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Kırcaali’de Bulgaristan
Türklerinin Sorunları Ele Alındı
asıl konu Bulgaristan Türklerinin
etnik, kültürel ve dinsel kimliğinin nasıl koruyup geliştirebiliriz?
Bugün bütün uluslar, etnik topluluklar, azınlıklar için en önemli

sorun kimlik sorunudur. Kimlik
konusunda her geçen gün biz
bir şeyler yitiriyoruz, bir şeyler
kaybediyoruz. Maalesef, daha
Devamı 2’de

Türk Diplomatlar Bulgarlaştırma
Süreci Şehitlerini Mezarı Başında Andı

Resmiye MÜMÜN
Kırcaali’de Doç. Dr. İbrahim
Yalımov’nun “Bulgaristan'da
Türk toplumunun kimliğinin korunması ve geliştirilmesi kavramı” isimli kitabı için söyleşi ve
imza günü düzenlendi.
Etkinlik büyük ilgi gördü. Ömer
Lütfi Kültür Derneği konferans
salonunda yapılan etkinliğe katılan konuklar arasında Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şura Başkanı Vedat Ahmet,
Sofya Kültüre Etkileşim Derneği
Başkanı Dr. Ahmet Lütov, Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı
Resmi Murat, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kirkovo (Kızılağaç) İlçe Başkanı Dr. Ercan
Fırıncı, Kırcaali Bölge Müftüsü

Beyhan Mehmet ve Müftü Vekilleri Nasuf Nasuf, Erhan Receb, Filibe Üniversitesi Öğretim
Görevlisi ve Güney Bulgaristan
Türkçe Öğretmenleri Derneği
Başkanı Dr. Harun Bekir, Momçilgrad (Mestanlı) İlahiyat Lisesi
Müdürü Ahmet Bozov ve Yardımcısı Nurettin Çakır, ev sahibi
konumundaki Ömer Lütfi Kültür
Derneği Başkanı Seyhan Mehmet ve Kırcaali Türk Kültür ve
Sanat Derneği Başkanı Müzekki
Ahmet yer aldı.
Yazarı ve tüm konukları selamlayan Müzekki Ahmet, Doç. Dr.
İbrahim Yalımov’nun kitabının
Kırcaali’de söyleşisi ve imza
gününe ev sahipliği yapmaktan
memnuniyet duyduklarını ifade
etti.

İsmail YAKUP

Köy kenarındaki
kahvehane

Kitabın basınını üstlenen Sofya Kültüre Etkileşim Derneği
Başkanı Dr. Ahmet Lütov, organizatörlere ve katılımcılara
teşekkür etti. 2009 yılında kurulan derneğin ana hedefinin Türk
topluğunun kimliğini korumak ve
geliştirmek olduğunu kaydeden
Dr. Lütov, ”Biz Sofya’da bu kadar rahat Türkçe konuşamıyoruz. Orada bir Türk ve Müslüman olarak rahatça yaşamak
zordur. Bunun için malumunuz
kimlik sorunumuz var” dedi. Bunun için derneğin kurucusu olan
Doç. Dr. Yalımov’un bu konuda
derin araştırmalar yapıp kitap
yazmaya devam ettiğini belirtti.
Kitabın tanıtımını yapan Doç.
Dr. İbrahim Yalımov, şunları belirtti: ”Konu kitap takdimi değil,

T.C. Sofya Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzar Barbaros Dicle,
Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani ile birlikte bundan 34 yıl önce
meydana gelen zorla isim değiştirme süreci sırasında şehit edilen
17 aylık Türkan Feyzullah, Ayşe Hasan ve Musa Yakup’un kabri
başında düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Etkinliğe Bulgaristan
Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Hacı, Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet, Şehit yakınları, Büyükelçilik ve Filibe Başkonsolosluğu çalışanları katıldı.
Katılımcılar şehitlerin mezarlarına çelenk koyup dualar okudu.
Diplomatlar
daha sonra
Kayaloba camisinde Büyükelçilik tarafından okutulan
mevlide katıldı
ve orada öğle
namazını kıld ı l a r. C a m i
cemaatine
Başkonsolosluk tarafından
simit dağıtıldı.
Türkan Çeşme anıtı ile Mestanlı olaylarında hayatını kaybeden
soydaşlar için de Mestanlı meydanında bulunan anıta Büyükelçilik
ve Başkonsolosluk adına çelenkler konuldu.
Önceden planlanmış programı neticesinde anma etkinliğine katılamayan T.C. Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy Büyükelçilik
Facebook sayfasında şunları yazdı: ”Türkan bebeğimizin katlinin
34. sene-i devriyesinde, totaliter dönemin yarattığı bu acıların, günümüzde artık bir daha yaşanmaması ortak temennimizdir. Bebeğimiz ve diğer demokrasi şehitlerinin aziz ruhları önünde saygıyla
eğiliyor, komşumuz ve müttefikimiz, dost Bulgaristan’ın güzide vatandaşları tüm soydaşlarımızın acılarını içten paylaşıyorum. Ruhları şad olsun.”
Kırcaali Haber

Bulgaristan Türkleri
Şehitlerini Andı

- Öykü EDEBİYAT Sayfasında

Sayfa 5, 6 ve 7’de

DİN VE TOPLUM
Kırcaali Müftüsü Beyhan
Mehmed’in kaleminden her hafta
“Din ve Hayat” köşesinde güncel
dini konular kaleme alınacak, sizlerin istifadesine sunulacaktır.
Sayfa 4’te
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Kırcaali’de Bulgaristan
Türklerinin Sorunları Ele Alındı
1. sayfadan devam

sonra geriye dönmek pek
kolay olmayacağına benziyor”. Bulgaristan Türklerinin kimliğinin neden
önemli olduğuna değinen
Doç. Dr. Yalımov, ”Bizim
kimliğimizin önemi iki
nedenden dolayı artıyor.
Birincisi, yakın geçmişte
totaliter sosyalizm döneminde sözün ona “Soya
dönüş” esnasında, ben
ona kimliği zorla yok etme
süreci diyorum, bu süreç
esnasında Bulgaristan
Türklerinin kimliğini ortadan kaldırmaya çalıştılar.
Bu bakımdan bizim kimliğimiz önem kazanıyor.
Bugün de demokrasiye
geçiş döneminde küreselleşme sonucu yine
bizim kimliğimiz tehlikeye
düştü. Yalnız ben değil,
birçok kimse açık olarak
söylüyor ki, 40-50 yıl sonra işler bu şekilde giderse Bulgaristan’da Türklerden, Müslümanlardan
söz edilmeyecek. Belki
de şunu da ilave etmem
lazım ki, insanlarımız da
son senelerde kimliğe
fazla önem vermez oldu”
dedi. Demokrasiye geçiş
döneminde Bulgaristan
Türkleri belirli haklarını
elde ettiklerini, fakat aynı
zamanda onların kimliğini
geliştirebilmesi için gereken koşulların sağlanmadığına dikkat çeken Doç.
Dr. Yalımov, azınlıkların
kimliğini yok etme eğilimi
gözlendiğinin altını çizdi.
Bulgaristan’da azınlık
toplulukları var mı, yok
mu, Türk azınlığı var mı,
yok mu sorusunun tartışmaya devam edildiğini
kaydeden Doç. Dr. Yalımov, iktidar çevrelerinin
belirli bir kesiminin açıkça Bulgaristan’da azınlıklar olmadığını iddia
ettiklerinin altını çizdi. Dr.
Yalımov, şunları kaydetti:
“Bu durumda kimlik sorunu daha da güncelleşiyor,
daha da büyük önem kazanıyor. Anayasa’nın konsepti her şeyden önce çok
kültürlülük. Çok etnik toplulukların bulunduğu bir
gerçek ve diğer taraftan
da insan hakları, azınlık
hakları. Kimlik konusunda
bugünkü görüşü, anlayışı,
yaklaşımı değiştirmek gerekiyor. Her şeyden önce
bizim kendi aramızda görüşümüzü tazelememiz
gerekiyor, öte taraftan da
iktidar çevrelerinin kimlik
sorununun çok önemli
olduğu bilincine varması
gerekiyor. Biz bugünkü

Bulgaristan sınırları içinde azınlıkların hakları nasıl korunabilir, azınlıkların
kimliği nasıl korunur, geliştirilir, bu konuyu ortaya
atmaya çalışıyoruz. Aynı

kültür kimliği-Türkçeyi
öğrenip serbestçe kullanmak, bu bizim hakkımız,
fakat biz bu konuda ısrarcı değiliz. 1993 yılında
ülkemizde Türkçe okuyan

yabancı, terörist, radikal
olarak kabul ediyorlar ve
her zaman onları izliyorlar. Buna son vererek dini
cemaatlerin, Müslüman
Cemaati’nin de belirli

zamanda biz konsepsiyonla her şeyden önce
bu konudaki başlıca ilkeleri belirlemek ve bu ilkelerin temeli üzerine iktidar
çevrelerinin dikkatini çekmek istiyoruz”. Kimliğimizi
koruyabilmemiz için neler
yapılması gerektiğine de
değinen Doç. Dr. Yalımov,
“Bulgaristan’ın Türk azınlığının varlığını ve yurttaş
ulus modelini kabul etmesi lazım, yalnız burada bir
özellik var-yurttaş ulusun
içinde etnik azınlıklar var,
onların kendine özgü dili,
dini, kültürü, gelenekleri
var ve bu özellikleri korumaya hakkı var. İşte biz
bu tezi Bulgaristan’da kabul etmeliyiz. Bu tez üzerine de Bulgaristan’da Türk
etnik azınlığı bulunduğunu resmen Anayasa’ya
yahut ta başka yasalara
aktarmamız gereklidir.
Şunu belirtmem gerekir
ki, ulusal azınlık ile etnik
azınlıkların hakları arasında fark yoktur” dedi. Doç.
Dr. Yalımov, sözlerinin
devamında şunları belirtti: “Bulgaristan Türklerinin etnik bir azınlık olarak
gelişebilmesi için devletin
buraya kadar söylediklerimi yapması lazım, bunları
yasalara geçirmesi lazım
ve hukuken Bugaristan’da
Türk azınlığı olduğunu kabullenmesi lazım. İkinci,
biz kendimiz etnik bilincimizi geliştirmemiz lazım. Üçüncü yerde aşırı
ulusçuluğu, milliyetçiliği
bertaraf etmek lazım. Bu
doğrultuda ileriye doğru
çalışmaları sürdürmemiz
lazım. Her şeyden önce

öğrenci sayısı 116 000
iken şimdi bu sayı 5 000’e
düştü. Eğitimle ilgili ikinci bence tarih eğitimini
yeniden düzenlemek lazım. Tarihsellik ilkesi uygulanmıyor. Tarihi daha
fazla akılcılık üzerine ele
alıp incelemek gerekmekte. Bulgaristan Türk
Edebiyatı’nı geliştirmek
gerek. Kültürü ve edebiyatı kesinlikle devletin finanse etmesi lazım. Bulgaristan Türklerinin etnik
ve kültürel kimliğini geliştirmesi için okulda eğitim
interkültür doktrin temeli
üzerine kurulmalıdır, iki
dilde eğitim yapılabilir.
Kültür alanında gelenekleri, sanatları geliştirmek
lazım. Onları geliştirirken
çağdaşlaştırmalıyız. Kültürler birbirlerini zenginleştirmelidir”.
Dinsel kimliğe de değinen Doç. Dr. Yalımov,
özetle şunları söyledi:
“Bu konuda konuşmak
biraz zor. Her şeyden
önce şunu belirtmem gerekir ki, din kimliğimizin
gelişmesinde büyük rol
oynuyor. Onun için İslam
dinini küçümsemeye son
vermek lazım. Bulgaristan, Müslümanları yabancı, belirli ölçüde düşman
olarak değil, eşit haklı
vatandaş olarak kabul
etmesi gerekiyor. İkinci yerde Bulgaristan’da
dini hakların sağlanması
gerekiyor. Çünkü sahip
olduğumuz haklarımızdan yararlanmamamız
için iktidar çevreleri gerekeni yapmışlardır. Bulgaristan Müslümanlarını

ölçüde özerkliğe sahip
olması lazım, kendi sorunlarını kendisi çözmesi lazım. İslam eğitimini
daha yüksek bir düzeye
yükseltmeliyiz”. Doç. Dr.
Yalımov, ayrıca Yüksek
İslam Enstitüsü'nün akreditasyon meselesi üzerinde de durdu.
Bundan başka Bulgaristan Türklerinin yurttaş
kimliği, Avrupa kimliği ve
daha başka kimlikleri de

olduğunu belirten Doç.
Dr. Yalımov, “Kimliğimizi geliştirebilmemiz için
her şeyden önce bilimsel
araştırmaları geliştirip kurumsallaştırmalıyız, yani
kimliğimizin yapı taşı
olan dil, din, kültür, gelenek vs., bunları irdeleyip bunlar hakkında eser
yazacak bilim merkezleri oluşması lazım, bilim
adamlarının gelişmesi
lazım. Biz bu alanda fazla
başarı elde edememişiz.
Edinilen bilgilere göre şu
anda çeşitli üniversitelerde 100’ün üzerinde Türk
görev almaktadır” dedi
ve onların bilimin çeşitli
alanlarında çalıştıklarını,
ancak Bulgaristan Türklerinin, Bulgaristan Müslümanlarının sorunlarıyla
meşgul olmadıklarını ve
bunun değişmesi gerektiğini söyledi. Bilim adamı, üniversitelerde Türk
kültürü ile ilgili bölümler
açılması, bir araştırma
merkezi oluşturulması
gibi önerilerde bulundu.
Diğer bir sorunun kimliğinin popülarize etmek
olduğunu ifade eden Doç.
Dr. Yalımov, Bulgaristan
Türklerinin kimliğini koruyup geliştirebilmesi için
bu sürecin yönetilmesi
gerektiğini, bu doğrultuda
birçok ülkede olduğu gibi
Bulgaristan’da da Azınlık

Yasası kabul edilip, bazı
kurumların oluşturulması
gerektiğini, ayrıca Bulgaristan ile Türkiye’nin
bir sözleşme imzalaması
gerektiğini vurguladı.
Takdim ettiği konsepsiyonun teoretik temellere
dayanan uygulanabilecek
bir belge olduğunun altını
çizen Doç. Dr. Yalımov,
amacın bu konsepsiyona
dayanarak çeşitli devlet
kurumlarının, sivil toplum
örgütlerinin, derneklerin,
partilerin projeler, planlar
hazırlayıp uygulayabilmesi olduğunu belirtti.
Kitabın tanıtımından
sonra bazı katılımcılar, yazarı tebrik ederek duygu
ve düşüncelerini paylaştılar, ona sorular yönelttiler.
Doç. Dr. Kasım Yunusov,
üyelerinin çoğunluğunu
Türklerin oluşturduğu Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) partisine bu konuda büyük görev düştüğünü söyledi.
Kırcaali Türk Kültür ve
Sanat Derneği Başkanı
ve Kırcaali Haber Gazetesi sahibi Müzekki Ahmet,
Bulgaristan’daki Türklere
azınlık statüsü verilmesi için imza kampanyası
başlatılmasını önerdi.
Pro gramın sonunda
Doç. Dr. Yalımov, okuyuculara kitaplarını imzalayıp onlarla sohbet etti.

Dini cemaatler, organ bağışını destekleyecek
Sa ğ lık Bakanı K i r i l
Ananiev’in, ülkede farklı dinlerin temsilcileriyle
yaptığı toplantıdan sonra

Merkez Yahudi Konseyi,
Birleşik Evanjelik Kiliseleri, Katolik Eksarhlığı ve
onur üyesi olan Bulgar

Bulgaristan’daki dini cemaatlerin beyin ölümlerinde organ bağışını destekleyeceği açıklandı.
Bakan, organ nakli bekleyenlerin yaşamak şansı
olması için dini cemaatlerin temsilcilerinden beyin
ölümü gerçekleştiğinde
organ bağışı yapılmasını
desteklemelerini istedi.
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, Ermeni Apostolik Kilisesi,

Ortodoks Kilisesi’nin yer
aldığı Bulgaristan Dini
Cemaatler Ulusal Konseyi (NSROB) yönetimi ile
görüşme sırasında Bakan, devletin organ nakli
ihtiyacını karşılamak için
tedbirler aldığını belirtti. Ananiev, organ bağışı
meselesinin çözümü için
dini ve devlet kurumlarının el ele vermesi gerektiğini düşünüyor. Bakan’ın
ifadelerine göre organ

nakli bekleyen hastaların
yaşamaya devam etme
şansı olması için halkın
duyarlılığına ihtiyaç duyulmaktadır ve dini inanç
organ bağışı konusunda
karar vermeye yardımcı
olabilir.
Bakanlık tan yapılan
açıklamada ülkede farklı dinlerin temsilcilerinin
kısa süre içerisinde cemaatlerini sorun hakkında bilgilendirmeyi ve
organ nakline muhtaç
olanlara yardım etmenin
bir yolu olarak ne şekilde
organ bağışını destekleyecekleri konusunda karar vermeyi üstlendikleri
belirtildi. Onlar, temsil ettikleri dini kurumların organ bağışını teşvik etme
konusunda devletin bir
ortağı olduğuna kanaat
getirdiler.
Sağlık Bakanı ve
NSROB yönetimi, düzenli toplantılar yapıp işbirliği
kapsamını genişletme konusunda anlaştı.
Kırcaali Haber
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KÖY KENARINDAKİ KAHVEHANE
Gençler ilkin kentlerde,
daha sonraları ise sınır
dışında iş aramaya akın
edince köy halkı azaldı
gitti. Gün geldi, köy okulu
kapandı, sonra tüketim
mağazası. Köy ortasında hem pastane, hem
kahvehane işini gören ve
komşular serbest zaman-

fakta eşine yardım etti.
Mutfaktan sonra büyük
odaya masaları yerleştirdi ve etraflarına sandalyeleri dizdi. Hepsini
bir bir gözden geçirdi. En
başa o kendisi oturacak.
İki tarafında oğlu ve kızı
yer alacak. Onların yanı
başına gelin ve damat

İsmail YAKUP
larında orada görüşüp
sohbet ettikleri bir odacık
vardı, bir gün onun kapısında da kilit belirdi.
Köy halkı azalınca ev
hayvanları da azaldı ve
Baytar Mehmet’e de iş
kalmadı. O da köyün girişinde bulunan iş yerine
kilidi vurmak zorunda
kaldı. Sonra nerden aklına geldi bilmem, orasını
kahvehaneye dönüştürdü. Duvarına daha uzaktan fark edilen, tütmekte
olan bir kahve fincanı
çizdi ve altına ”Baytarın
Yanı” diye yazdı.
“Baytarın Yanı” kısa
süre içinde komşuların ve
köyü ziyaret edenlerin görüşme yeri oldu. Kentten
gelen otobüsler ve taksiler de onun önünde durmaya başladı. Uzaktan
veya yakından gelenler
de, köyden bir saat veya
bir yıl önce çıkmış olanlar da, köye gelip gidenler de, oraya uğramadan,
orada bulunan komşularla hoş beş olmadan olmuyordu. Sabah işini bitiren
her erkek hemen oraya
koşuyordu. Öğleden sonra onların yerini kadınlar
alıyordu. Onlar eski ve
yeni dedikodularından
sonra akşam üzere ev yolunu tuttuklarında erkekler tekrar dönüyorlardı ve
akşam yemeğine kadar
orada vakit geçiriyorlardı.
Yılın bu son gününde
erkekler yine “Baytarın
Yanı”’nda idiler. Hem çok
daha erken gelmişlerdi.
Bir taraftan kar yağıyordu
ve ev etrafında onlara iş
kalmamıştı. Diğer taraftan ise kadınlar Yeni Yıl
hazırlığı ile meşguldüler
ve bugün toplanmayacaklarını önceden ilan
etmişlerdi.
Emekli Öğretmen Şabanoğlu bütün gün mut-

geçecekler. Sonra torunlar. Dört torunun arasına
ise babaanneleri... Her
şey bir tamam olduğuna
kanaat getirdikten sonra
giyindi kuşandı ve o da
“Baytarın Yanı”na gitmek
için evden çıktı.
Hafiften kar atıştırmaya
başlamıştı.
İçeridekiler kapıdan gireni görünce konuşmayı
bir an için kestiler ve oda
ortasına toplanmış olan
masaların etrafında ona
da yer açtılar. Hemen
hemen hepsi bir zaman
onun öğrencisiydiler ve
ona olan hürmetlerini
hala gizleyemiyorlardı.
Sandalye tıkırtısı sona
erdiğinde ilkin Kara Ahmet gülümsedi ve şaka
dolu bir sesle konuştu:
“Hocam, geciktiğine
göre Yeni Yıl sofrasını
hazırlama işinde yengeye yine yardım ettin değil
mi?”
“Ben ev işlerinde eşime
her gün yardım ediyorum, ama siz hepiniz bu
hususta benden örnek
almak istemiyorsunuz.
Hep daha bu erkek işi,
bu kadın işi deyip duruyorsunuz....”
Uzun Ali daha sakin konuştu:
“Hocam. Hepimiz sana
gıpta ediyoruz. Oğlunuz
da, kızınız da, ne yapıyorlar ne ediyorlar, ama bir
çaresini bulup Yeni Yılda
sizi ziyaret etmeden olamıyorlar.”
B u
s ö z l e r
Şabanoğlu’nun kalbindeki memnuniyeti elbette
ki, az daha arttırmasın olmazdı. Gençler arasında
gurbetçilik hareketi başlamasının ilk yılında sadece
onun kızı ve oğlu Batıya
çalışmaya gitmek için
söz etmediler. Kızı hemşireydi, oğlu ise Bilgisa-

yar Mühendisi. Tahsillerini sona erdirir erdirmez
belediye merkezinde işe
başladılar. Lakin evlenip
aile kurduktan sonra düşündüler, taşındılar, onlar
da sınır dışına çıkmaya
karar verdiler... Şimdi
komşu devletlerden tut da
Avrupa’nın en uzak devletlerinde bile köyün temsilcileri vardı. Uzun Ali’nin
insanları ise ta Kanada’ya
varmışlardı. Lakin kim nerede bulunursa bulunsun
Ramazan ve yahut Kurban Bayramında izin alıp
gelemezlerse, Yeni Yıl
tatilinde bari köyü boyluyorlardı. İlk geceyi ebeveynleriyle geçiriyorlardı,
lakin düğer akşamları çeşitli hanelerde toplanıyor,
sohbet ediyor ve şenleniyorlardı. Birkaç hafta

rıldandı Baytar Mehmet.
“Topal Veli’nin hanesini
hesaba katmayın. Oğlu
köyü terk edeli daha iki
ay olmadı.”
Bu söylenenlerden sonra Şabanoğlu’nun gururu
az daha arttı, lakin bunu
belli etmemeye çalıştı.
Etrafındakiler az da olsa
üzüntülü iken o kendi sevincini daima gizlemeye
çalışıyordu. Şimdi de kendine böyle bir şey müsaade edemezdi. Komşuları
az da olsa sakinleştirmeye çalıştı:
“Üzülmeyin arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi,
imkân bulan her genç
birkaç gün için de olsa
anne ve babasının yanına gelmeye çalışıyor.
Kurban bayramında köy
içi gençle dolunca hepi-

bekledikleri gibi değildi.
Kimin olduğunu bilemedikleri araç bu sabah bir
işle kente gitmiş olan bir
kadını indirdi ve hemen
geri dönerek gözden kayboldu.
Uzun Ali artık yerinden
fırlamış ve kapıya doğru
yürümüştü ya, ayaklarını
sürüyerek geri döndü ve
mecalsizce yerine oturdu.
Etraf artık iyice karanlıklaşmıştı. Gurbetçilerden
herhangi biri yetişir diye
içeridekilerin umudu gittikçe azalıyordu.
Oradakilerden biri ayağa kalktı:
“Hoşça kalın komşular.
Yarın sabah görüşmek
üzere!” Dedi alçak sesle
ve kapıya doğru yürüdü.
Ondan az sonra başka
biri kalktı. Bir saat gitmedi, içeride sadece Baytar ile Emekli Öğretmen
Şabanoğlu kaldı. İkisi de
bayağı bir zaman konuş-

köyde hakikaten bayram
havası esiyordu.
Son yıllarda Kurban
Bayramında da, Yeni
Yıl’da da gelenlerin sayısı belirli bir şekilde azalmaya başlamıştı. Değişik
sebepler yüzünden gelemeyeceklerini bildirenlerin sayısı çoğaldıkça çoğalıyordu... Bir hafta öncesi burada sohbetteyken
yaptıkları bir hesaba göre
bu tatilde köye gelemeyeceklerini daha iki hanenin
oğulları ve gelinleri bildirmişti ve şimdi yalnız üç
hanenin gençlerinin gelmesi bekleniyordu. Birinci hane öğretmeninkiydi.
Hem kızı, hem de oğlu
aileleriyle geleceklerdi,
ikincisi Kara Ahmet’in
oğlu ve gelini, üçüncüsü
de Uzun Ali’nin oğlu.
“Öğretmenin evinde çifte bayram olacak yani.
Oğlu da, kızı da aileleriyle birlikte.” Dedi komşulardan biri.
“...Yirmi bir hane bu Yeni
Yıl’ı sessiz sedasız karşılayacaklar yani...” diye mı-

mizin çehresi gülecek!”
Cevap veren olmadığını
görünce konuyu değiştirdi:
“Koca Ahmet’i görmüyorum. Hiç geçe kaldığı
yoktu?”
“Oğlu iki saat önce telefon açtı ve yola çıkmaktan vazgeçtiğini bildirdi.
Sebebini söylememiş.”
Diye izah etti Baytar
Mehmet.
Oğlunun haber etmesinden sonra her ne kadar
belli etmemeye çalışmış
olsa da Koca Ahmet’in
neşesi kaçıvermişti. ‘İneğe su vermeye unuttum,
o işi hallettikten sonra
gene gelirim’ dedi ve gitti.
Bir daha da dönmedi.
Şabanoğlu tütmekte
olan kahve fincanından
bir tam ilk yudumu alıyordu ki, sokakta otomobil
sesi duyuldu. Pencere
boyunda oturan Uzun
Mehmet hemen bildirdi:
“Sofya plakası. Uzun Ali,
gelen senin oğlun olmalı!”
Birkaç kişi birden buğulu cama abandılar. Lakin

madan durdular. Nihayet
Baytar Mehmet ne edeceğini bilemeyerekten
kalktı ve sobayı ölçerdi.
Sonra iki kahve yaptı ve
Öğretmenin yanına tekrar
oturdu.
“Hem oturalım, hem birer acı kahve daha içelim.”
“İçelim...” dedi Emekli
Öğretmen Şabanoğlu.
Artık yerleri iyice beyazlatmış olan kardan ve
pencerede uğuldamaya
başlamış olan kış yelinden dem vurduktan sonra tekrar sustular. Sohbet
gitmiyordu. Soba da artık
sönmeye
yüz tutmuştu.
Baytar Mehmet bir iki
defa öksürerek boğazını
temizledi ve alçak sesle
hımırdandı:
“Hocam, seninkiler geciktiler. Az daha oturmamız gerekecek. Sobaya
daha iki yarma atmadan
olmayacak. Yoksa içerisi
serinler gibi oldu.”
Tam kalkıyordu ki, Şabanoğlu eliyle işaret etti:

- Öykü -

“Vazgeç. Ben de gideceğim. Gençleri evde
beklerim...”
“...Azıcık daha otursan
ya. Belki yolda belde oyalanmaları gerekmiştir...
Ben acele etmiyorum.”
“Boşuna odun ziyan
etme. Son yudum kahveyi içtikten sonra kalkıyorum. Evde eşimin canı
sıkılmaya başlamıştır artık.…”
Şabanoğlu’nun çehresinde Yeni Yıl’ın gelmesiyle oğlu ve kızına, hele
de torunlarına kavuşabilmenin doğurduğu sevinç
artık kalbini terk etmiş
gitmişti. Fincandan son
yudumu aldı ve kalktı.
“Hoşça kal Baytar. Yeni
Yılı şenlikle karşılamanızı
dilerim…” dedi alçak sesle ve takatsiz adımlarla
kapıya doğru yürüdü.
Ev kapısından girdiğinde eşi ellerini dizleri üzerine bırakmış, mutfakta
sessizce oturuyordu.
“Geldin mi?” dedi alçak
sesle kocasına.
“Geldim… Bizimkiler bayağı geciktiler…”
“Gelmeyecekler...”
Baktı. Eşi başını önüne
eğmiş, gözlerinde beliren
yaşları gizlemeye çalışıyordu. Titrek sesle devam etti:
“Kız az önce telefon
açtı. Son anda yola çıkmaktan vazgeçmişler.”
“Neden?”
“Bir aile dostu onlara
Yeni Yılı yeni inşa ettikleri
villada birlikte karşılamalarını teklif etmiş. Onlar
da olmaz diyememişler...
Ağabeyi de ailesiyle orada olacakmış...“
“Neden daha erken haber etmemişler?”
Kadıncağız zaten üzüntüden ezilip büzülüyordu.
Bu sorunun karşısında
omuzları daha da düştü
ve dayanamadı, sessizce
hıçkırmaya başladı.
Şabanoğlu diğer odaya
geçti, boşu boşuna çalışmakta olan televizyonu
kapadı ve çeşitli yemeklerle yığılı, fakat şimdi etrafa çok hazin bir duygu
saçan masaya bakmadan
ışıkları söndürdü. Sonra
yatak odasına girdi ve
sönmek üzere olan sobayı odunla doldurdu.
Az sonra yatağa sokuldular.
Dışarıda delirip duran
fırtınanın hızı daha da artmıştı ve şimdi pencereyi
var kuvvetiyle dövüyordu.
Yağmakta olan kar arada
bir camlarda şarıldayıp
duruyordu. Soba gürül,
gürül yanmasına rağmen
iki ihtiyarın kalplerini bir
türlü ısıtamıyordu.
İsmail YAKUP
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Dinler Kanununda değişiklikler
içeren tasarı yasalaştı
Dinler Kanunu’ndaki değişiklikler, Meclis Genel
Kurulunda kabul edilerek
yasalaştı. Değişikliklere göre ülkede son nüfus sayımındaki verilere

Devlet Bütçe Kanunu ile
belirlenecek.
Okul öncesi ve okul eğitimi sistemi dâhilindeki ve
yüksek dini okullar, talepleri doğrultusunda açılan

lumsal faaliyet organize
edebilir, ancak bu durumda halka açık etkinlikler,
bayramlar ve kutlamalar
hariç ses seviyesini yükseltmek için kullanılan

göre Bulgar Or todoks
Kilisesi’ne ve nüfusun
yüzde birinden fazlasını
oluşturan dinlere mensup
kişi başı 10 leva (yaklaşık
5 avro) devlet finansmanı
sağlanacak. Belirlenen
kritere göre dini cemaatlere sağlanacak finansman 15 milyon levadan
az olamaz. Bu ve önceki
metin, İslam karşıtı tavırlarıyla bilinen Birleşik
Vatanseverler milletvekillerini bir yandan ve öte
yandan iktidardaki GERB
ve üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi milletvekilleri arasında kavgaya neden oldu. Birleşik
Vatanseverler talepleri
reddedilince Meclis Genel
Kurulu oturum salonunu
terk ettiler.
Bulgar Ortodoks
Kilisesi’nin yetkisi altındaki yurt dışında bulunan piskoposluklar ve
patrikliklere sağlanan finansman kaynağı her yıl

dini cemaatler tarafından
finanse edilebilir. Kamu
kaynakları eğitim maliyetlerinin, öğrencilere burs
ödenmesinin maliyeti,
yurtlarda kalan öğrencilerin maliyetinin ve maddi
duran varlıkların bakım
onarım giderlerinin karşılanması için sağlanacak.
Eğitim ve Bilim Bakanlığı, dini cemaatlerin okul
dışı ortamlarda uygulayabileceği onayladığı eğitim
programlarını kendi bütçesinden finanse edebilecek. Kamu finansmanı
ile ödenecek dini kurumlardaki görevlilerin maaşlarının azami miktarı, dini
cemaatin yönetim organlarında görevliler hariç rahiplerin aylık maaşları bir
pedagoji uzmanının aldığı
maaş miktarını aşamaz.
Dini kurumlarda görevlilerin aylık maaşları, kamu
sektöründe çalışanların
ortalama aylık maaş miktarını aşamaz.
Dini cemaatler, ibadet
yerlerinin dışında da top-

teknik cihazlar veya ses
cihazları kullanılamaz.
Değişikliklere göre dini
cemaatlerin her yıl şubat ayının sonuna kadar
Başbakanlık Dinler Daire Başkanlığı’na halka
açık dini merasimler için
tasarlanmış ibadet yerlerinin, tapınakların ve manastırların listesini sunmaları gerekecek. Dinler
Daire Başkanlığı, ibadet
yerlerinin, tapınakların ve
manastırların kaydı yapılacak bir defter tutacak.
Yeni dini cemaatlerin
3000 imza ile mahkemelerde ancak kaydedilebilinmesi önerisi reddedildi.
Mahkeme tarafından
k ayd e d i l e n d i n i c e maatlerin, 7 gün içinde bunu Dinler Daire
Başkanlığı’na bildirmesi
gerekir.
Devlet ve belediyeler,
imkânı olduğunda dini
c emaatlere mez ar lık
parkları için ücretsiz arazi
tahsis edecek.
Kırcaali Haber

Momçilgrad (Mestanlı)
Belediye Meclisi, aralık
ayı oturumunda 2019 yılında İlçedeki evsel katı
atık vergisi tutarında değişiklik yapılmaması kararı aldı. Buna ilişkin teklif,
Belediye Başkanı Sunay
Hasan tarafından yapıldı.
Sunay Hasan, teklifin
gerekçelerini şu ifadelerle anlattı: ”Hesaplamalara
göre evsel katı atık vergisini artırmadan da giderlerle başa çıkabileceğiz.
Ekibimin izlediği politika,
ilçe sakinlerini mali yük
altına sokmamaktır”. Belediye Başkanı, gelecek
yıl katı atıkların ayrı top-

lanmaya başlanmasıyla
ilçede ekolojik iyileştirmeye yönelik adımlar
atılacağını sözlerine ekledi. Bunu yapmak için
Belediye Meclis üyeleri,
birer atık toplama ve taşıma kamyonu, 10 adet
metal konteyner ve 24
adet yeraltı çöp konteyneri almaya karar verdi.
100 konteyner kasaba
ve daha büyük yerleşim
yerlerine tahsis edilecek.
Yeraltı çöp konteynerleri
ise kasaba merkezinde 8
noktaya kurulacak.
Kamyonların ve konteynerlerin satın alınması için
gerekli kaynaklar, Mom-

çilgrad Belediyesi’nin
Haskovo Bölge Çevre
Koruma ve Su Müfettişliği hesabına aktardığı katı
atık vergisi kesintisi tutarından alınacak. Kanuna
göre bu hesaba yatırılan
kaynaklar ancak ekolojik
iyileştirme için kullanılabilir.
Sunay Hasan, “Amaç,
depolanan katı atıkları
azaltmaktır. Böylece Haskovo Bölge Çevre Koruma
ve Su Müfettişliği hesabına aktarılan kesinti tutarları da azaltılacak” diye
kaydetti.
Kırcaali Haber

Momçilgrad ilçesinde katı
atık vergisi değişmeyecek
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Allah’a İman

Değerli Müslümanlar,
Kâinatı ahenk içerisinde, yeryüzünü bir nizam
ve intizamda yaratan,

Allah’a inandığını ifade
ettiği halde, şirk koşmuş
veya inandığını beyan
ederek, helale harama dikkat
etmemiş,
nefsani bir
hayat sürmüştür.
İ m a n
eden ve
salih amel
işleyenleri
Yüce Allah
Cennetle
müjdelerken, iman
Beyhan MEHMED
etmeyenKırcaali Müftüsü
leri de cehennem ve
gecenin ardından, günazapla
uyarmıştır.
düzü ortaya çıkaran,
Yeryüzünün halifesi,
gece olunca gökyüzünü yıldızlarla donatan, onurlu ve şerefli olarak
gündüz güneşin planlı yaratılan İnsan, Allah’ı
programlı doğuşunu ve tanımak ve O’na kul olbatışını sağlayan, insanı mak üzere yaratılmıştır.
en güzel şekilde yaratan, Fıtri olan iman ( inanma
onu kendine muhatap duygusu) , sağlıklı bir zekabul eden ve yeryü- min ve sırat-ı müstakim
zünde her şeyi kendi- üzere olmadığı takdirde,
sine musahhar kılan insan farklı nesne, eşya
(hizmetine veren), hiçbir ve hâdiseleri ilahlaştırır.
dönemde yalnız başına İneğe, ateşe ve güneşe
bırakmayan, ilahi kitap- tapan, heva-u hevesatılar gönderen, rehber ve nı (enaniyetini) ilahlaşörnek olmak üzere de tıran insan ve toplumlar
Peygamberler gönderen az değildir. Yine hiçbir
dine inanmadığını söyleYüce Allah’tır.
İlk insan, insanlığın yenler (ateistler) de varatası Hz. Adem (a.s.) dır ki, ölüm korkusu ile
aynı zamanda ilk pey- (ameliyat öncesi, uçağın
gamberdir. Hayatını boşluğa girmesi, sevdidüzenlemek ve insan- ği bir kişinin vefat günü
lara tebliği etmek üzere vb) gayri iradi (farkına
Cenab-ı Hak kendisine varmadan) olarak Aman
suhuflar (İlahi sayfalar) Allah’ım der, Allah’a sığıgöndermiştir. İnsanlığın nır yardım diler.
Yüce Allah, biz insanyaratıldığı ilk dönemden
itibaren, insanların bir ları yarattığını hatırlakısmı Allah’a inanmış, tır “ Ey insanlar, sizi ve
helal ve harama dikkat sizden önceki insanları
ederek hayatlarını idame yaratan Rabbinize karşı
etmişlerdir. Bir kısmı da kulluk vazifenizi yerine

getiriniz, sevgi ve rızasından uzak kalmaktan
sakınınız” buyurur.
İnsanlığın yaratılışı ile
ilgili dinin tasvip etmediği diğer görüşler de
şöyledir:
- İnsan kendi kendine
oldu,
- Büyük patlama neticesinde zuhur etti ( meydana geldi)
- Maymundan, gelişerek bu hale geldi...
Yeryüzünde hiçbir şey
kendiliğinden olmaz, bir
hikmet dairesinde Yüce
Allah’ın murad etmesiyle (dilemesiyle) meydana
gelir.
Bir iğne ustasız, bir resim ressamsız, bir yemek aşçısız meydana
gelmez.
Bizi Yaratan, rızıklandıran, bütün ni’metleri
ihsan eden, hassaten
imanın tadını tattıran
Yüce Allah’tır. Bu münasebetle ancak O’na ibadet eder, yalnız O’ndan
yardım dileriz.
Alemlerin Rabbi, Din
günün sahibi Yüce Allah
kendisini biz kullarına
İhlas suresinde şöyle
tanıtır.
Bismillahirrahmânir rahıym (Rahman ve Rahim
Olan Allah’ın Adıyla )
De ki Ey Habibim (ve
kullarım) Allah Birdir.
Allah Samet’tir (gücü
kendindendir – hiçbir
şeye ihtiyaç duymaz).
Doğmamış ve Doğurulmamıştır. Hiçbir şey O
'na denk değildir.
Hamd, Şükür, Sena
(Allah’a Övgü ve Şükür
ifadeleri) olsun O’na.
Konu devam edecektir.

Değerli Kırcaali Haber Gazetesi okuyucuları,
Kırcaali Müftüsü Beyhan Mehmed’in kaleminden her hafta “Din
ve Hayat” köşesinde güncel dini konular kaleme alınacak, sizlerin istifadesine sunulacaktır.
Bilginize arz eder, mutluluklar dileriz.
Kırcaali Haber Gazetesi Ekibi

Gelir vergisi beyannamesi verme
dönemi 10 Ocak’ta başlıyor
Ulusal Gelir Kurumunun (NAP) Kırcaali Ofisi
Müdürü Elvan Gürkaş,”
2018 yılı için gelir vergisi
beyannamesi verme dönemi daha önce olduğu
gibi yeni yılın ilk iş günü
olan 2 Ocak'ta değil, 10
Ocak 2019 tarihinde başlayacak” diye bildirdi.
Devlet Tarım Fonu tarafından mali destek alıp 30
Nisan’a kadar yasal süre
içinde vergi beyannamesi

vermeyen çiftçiler, bu yılın
sonuna kadar bunu yapabilirler.
Elvan Gürkaş,” Bunun
için davet mektubu alan
her çiftçinin ofisimize
gelip vergi beyannamesi vermesini bekliyoruz.
Davet mektubu alıp da
ofisimize gelmeyenlere
tekrar mektup göndereceğiz. Yasal gereklilikleri
karşılamak için bunu yapmayanlara cezai işlemler

uygulanacak. Fakat ben
onların bunu yapacaklarından şüphe duymuyorum. Bu kişiler hala NAP
ofisine gelmedilerse ya
davet mektubu almamışlardır ya da şu anda evlerinde bulunmuyorlardır.
Bu kişilerin kendi rızasıyla
ofisimize gelip geçen yıl
aldıkları destek tutarlarının ilgili gelir vergisi beyannamesini vermelerini
bekliyorum” diye kaydetti.
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Bulgarlaştırma Sürecine Karşı İlk Ayaklanmalar
34. Yıl Dönümünde Mleçino’da Anıldı
Kırcaali’nin Ardino (Eğridere) ilçesinin Mleçino
(Sütkesiği) köyünde 24
Aralık 1984 yılında komünist totaliter rejimi tarafından başlatılan Türklerin
isimlerinin değiştirme
kampanyasına karşı ilk
büyük yürüyüşün düzenlenmesi münasebetiyle
köy meydanında bu yıl da
geleneksel olarak anma
töreni yapıldı.
24 Aralık 1984 tarihinde
meydana gelen olayların
34. yılı anılırken, törene
katılanlar bu tür olayların
bir kez daha yaşanmaması arzusunu dile getirdi.
34 yıl önce soğuk aralık
gününde Tosçalı(Gorno
Prahovo), Ahmatlar (Dolno Prahovo), Hallar (Başevo) ve Karamusollar
(Çernigovo) köylerinden
yaklaşık 3 bin kişi Sütkesiği köyüne toplanıp isim
değiştirme kampanyasına
karşı çıkıyorlar.
Olay sırasında çok sayıda Türk tutuklanıp Belene
kamplarına gönderiliyor.
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Ardino İlçe
Başkanlığı tarafından
organize edilen anma
etkinliğine bu yıl da çok
sayıda soydaş katıldı. Törende HÖH Genel Baş-

kanı Mustafa Karadayı
yanı sıra HÖH Avrupa
milletvekilleri, Bulgaristan
Parlamentosu Milletvekilleri, Belediye Başkanları,

İstanbul’da yaşayan Rıfat
Yağcı o günkü yaşanan
olaylar hakkında bir konuşma yaptı.
Ardino Belediye Baş-

çalı ve Hallılar köylerinde aynı filmin sunumları
yapıldı, anma etkinlikleri
düzenlendi. 15 yıldır Ardino Hak ve Özgürlükler

Kırcaali ili il ve ilçe belediye ve Meclis başkanları,
Türkiye’den bazı dernek
temsilcileri yer aldı.
Anma etkinliği Mümüne Ahmet yönetimindeki
Ebru Ahmet, Esra Emin,
Cansu Mümün, Damla Emrullah ve Güner
Şükrü’nün okuduğu 24
Aralık 1984 yılı olaylarına
adanmış şiirlerle başladı.
24 Aralık kalkışmalarının
organizatörlerinden aslen Hallılarlılı olan şu an

kanı Resmi Murat Anma
etkinliğine katılan tüm misafirleri selamladı ve her
yıl Sütkesiği meydanını
dolduran halka teşekkürlerini sundu.
Resmi Murat konuşmasının devamında şunları
söyledi: ”Aslında anma
etkinlikleri bölgemizde
üç gün önce başladı. 21
Aralık’ta Ardino Belediye
Meclis salonunda Kaçış
1950 filminin gösterimi
yapıldı. 23 Aralık’ta Tos-

Hareketi İlçe Teşkilatı olarak burada anma etkinliği
düzenliyoruz. Bu organizasyonun ev sahiplerinden biri olmaktan gurur
duyuyorum. Etkinlikleri
yaparken hiç kimseye kin
ve nefret biriktirme düşüncesinde değiliz. Bu
etkinlikleri düzenlerken
amacımız sadece o gün
kahramanlık gösteren vatandaşımıza Belene gazilerine saygı göstermek
ve onlara şükranlarımızı

sunmaktır”.
HÖH Genel Başkanı
Mustafa Karadayı yapmış
olduğu konuşmasında,
”1984 yılında yaşanan bu
olayı Batı Rodoplar’daki,
Blagoevgrad bölgesindeki kardeşlerimiz 1970’li
ve 1960’lı yıllarında yaşadılar. O zaman bazı
bizim kardeşlerimiz onlar
başka, bizlerin ise isimleri
değiştirilmeyecek. Ancak
daha sonra tüm Müslüman Türklerin isimleri değiştirildi, çünkü o zaman
bugünkü birlik yoktu. Bu
olaylar sırasında bir gizli
örgüt kuruldu. Bu örgütün amacı totaliter rejime
karşı silahsız savaşmak-

tı. Ancak bu örgütün elemanları deşifre oldu ve
yöneticileri hapse gönderildi. Daha sonra 1990’da
Hak ve Özgürlükler Hareketi kuruldu. Haklarımızla
ilgili çok şeyler başardık.
Son parlamentoda bizim
çabalarımızla Dinler Kanunu kabul edildi. Bu bizler için bir başarıydı” diye
konuştu.
Tören Kırc aali Böl g e M ü f t ü s ü B ey h a n
Mehmet’in okuduğu dualarla sona erdi.
Törene katılan konuklar köy meydanındaki
24 Aralık 1984 yılı anıt
çeşmesinе çelenk ve çiçekler koydu.

Türk Dünyası Kültür
Başkenti Kastamonu’da
Görkemli Kapanış Töreni
Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY Daimi
Konseyi 36. Dönem Toplantısı’nın yapıldığı Kastamonu şehrinde, “2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti
Kapanış Töreni’’ düzenlendi ve “Kültür Başkenti” unvanı Kırgızistan’ın Oş şehrine devredildi.
Kastamonu’da, “Kültür Başkenti” kapsamında

DOST Partisi, Bulgarlaştırma Süreci Şehitlerini Andı
Sorumluluk, Özgürlük ve
Hoşgörü İçin Demokratlar
(DOST) partisinin üyeleri
ve taraftarları, Kirkovo’nun
(Kızılağaç) Mogilyane
(Yoğurtçular) köyünde ve
Momçilgrad’da (Mestanlı)
düzenlediği anma törenleriyle 26 ve 27 Aralık 1984
tarihlerinde Bulgaristan
Türklerinin asimilasyon
kampanyası sırasında
adlarının değiştirilmesine
ve dinlerinin yasaklanmasına karşı protestoları
sırasında totaliter rejim
tarafından öldürülen şehitleri andı.
DOST Par tisi Genel
Başkanı Lütfi Mestan,
DOST’ların şehitler in
anısına gösterdiği saygının samimi olup, kimliği
ve kendi adını taşıma ve
inanç özgürlüğü hakkı uğruna yakından ve uzaktan
gelen herkesin ruhunda
heyecan uyandırdığını
vurguladı.
Balkan Rumeli Konfederasyonu Başkanı Zürfettin
Hacıoğlu ve Bursa BALGÖÇ Başkan Yardımcısı
Sadık Yılmaz, iki yıldan
beri partinin Başkanı Lutfi
Mestan’ın, Bulgarlaştırma
süreci kurbanların ve akrabalarının daima onların

acısını yaşayacakları bir
gün olduğu için parti sembollerinin kullanılmaması
çağrısında bulunup destekçilerinin de bu çağrıya
uydukları için DOST parti-

sinin yanında olduklarının
altını çizdiler.
DOST Partisi Gençlik
Kolları Başkanı Taner
Alimolla, yaptığı konuşmada gençlerin yaşanan
bu trajik olaylardan haberdar olmalarının ve onların
tekrar yaşanmasına hiçbir
zaman izin vermemeleri
için bu acı olayların unutulmamasının önemli olduğunu vurguladı.
Daha sonra Kırcaali’de
DOST Ulusal Konseyi,

önemli kararlar aldığı bir
oturum gerçekleştirdi.
DOST ulusal konseyi,
partinin Ulusal Kongresinin 2019 yılında gerçekleştirmesi kararı aldı.

Bununla ilgili kuralların
ve prosedürlerin yanı sıra
parti tüzüğüne göre delegeleri seçme kriterlerini
de belirledi.
DOST Ulusal Konseyi, DOST Merkez Yürütme Kurulu’nda yer
alan 5 kişinin ve Ulusal
Konseyi’nde yer alan 12
kişinin görevlerinden istifa
etmelerinin, 2 Aralık 2018
tarihinde Filibe’de yapılan
oturumda DOST Ulusal
Konseyi’nde yer alan 5

üyenin oybirliğiyle görevlerinden alınması kararı
sonucunda aldıkları karar
olduğunu belirtti.
İstifalar, parti tüzüğünün
7. maddesinin 1. fıkrarın 1. bendine göre
hemen geçerli oldu.
DOST Ulusal Konseyi, görevlerinden
istifa eden üyelerin
son 18 ay içinde
DOST partisinin teşkilatlandırma ve çalışmalarına katılmadıkları için onların
istifa gerekçelerini
tutarsız ve asılsız
olarak tanımladı. Bu
kişilerin, DOST Ulusal Konseyi’nin 18
Mayıs 2018 tarihli
oturum tutanağına
göre parti tüzüğü esaslarına göre kendilerine
verilen görevleri yerine
getirmeyi reddettikleri
belirtildi.
DOST
Ulusal
Konseyi’nin, bu istifaları
rahatlıkla karşıladığı ve
onları partinin örgütsel ve
ideolojik açıdan yeniden
canlandırıldığının ve güçlendiğinin bir işareti olarak algıladığı kaydedildi.
Kırcaali Haber

düzenlenen etkinlikler, Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Tataristan (RF),
Başkurdistan (RF), Kabardin Balkar (RF), Tıva (RF),
Gagavuz Yeri (Moldova), Bosna-Hersek, Sırbistan,
Bulgaristan’dan katılan 250’den fazla sanatçının sahne aldığı görkemli kapanış töreni ile bitti.
Törene Bulgaristan’dan Mestanlı Türk Kültür, Sanat
ve Etkileşim Derneği (TÜRKSADER) Halk Oyunları
Topluluğu katıldı. Rodop Esintileri ekibi kızları Rodoplara özgü müzik ve dans eşliğinde izleyicilere
görsel şölen sundu ve coşkulu şekilde alkışlandı.
Topluluk üç gün boyunca ortak Türk kültürünü, dilini,
tarihini, sanatını, gelenek ve göreneklerini yaşadı.
TÜRKSADER Başkan Yardımcısı ve proje koordinatörü İbrahim Köseömer Kırcaali Haber gazetesine şunları söyledi: Topluluğumuz üçüncü defa
Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerine katıldı.
Türkmenistan’ın Merv şehrinde, Kazakistan’ın Türkistan şehrinde olduğu gibi Türkiye’nin Kastamonu
şehrinde de kültürümüzü Türk dünyasına tanıttık.
Türk dili konuşan halklar ve ülkeler arasında dostane ilişkiler kurduk. Bizlere bu profesyonel organizasyonda yer alma olanağı sağladığı için, Türk
kültürünün uluslararası düzeyde benimsenmesine,
yaygınlaştırılmasına, Türk dünyası halklarının ortak
geçmişini, tarihini, dil ve edebiyatını güçlendirmekte
olan Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı’na en içten
teşekkürlerimizi sunarız. Türk dilini, kültürünü ve sanatını yaşatmaya devam ediyoruz ve yeni nesillere
aktarıyoruz.
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HÖH Partisi Bulgarlaştırma Süreci Şehitlerini Andı
Her yıl olduğu gibi bu yıl
da yüzlerce Bulgaristan
Türkü 34 yıl önce Bulgarlaştırma sürecini protesto esnasında şehit olan
17 aylık Türkan Bebeğin
ve tüm şehitlerin anısına
Kirkovo’nun (Kızılağaç)
Mogilyane ( Yoğur tçular) köyünde düzenlenen
anma töreninde bir araya geldi. Kırcaali bölgesi
ve ülkenin çeşitli yerlerinden gelen Türklerden
başka Türkiye’den de
gelen çok sayıda soydaş
anma törenine katıldı.
26 Aralık 1984 tarihinde
Kirkovo Belediyesi, Kayaloba, Yoğurtçular ve
civar köylerden yaklaşık
3 bin Türk kadın, erkek
ve çocuk, soykırıma hayır demek için Mogilyane
köyüne toplanmıştır. Milis,
kalabalığı dağıtmak için
müdahale edince halkın
tepkisiyle karşılaşıyor. Bu
sırada milislerin ateş açması sonucu üç kişi hayatını kaybediyor. Hayatını kaybedenler arasında
Kitna (Nakıplar) köyünden
43 yaşındaki Musa Yakup
ve Kayaloba köyünden 45
yaşındaki Ayşe Hasan ile
Türkan bebek de vardır.
Köylülerin evlerine döndüğü sırada yollarda bir
katliam daha yaşanır ve
sayısı bilinmeyen birçok
Türk de buralarda dayaktan geçirilir. Zorluk çıka-

lum kuruluş temsilcileri
hazır bulundu. Ayrıca Kirkovo bölgesinden siyasi
mahkûmlar ve gaziler,

34 yıl önce yaşananlar
hakkında bilgi verdi.
CHP Bursa Milletvekili Prof. Yüksel Özkan ve

radayı, şunları kaydetti:
“Gelecek yıl birkaç seçim
olacak, şimdiden yerel
seçim kampanyasını ta-

Türkiye’ye sınır dışı edilen
ve göç eden yüzlerce vatandaş da anma törenine
katıldı.
Törenin başında Türkç e öğretmeni Zekiye
Hasan’ın yönetmenliğindeki öğrenciler, Türkan
ve tüm şehitler anısına
hazırlanan özel bir şiir
programı sundu.
Törenin açılış konuşmasını yapan ev sahibi konumundaki Kirkovo Belediye
Başkanı Şinasi Süleyman,
34 yıl önce yaşanan acı
olaylara değinerek, şehit-

sarlamayalım, daha çok
zaman var. Yerel seçimlerden önce Avrupa Parlamentosu seçimleri var-

ran ve karşı gelenler ise
Belene kampına sürgün
edilir.
Anma töreninde resmi
konuklar arasında Hak
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı’nın
yanı sıra Genel Başkan
Yardımcıları, HÖH AP
Milletvekilleri, çok sayıda
HÖH Bulgaristan Meclisi Milletvekili, Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Genel Sekreteri
ve Milletvekili Prof. Dr.
Kamil Okyay Sındır, CHP
Milletvekilleri Prof. Yüksel
Özkan, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Milletvekilleri
Ersan Saner ve Armağan
Candan, Kırcaali ilinden
belediye ve yerel meclis
başkanları, Türkiye Çerkezköy ve Çorlu Belediye Başkanları ve başka
belediyelerin temsilcileri,
meclis üyeleri, sivil top-

lerin bu anıt önünde her
yıl anıldığını hatırlattı. 26
Aralıkta yaşanan olaylar
Bulgaristan Türkleri için
zorlu bir süreç olduğunu
belirten Süleyman, benlikleri uğuruna şehit düştüklerini, yüzlerce kişin de
vatanını terk etme zorunda kaldıklarını söyledi.
HÖH partisinin, daima
seçmenlerinin çıkarlarını, hak ve özgürlüklerini
savunduğunu kaydeden
Belediye Başkanı, bundan sonra da aynı yolda
devam edileceğinin altını
çizdi.
HÖH partisinin kurucularından eski Bulgaristan
Büyük Millet Meclisi HÖH
Milletvekili Hüseyin Karamolla, Bulgaristan Türkleri ve Müslümanlarının birlik ve beraberlik içerisinde
hareket etmedikleri için
soykırıma maruz kaldıklarını ileri sürdü. Bundan

CHP Genel Sekreteri ve
Milletvekili Prof. Dr. Kamil
Okyay Sındır birer konuşma yaptı. Bu olayların bir
daha yaşanmaması için
birlik ve beraberlik içinde
olunması gerektiğini belirttiler.
HÖH Onursal Başkanı Dr. Ahmet Doğan’ın
selamlarını ileten Hak
ve Özgürlükler Hareketi
Genel Başkanı Mustafa
Karadayı, Aralık 1984'te
Doğu Rodoplar’da yaşanan kanlı çatışmalara
gelinceye kadar daha
1964 yılında başlayan
Bulgarlaştırma sürecinin geçtiği aşamalardan,
geçen asrın 70’li yıllarda
Doğu Rodoplar’da yaşanan şiddetten söz etti.
Karadayı,”O zaman artık birleştik, o zamanki
totaliter rejim bizi acıda,
kederde, ıstırapta birleştirdi. O zaman Doğu
Bulgaristan’da Ahmet
Doğan’ın başkanlığında
gizli bir örgüt kuruldu.
Onlar cezaevlerindeydi,
fakat oradan demokrasiyi
vatanımıza getiren totaliter iktidarın sona ermesine neden olan 1989'da
yapılan barışçıl protestoları organize etmeyi başardılar. Ama onlar daha
fazlasını da yaptılar - bu
protestolar bizi birleştirdi
ve bu birliğin adı HÖH”
diye vurguladı.
Karadayı, Meclis kürsüsünden böyle olayların
yaşanmadığını ve şehitlerin kendilerini yaraladığını söyleyen Krasimir
Velçev’e yönelik ser t
eleştirilerde bulundu. Karadayı, “Gelecek nesillere
de bunu okutacaklar. Üstelik bu kişi İnsan Hakları
Komisyonu Başkanı! Ve
bu meydanlarda bizler
bunları konuşmalıyız ki
bu tür olaylar bir daha hiç
yaşanmasın” dedi.
HÖH Genel Başkanı, siyasi bir mesaj verdi. Ka-

bunlar bizim için, HÖH,
Bulgaristan, Avrupa Birliği (AB) vatandaşları için
çok önemli seçimler. Tüm
analistler AB'de hoşgörü krizi olduğunu bildirdi.
Bizler her gün iktidarda
milliyetçilerin yer aldığı
bir Bulgaristan'da yaşasak da Avrupa Konseyi
onları faşist partiler olarak
tanımlamaktadır, onlar ise
ahenk olsun diye kendini
“vatanseverler” olarak
adlandırmışlardır. Hayır!
Vatanseverler bizleriz,
onlar milliyetçi, Avrupa
ise onları faşistler olarak
tanımlıyor. Bu yüzden bizler Bulgaristan’da da bir
hoşgörü krizi ve yabancı
düşmanlığı, nefret, bölünme ve muhalefet girişimleri olduğunu biliyoruz.
Sorumlu bir görevimiz
var- Avrupa Parlamentosu seçimleri için gerekeni
yapmalıyız. Bu durumda
her birimizin kişisel seçim yapması gerekir, va-

tanımız Bulgaristan’ın,
AB’nin kendi seçimini
yapması gerekir. Seçimlere aktif olarak katılalım,
bize düşen onurlu yerimizi alalım. 2019’un barış
dolu, sağlıklı ve başarılı
olmasını dilerim!”
Törende hazır bulunan
AP Milletvekili İlhan Küçük de bir kısa konuşma
yaptı.
Tüm konuşmacılar asimilasyon şehitleri ve
gazileri rahmetle ve saygıyla anarak, şükran ve
minnetlerini sundu. Hepsi
birlik ve beraberlik çağrılarında bulunarak, tüm
Bulgaristan halkının yeni
2019 yılını kutladılar.
Anma töreni Kırcaali
Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmed şehitlerin ruhu
için dua etmesinden sonra, Türkan Çeşme Anıtına çelenk ve çiçek koyulmasıyla sona erdi.
Kırcaali Haber

Exacta Research Group: Bugün
Seçim Olsa Meclise Üç Parti Girecek

Exacta Research Group
Sosyolojik Ajansı tarafından yapılan araştırma
sonuçlarına göre Bulgaristan vatandaşlarının
yüzde 45'i, ülkenin erken
parlamento seçimlerine
ihtiyaç duymadığını ve
yüzde 36'sı oranında bir
kesim ise tam aksini dü-

başkent dışı şehirlerde
ikamet edenlerdir.
Sofya sakinlerinin yüzde 35’i erken parlamento
seçimleri isterken yüzde
37’si de bunu istemiyor.
Bulgaristan’ın Avrupalı
Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) ve Birleşik
Vatanseverler koalisyonu

civarında olmaya devam
ediyor.
Anket sonuçlarına göre
HÖH partisi, yüzde 5,1’lik
oyla üçüncü, Birleşik Vatanseverler koalisyonu
yüzde 3,8’lik oyla dördüncü, Demokratik Bulgaristan Birliği koalisyonu yüzde 1,5’lik oyla beşinci, İra-

şünüyor.
10-17 Aralık 2018 döneminde 93 yerleşim yerinde 125 hane halkı ziyaret
edilerek, 18 yaş üstü 1000
kişi ile yüz yüze görüşerek gerçekleştirilen sosyolojik araştırma, 18 yaş
üstü Bulgaristan nüfusunu
temsil etmektedir.
Erken Parlamento seçimleri isteyenlerin büyük
bir bölümü erkekler, 60
yaş üstü kişiler, yaşam
kalitesi düşük kişiler ve
Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) seçmenleridir.
Erken seçim isteyenlerin
büyük bir bölümü 30-50
yaş arası kişiler, eğitimli ve varlıklı kimseler ve

seçmenlerinin büyük bir
bölümü, hükümetin görev
süresini tamamlaması gerektiğini düşünüyor. Sonuçlara göre Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
seçmenleri arasında da
erken parlamento seçimlerine ihtiyaç duyulmadığı
görüşünde olanlar daha
fazla sayıda.
Geçen aralık ayının ortalarında Parlamento seçimleri yapılsaydı oyların
yüzde 23,5’ini alan GERB
partisi birinci, BSP ise
yüzde 20,8 oranında oyla
ikinci parti konumunda
olacaktı. İlk partinin oyları arasındaki fark, yılın
başından beri yüzde 3-4

de Partisi ise yüzde 1’lik
oyla altıncı parti olacak.
Sonuçlar, Bulgaristan'ın
Dirilişi İçin Alternatif
(ABV) partisinin ve Reformcu Blok koalisyonunun yüzde 1 oranında oy
alacağını gösteriyor. Katılımcıların yaklaşık yüzde 7’si, diğer partilere oy
vereceğini, yüzde 34,3’ü
ise oy kullanmayacağını
söyledi.
Yetişkin nüfusun yüzde
42’si, Bulgaristan'ın geleceği için oldukça iyimser
beklentileri olduğunu ve
%45'i, beklentilerinin oldukça kötümser olduğunu
belirtiyor.
Kırcaali Haber
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HÖH Partisi, Mestanlı’da Soykırım Şehitlerini Andı
Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) partisi
Momçilgrad’da (Mestanlı) düzenlediği törenle
34 yıl önce 27 Aralık’ta
soykırım sürecini protesto etme esnasında
şehit düşenleri andı. 26
ve 27 Aralık 1984 tarihlerinde yöre halkın
Momçilgrad’da yaptığı
büyük protestoyu asker
ve milis güçleri kana buladı. Birçokları yargılanmadan ölüm kamplarına
ve hapislere gönderildi.
Gelen konukların Şehitler Anıtına çelenk ve
çiçek koymasıyla başlayan anma töreni tiyatro
sanatçıları Yakup Yakup
ve Nihal Rasim’in sunduğu şiir dinletisi ile devam
etti. Daha sonra gençler
tarafından birer birer şehitlerin çerçeveli fotoğrafları sahne önüne konuldu. Saygı duruşunda
bulunulan şehitler Vryalolu Mümün Ahat, Nanovitsalı Yusuf Halilibrahim,
Sokolskolu Mehmet Habil, Austalı Aliosman Ali,
Drumçeli İbrahim İbrahim, Svobodalı Mustafa
İbrahim, Gorsko Dülevo-

Bulgaristan'da, 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin
kucağında öldürülen 17
aylık Türkan Feyzullah
için anma töreni düzenlendi.
Şükrüpaşa Mahallesinde Türkan Bebeğin
anısını yaşatmak için
yaptırılan park ve heykelin bulunduğu alanda düzenlenen törende, saygı
duruşunda bulunuldu ve
İstiklal Marşı okundu.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, burada yaptığı konuşmada, Türkan bebek
anıtının, Todor Jivkov döneminde Bulgaristan'da
yaşanan acıları, hüznü,
gözyaşını ifade ettiğini
söyledi.
Bu acıların bir daha yaşanmaması gerektiğini
belirten Canalp, "Bizler
için aslında şunu da ifade ediyor, biz bu hüznü
geçmişte bir şekilde ya-

şadık, bir daha yaşatmamak ve yaşamamak için
ne varsa bunları beraber

lu Mustafa Osman, Gruevolu Mustafa Ali ve Abdülazis Bekir için Kırcaali
Müftü Vekili Nasuf Nasuf
tarafından dua okundu.
Etkinlikte resmi konuklar arasında başta HÖH
Genel Başkanı Mustafa
Karadayı olmak üzere
neredeyse HÖH Meclis
Grubu’nun tamamı, Avrupa Birliği Parlamentosu Milletvekili ve HÖH
Gençlik Kolları Genel

Başkanı İlhan Küçük,
Türkiye Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Prof.
Dr. Kamil Okyay Sındır,
CHP Milletvekili Prof. Dr.
Yüksel Özkan, KKTC’den
M illet vek ili A r mağan
Candan, Bulgaristan ve
Türkiye’den belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehitlerin yakınları, gaziler, 1984
yılında yaşanan trajik

olaylara iştirak eden soydaşlar ve başka konuklar
hazır bulundu.
Törenin açılış konuşmasını yapan ev sahibi konumundaki Momçilgrad
Belediye Başkanı Sunay
Hasan, “Totaliter rejimde
olduğu gibi şimdi de yalnızca kendimize güvenebileceğimizi unutmayalım. Hak ve özgürlüklerimize sahip çıkmamız için
birleşmiş olmalıyız ve bu

birliğin garantörü Hak ve
Özgürlükler Hareketi’dir”
diye kaydetti.
Gaziler adına konuşan Burgaz İli Ruen
İlçesi’nden Sabri Mehmedali, Bulgarlaştırma süreci sırasında başından
geçen olayları heyecanlı
bir şekilde anlattı.
Kuzey Kıbrıs Türkleri
adına katılımcıları selamlayan KKTC Milletvekilleri Armağan Candan,
onların da burada anılan
olaylara benzer olaylar
yaşadıklarını kaydetti.
Bursa merkezli Mestanlı
Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Öztürk, Bulgarlaştırma süreci kurbanlarını
anma törenlerine üst düzey devlet temsilcilerinin
hazır bulunması gerektiğini söyledi.
HÖH Genel Başkan
Yardımcısı Ahmet Ahmedov ve HÖH Kırcaali
Milletvekili Erol Mehmet
de konuşma yaptı.
Prof. Dr. Kamil Okyay
Sındır, anılan şehitlerin
Bulgaristan demokrasinin temellerini attıklarına
vurgu yaptı.

Türkan Bebek Edirne'de Anıldı

hepimizin inşa etmesi
gerekiyor." dedi.
Bulgaristan'daki soy-

ümitle bakabileceğimizi,
beraberce bu coğrafya
içerisinde, kardeşçe ya-

hep böyle güzel şeyler yaşamak istiyoruz.
Bulgaristan'da yaşayan

daşlara bu acıları yaşatanların elimine olup

şayabileceğimizin çok
güzel örneklerini görüyoruz. Bulgaristan'dan
rekor sayıda Bulgar vatandaşı, içlerinde kendi
kardeşlerimiz ve soydaşlarımız da var, Türkiye'ye
geliyorlar. Türkiye'de
belli zamanlarını geçirip,
Türklerle iletişim kurabiliyorlar. Hatta Edirne'deki esnafımıza geliyor bir
sonraki hafta borcunu
ödemek üzere borç bile
yazdırabiliyor. Bugün
yaşamış olduklarımız
bunlar.
Biz gelecekte de

kardeşlerimizin de bu
şekildeki acıları bir daha
hiçbir şekilde yaşamamasını arzu ediyoruz.
Bunun için de yapmamız gereken şey bütün
Balkan coğrafyasında
yer alan milletler ve devletlerle çok iyi ilişkiler
kurmak ve bu ilişkileri
geleceğe taşıyarak yaşatmaktır."
"Türk asla ve asla esir
olmaz"
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da
konuşmasında, dile, dine
ve insan haklarına karşı

geçtiğini belirten Canalp,
şunları kaydetti:
"Ama şu anda geleceğe

yapılan saldırıların asla
kabul edilemeyeceğini
vurguladı.
Gürkan, "Bulgaristan
Türkleri kendi içlerindeki
birlik ve dayanışmayla
o yılları çabuk atlattılar.
Tarih bize şunu öğretiyor,
nerede olursak olalım,
Türk asla ve asla esir
olmaz. Nerede olursak
olalım Türk asla dinini,
milliyetini, ırkını inkar
etmez ve sonuna kadar
sahip çıkar. Bu bazen 17
aylık Türkan Bebek olur,
bazen 77 yaşındaki Halil
Amca olur. Ama Türkler
asla mülteci olmazlar.
Bugün Bulgaristan'daki
soydaşlarımız, kardeşlerimiz dünden daha fazla
birlik ve beraberlik içerisinde olmalı diye düşünüyoruz. Dünden daha
fazla birbirlerine ve haklarına sahip çıkmalı diye
düşünüyoruz." diye konuştu.
Balkan Türkleri Federasyonu Genel Başkanı
Erhan Pekkan da, bu
acıların bir daha yaşanmaması için geçmişten
ders alınarak geleceğin
belirleneceğini ifade etti.
Pekkan, 34 yıl önce şehit olan Türkan Bebeğin
adının Bulgaristan'daki
asimilasyona karşı bayraklaştığını belirterek,
Türkan Bebeğe ve şe-

HÖH Başkanı Mustafa
Karadayı, yaptığı konuşmada, “ Ayrılmamız için
birçok girişimde bulunuldu. Böyle bir girişimin
geçerli bir süresi var. Bu
süre ilk seçime kadar.
Seçimler geçince bu süreç bitiyor. Kayboldular,
onlar yok” diye konuştu.
HÖH Genel Başkanı, Avrupa Birliği Parlamentosu
seçimlerinin önemine değindi. Karadayı, ”Analistler AB'de hoşgörü krizi
olduğunu bildirdi. Bizler
bu krizi her gün iktidarda
milliyetçilerin yer aldığı
Bulgaristan'da yaşasak
da Avrupa Konseyi onları faşist partiler olarak tanımlamaktadır, onlar ise
kendini “vatanseverler”
olarak adlandırıyor. Vatanseverler bizleriz, onlar
milliyetçidirler. Bu yüzden
bizler Bulgaristan’da da
hoşgörü krizi ve yabancı
düşmanlığı, nefret, bölünme ve muhalefet girişimleri olduğunu biliyoruz.
Bu seçimlerde gerekeni
yapacağımıza inanıyorum” diye ifade etti.
Kırcaali Haber

hitlere Allah'tan rahmet
diledi.
- "Cevabı, Türklük
için"
Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Cevat
Güneş ise Türkan Bebeğin anne kucağında bir
kurşunla şehadeti tattığını belirterek, "Bu ne için
ve neden oldu? Önemli
bir soru bizim için. Cevabı var, Türklük için, din
için ve kimlik için." dedi.
Törende Bulgaristandan gelen soydaş öğrenciler, Türkan bebek için
yazılan şiirleri okudu. Bu
sırada, törende bulunan
Bulgaristan'dan gelen
soydaşların gözyaşlarını
tutamadıkları görüldü.
Dinletinin ardından, protokol ile tö rene Bulgaristan'dan
ve Türkiye'den katılan
vat andaş lar, Tür kan
Feyzullah'ın anısına yaptırılan heykele çiçek bırakarak dua etti.
Törene, Edirne Emniyet
Müdürü Ali Kemal Kurt,
Edirne Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, Edirne Milli Eğitim
Müdürü Önder Arpacı,
Edirne Kültür ve Turizm
Müdürü Ahmet Hacıoğlu,
Edirne Müftüsü Emrullah
Üzüm, Bulgaristan'ın Kırcaali Belediye Başkan
Yardımcısı Mümin Ali
katıldı. AA
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Taybe Hüseyin Yılın Sporcusu Seçildi
cu katıldı, 17 sporcu ilk 6 sırada
yer aldı ve on madalya sahibi
olundu. Bu, Bulgar sporunun
geleceği olduğunu gösteriyor.

Bulgaristan adına yaptığınız
her şey için teşekkür ederiz”
diye özetledi.
Kırcaali Haber

Yeni 2019 Yılınız Kutlu Olsun!

Dünya ve Avrupa Güreş Şampiyonu Taybe Hüseyin, 2018'de
Bulgaristan'ın en iyi sporcusu
seçildi. 27 yaşındaki sporcu,
kariyerinde ilk kez bu ödülü kazandı.
49 medyada çalışan 139 spor
muhabirinin katıldığı oylamada
Taybe Hüseyin 1221 oyla yılın
sporcusu seçildi. Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında 62 kg
kategorisinde birinciliği elde
ederek altın madalya kazanan
genç yetenek, 2018 yılında girdiği hiçbir rekabeti kaybetmedi.
Yılın Sporcusu sıralamasında
atletler Mirela Demireva ikinci,
Aleksandra Naçeva ise üçüncü
sırada yer aldı.
Sıralamada iki 10 sporcu arasında iki güreşçi yer aldı. Avrupa güreş şampiyonu Bilyana

Dudova dördüncü, 97 kg altı
kategorisinde dünya ikincisi Kiril
Milov ise sekizinci oldu.
Avrupa boks şampiyonu Stoyka Petrova beşinci, boksör
Kubrat Pulev altıncı, badminton
şampiyonları olan kız kardeşler
Gabriela ve Stefani Stoevler yedinci sırada yer aldı. İlk 10 sporcu arasında ayrıca jimnastikçi
Katrin Taseva ve snowboard
sporcusu Aleksandra Jekova
da yer aldı.
Kadın güreş milli takımı antrenörü Petır Kasabov, 2018’de
Bulgaristan’ın en iyi antrenörü
seçildi.
Art arda üçüncü yıl Ritmik Jimnastik Milli Takımı en iyi spor
takımı seçildi. Milli Takım, 2018
yılında Sofya’da düzenlenen
Dünya Şampiyonası’nda altın ve

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
www.kirciinsaat.com

bronz madalya kazandı. Masa
tenisçisi Denislav Kocabaşev,
2018’de en iyi engelli sporcu
seçildi. Kocabaşev, Bulgaristan
adına Dünya Şampiyonası’nda
bu spor dalında tarihi altın madalya kazandı.
Buenos Aires'te Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazanan halterci Hristo
Hristov, Eurofutbol tarafından
spor yeteneği ödülüne layık görüldü.
Gençlik ve Spor Bakanı Krasen Kralev, ”Bulgar sporu için
2018 çok başarılı bir yıl oldu.
Uzun zamandır en başarılı yıl
olduğunu söyleyebilirim. Dünya şampiyonalarında, Avrupa
şampiyonalarında, Dünya Kupası şampiyonalarında başarı
elde eden seçkin sporcularımızdan başka Buenos Aires'te
düzenlenen Gençlik Olimpiyat
Oyunları’nda harika bir performans gösteren genç yeteneklerimize de minnettarız. 24 spor-

Değerli okuyucularımız,
Bulgaristan Türklerinin sesi olma hedefiyle 2006 yılında
Kırcaali Haber sitesi ve gazetesi yayın hayatına başladı. İlk
başta amatör yayıncılık olarak başlasak da, kısa bir süre
içerisinde yurt içi ve yurt dışından binlerce okuyucusuyla
profesyonel ve
bağımsız bir
Türk medyası
olmayı başardık.
H er geç en
gün sitemizi
ziyaret eden
o kuy uc ular ı mızın sayısı
a r t m a k t a dı r.
Gazetemize
abone olarak
yaşatılmasına
katkıda bulunanların sayısında da artış var. Sosyal medyadaki sayfamız her gün yeni takipçilerini kazanmaktadır. Bu
durum Bulgaristan’da Türkçe yayınlanan köklü bir gazeteye
ve haber sitesine ne kadar ihtiyaç olunduğunu öne sürüyor.
Kıymetli okuyucularımız, Kırcaali Haber Gazetesi olarak
üstlenmiş olduğumuz misyondan ödün vermeden Türkçemizin yaşatılması, soydaşlarımızın ana dilinde özgür ve doğru
haber alma imkânlarını sağlamaya devam edeceğimizden
kimsenin şüphesi olmasın.
Haftalık olarak yayınlanan Kırcaali Haber Gazetesi de kesintisiz her hafta okuyucularıyla buluşmaya devam edecektir.
Yeni yılda okuyucularımıza bazı sürprizlerimizin de olacağını
şimdiden bildirmek istiyoruz.
Değerli okuyucularımız, bu geçen 12 yıl içerisinde bizlere
vermiş olduğunuz maddi ve manevi desteklerinizden dolayı
sizlere canı gönülden teşekkür ediyor, yeni 2019 yılında da
barış içinde hep beraber olma dileğimizle, yeni yılınızı kutlar,
sağlık, huzur ve mutluluklar diliyoruz.
Kırcaali Haber Gazetesi Ekibi
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