Bulgaristan’da demokrasi yolunda ilk adımın atıldığı gündür. Bugün, insanlarımız Sütkesiği’nde
(Mleçino’da) toplanarak,
demokrasi meşalesini
tutuşturmuşlardır.
Bilindiği
gibi
Bulgaristan’da Türk ve
Müslüman azınlığa yıllardan beri uygulanan Türk
isimlerini Bulgar isimleriyle değiştirme, ana dilimizi, dini vecibelerimizi, örf,
adet ve geleneklerimizi
yok etme baskıları doruk
noktasına gelmişti. Bunun adına diyeceksiniz
ki asimilasyon. Hayır, bu
düpedüz soykırımdır.
Geceleri silahlı polisler
ve ne yazık ki, bunların
yanlarında elinde sopayla
memur olarak belediyede
çalışanlar evleri basıyor;
bayan, çocuk, yaşlı demeden herkes dayaktan
geçiriliyordu. Zorla Bulgar
-Slav isimleri veriliyordu.
İnsanlarımız gece evlerinde kalamıyordu. O soğuk,
dondurucu gecelerde kar

Mümin ÇOLAKOĞLU
altında kendi yaptıkları
sığınaklarda kalıyorlardı.
Buna dur demenin zamanı gelmişti.
Her savaşın kahramanı
vardır. Bizim de kahramanlarımız oldu. (GornoPrahovo) Tosçalı’dan;

Sabri Ramadan Kalaycı,
Recep Akif, Salih Ahmet
Karef, Salih Mahmut Çolak başta olmakla Aynur
Ömer, Fahri Rıfat, İrfan
Ahmet, Rıfat Ahmet, Duran Hüseyin, Şefket Şefket, Mümin Akif, Sabri

Mümün, Rahmetli Fevzi
Mümün, Hallar’dan Rıfat Yağcı ve arkadaşları,
Karamustallar’dan Mümin
Brodyaga ,Rahmetli Tahsin, Rahmetli Yakup ve
Adem kardeşler 23 Aralığı 24’düne bağlayan gece
sabaha kadar; Tosçalı
(Gorno Prahovo),Hallar
(Başevo), Karamustallar (Çernigovo), Amatlar
(Dolno-Prahovo), Dedeler (Dyadovtsi), Mustafacıklar, Yusufpaşalar
köylerini ev ev dolaştılar.
Halkı demokrasi mitingine çağırdılar. O gece de
boğucu tipiye rağmen arkadaşlarım yılmadılar.
29 yıl, evet çok değil 29
yıl önce yüzlerce köylümüz her gün uygulanan
baskılara dur demek,
gerçek bir demokratik yaşama geçmek için, bedeli
ne pahasına olursa olsun
Tosçalı köy meydanında
toplandık. Orda derdimizi
anlatabileceğimiz devlet
ve Parti yöneticileri olmadığından, Sütkesiği’ne
yürüdük. Burada yöneticilerimizle birlikte bizi elleri silahlı polis ve Bulgar
ordusundan silahlı tanklı

Göç Anıtı’nda Duygusal Anma
Aralık 1984’te Balkanlarda yaşayan Türklere
yönelik başlayan asim i l a syo n d a h ayat ını
kaybedenler Gaziemir
Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikle anıldı.
Sarnıç girişine belediye tarafından yapılan
ve Türkiye’nin en büyük
göç anıtı olma özelliğini
taşıyan Göç Anıtı’ndaki
törende, anıta çelenk ve
karanfil bırakılarak asimilasyon ve baskılarla
Balkanlarda yaşamını yitiren Türkler anıldı. Anma
etkinliğine CHP İzmir İl
Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Gaziemir
İlçe Başkanı Umut Tekin,
Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Milletvekili Erdinç Hayrullah,
İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Hamdi
Kanlıoğlu, Balkan Rumeli
Göçmenleri Konfederasyonu Başkan Yardımcısı
ve Ege Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı
Süleymen Pehlivanoğlu,
Balkan Türkleri Göçmen
ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Başkanı Yüksel Özkan ve çok sayıda
vatandaş katıldı.
‘GÖÇÜN ACISINI İYİ

BİLİRİM”
Kendi atalarının da 1912
Balkan Savaşları sonrasında anavatana göç
ettiğini hatırlatan ve göçün nasıl acı bir olay olduğunu iyi bildiğini ifade
eden Gaziemir Belediye
Başkanı Halil İbrahim Şenol, şunları söyledi: “Biz
Türklerin tarih boyunca
göçlerle ilgili yaşanmış
büyük acıları vardır. Balkanlardan yapılan göçler yakın tarihimizin en
fazla kan ve gözyaşının
döküldüğü, en büyük acıların yaşandığı göçlerdir.

1984 yılının Aralık ayında
başlayan bu utanç verici
asimilasyon çalışmalarını
haklı gösterme çabasında
olan bazı girişim, sözler
ve eylemleri tasnif etmek
mümkün değildir. Bulgaristan da yaşayan Türk
kardeşlerimizin gerçekte Bulgar oldukları, Türk
olmadıkları şeklindeki
yalanlara hiç kimse inanmaz, inanamaz! Dünyada tarih bilimiyle uğraşan
bütün bilim adamları, hem
fikirlerdir ki Bulgaristan’da
yaşayan Türk azınlığın
mensupları Osmanlılar

döneminde balkanlara
yerleştirilen Türklerdir.
Dünyanın özgürlük ve
demokrasi yolunda hızla
ilerlediği bir dönemde,
Bulgaristan Türklerine,
yapılan insanlık dışı baskı
ve zulüm, zorunlu göç sırasında yaşanan insanlık
dışı muamele, şüphesiz
tarihe bir utanç belgesi
olarak geçecektir. Asimilasyon politikalarını ve
baskı girişimlerini bir defa
daha şiddetle kınıyor, bu
baskılar esnasında şehit
düşen bütün soydaşlarımızı rahmetle anıyorum.”

askerler karşıladı. Kan
revan içersinde kalıncaya
kadar dayak yedik.
Bu arada belediyede
memur olarak çalışan
Topallarlı Şükriye ve Parti
komitesinde memur olarak çalışan Tosçalı kızı
Çorbacılar’dan Hatice’nin,
askerin saldırgan tavrına
karşı sergiledikleri cesaret verici konuşmalar
takdire şayandı. Polis ve
askerin namlusu önünde
herkes evlerine kadar
dipçiklenerek götürüldü.
O gece Tosçalı muhtarlığında sorguya çekildik.
Burada bir kez daha
dayak yedik. Kimimiz
Ardino’ya polis karakoluna götürüldük. Kimimiz
Belene ölüm kampına
sürüldük.
Bizden sonra demokrasi
yürüyüşleri, mitingler durmadı. Killi, Cebel, Mestanlı. Alvanlar (Yablanovo)
ayağa kalktı,Mayıs 1989
Kuzey Bulgaristan’daki
kardeşlerimiz ayaklandı.
Onlarca şehit verdik.
Belene kampında gördüğümüz işkence anlatılmaz, lakin yaşadık.
Ailelerimiz aylarca hayatta olup olmadığımızı
öğrenemedi. Savcılık
makamına veya emniyet
müdürlüğüne kayıp yakınlarını nerede bulunduğunu sormaya gittiklerinde, tersleniyorlar, ilgililer
küçük düşürücü sözler
kullanarak, onlarla alay
ediliyordu.
Kamptaki arkadaşlarımın aileleri zor durumdaydı. Eşim işinden atıldı.
İki çocuğumla işsiz güçsüz yaşamak zorunda
bırakıldı.
Totaliter rejimin yöneticileri dünya kamuoyunu kandırıyordu. Bunun
için de bazı memuriyette
çalışan Türk asıllı kendini bilmez sözde aydın,
yazar-çizer kişiler borazan olarak kullanılıyordu. Söz konusu kişiler
aslının Türk olmadığını,
Bulgar olduğuna dair gazete sayfalarında Türklük
aleyhine yazıları ile yarış
halinde idiler.
Ne zaman Anavatanımız Türkiye’de, BALGÖÇ başta olmak üzere,
diğer Balkan, Rumeli dernekleri ve sivil kuruluşlar
bizler için mitingler ve
yürüyüşler düzenlemeye başladı, Hür Avrupa,
BBC, DW, Türkiye’nin
Sesi, Amerika’nın Sesi
radyolarının gece gündüz
bizlerin yaşadığı trajediyi
haber yapmaya başladılar, Bulgaristan totaliter

rejimi Belene ölüm kampını boşaltmak zorunda
kaldı.
Bir kısım arkadaşımız
Bobovdol cezaevine sevk
edildik, diğer bir kısmımız
da Bulgaristan’ın çeşitli
yerlerinde Bulgar nüfusu
ile meskûn köylere sürgün edildi.
Yılmadık, mücadelemize
devam ettik. Sürgündeki
arkadaşlarım “DEMOKRATİK LİGA”yı kurdular.
Eski Zağra cezaevinden
Avni arkadaşımız “VİYANA 89”u kurdu. Kısa
zamanda ülke çapında
örgütlendik.
Birçok vatansever Bulgar aydını bizim vermiş
olduğumuz mücadeleden
esinlenerek, totaliter rejimin yıkılması amacıyla
örgütlenmeye başladılar.
Bu aydın kişilerin gayretleri sonucu; Bağımsız insan Hakları Derneği, Hür
İnsan Hakları Derneği,
Şeffaflık ve Yeniden Yapılanma Kulübü, Potkrepa
Sendikası gibi bağımsız
örgütler ortaya çıktı.
Jivkov çareyi bizleri yurt
dışına atmakta buldu ve
“Büyük Göç” başladı.
Ardından Jivkov rejimi
yıkıldı. Bulgaristan demokrasiye geçerken Türk
azınlığının ve diğer halkların haklarını savunmak
amaçlı HAK ve ÖZGÜRLÜKLER HAREKETİ kuruldu. Hareketimiz bu gün
hükümet ortağıdır. 29 yıl
önce bu düşünülemezdi.
Hayal bile edilemezdi.
O yıllarda yaşadığımız büyük acı ve trajedi
hepimizin hafızalarında
derin izler bıraktı. Bugün
geldiğimiz bu noktaya
24 Aralıkta başlattığımız
direnişin payı unutulmamalıdır. Ve çocuklarımız
bilmelidirler ki o yıllarda
yaşanan zulüm ve baskılarda sıradan Bulgarların hiçbir günahı ve suçu
yoktur. Onlarla hiçbir sorunumuz olmadı. Daima
iyi geçindik ve bugün yine
iyi komşuluk ilişkilerimizi
devam ettirmeliyiz.
İnanıyorum ki başlattığımız demokrasi mücadelesi tarihin sayfalarında
onurlu bir direniş olarak
yerini alacak ve bugün
olduğu gibi halkımızın nazarında ibret abidesi olarak daima yükselecektir.
Demokrasi uğruna vermiş olduğumuz Şehitlerimizi anıyor, Allahtan
rahmet diliyorum. Ruhları
şad olsun.
Mümin ÇOLAKOĞLU
İstanbul
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Bulgaristan Türkleri Şehitlerini Andı
1. sayfadan devam

mün Kaşmer ve Yönetim
Kurulu Üyesi Zeki Yedikardeş, Fahri Vatansever
HÖH İstanbul Temsilcisi,
Bursa HÖH Temsilcisi
Günaydın İzmirli, Göçmenlere Yardım Derneği
Genel Başkanı Necati
Barlas onlar arasındaydı.
Ayrıca Türkan’ın annesi
Fatme Öztürk ve kardeşi
Turan Öztürk şehit Ayşe
Hasan’ın oğlu Fikri Hasanoğlu ve torunu Zekeriya
Hasanoğlu törene katıldılar.
Ev sahibi konumundaki Kızılağaç Belediye
Başkanı Sali Ramadan,
törende yapmış olduğu
konuşmasında, 26 Aralık
1984 tarihinde yaşanılan
acı olaylara değindi. Başkan, “Bu tarih yerel halkın etnik ve dini kimliğinin
korunması adına verilen
mücadeleyi yansıtıyor. O
yüzden biz bugün sadece
soykırım süreci kurbanlarını anmıyoruz, onlara
ve tüm bu hakaretlere
tanık olanlara karşı sonsuz şükranımızı da ifade
ediyoruz. Bizler her yıl bu
tarihte buraya toplanacağız, çünkü tarihte yapılan
hatalardan ders alınması
için bazı olaylar hiçbir zaman unutulmamalı.
Çocuklarımıza babalarının, dedelerinin yaşadıkları acı olayları hatırlatıp hiçbir zaman tekrar
edilmeyeceklerine kanaat
getirmek istiyoruz. İnsanlar arasındaki duvarların
yıkıldığı, küreselleşen
dünyada tarihi temele
dayanan çatışmanın hiçbir geleceği yok. Bizim
için önemli olan geleceği ötekinin, farklı olanın
olumlu imajını kurmakla kurmamızdır. Bizler,
saygı, hoşgörü, haysiyet
ve iyi komşuluk düşüncesiyle tarihi mirasımızı
aşmak zorundayız” diye
kaydetti. Sayın Ramadan, HÖH partisinin sayesinde bugün tüm Bulgaristan vatandaşlarının
hak ve özgürlüklerinin
garanti edildiğini belirtti.
Seçimlerde partiye verilen desteğe teşekkür
eden başkan, bölge halkının sosyal statüsünün
iyileştirilmesi için elinden
geleni esirgemiyeceğine
kanaat getirdi.
Minik şehit Türkan’ın
kardeşi Turan Öztürk,
“Gerek göçmenlik, gerek imkansızlık, gerekse
eğitim durumum nedeniyle 29 yıl sonra ilk defa

burada karşınıza çıkıyorum. İnşallah, bundan
sonra bu anma törenine
hep katılırım” diyerek, törene teşrif eden herkesi

mokrasi bir ülke olduğunu söyleyebiliriz” diye
kaydetti. Bugün hayat
kalitesinin sadece hak ve
özgürlükle ölçülmediğini,

nu ileri sürdü. Son seçimlerden hemen sonra hükümete karşı düzenlenen
protestoların da aslında
halkın oyuna saygısızlık

selamladı. Bursa Killiler
Kültür Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği’nin
Kurucu Başkanı Kazim
Kocabaş’ın yazdığı Türkan şiirini okudu.
Zülfettin Hacıoğlu, temsil ettiği teşkilatların adına herkesi selamladı.
Edirne’de dikilen Türkan
Anıtı ve Parka isminin verilmesinden dolayı Edirne Belediye Başkanı ve
Meclis üyelerine, girişimde bulunan dernek başkanlarına ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür
etti. Toplanan kalabalığı
gelecek yıl 25 Aralık’ta
Edirne’ye şehitleri anma
törenine davet etti.
Geçen yılki çağrısına
uyarak yeni 3 bin Türk
çocuğunun Anadili’ni
okumak için dilekçe sunduklarını ifade etti. Bulgar yöneticilerinin Bulgarlaştırma süreci için
af dilemelerinin yetmediğini, zorla verilen Bulgar
isimlerinin artık kütüklerden silinmesi gerektiğini ileri sürdü. Bunun
için Bulgaristan’daki tüm
Türk halkının seferber
olup Başbakan Plamen
Oreşarski’ye toplu imza
dilekçesi sunmaları çağrısında bulundu.
Ardından Muhammed
Ayyıldız Müslüman Türküm adlı şiirini okudu.
İlhan Küçük, “Burada
geçmişi anmakla birlikte
geleceğimize yön vermek
için de toplanmış bulunuyoruz. Bu meydan 29 yıl
önce Bulgaristan’da hoşgörü ve demokrasi meydanına dönüştürülmüştür. Bugün Bulgaristan’ın
daha hoşgörülü ve de-

her bir vatandaşın yaşam
standardı, ülkede daha
iyi sağlık ve eğitim sistemiyle de ölçüldüğünü ileri
sürdü. Demokrasinin bu
olduğunu ve yaşam kalitesinin yükseltilmesinin
ortaya atılması gereken
bir mesele olduğunu savundu.
Necmi Ali, Genel Seçimlerde bölme teşebbüslerine rağmen birlik
ve beraberlik çizgisinde
HÖH partisine verilen büyük destek için teşekkür
etti. Bugün hak ve özgürlükler konu olmuşsa, bir
şeylerin yolunda gitmediğine işaret olduğuna dikkat çekti. HÖH partisinin
ulusal çapta ülkenin doğru gelişim yolunu garanti
eden parti olduğunu vur-

olduğunu belirtti. GERB
hükümetinin ilk 6 ayında
40 binden fazla memurun
görevden alındığına dikkat çekerek, oysa şimdi
devlet birimlerinde ekipler kurulmasına ilişkin yapılan kadro değişiklikleri
için sürekli eleştiri aldıklarını paylaştı.
Üstlendikleri sorumlulukları yerine getirmek
amacıyla gelecek AP Seçimleri için destek çağrısında bulundu.
Bu anma törenine ilk
defa 17 yaşındayken katıldığını ifade eden Erdinç
Hayrullah, duygulanmamanın elde olmadığını
dile getirdi. Milletvekili,
beraber olduğumuzda
daima güçlü olacağımızı
ve bakan, vali yardımcı-

hükümete verilen destek
için teşekkür etti. Milletvekili, ülkede tütün üreticiliğini mahveden siyasetçilerin şimdi aslında
bu sektörü geliştirdiklerini
iddia ederek övündüklerini kaydetti. Kendi hatasından dolayı şimdiki hükümeti suçladıklarını, fakat
bunun böyle olmadığını
vurguladı. HÖH partisinin tütüne ilişkin özel bir
çalışma grubu oluşturduğunu paylaştı. GERB
hükümetinin tütün üreticilerinin haklarını garanti
eden tüm kanun değişikliklerini iptal ettiğini ileri
sürdü. Şu anda bu ekibin
bu meseleyi çözmeye çalıştığını ifade eden Sayın
Hayrullah, tütün alımına
ilişkin belirli süre olmadığı için bu yılki tütün
alımının geciktirildiğini
belirtti. Yeni yıldan sonra
tütün alım kampanyasının
başlamasını umduğunu
söyledi. 2014 Bütçesi’nde
özel olarak tütün üreticilerine destek sağlanması
için 100 milyon leva ayrıldığını bildirdi.
Bulgarlaştırma süreci
şehitlerini saygıyla andığını ve baş eğdiğini ifade
eden Metin Kazak, bugün
yağan yağmurun o günlerin hüznünü silse de,
hiçbir zaman 29 yıl önce
olanların acı hatırasını
silemeyeceğini dile getirdi. AP Milletvekili, “Bu
acı dinmeyecek. Bu acıyı
biz, hepimiz birlikte HÖH
partisinin desteğiyle aşıp
Bulgaristan’ın Avrupa ve
demokrasi geleceğine
dair arzu ve oluşumuna
dönüştürdük. Biz bugün
AB üyesi demokratik

guladı. Önceki seçimlerde Türkiye’de verilen 18
bini aşkın oyun geçerli kılınmadığını ve bunun çok
tehlikeli bir oyun olduğu-

sı, milletvekili gibi yüksek
makamlarda temsilcilerimiz olacağını vurguladı. Seçimlerde ve seçim
sonrasında da partiye ve

bir ülkeyiz. Biz çağdaş
Avrupa’da temel demokrat ve liberal fikirleri savunan tek parti olmakla
övünebiliriz” diye konuş-

tu. Seçimlerde destek
için teşekkür ederek, AP
seçimleri için de destek
çağrısında bulundu. Başarılarla beraber eksiklikler de olacağını kaydeden Sayın Kazak, amacın
bunları aşıp demokrasi
çizgisinde Bulgaristan’ı
AP’nda gerektiği gibi
temsil etmek olduğunu
vurguladı.
Tüm şehitlere Allah’tan
rahmet dileyerek sözüne
başlayan Mustafa Karadayı, diktatör olarak nitelendirdiği GERB lideri
Boyko Borisov’un seçim
sonuçlarını hala kabul
etmek istemediğini ifade etti. Bulgarlaştırma
sürecinden önümüzdeki
yıl 30 yıl, Pomakları Bulgarlaştırma girişimlerine
bakılırsa daha fazla yıl
geçmesine rağmen tarih
kitaplarında yansıtılmadığına dikkat çekti. Aynı
zamanda bundan 100 yıl
önce vuku bulan olaylar
tarih kitaplarında yazılanların aslında dedelerimizin anlattıklarıyla örtüşmediğinin altını çizdi. Bu
sebepten dolayı gerçek
olayların bilinmesi için
bu tür anma törenlerinin
yapılması gerektiğini söyledi. Gelecek seçimlerde
HÖH partisinin bölgede
en az 4 milletvekili kazanmasını istedi.
Bursa BAL-GÖÇ adına
kalabalığı selamlayan
Doç. Dr. Yüksel Özkan,
şehitlerin önünde saygıyla eğildiğini, gazilere
de hürmetlerini ilettiğini
ifade etti. Şehitleri andığımız o tarihlerin aslında
Bulgaristan’da demokrasinin kapılarının açıldığı
günler olduğunu kaydetti. Bu yüzden Bulgarların
da bu anma törenlerine
iştirak etmeleri gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Özkan, “O tarihte demokrasinin sayfaları açıldı.
Eğer bugün gerçekten
Bulgaristan demokratik
bir ülkeyse o şehitlerimize çok şey borçlu. Ama
görüyoruz ki komünizmin
artıkları, kalıntıları hala
devam ediyor” diye konuştu. 15 Aralık’ta Varna
Meclisi’nin aldığı kararla 215 Türkçe yer adına
Bulgarca adlar verildiğine dikkat çekti ve devamında “Bulgaristan’ın bu
komünist artık düşüncelerden kurtulması lazım.
Demokrasi, sadece çoğunluğu temsil edildiği
bir yönetim şekli değildir.
Demokrasi ayrıca tüm

Devamı sayfa 5’te
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Büyükelçi Süleyman Gökçe’nin Mesajı
Sayın Cumhurbaşkanımızın Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Sayın Rosen Plevneliev’e
muhatap Güven Mektubumu 3 Aralık 2013 tarihinde sunarak, Bulgaristan Cumhuriyeti nezdinde
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevime resmen başladım.
Büyükelçilik görevimi
Türkiye için büyük önem
taşıyan Bulgaristan gibi
komşu, yakın dost, ortak
ve müttefik bir ülkede yürütme ayrıcalığına sahip
olmaktan ötürü mutluluk
duyuyorum.
Görevim süresince, Türkiye ve Bulgaristan arasında ikili ve çok taraflı
zeminde yakın dostluk ve
işbirliğine dayalı ilişkilerin
ve iki ülke halkları arasındaki birlikteliğin geliştirilmesine katkıda bulunmak
amacıyla çalışacağım.
Türkiye ve Bulgaristan
arasındaki ilişkiler, dostluk, iyi komşuluk, ortaklık
ve ittifak temelinde şekillenmekte; siyasi, ekonomik, ticari, enerji ve
kültürel alanlarda hızla
gelişmektedir. İki ülke,
Balkanlar ve Karadeniz
havzalarında barış ve
istikrara katkıda bulunmaktadırlar. NATO üyeliği ile AB bağlamındaki
ortaklık ilişkisinin sunduğu dostluk ve işbirliği
zemini ikili ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktadır. İlk toplantısı

20 Mart 2012 tarihinde
Ankara’da düzenlenen
Yüksek Düzeyli İşbirliği
Konseyi, Hükümetlerimiz

ristan vatandaşı ülkemizi
ziyaret etmektedir. Türkiye, Bulgaristan vatandaşlarının en çok ziyaret

ler yoluyla, sosyal yaşamın hemen her alanında
gözlemlenmektedir.
Türk asıllı Bulgaristan

etnik unsurların peşinde
barındırıldığı ortak akılla
oluşturulan bir yönetim
modelidir” diye kaydetti. 2014 yılının herkese
sağlık, mutluluk, bereket
getirmesini dileyerek,
“Bulgaristan’da hoşgörünün hakim olduğu günleri
de özlediğimizi belirtmek
istiyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.
Deliormanlı kardeşlerimiz adına kalabalığı
selamlayan Hasan Ademov, Razgrad ilinden
buraya geldiklerini ve
Bulgarlaştırma sürecinin
verdiği hüznü ve acıyı
paylaştıklarını ifade etti.
Fakat bu zor günlerde
bu acının aşılıp devletin
güçlendirilmesi çabası
içinde olunması gerektiğini savundu. Önceden

tırım alanlarında ihtiyaç
duyabilecekleri her türlü
hizmeti kapsayıcı, hızlı
ve kesintisiz şekilde sunmaya devam edecektir.
Büyükelçiliğimiz tüm vatandaşlarımızın yurtdışındaki ortak yuvası olarak
hizmet verecektir.
Bu vesileyle, selam,
sevgi ve saygılarımı, en
iyi dileklerimi sunuyorum.
Süleyman Gökçe
Büyükelçi

Varna’da “Coğrafi Soya Dönüş”
1. sayfadan devam

arasındaki güvenin somut
yansımasıdır.
Ticari ve ekonomik ilişkiler, Türkiye-Bulgaristan
ilişkilerinin önemli
bir yönüdür. Türkiye,
Bulgaristan’ın önde gelen
ticaret ortakları arasındadır. Bulgaristan’da 1.500
civarında Türk şirketinin
yatırımları 1.5 milyar ABD
dolarını geçmektedir.
Türkiye ve Bulgaristan
arasında turizm alanında önemli bir potansiyel
mevcuttur. Her yıl 1.5
milyon dolayında Bulga-

ettikleri ikinci ülkedir. Bulgaristan, Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın ve
Avrupa’yla dış ticaretimizde ulaştırmacılarımızın
kullandığı ana güzergah
üzerindedir.
Bulgaristan’daki üniversitelerde 10 bin dolayında
Türk öğrenci eğitim görmektedir.
Balkan havzasının asli
unsurlarından olan Türkiye ve Bulgaristan halkları arasındaki ortaklıklar,
folklor, müzik, yemek kültürü, gelenek ve görenek-

vatandaşları, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde
önemli bir temel oluşturmaktadırlar. Türkiye,
Bulgaristan’daki soydaşlarımızı, toplumsal ve
kültürel yaşama çeşitlilik
katan, ekonomik canlılığı artıran ve ülkelerimizi
birbirlerine bağlayan bir
zenginlik kaynağı olarak
görmekte; Bulgaristan’ın
eşit vatandaşları olarak
huzur içinde yaşamalarını arzu etmektedir.
Türkiye ve Bulgaristan,
iki yakın dost, komşu,

Bulgaristan Türkleri Şehitlerini Andı
4. sayfadan devam

ortak ve müttefik olarak,
ülkelerinin ve halklarının
ortak çıkar ve beklentileri doğrultusunda, yakın
işbirliğini ve ortak refahı
hedefleyen, geleceğe
odaklı bir anlayışla hareket etmektedirler.
Türkiye Cumhuriyeti
Sofya Büyükelçiliği, Türk
vatandaşlarının, soydaşlarımızın ve tüm Bulgaristan vatandaşlarının
konsolosluk, eğitim, kültür, turizm, ticaret ve ya-

amacın NATO ve AB
üyeliği olmuşsa da, şimdi
önceliğin daha yüksek bir
yaşam standardı olduğunu söyledi. Öte yandan
demografi ve nüfus politikası, insanların hak ve
özgürlüklerinin ve ekonomi büyümenin öncelik
taşıdığını kaydetti.
Yeni hükümetin sosyal
güvenlik ve iş güvenliği
alanında attığı adımların
yetersiz olduğunu bildiğini paylaştı. Üç buçuk
yıl sosyal ödeneklerin
durdurulmasından sonra daha büyük beklentiler içinde olunmasının
doğal olduğunu ifade
etti. Bakan, el birliğiyle
yaşam standardının iyileştirileceğine inandığını
vurguladı.
Ruşen Riza, o acı günlerin unutulmaması için
hatırlanması gerektiğini
söyledi. HÖH partisinin

iktidar ortağı olduğu dönemlerde vatandaşlar
arasında dini ve etnik
mensubiyet farkı yapılmadığını, GERB partisinin izlediği ayrımcı
politikayla ülkeyi 15-20
yıl geriye götürdüğünü
belirtti. Bugünkü HÖH’lü
bakan, bakan yardımcıları, vali, vali yardımcıları
ve milletvekillerini örnek
göstererek, “Biz hep
birlikte başardık” dedi.
Fakat bazı siyasi partilerin basın aracılığıyla
bugünkü hükümetin istenilmediğini telkin etmeye
çalıştıklarını öne sürdü.
Buna dair de örnekler
verdi. Hükümetin altı ay
içerisinde ülkede sosyal adalet çerçevesinde
yürütülen politikayla yöneticilerin vatandaşların
güvenini kazanmaya
başladığını söyledi. Ayrıca devletin Avrupa ve

uluslararası düzeydeki
işbirlikçilerinin de güvenini geri kazanmaya
başladığını belirtti. İşsizliğin azalması yönünde çalışıldığını vurguladı.
Yüzde 15’i aşan işsizlik
oranının düşürüleceğine
inandığını belirtti.
Ülke çapından siyasi
tutuklularla bir araya geldiklerini açıkladı. Sayın
Riza, “Biz bir birlik olarak
tüm Bulgaristan’ın yüreği
şu anda burada çarpıyor.
Birlik olarak her şeyi başaracağız. Seçimde de
başarılı olacağız. Çocuklarımız için de birlikte çalışacağız” diyerek
konuşmasını bitirdi.
Anma töreni Şabanali
Ahmet’in tüm şehitlerin
ruhu için dua etmesinden sonra, Türkan Çeşme anıtına çelenk ve çiçek koyulmasıyla sona
erdi.

şim yerlerinin isimlerini değiştirmekle ne
kazanacak? “Coğrafi
soya dönüş” projesini
mi başlatacak?
Balkanlardaki Türk
Algısı
Balkanlardaki birçok
ülke milli şuurunu,
maalesef, “Türk düşmanlığı” üzerine oturtmaya çalışmıştır. Bu,
milli birlik beraberlik
çabalarını başkasını
kötüleyerek sağlama
metodudur. Varna’da
yaşanan olay da bundan farklı olmayan,
yerel boyutlu bir hadisedir. Sonuç alınması
mümkün olmayan hadiselerden birisidir.
BSP Lideri Stanişev
ve Bulgar Hükümetinden Beklentimiz
Varna’daki söz konusu yer isimlerinin
değiştirilmesi konusu
bugün ortaya çıkmış
bir konu da değildir,
beşinci teşebbüstür,
bu… Zira daha önce
de Varna Belediye
Meclisinde yer adlarının değiştirilmesi konusunda karar alınmış
fakat Varna Valisi tarafından onaylanmamış,
dolayısıyla da yürürlüğe girmemiştir.
Bugün Varna’da görev yapan Vali hükümet ortağı Bulgaristan Sosyalist Partisi
(BSP)’nin kontenjanındandır.
BSP Genel Başkanı Sergey Stanişev
1984-1989 yıllarında ülkedeki Türklere
karşı uygulanan asi-

milasyon politikası
nedeniyle geçtiğimiz
Kasım ayı içerisinde Sofya’daki bir mitingde Türklerden
özür dilemişti. Bugün
Sofya’da BSP’li bir
Başbakan var ve bizler Hükümetten ve
özellikle Stanişev’den
Varna Valiliği’ne onaya gidecek olan yer
isimlerinin değiştirilmesi konusundaki
meclis kararının veto
edilmesini bekliyoruz. Bu beklentimiz
Stanışev’in Filibe’de
Türklerden özür dilemesinin bir gereğidir.
Özrün samimiyet göstergesi Varna Belediye Meclis kararının
Vali tarafından veto
edilmesidir.
Son Söz
Yüzyıllara dayanan
bir tarihi geçmişe sahip Türk ve Bulgar
toplumunun bu tarihi birlikteliği, iki ülke
arasındaki ekonomik
ve kültürel ilişkiler ve
özellikle bu ilişkileri
artırma potansiyeli
böyle teşebbüslerle heba edilmemeli
diye düşünüyoruz.
Bulgaristan Başbakanı Sayın Oreşarski
ve BSP Lideri Sayın
Stanişev’e seslendiğimiz gibi DPS Lideri
Sayın Lütvi Mestan’a
da sesleniyoruz. İktidar ortağısınız, icraatlarınızı bekliyoruz.
Türkler ve Bulgarlar
için yarın bugünden
daha iyi olsun istiyoruz.
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Mestanlı’da Şehitler Anıldı
Resmiye MÜMÜN

27 Aralık 2013 tarihinde
Mestanlı’da (Momçilgrad),
29 yıl önce 27 Aralık tarihinde soykırım sürecini
protesto etme esnasında
şehit düşenler törenle
anıldı. Kasaba meydanına toplanan yüzlerce
vatandaş törende hazır
bulundu.
26 ve 27 Aralık 1984
tarihlerinde yöre halkı,
Momçilgrad kasabasında
büyük protesto yürüyüşü
düzenledi. Ancak, protestocuları dağıtmak amacıyla müdahale eden asker
ve milis güçleri Mestanlı
sokaklarını kana buladı.
Sokaklara dökülenlerden birçokları tutuklanarak yargılanmadan ölüm
kamplarına ve hapislere
sürüldüler. Yakın geçmişimizde yaşanan bu trajik olayları anmak üzere
yüzlerce insan, şehitler
anıtı önünde bir araya
geldi. Anma töreni, gelen
konukların şehitler anıtına çelenk ve çiçek koymasıyla başladı.
Yeni Cuma (Raven)
köyü Zora Grubu tarafından sunulan Özgürlük ve
Barış konulu şiir dinletisi
kalabalığın beğenisini kazandı. Sonunda grup barışa katkı sağlamak için
havaya beyaz balonlar
uçurdu. Rodop Esintileri
Halkoyunları Kız Topluluğu Özgürlük İçin Umut
dansından sonra bölgeden 9 şehit adına havaya
birer güvercin uçurttu.
Programdan sonra Mestanlı bölgesinden şehitler
Mümün Ahat, Yusuf Halilibrahim, Mehmet Habil,
Aliosman Ali, İbrahim İbrahim, Mustafa İbrahim,
Mustafa Osman, Mustafa
Ali ve Abdülazis Bekir’in
ruhlarına saygı duruşunda bulunuldu, Mestanlı
Cami imamı Güner Hafız
tarafından dualar okundu.
1984 yılı Aralık ayı
olaylarına iştirak eden
Momçilgrad Mağdurlar
Vakfı Başkanı Halil Mehmedali, Bürhan Mutlu,
Orhan Mutlu, Mehmet
Sadulla, Ahmet Ahmedov, Halil Rasim, İsmet
Topaloğlu, Mustafa Topaloğlu, Aptulla Aptulla,
İsmail Daud, Mümün Köseoğlu, Hılmi Mollaoğlu,
Hüsniye Recep ve isimleri belirtilmeyen birçok
mağdur soydaşımıza
şükran duyguları sunuldu. Ayrıca Yukarı Cuma
(Blagoevgrad), Burgaz,
Şumnu, Silistre, Paşmaklı

(Smolyan), Razgrad, Eski
Cuma (Tırgovişte), Varna,
Hacıoğlu Pazarcık (Dob-

konukları selamlama konuşmasında, 29 yıl önce
meydana gelen olaylara

rasımızdır. Bugün bizim
amacımız vatandaşların
güvenliğini ve yaşam

riç) ve başka illerden ve
yurt dışından gelen onlarca Bulgarlaştırma süreci
mağdurları da törene katılanlar arasındaydı.
Resmi konuk olarak
törende Hak ve Özgürlükler Hareketi Başkan
Yardımcısı Ruşen Riza,
HÖH Kırcaali İl Başkanı
ve Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer, AP
HÖH Milletvekili Prof.
Vladko Panayotov, Kırcaali Milletvekilleri Müh.
Erdinç Hayrulla ve Mustafa Ahmet, Meclis Dosyalar Komisyonu Üyesi
siyasi mağdur Ayruş
Hacı, Haskovo Milletvekili
Mehmet Ataman, Kırcaali
Vali Yardımcısı Musa Yusuf, Haskovo Valisi Kadir
İsov, T.C. Filibe Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Murat Muhaciroğlu,
Bursa Bal-Göç Başkanı
Doç. Dr. Yüksel Özkan,
Bursa Mestanlılar Derneği Başkan Yardımcısı Salih Alkaya, Bursa Balkan
ve Rumeli Göçmenleri
Konfederasyonu Başkan
Yardımcısı ve Edirne Balkan Türkleri Federasyonu
Başkanı Zülfettin Hacıoğlu, Yalova BAL-GÖÇ
Başkanı Lütfi Özgür, Balkanlılar Derneği Kartal
Şubesi Başkanı Olcay
Özgön, Bursa Killiler
Derneği Başkanı Mümün
Kaşmer, İzmir BAL-GÖÇ
Başkan Yardımcısı Erol
Mutlu, Gaziemir Belediye
Başkan Vekili Abdurrahim
Nursoy hazır bulundular.
Ayrıca Kırcaali ili ve yurt
içinden il ve ilçe belediye
başkanları, meclis başkanları ve üyeleri törene
katıldılar.
Ev sahibi Mestanlı Belediye Başkan Akif Akif,

değindi. O olaylardan 29
yıl geçmesine rağmen
demokrasinin hala elde
edilmediğini ve 100 yıl
geçse de ötekine karşı
nefret duyulduğu, nesil
devam ettirilmediği sürece bunun olmayacağını,
kaderin ve doğanın insanı affetmeyeceğini ileri
sürdü. Başkan, “Dini, değerleri, Allah korkusu olmayan, Anayasa’ya saygı duymayan ve kendinin
yarattığı kanunları uygulamayan bir millet hiçbir
zaman gelecek nesillerden hayır göremez” diye
kaydetti. Bulgarlaştırma
süreci sonucunda binler-

standardın yükseltilmesini garanti etmektir.
Demokrasiyi ve değerlerini korumak hepimizin
görevidir. Biz Rodoplular,
nefret ve bölücü dile karşıyız. Hepimiz aynı kaderi,
aynı sofrayı paylaşıyoruz”
diye mesaj verdi. 2014 yılında gerçekleşecek olan
projelerle Mestanlı Belediyesi bölge halkına daha
yüksek yaşam standardı
sağlayacağını söyledi.
Yeni iş yerlerin açılması
için AB fonlarından aile,
küçük ve orta ölçekli firmalar tarafından alınan
kaynakların yüzde 10’dan
yüzde 50’ye yükseltilme-

yapay bir lider getirme
girişiminde bulunduğunu
belirtti. Başkan, Yeni Yıl
kutlamasında bulunarak
konuşmasını tamamladı.
Bursa Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkan Yardımcısı Salih Alkaya, dernek
başkanı Hasan Öztürk
ve Bursa’da yaşayan
Mestanlılar adına törende bulunanları selamladı. Sayın Alkaya, dernek
başkanının konuşma
metnini okudu. Başkan,
“Biz bu topraklarda 100
yıllarca kendi değerlerimizle, kardeşçe ve birlikte yaşadık. Ancak son
100 yıldır uluslararası
güçlerin de müdahalesiyle maalesef, bazı kafalara Türk düşmanlığı ekildi.
“93 Harbi’nden bu yana
Bulgaristan’da Türk ve
Müslüman topluluğunun
asimile edilmesi için çeşitli yöntemler uygulandı.
Bu direnişte Türkler her
zaman onurlu bir direniş
gösterdi. Yeri geldi şehitler verdi, yeri geldi acılar
çekti. Bu süreçte Türkler her zaman haklarını,
kültürlerini ve kimliklerini
korumak için mücadele verdi. Her 10-15 yılda
bir gerektiğinde zorunlu
göçe, yani sürgüne gönderildi. Aileler, yuvalar
parçalandı” diye kaydediyor. Dernek adına Soya
Dönüş adlı asimilasyon
politikalarını kınadıklarını ve bir daha yaşanmamasını istediklerini,

ce Türkün Türkiye’ye zorunlu göçe tabii tutularak,
ülkenin birçok bölgelerinde nüfusun azalmasına
ve günümüzde mevcut
demografi ve ekonomi
sorunlara sebep olduğuna dikkat çekti. Sayın
Akif, “Hoşgörü bizim hayat felsefemiz ve atalarımızdan kalan kıymetli mi-

sini umduğunu dile getirdi. Hak ve özgürlüklerimizi korumak için her
gün birlik ve beraberlik
içinde mücadele etmek
zorunda olduğumuzu
vurguladı. Son 100 yılda
ilk defa Türkiye’ye göç
etmiş soydaşlarımız arasında bölünme olduğunu
ve onların partinin başına

ayrıca şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle,
anıp, gazilerimize de saygılarını sunduklarını dile
getiriyor. Zorunlu göçten
dolayı çalışkan insanlarını kaybettiği için ancak
Bulgaristan’ın kaybettiğini
düşünüyor. Bulgaristan’ın
en büyük dostunun Türkiye olduğunu ve ülkenin

çıkarları için hem ekonomik, hem sosyal ilişkilerin
geliştirilmesi gerektiğini
savunuyor. Ayrıca totaliter rejime karşı direnen
ve hayatlarından olan
Bulgarları da hatırlatarak,
rahmetle andığını ifade
ediyor. Hasan Öztürk’ün
mesajı, “Çocuklarımıza
Türkçe eğitiminin zorunlu olmasını sağlamak zorundayız” diye bitiyor.
Zülfettin Hacıoğlu, temsil ettiği teşkilatların adına herkesi selamladı.
Törenin başında gösteri
sunan çocuk ve kızları
güzel Türkçelerinden dolayı tebrik etti, programın
yöneticilerine de teşekkür
etti.
Dernek başkanı, “Bu
sizlerin başarısı, çocukların başarısı. Ondan da
ne kadar övünseniz azdır” diye ifade etti. Sayın
Hacıoğlu, “Ne iç veya dış
güçler veya hareketler
birliğimizi, beraberliğimizi
bozamayacaklar. Dün bu
kürsülere çıkıp konuşma
yapanlar, bugün buraya
gelemeyenler ve konuşma yapmayanlar, gelecekte inanın ki utanacaklardır. Bundan yana hiç
şüpheniz olmasın” diye
gönderme yaptı. Zorla
verilen ve kırmızı kalemle
yazılan Bulgar isimlerinin
artık nüfus kütüklerinden silinmesi gerektiğini
ileri sürdü. Bunun için
Bulgaristan’daki tüm Türk
halkının seferber olup
Yılbaşı’ndan sonra bir
gün kaybetmeyip Başbakan Plamen Oreşarski’ye
toplu imza dilekçesi sunmaları çağrısında bulundu. Bunu bizzat 3 Ocak
2014 tarihinde yapacağına dair söz verdi.
Mustafa Ahmet, konuşmasında, 29 yıl önce burada şehit düşenleri ve
mücadele edenleri unutmayacağımızı, çünkü
onlar hoşgörünün temellerini attıklarını kaydetti.
Onları saygıyla andıklarını ifade eden milletvekili, kurban vermemize
rağmen hiçbir cana kıymadığımıza dikkat çekti.
Sayın Ahmet, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Milletvekili, “Ne mutlu
Türküm diyene! Şehitler
ölmez, vatan bölünmez”
sözleriyle konuşmasını
tamamladı.
Erdinç Hayrulla, töreni düzenleyen Mestanlı
HÖH İlçe Başkanı olarak
da konukları selamladığını ifade etti. Dünkü törende dediği gibi, şehitlerin

Devamı sayfa 7’de
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Sütkesiği’nde, Asimilasyona Karşı İlk Direniş
2. sayfadan devam

asgari ücretle yaşam sürmeye mecbur bırakarak
Bulgaristan vatandaşlarını köleleştirdiğini söyleyebilirim. Dört yılda işçi
maaşı sadece 30 leva
yükseltildi. Bu parayla
kişisel ihtiyaçların karşılanması mümkün değil,
dolayısıyla özgürlük söz
konusu olamaz. Siyasi
özgürlük tam anlamıyla
özgürlük sayılmaz.
Ekonomik özgürlük de
gereklidir. Bunun için demokrasinin tekrar geriye
kazanılmasından sonra
temel görevimiz işçi ücretinin yükseltilmesidir.
Ancak o zaman amaçlarımıza ulaşmış olacağız”
diye konuştu.
Çok duygusal bir konuşma yapan Mustafa
Ahmet, “Bugün Bulgarlaştırma süreci kurbanlarını anmak için buradayız. O zaman totaliter
rejim tarafından farklı

olana, ötekine karşı nefret aşılandı. Fakat bizim

Ve o zaman sevgi nefretin üstesinden geldi.

lecek adına birlikte yürümemiz için bu örnek bize

kahramanlarımız nefrete
sevgiyle cevap verdiler.
Onlar diline, dinine, değerlerine, gelenek, görenek ve isimlerine olan
sevgisiyle baş kaldırdılar.

Nefret daima felakete yol
açar. Sizin sevginiz bizim
daha iyi bir dünyada yaşama hakkımız olduğunu
kanıtladı. Çünkü biz de
insanız. Daha iyi bir ge-

ders olmalıdır” şeklinde
konuştu. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket
etme çağrısında bulundu. Sayın Ahmet, hapislerde zülüm görenlerin

lamı şudur. Bulgaristan
Türkleri Bulgaristan’ın
asli unsurlarıdır. Hiç
kimse bu etnik azınlığı
yok sayamaz. Onların
Bulgaristan’ın bir zenginliği olduğunu inkar
edemez. Dolayısıyla
bu topluluk her zaman
Bulgaristan’ın refahı için
çalışmıştır. Bu ülkenin
sadık vatandaşları olmuşlardır” diye ileri sürdü. Yapılan tüm konuşmacıların sözlerine ve
duygularına katıldığını
ifade etti. HÖH partisinin Türkleri gerektiği gibi
temsil ettiğini ve 2 yıl
önce de dediği gibi partide değişim yapılması
gerekiyorsa, bunu parti
kurucularının yapması
gerektiğini söyledi. Her
gelişinde bu birlik ve beraberliğin güçlendiğini ve
hoşgörünün giderek arttığını gözlediğini paylaştı. Aşırı milliyetçiliğin hiç
kimseye fayda vermediğini ve herkesin hoşgörülü olmasını diledi. Sivil
toplum kuruluşları olarak
her zaman barış elçileri
olduklarını ve bunu yapmaya devam edeceklerini söyledi. Bulgarların
Noel Yortusunu ve herkesin Yeni yılını kutlayarak sahneden ayrıldı.
Ruşen Riza yaptığı ko-

nuşmasında Bulgarlaştırma süreci kurbanlarının anıldığı bu günlerde
aynı zamanda geçen
yıla da bir bakış atıldığını
kaydetti. Geçen yıl çok
önemli seçimler olduğunu ve Boyko Borisov’un
halkın baskısına dayanmayıp üç buçuk yıl
yönetimden sonra sonunda istifa etmek zorunda kaldığını hatırlattı. GERB yönetiminin bu
dönemde ülkenin rezerv
varlıklarından 10 milyar
leva harcadığına dikkat
çekti. Vergilerin yükseltilmesi, elektriği zamdan
başka hiçbir şey yapmadıklarını ileri sürdü.
GERB yöneticilerinin AB
kaynaklarıyla biraz otoban yaptıklarını, fakat
şimdiki yönetimin daha
fazla otoban yapacağını kaydetti. Hükümetin
elektriğin fiyatını düşürdüğünü, emekli maaşların arttırıldığını, emeklilik
yaşının yükseltilmesinin
durdurulduğunu, Güney
Akım projesine başlandığını, belirtti. GERB
partisi Bulgaristan’ı AB
önünde kötülemeye
çalıştığını ileri sürdü.
Tikvata “kabak” ve zlodeyat “kötü adam” lakapları verilen GERB
Başkanı Boyko Borisov

ve yardımcısı Tsvetan
Tsvetanov’dan başka bir
şey beklenemeyeceğini
belirtti. Gelecek yıl bu
meydanda toplanıldığında açılan yeni iş yerleri,
iş adamları için iş yapma
olanakları, tütün üreticisi için adalet olmakla
övünebileceklerine dair
söz verdi. Yapılan kanun
değişikliklerle yeniden
tütün üreticilerinin haklarının korunacağının altını çizdi. HÖH partisinin
ülkede farklı etnik grup
mensupları arasında
dengeyi sağlamasından
dolayı iktidarda olmak
zorunda olduğunu vurguladı.
Sayın Riza, rahatsızlığından dolayı anma
törenlerine katılamayan
HÖH Genel Başkanı
Lütfi Mestan’ın ve HÖH
Onursal Başkanı Ahmet
Doğan’ın selamlarını
iletti.
Anma törenlerle ilgili,
“Biz bu günleri unutmadık, unutmayacağız ve
de unutturmayacağız”
diyerek Yeni Yıl kutlama
mesajıyla konuşmasını
tamamladı.
Mestanlı’dan önce Hayranlar (Gruevo) ve Yeni
Cuma (Raven) köylerinde de düşen şehitler için
anma törenleri yapıldı.

Mestanlı’da Şehitler Anıldı
6. sayfadan devam

rahmetle anıldığı, gazilerle birlikte o günlerin
hatırlandığı bu günlerde
bir araya gelince içlerimize ümit de dolduğunu
dile getirdi. Milletvekili
burada da birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Hak ve özgürlüklerin
ebedi olmadığını ve daima mücadele edilmesi
gerektiğini savundu. Genel Seçimlerde ve sonrasında verilen destek için
kalabalığa teşekkürlerini
sundu. Hükümetin sosyal adalet, bölgelerin
eşit gelişimi ve ekonomi
kalkınma için mücadele
ettiğini ileri sürdü.
Doç. Dr. Yüksel Özkan, konuşmasına basın
mensuplarının sözlerini
doğru aktarmaları çağrısında bulunarak başladı.
Bu hafta yapılan anma
törenlerinde çok duygulandığını, programın
başında okunan şiirlerle
çocukların güzel anlar
yaşattıklarını belirtti.
Bunun yanında program sonunda “Bulgaristan, seni seviyorum. Sen
benim güneşimsin” mısrasıyla biten Bulgarca
okunan şiire dikkat çekti. Doç. Dr. Özkan, “Bu
haykırışı herkesin duyması lazım. Bunun an-

sesini duyduklarını ifade
ederek, “Bizim kalbimiz
büyük olmalı, onlara yakışmalı. Benim kalbim o
kadar büyük ki, hepiniz
bu kalbin içindesiniz”
sözleriyle konuşmasını
tamamladı.
Erdinç Hayrullah, 29 yıl
önce yapılan zulümlerin,
haksızlıkların unutulmadığını gösteren bu anma
töreninde bulunmaktan
şeref duyduğunu dile
getirdi. Hakların korunması için daima mücadele edilmesi gerektiğini
savundu. Kahramanlara
sağlık ve baş hoşluğu
dileyerek, onların yaptıklarının tarihte yerini aldığını belirtti. Türkiye’de
katıldığı anma törenlerinden bahsetti. Türkiye’deki
direnişin önderlerinden
merhum Mümin Gençoğlu adına çok güzel
bir sosyal tesis kazandırıldığını haber verdi. Bulgaristan Türkleri adından
bunun gerçekleşmesinde
emeği geçen herkese teşekkür etti. HÖH partisinin seçmenlerinin desteğiyle iktidar ortağı olduğunu ve her etnik grubun
temsilcilerinin olması
sebebiyle Bulgaristan’ın

yönetiminde var olmaya
devam edeceğini ileri
sürdü. Milletvekili, “Biz
hoşgörünün, gelişimin,
paylaşımın partisiyiz”
diye ifade ederek, seçim
sırasında ve hükümet ortağı olarak yaşanılan sıkıntılar sırasında destek
verenlere teşekkür etti.
Sayın Hayrullah, “Bu hükümetin sosyal güvenlik
bazında, bölgelerin gelişimi bazında başarılara
imza atacağına inanıyorum.
Çünkü bir devlette her
bölge eşit gelişmiyorsa,
sosyal güvenlik hakları
iyi değilse, bu devlet gelişemez” diye altını çizdi.
Milletvekili, HÖH Genel
Başkanı Lütfi Mestan,
Genel Merkez ve Meclis Grubu adına herkesi
selamlayarak, Yeni Yılı
güzel dileklerde kutladı.
Tören, HÖH partisinden etkin üyelerin, yurt
içinden ve yurt dışından
gelen duyarlı konukların ve yerli halkın köy
meydanındaki 24 Aralık
1984 yılı anıt çeşmesine
çelenk ve çiçek koyarak
saygı duruşlarıyla son
buldu.

Blagoevgrad
Camisine yine
saldırıldı

Başmüftülük tarafından Yukarı Cuma
(Blagoevgrad) il merkezindeki caminin
pencere camları kırılarak sıradaki saldırı
yapıldığı bildirildi. Bunun polisin tarafından
eylemin failine karşı tepkisiz kalmasından
kaynaklandığı iddia ediliyor.
Yukarı Cuma İl Müftüsü Muhammed
Aydın, camiyi ziyaret ederek Cami Derneği
yönetimi ve koruma şirketi temsilcileriyle
görüşüp, olup biten ve caminin korunması
için önleyici hareketler alınması hakkında
konuştu.
Olay hakkında Cumhurbaşkanı, Başbakan
ve Bulgaristan’daki diplomatik misyonlarla
görüşülecek.
İl Müftüsü, Bulgaristan’daki ibadet
yerlerine yönelik yapılan suçlarla ilgili
kanun değişiklikleri yapılması için girişimde
bulunacak.
Müftü, caminin ileride saldırılardan
korunması konusunda Yukarı Cuma
Belediye Başkanı ve Valisi ile de görüşme
yapacak.
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Edirne’de Türkan Bebek Anıtı Açıldı
Komünist rejimin Bulgaristan
Türklerine uyguladığı soykırıma direniş esnasında 26 Aralık 1984 tarihinde Kayaloba
(Mogilyane) köyünde 17 aylık
bebekken Bulgar askerleri
tarafından öldürülen Türkan
bebeğin Edirne’de heykeli dikildi. Edirne Şükrüpaşa
Mahallesi’nde belediyenin düzenlediği Türkan Bebek Anıtı
açılış töreninde, duygulu anlar
yaşandı.
Heykelin açılış töreninde
Bulgaristan’dan gelen öğrencilerin okuduğu şiirler duygulandırırken, açılışa katılanlar
gözyaşlarını tutamadı. Yoğun bir ilgi gören açılış törenine Edirnelilerin yanı sıra
Bulgaristan’dan da katılanlar
oldu.
Törene; Edirne Valisi Hasan
Duruer, Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, Trakya
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Yener Yörük, Balkan Türkleri
Federasyon Başkanı Zülfettin Hacıoğlu, Trakya Balkan
Türkleri Kültür ve Dayanışma
Dernek Başkanı Dr. Esma
Gündoğdu, Bulgaristan Hak
ve Özgürlükler Hareketi Başkan Yardımcısı Ruşen Rıza,
Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis, Kırcaali ilinden
belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Törende konuşma yapan
Vali Hasan Duruer, Balkan is-

minin bir Türk ismi olduğunu
belirterek, “Balkanlar Türk’tür”
dedi. Osmanlı’nın 1354 yılında çıktığı Balkan yolculuğuna
600 yıl orada kaldığını ifade
eden Vali Duruer, “Bizim güçlü olduğumuz dönemlerde
komşularımız, Sırp, Bulgar
veya Rum olarak insanca yaşamanın ne demek olduğunu
öğrendi. Osmanlı Devleti zevale uğradığında, 1912 Balkan
Savaşları’yla birlikte komşula-

rımızdan en büyük eziyeti gördük, en büyük zulmü gördük”

şeklinde konuştu.
Belediye Başkanı Hamdi Se-

defçi ise çok zor günler geçtiğini gayet iyi bildiğini dile getirerek, “Bir Bebek, bir melek
şehit oldu. Hangi katil, hangi
gözü kara insanlar, bunları yapabildiler. Lanetliyorum, elleri
kırılsın diyorum. Ama bunlardan da iyi ders almak zorunda
olduğumuzu da gayet iyi biliyorum. Yıl 1989 yaklaşık 5 yıllık
belediye başkanıyım, ne yapacağımı bilemiyorum. 100 binler gümrüğe geliyor, çaresiz,
gözü yaşlı soydaşlarımız her
gün akın akın geliyor ve çırpınıyorlar, ‘bizlere sahip çıkın’
diyorlar. Bugünleri yaşayan bir
kardeşinizim ben. O Günler
geride kaldı, unutmayacağız,
hem ders alacağız. Yarınlara
barış, kardeşlik adına, daha
heyecanlı hazırlanmak durumunda olacağız” dedi.
Konuşmaların ardından Türkan Bebek Anıtı törenle açılırken, protokol dahil herkes
anıtın başında hatıra fotoğrafı
çektirdi.
İhlas Haber Ajansı
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