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Unutulmayan Rumeli Türküleri - 1
Türküz, türküleri severiz. Türkü söyleriz, türkü dinleriz. Yalnız dinlemekle kalmayız, duruma göre içimizden mırıldanır, tempo tutar veya söyleyene eşlik
ederiz. Alkışlarız, ama sadece adet yerine gelsin
diye değil, candan gönülden alkışlarız. Bayramda
seyranda, düğünde dernekte hep türkülerle beraberizdir. Velhasıl, türküler bizim yaşantımızın ayrılmaz
bir parçasıdır; hayatımızın ta kendisidir.
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Sosyolojik araştırmalar: Hasan Azis seçimleri
ilk turda kazanacak! Lütvi Mestan: “Sofya’ya ikinci cami gerek”
Şehirdeki çeşitli siyasi
kuruluşların sipariş ettiği sosyolojik yoklamalar
sonuçları, eğer yerel
seçimler bugün yapılsaydı, Kırcaali Belediye
Başkanı Müh. Hasan
Azis’in başkanlık makamını daha ilk turda kazanacağını gösteriyor. Ankete katılanlar Belediye
Başkanın seçmenlerin
%60 desteğini kazanmış durumda olduğunu belirtiyorlar. Hak ve
Özgürlükler Hareketinin
(HÖH) başka her hangi
bir adayının ise Kırcaali
Belediye Başkanı olabilmesi için seçimin ikinci
turunda da yarışması
gerektiğini söylüyorlar.
Aslında bugünkü sosyolojik yoklamaların gün
yüzüne çıkardığı sonuçlar hiç de sürpriz değil.
Daha bir yıl önce yapılan
geniş bir sosyoloji araştırması, Hasan Azis’in
Kırcaali Belediyesi nüfusunun %63’ünün güvenini kazanmış olduğunu
gösterdi. Ayrıca nüfusun
daha %20’si ona kısmen
güven sağlıyordu.
Bu araştırma, Belediye Başkanının çeşitli etnik gruplara ait insanlar
tarafından beğenildiğini
gösteriyor, bu da onun

müh. Hasan Azis
Kırcaali’nin bayındırlaştırması için verdiği
emeklerden ileri geliyor.
Hasan Azis’in mahkemeye verilmesine sebep
olan Su Aynası için Kırcaalilerin %80’ninden
fazlası onu destekliyor.
G özlemc iler, Hasan
Azis’e karşı düzenlenen
karalama kampanyası
denemelerinin hiç de
onun reytingini etkilemediğini rapor ediyorlar.
HÖH yöneticileri, iktidar
GERB partisinin Belediye Başkanının seçime
katılmasını engelleyerek,
yerel seçimi kazanmayı
umduğunu öne sürüyorlar. GERB’çiler, Hasan Azis’in muhtemelen
hüküm edilmesinin onu
üçüncü dönem Beledi-

ye Başkanı olma adaylığından vazgeçtireceğini
ümit ediyorlar. HÖH’nin
yerel merkez yönetiminden, Hasan Azis’e karşı
daha başka davalar açılaması ihtimalini de belirtiyorlar. Amacın, onun
psikoloji açıdan yorulmasını sağlayarak, sonbahardaki seçim yarışına
katılmasını engellemek
olduğunu savunuyorlar.
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Hak ve Özgürlükler
Hareketi Başkan Yardımcısı Lütvi Mestan
hükümete ve Sofya belediyesine seslenerek
başkente ikinci caminin
inşa edilmesi için gerekli
işlemlere yeşil ışık yakılmasını istedi.
Mestan, “ Bizler Fandıkova hakkında güzel
söz anca ikinci caminin
inşası için gerekli işlemler kilidini açtığında
söyleyeceğiz. İkinci caminin inşasıyla, dışarıya kaldırımlara çıkarılan namazlık sorunu da
kendiliğinden ortadan
kalkmış olacak” diye
konuştu. İçişleri Bakanı
Tsvetanov’a dönerek,
ikinci caminin inşası için
gerekli olan iznin neden
verilmediğini anlamadıklarını dile getirdi. Ve
devamla, “Nasıl olur da
protesto hakkı din hakkına karşı olabilir? Asla,
haklar karşı karşıya ge-

a

Medovets köyünde şehitler
anıldı

tirilmemelidir ”dedi.
Parti adına Mestan, gerek yürütmeden gerekse
de emniyetten, “20 Mayıs günü yaşananlardan
dolayı hiçbir biçimde
olanlara ortak olarak
gerçekleri değiştirilme
girişimine karışmamaları” isteğini yöneltti.

Lütvi Mestan
Ayrıca İçişleri Bakanı Tsvetan Tsvetanov
ve Kültür Bakanı Vejdi
Raşidov’a doğru seslenen deneyimli siyasetçi,
20 Mayıs günü sadece
namazlıkların yakılmadığını iyi bildiğini söyledi.
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Kırcaali İl Mahkemesi, Eşref
Kahraman’ın Bulgarlaştırma Süreci davasını erteledi
Sayfa 4

“Dini ibadet için kullanılan namazlıkların yakılması gibi bir olay hiçbir
ülkenin tarihinde görülmemiştir. Hatta totaliter
sistemi bile böyle ciddi
bir olayın yaşanmasına
izin vermemiştir. Yakılan
namazlıklar – ülkedeki
etnik barışı alevlendirmek için atılan bir kıvılcımdır”.
HÖH Meclis Grub Başkan Vekili Mestan, “Bugüne kadar parti olarak
sustuk, ancak devlet yapısını hedef alan “daha
iyi giyimli binlerce kişinin emniyet güçlerine
haddini bildirecekler”
türünde bir kışkırtmaya
karşı hangi girişimler yapılacaktır? Hak ve Özgürlükler Hareketinden
hangimiz bu tür sözler
sarf etti? Bu olamayacaktır, mümkün değildir”
diyerek sözlerini tamamladı.
Kırcaali Haber

Denis Metinova, Ardino “Hristo Botev” İlkokulunun gururu
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Unutulmayan Rumeli Türküleri
İbrahim ŞAFAK

Türküz, türküleri severiz.
Türkü söyleriz, türkü dinleriz. Yalnız dinlemekle
kalmayız, duruma göre
içimizden mırıldanır, tempo tutar veya söyleyene
eşlik ederiz. Alkışlarız,
ama sadece adet yerine
gelsin diye değil, candan gönülden alkışlarız.
Bayramda seyranda,
düğünde dernekte hep
türkülerle beraberizdir.
Velhasıl, türküler bizim
yaşantımızın ayrılmaz bir
parçasıdır; hayatımızın ta
kendisidir.
Ben, Rumeli türküleri
ile doğup büyüdüm. Onlar, annemin ninnileriyle
kulağıma çınlamış, beni
rahatlatmış ve beşiğimde
mışıl mışıl uyutmuşlar.
Daha sonraları anlamaya
başladım Rumeli türkülerini; bazıları annemin
yüzünü neşe ve sevinçle
dolduruyor, bazıları da
hüzne boğuyor, gözyaşlarını akıtıyordu.
Ben, böyle türkülerle
büyüyüp yetiştim. Bayramlarda, düğünlerde ve
eğlencelerde onları çalıp
oynardık, söyleyerek eğlenirdik. Kısacası, Rumeli
türküleri hep dilimizdeydi.
Şimdi de öyle. “Fincanı
Taştan Oyarlar”, “Çıkayım
Gideyim Şu Rumeli Düzüne”, “Kırmızı Gülün Alı
Var”, “Arda Boyları”, “Alişimin Kaşları Kara”, “ Suya
Gider Su Testisi Elinde”,
“Kırcaali ile Arda Arası”…
Daha yüzlercesi, belki de
binlercesi, çünkü Rumeli
insanı, sevincini, derdini,
sevgisini, aşkını, her şeyini türkülerle dillendirmiş.
Bunun için konular da çeşitlidir: aşk, gurbet, doğa,
ölüm, ayrılık… Kısacası
yaşamda karşılaşılan her
şey.
Bu türküler, oradan göç
edip de Anadolu’ya yerleşenlere orasının toprağını, taşını, kurdunu
kuşunu, dağını tepesini,
yani her şeyini özletiyor,
en çok da insanlarını.

Orada kalanlar annemiz
babamız, bacımız kardeşimiz, teyzemiz halamız,
dayımız amcamız, konu
komşumuz. Biz o Rumeli
türkülerini onlarla birlikte söyledik bayramlarda
seyranlarda, düğünlerde şenliklerde. Söyledik
neşe bulduk, sevinçlerimizi paylaştık. Türkülerle
güldük, türkülerle ağladık,
zamanla bu türkülerin ustaları yetişti aramızdan.
Ünlü sanatçı oldular. Onlara biz Rumeli Bülbülleri
dedik.
Bu hususta en başa
Kadriye Latifova’yı koymak lazım. Ünlü türkücü ve sanatçı 30 Mayıs
1928 yılında Haskovo’ya
bağlı Golemantsi köyünde doğdu. Yıldızı 1953’de
Haskovo’daki Türk tiyatrosuna girdikten sonra
parlayan Kadriye, ilk ulusal çaptaki halk türküleri
yarışmasında birinci oldu.
Daha sonra birçok yerde
güzel sesi ile seyircileri
büyüleyen Kadriye Latifova, kısa zamanda halkın
sevgisini kazandı. Kırcaali
Türk Tiyatrosu ile Rodoplardaki her köyü dolaştı.
Her yerde alkışlarla karşılandı, alkışlardan dolayı sahnelerden inemezdi.
Tuna Boyu, Deliorman ve
Doburca’daki Türk köy ve
kasabalarında pek çok
konserler verdi bir Rumeli
Bülbülü olarak. Radyolardan, plaklardan dinlerdik
onu. Biz ona doyamadık,
o da sahnelere. ‘Rodopların Bülbülü’, kısa hayatı
boyunca 500’e yakın halk
şarkısı seslendirdi ve
radyoda da 200’e yakın
türkü kayıt etti. Kadriye
Latifova’nın ünü uluslararası çapta da biliniyor. Bir
gün Türkiye’nin gelmiş
geçmiş en büyük seslerinden olan Zeki Müren’e
Balkanlarda ünlü bir türkücü adı söylemesini rica
etmişler. O da, Kadriye
demiş. O sadece sesi ile
değil arkadaşları arasında gösterdiği insanlık ve
anlayışı ile de gönülleri

kazandı. 1962 yılında hayatının baharında bir trafik kazasında bu dünyaya
gözlerini yumdu. Şimdi
türküleri ile yaşıyor. Onun
yerini kimse dolduramadı,
ama Rumeli Türkülerini
ustaca söyleyenler çıktı

S of ya Radyo su’nun
Türkçe yayınları da 1985
yılı başında kapanışına
kadar halk yaratıcılığını
geliştirmek ve ses sanatçıları yetiştirmek için çok
gayret gösterdi. Pek çok
türkü ve türkücüyü bulup

Kadriye Latifova
sahnelere: Osman Azizov,
Cemil Şabanov, Ulviye
Ahmedova, Ahmet Yusuf,
Hasan Rodoplu, Mümin
Karagöz, Zeynep Kayacıeva, Sıdıka Ahmedova
ve daha niceleri. Fakat
her biri için Kadriye Latifova, erişilemez “Kadriye
Abla” olarak kaldı. Onun
için şiirler yazıp, besteler
yapıldı. Bunlara bir örnek
Hasan Rodoplu’nun yazıp
bestelediği “Kadriye Abla”
şarkısıdır:
KADRİYE ABLA
Biricikti aramızda
Merhem idi yaramıza
En yüceydi sıramızda
Şanımızdı Kadriye Abla
Büyük Kadriye Latifova
Anamız hem bacımızdı
Parlayan yıldızımızdı
Başımızda tacımızdı
Şanımızdı Kadriye Abla
Büyük Kadriye Latifova
Yoktu dünyada hiç eşi
Andırırdı o güneşi
Bülbülden almıştı sesi
Şanımızdı Kadriye Abla
Büyük Kadriye Latifova
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programlarında geniş
yer verdi. Aynı zamanda Türk bölgelerindeki
okuma evleri yanlarında
faaliyet gösteren amatör
müzik toplulukları da, halk
yaratıcılığını geliştirerek,
gelenek ve görenekleri
yaşatmak için çok çalıştılar. Folklor kaynaklarının
kurumamasını sağladılar,
uygulanan kısıtlamalara ve getirilen yasaklara
rağmen.
Sonraları öyle dönemler oldu ki Türkçeyi konuşmak bile yasaklandı.
Rumeli türkü ve şarkıları
susturuldu, oyunlarımız
oynanamaz oldu. O yıllarda Türkler, kalpleri
ile söylediler türkülerini,
şarkılarını. Ama bir kez
dinledi mi kulak türkü istiyor, saz söz istiyor. Ah bu
türküler; insan onlarsız
olamıyor, büyük şairimiz

Nazım’ın dediği gibi:
“İnsanların türküleri kendilerinden güzel, kendilerinden umutlu, kendilerinden kederli, daha uzun
ömürlü kendilerinden.
Sevdim insanlardan çok
türkülerini.
İnsansız yaşayabildim.
Türküsüz hiçbir zaman.
Hiçbir zaman beni aldatmadı türküler de. Türküleri anladım hangi dilde
söylenirse söylensin.
Bu dünyada yiyip içtiklerimin, gezip tozduklarımın, görüp işittiklerimin,
dokunduklarımın, anladıklarımın hiçbiri, hiçbiri,
beni bahtiyar etmedi türküler kadar...”
Türk, türküsüz olamaz,
çünkü türküler hayatın ta
kendisidir. Severse sevgisini haykırır, hüzünlenirse
derdini dillendirir, ayrılığın
hasretini seslendirir, gurbetin acısını haykırır…
Acıklı olaylar sonrası
ağıtlar yakar, gözyaşı
akıtır. Bazıları da efsaneleştirilir ve öyküden türkü
doğar, Arda Boyları’nda
olduğu gibi:
SELİME’NİN AĞITI

Arda Boyları türküsü
radyodan çalındığında
beni doğup büyüdüğüm
Arda’nın kıyısına götürür
(Arda, Rodop dağlarından kaynar ve Meriç nehrinin koludur).
Rahmetli annem bu türküyü sık sık tuttururdu.
Söylerken de gözleri nemlenir, biraz sonra da gözyaşları nurlu yüzünden
yuvarlanmaya başlardı.
“Arda Boyları” türküsünü
söylerken annemin neden
gözyaşı döktüğünü daha
sonra anladım. Meğer
şarkının kahramanı Selime, annemin akranıymış.
Selime’nin öyküsü acıklı

mı acıklı. Yarattığı hüzün
insanın içini doldurup taşırıyor. Gözyaşı dökmemek
elde değil, tıpkı zaman
zaman yatağına sığmayan Arda nehri gibi.
Anlatılanlara göre olay
bundan 70 yıl öncesi
Arda’nın kıyısında bulunan Terziler köyünde
vuku bulmuş. Köy sakinlerinden Sadullah Hoca’nın
Selime adında alımlı mı
alımlı bir kızı varmış. Bu
sarışın güzel büyüyüp
yetişmiş. Gelin olacak kız
olmuş. Ne var ki, Selime
gönlünü köydeşi Recep’e
kaptırır. Recep öksüz
ve fakirdir. Selime buna
önem vermez, onun için
önemli olan Recep’e olan
sevgisidir. İki gönül bir
olunca samanlığın saray
olacağına inanır. Ne var
ki, Selime’nin hayalleri
boşunadır, çünkü babası
Selime’nin fikrini almak
niyetinde değildir. Kararı
karardır, zira kızına da danışmaz. Her şey babaya
bağlıdır. O kimle derse kız
onunla evlenmelidir. Asırlardır böyle gelmiş, böyle
gidecektir. Töreye karşı
gelmek kızların haddi değildir.
Selime, annesinden
ve ağabeyinden yardım
umutlanır:
“G itmeyec e ğim ana
Kara Duran’a.
Babam meram anlamaz,
yalvar agama.”
Baba laftan anlamaz,
dediği dediktir. Üstelik
bol miktarda başlık parası almıştır. Bu gerçeği
bilen Selime’nin dilinden
şu sözler dökülür:
“Arda’nın suları bal gibi
akar,
Benim imansız babam
paraya tapar.”

Devamı
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Medovets köyünde şehitler anıldı

Medovets köyünde şehitler anıldı. Geleneksel
olarak her yıl Hak ve Özgürlükler Hareketi tarafından Asimilasyon Süreci – Mayıs Olayları adına
tören düzenlenmekte. Bu
yıl da Olaylar esnasında
hayatını kaybeden iki masum genç anıldı. Törene
katılan resmi misafirler 22
yıl önce bu topraklarda
hayatını kaybeden Nazife Hasan ile Şakir Şakir’in
anısına çelenk ve çiçek
sundular.
Törene katılanlar arasında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve Millet
Meclisi HÖH Milletvekilleri Yordan Tsonev, Ramadan Atalay, Milletvekilleri
Petya Raeva, Erdoğan
Ahmedov, Durhan Mustafa, MYK Genel Sekreteri
Mustafa Karadayı, Avrupa Meclisi ALDE Grubu
üyesi Metin Kazak, HÖH
Varna Belediye Teşkilatı
Başkanı Yanko Stanev, İl
Teşkilatı Başkanı Ercan
Sebaydin, HÖH Gençlik
Kolları Başkanı Ceyhan
İbryamov ve Şumnu İli
Vırbitsa Belediye Başkanı İsmail Mehmet yer
aldılar.
Yordan Tsonev bir Hristiyan olarak herkesin seçme hakkına sahip olarak
Allah tarafından yaratıldığını ve bu hakkın hiçbir
güç, hiçbir insan tarafın-

dan alınamayacağını, 20
Mayıs Sofya Camisindeki olaylardan sonra utanç
dışında tehlike de hissettiğini söyledi. Devamında
bu tür hareketlerin ülkedeki etnik ve dini barışı
tehlikeye soktuğunu, 20
yıldır bu yönde yapılanlar için tehlikeli olduğunu, başarılı bir şekilde
uygulanan etnik modelin
tüm Balkanlar tarafından
gıptayla bakıldığına ve bu
model sayesinde ülkenin
AB ve NATO’ya kabul
edildiğini dile getirdi. “Bu
iki önemli birliğe girmemiz
bu etnik model sayesinde
mümkün oldu. Herkese,
barut fıçısı gibi olan Balkanlarda kişilerin dil, din,
ırk gözlemeksizin barış ve
anlayış, kardeşlik ve sevgi içerisinde yaşayabileceğini gösterdik” dedi ve
şimdi bütün bu zenginliğin
tehlike altında olduğunu
vurguladı.
Ramadan Atalay, iktidara yönelik, “yönetiminizin ikinci yılında hala
yolununuzu kaybettiğinizi hissetmiyor musunuz” diye seslendi. İlave
olarak GERB’in bir belediyeyi dahi yönetecek
kapasiteye imkana sahip olmadığını, ülkeyi
yönetmeye kalkıştığını
belirtti. Devamında, Hak
ve Özgürlükler Hareketinin, Bulgaristan’ı ve ülke

bütünlüğünü düşünen
tek siyasi güç olduğunu
söyledi. Ayrıca, toplanan
kalabalık önünde gençlere de seslenen Atalay,
22 yıl önce yaşadıklarını
ve yaşananları hiçbir zaman unutulmaması ve bir
daha asla yaşanılmaması
gerektiğini dile getirdi.
Burgaz Milletvekili Durhan Mustafa, bugün özgürce toplanıp dertler
paylaşabiliniyorsa yıllar
önce bu yolda hayatlarını
feda eden ve burada saygı ve derin takdirle anılan
kişiler sayesinde mümkün
olabildiğini söyledi.
Avrupa Parlamentosu
HÖH Milletvekili Metin
Kazak şehit yakınlarına

seslenerek, 1989 yılında
köyde hayatlarını kaybedenlerin, bunu boş yere
yapmadıklarını, çünkü
yaralarındaki akan kanla
beraber, yeni bir umudun, birlik ve beraberliğin
doğduğunu ve bu sayede
Bulgaristan’a, herkesçe
nefretle anılan, bu kara
Asimilasyon Sürecinin üstesinden gelmesine imkan
verdiğini belirtti.
Gençlik Kolları Başkanı
Ceyhan İbryamov, ülkedeki bazı siyasetçilerin
geçmişin unutulması konusunda beyanat verdiğini, ama kendilerinin birer
genç olarak, bu geçmişi
unutmayacaklarını, çünkü
kendilerine tecrübe verdi-

ğini ve tecrübe faturasının
ağır olduğunu söyledi.
Devamında, Gençlik Kolları ve gençlerin sorumlu bir biçimde bu tarihi
muhafıza edeceklerini,
gelecek nesillere aktaracaklarını, çünkü bu sıralar
Bulgaristan’da hoşgörülü
davranış ve düşünce
yandan sıkıntı olduğunu
belirtti.
Varna İl Teşkilatı Başkanı Ercan Sebaydin, görevlerinin er ya da geç Hak
ve Özgürlükler modelinin
toplumca kabul etmek olduğunu söyledi.
MYK Genel Sekreteri
Mustafa Karadayı halka
hitap ederek, “Burada,
bu meydandan yüksek

önce totaliter rejimine
boyun eğilmediğini ve
çok sevgili kurbanların
verildiğini, buradakilerin
de bu tarihte yer alan
kahramanlarının olduğunu belirtti. Ancak tüm
bunların birlik içerisinde
hareket edildiğinden dolayı mümkün olduğunun
altını çizdi.
Kırcaali Milletvekili Necmi Ali, Hak ve Özgürlükler
Hareketi, gelişimini geçiş
döneminde güncelliğini
bir an olsun kaybetmeyen
Parti Lideri Ahmet Doğan
sayesinde başardığını,
ulusal çapta bir parti olmaktan çıkarak Avrupa
düzeyinde bir siyasi oluşuma dönüştüğünü söyledi. Ayrıca HÖH’nin iktidar
ortağı olduğu dönemdi
tütün primlerinin nasıl 10
kat arttığını hatırlattı, son
iki yılda kesildiklerini belirterek Maliye bakanına,
“ Mayıs ayı geçiyor, söz
verilen primler nerede?”
diye sordu.
HÖH Millet Meclisi grubu üyesi Durhan Mustafa,

Mayıs ayının çok büyük
öneme sahip olduğu, 22
yıl önce olanları anmama
gibi bir lükslerinin olmadığını ve o dönemde halkın
totaliter rejime karşı başkaldırdığını ve çok sayıda
kurban verildiğini söyledi.
Ayrıca, verilen bu kurbanlar sayesinde herkesin istediği dilde müzik dinlediğini, özgürce birbirleriyle
konuşup gülüştüğünü,
anadilinde korkusuzca
ceza kesilmeden konuşabildiğinin altını çizdi.
Devamında, “Her kirlilik
yıkanabilir, ancak insanın
ruhunda olan kin ve nefret asla temizlenemez.
Nefreti söküp atacak bir
temizlik maddesi yoktur.
Herkesi birlik ve beraberliğe davet ediyorum
ve hiç kimseye aramıza
nifak sokmasına, bizleri
kışkırtmasına ve tahrik etmesine izin vermemeliyiz”
diye konuştu. Sözlerini de
alanda olanları hoşgörülü ve dini tercihlere saygılı olmaya davet ederek
noktaladı.
HÖH eski milletvekillerinden ve parti lideri Ahmet Doğan’ın danışmanı
olan Ahmet Hüseyin,

Ruen’deki anma törenine 10 bin kişi katıldı

10 000 kişinin katılımıyla
Burgaz ilinin Ruen belediyesine bağlı Ruen köyünde Asimilasyon Sürecinin
sonunu belirleyen 22. Geleneksel Anma Mitingi ve
Köy şenliği düzenlendi. Bu
önemli olayı anmaya Hak
ve Özgürlükler Hareketi
Genel Başkan Yardımcısı
Ruşen Riza, Merkez Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Mustafa Karadayı,
milletvekilleri Ramadan
Atalay, Necmi Ali, Belgin
Şukri, Durhan Mustafa,
Gençlik Kolları Başkanı
Ceyhan İbryamov, Gençlik Kolları Merkez Karar
Yönetim Kurulu üyeleri,
parti eski milletvekillerinden Ahmet Hüseyin,
Parti il ve belediye teşkilatları başkanları, Ruen
belediyesi köy muhtarları, yurtiçi ve yurtdışından
belediyenin misafirleri ve
sakinleri geldi.
Konuşmasında Ruşen
Riza, “Mayıs ayında Cebel, Demir Baba Tekke,
Prestoe, Medovets gibi,
o zor zamanlarda hak-

lar ve özgürlüklerimiz
için pek sevgili kurbanlar
verdiğimiz yerlerden geçiyoruz. Ancak kapanışı
burada, Ruen’in belediye
olarak ilan edilişinin 32.
ve Asimilasyon Sürecinin
sonunun başlangıcının
22. yılını anıyoruz” dedi.
Ayrıca Riza, Avrupa’ya
ne tür işaretler verildiğini,
Avrupalı bir diplomatın, bir
yatırımcının Bulgaristan’a
hangi gözle baktığını,
nasıl yeni iş yerleri açacağının önemli olduğunu
belirtti. Devamında Hak
ve Özgürlükler Hareke-

tinin her zaman ülkenin
iyiliğini düşündüğünü,
yeni yatırımların gelmesi
gerektiğini, halkın daha
iyi olmasını, hem yeni
yolların yapılması hem de
halka istihdam sağlayarak
daha iyi bir geleceğe, beraberlik içinde gidilmesini
istediklerini söyledi.
On bini aşan bir toplum önünde MYK Genel
Sekreteri Mustafa Karadayı, buradaki herkesin
Bulgaristan’ın, buradan
da Avrupa Birliğinin birer
onurlu vatandaşı olmak
istediğini, nasıl ki 22 yıl

bir sesle hep beraber 22
yıldır vatanımızı yeniden
inşa etmeye çalıştığımızı
ve hiçbir kimseye ülkemizi
bozmaya ve tahrip etmeye izin vermeyeceğimizi
duyurmak lazım. Ve nesiller boyunca Bulgaristan’ı
demokratik yoldan, oy
vererek, seçim yaparak
inşa etmeye devam edeceğimizi ve sonbaharda
yapılacak seçimlerde,
onlara göstereceğiz” diye
konuştu.
Anma töreninde şehitlerin ruhları şad olsun diye
Kurban kesildi. Sözü alan
her konuşman, halka dönük hitabında özgürlüğün
bir hak, dini inancın kutsal
olduğunu ve gücün dayanışmadan geçtiğini vurguladı. Ayrıca mücadelenin
devam ettiğini, demokrasinin getirdiği temel hak
ve özgürlükler değerlerinin herkes tarafından günlük ve tereddütsüz korunması gerektiği belirtildi.
Ülkenin yönetimi halktan
gelip halka dönük olduğunun altı çizildi. Bu anlamlı
anma töreninde yüksek
bir sesle Bulgaristan’daki
dayanışmanın, barışın ve
demokrasinin en büyük
güvencesi Hak ve Özgürlükler Hareketi olduğu bir
kez daha yüksek sesle
söylendi.
İsmail İBRAHİMOĞLU
Bulgaristan’ın kendilerinin vatanı olduğunu,
atalarının bu topraklarda
yaşadığını, tüm baskılara rağmen kendilerinin
de bu topraklarda yaşam
sürmeye devam edecekleri düşüncesini paylaştı.
Ayrıca, Ruen Belediyesi
genç bakımından ön sırada olduğunu diğer belediyelerde de bu olumlu
gelişmeyi görmek istediğini söyledi.
Ruen belediyesi misafirleri ve sakinleri önünde
Gençlik Kolları Başkanı
Ceyhan İbryamov, burada
bulunan herkesin kendini
Avrupa vatandaşı olarak
hissetmesi gerektiğini,
Avrupa düzeyinde siyaset
yapacak düşüncesine sahip kişilere ihtiyaç olduğunu, ancak Bulgaristan’da
bu seviyede siyasetçilerin
kıt olduğunu dile getirdi.
Bunun yanında, kendisi gibi gençlerin çağdaş
yönetim düşüncesine sahip kişilerin az olduğunu,
ancak birlik ve beraberlik
sayesinde siyasi ve manevi krizden kurtulmanın
mümkün olduğunu belirtti.
Kırcaali Haber
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Kırcaali İl Mahkemesi, Eşref Kahraman’ın Bulgarlaştırma Süreci davasını erteledi
Kırcaali İl Mahkemesi,
merkezi Bursa’da olan
Balkanlarda Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma
Derneği (BAHAD) Başkanı Eşref Kahraman’ın
Bulgarlaştırma süreci sırasında gördüğü işkenceler için Bulgaristan devletine açtığı tazminat davası erteledi. Neden olarak
hakim Mariya Danovska,
Eşref Kahraman’ın dilekçesinde eksikliklerin olduğunu belirtti. Davacıdan
bir hafta içinde İçişleri
Bakanlığı görevlilerin ne
zaman evine kanun dışı
girdiklerini, buna kimin
emir verdiğini, ne zaman,
nerede ve kimler tarafından tutuklandığını, ne
zaman Momçilgrat (Mestanlı) milisinde kanunsuz
olarak tutulduğunu ve ne
zaman ve kimin kararıyla
mahkemeye çıkmadan
ve hüküm giymeden Pazarcık hapishanesinde
tutuklu kaldığı yönünde
bilgi vermesini istediler.
Bir de davacının istediği
tazminata faizin hangi
tarihten beri getirilmesini

belirtmesi gerekiyor.
Hatırlatmak gerekirse,
14 Martta mahkeme davayı yürütmeye başladı.
Eşref Kahraman, Bulgar
devletinin kendisini mahkum etmeden Belene
adasındaki kampa gönderilmiş ve daha sonra
sürgün edilmiş olmasından 200 000 Leva tazminat isteğinde bulundu.
O zaman, mahkemenin
ilk oturumundan sonra,
Sayın Kahraman bugüne kadar birçok kez
Bulgaristan’a gelip, bu
davayı açmak istediğini,
fakat hiçbir avukatın böyle karmaşık bir davayı
üstlenmek istemediğini
belirtti.
BAHAD Başkanı Kahraman, “Kanunun izin verdiği 2009 yılında özel dosyalar açılınca tam olarak
neden sürgün edildiğimi
gördüm ve adaleti arama
fırsatını buldum. Dosyam
137 sayfadan ibaret. Ben
Cebel’de Bulgarlaştırma
Sürecine karşı düzenlenen protestoların organizasyonunda yer aldığım

dan sonra Sliven Emniyeti
tarafından İzgrev köyüne
sürgün ediliyor.
Eşref Kahraman, “Tazminat istiyorum, çünkü
insanlık dışı işkenceler
gördüm. Mestanlı’da böbreklerime çakıl dolu torbalarla vuruyorlardı. Aylar
boyu kan idrar ettim” diye
anlatıyor. O, Belene’ye
onu bir kamyonetle beş
tutukluyla birlikte götürdüklerini, hepsini ölümle

korkuttuklarını belirtiyor.
BAHAD Başkanı, Hak ve
Özgürlükler Hareketi’nin
yönetimini Bulgarlaştırma Süreci suçlularını cezalandırma sorusunu milliyetçilikle suçlanmamak
için ortaya atmadıklarını
savundu.
Eşref Kahraman’ın şahidi, başka bir siyasi tutuklu Şükrü Süleyman,
“Bulgarlaştırma Süreciyle ilgili bir dev dava için

Mestanlılar, Bursa’da yapılan piknik şöleninde buluştular

sa Balat piknik alanında
bir araya toplandıysak,
aynı şekilde 23 Temmuzda Momçilgrat’a toplana-

Mestanlı (Momçilgrat)
Belediye Başkanı Erdinç
Hayrullah, Bursa’da bulunan başta Hasan Öztürk
olmak üzere Mestanlı
ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği piknik şölenine
katıldıklarını bildirdi. Başkan, bu piknikte artık on
yıldır Mayıs’ın son pazar
gününde Bursa’da ikamet
eden Mestanlıların ve
Bulgaristan’da kalanların
bir araya gelip, hasret giderdiklerini belirtti. Balat
piknik alanında yapılan
geleneksel şenlik için
bu yıl Mestanlı’dan protokolle beraber yaklaşık
yüz kişinin hareket ettiği
açıklandı.
Erdinç Hayrullah, “On
yıldır Bursa’daki hemşerilerimizle bu piknikte buluşmaktan büyük mutluluk
duyuyoruz. İş, güç derken
hepimizin günü çok yoğun
geçiyor ve böyle bir günü
herkes eş, dost, akraba,
arkadaş, hemşeri ile görüşmeye fırsat biliyor. Bu
pikniğe her yıl farklı duygularla katılıyoruz. Bu yıl,
Türkiye’ye göç edeli 19
yıldır görmediğim öğrenci arkadaşımı orada gördüm, çok sevindim” diye
paylaştı.

için Belene’ye mahkûm
edilmeden gönderilmişim. Ben hakikaten o zaman hükümeti protesto
ettim, fakat bu benim bir
vatandaş olarak en doğal
hakkımdı” dedi.
O, Momçilgrat Emniyetine sorguya çağrıldığını
ve tutuklandığını söyledi.
Yargısız 9 Aralık 1984 tarihinde Belene temerküz
kampına gönderiliyor ve
orada 32 ay kalıyor. On-

büyük umutlarımız vardı”
dedi. O, BAHAD örgütü
tarafından 2006 yılında
Avrupa Konseyi’nin Parlamenter Meclisine başvurduklarını söyledi. Onların
Bulgaristan’da diğer ana
partiler NDSV, SDS ve
BSP’ye yardım etmeleri
için dilekçe gönderdikleri
anlaşıldı. Ancak sadece
yabancı ülkelerden ilgi
gördüklerini dile getirdi. 2009 yılında Avrupa
Konseyinin İzleme Komitesinden Macar Holovati
raporunda Bulgarlaştırma Süreci kurbanlarının
isteklerini kanuna uygun
olduğunu beyan ettiği ve
Bulgaristan kurumlarının
buna saygı göstermesi
gerektiğini öne sürdüğü
açıklandı. Fakat rapor
tavsiye olduğu için zorunluluk getirmiyor. Siyasi mağdur, “Bu dava o
kadar basit olsaydı, şimdi
yargıçlar bize karşı Emniyetin diktesiyle hareket
etmeyeceklerdi ve davayı
ertelemeyeceklerdi” diye
ifade etti.
Kırcaali Haber
lım” diye Türkiye’deki ve
dünyadaki hemşerilerine
mesaj verdi.
Kırcaali Haber

Polisler yine yanlış
adresi bastı

Mestanlıların pikniğinde
BALGÖÇ’ün genel merkez yönetimi ve yöresel
dernek başkanlarından
başka, birçok Türkiye devlet adamları da katıldı.Bulgaristan göçmeni,Rumeli
ses sanatçısı Fahriye
Güney söylediği şarkı ve
türküleriyle Mestanlıları
ve konukları coşturdu.
Başkan, Bursa Mestanlılar Derneğiyle geçen yıl
28 Temmuzda ilk defa
“Mestanlı Daima Kalbimde” başlığı altında Dünya
Mestanlılar Günü organize ettiklerini hatırlattı.
Bu yıl da 2. Mestanlılar

Gününün 23 Temmuzda
yapılacağını duyurdu.
Müh. Erdinç Hayrullah,
bu şölene basın ve internet aracılığıyla dünyadaki
tüm Mestanlıları davet ettiklerini söyledi.
Başkan, geçen yıl tüm
Bulgaristan’dan ve dünyanın her köşesinden

yaklaşık 5 bin Mestanlılıyı
ağırladıklarını, bu yıl ise
bu sayının 10 bin olmasını beklediklerini paylaştı.
Sayın Hayrullah, Dünya
Mestanlılar Gününü gelenek haline getirmek istediklerini söyledi.
Mestanlı Belediye Başkanı, “İnşallah, nasıl Bur-

Varna’da polisin "yanlış adrese" baskın düzenleyip,
şiddet kullanarak masum bir kişiyi gözaltına almaya
kalkması, İçişleri Bakanı Tsvetan Tsvetanov’u zor
durumda bıraktı.
Tsvetanov, Varna kentinde yapılan bir operasyon
sırasında özel polis ekibinin, yanlış adrese baskın
yaparak, masum bir kişiyi çocuklarının gözleri önünde yere yatırıp tutuklamasından dolayı derin üzüntü
duyduğunu söyledi.
Tsvetanov, son zamanlarda sıklıkla tekrarlanan
benzer olayların kamuoyunda büyük tepki yarattığının farkında olduğunu kaydederek, "Zerre kadar suçu
olmayan bir ailenin sabah sabah hayatının altüst edilmesinden ve polisin yaptıklarından dolayı yürekten
özür dilemek istiyorum" dedi.
Bakan, olayın tüm ciddiyetiyle soruşturulacağı sözünü verdi.

"YANLIŞ ADRESLER" DİZİSİ

Bulgar polisi geçen yıl Temmuz ayında da Kırcaali
kentinde yine "yanlış adrese" baskın düzenlemiş, eve
kapıyı kırarak giren polisler bir Türk ailesine kabus
yaşatmıştı. Masum ailenin 18 yaşındaki kızı polisler
tarafından başından yaralanırken, konuyu parlamentoda açıklamak zorunda kalan Tsvetanov özür dileyerek, "Polisler gereğinden biraz daha hızlı eve girmişlerdir" ifadeleriyle kendini savunmaya çalışmıştı.
Özel tim görevlileri bu olaydan bir süre sonra ülkenin
Eurovision şarkı yarışması adayı Krasimir Avramov’u
da "yanlışlıkla" yatağından çıkartarak yere yatırıp tutuklamaya kalkmıştı.
Ülkede yeraltı dünyasına karşı iki yıl önce düzenlenen "Ahtapot" kod adlı bir başka operasyonda ise
Societe Generale adlı bir Fransız bankasının Bulgaristan şube müdürünün ailesinin oturduğu ev yine
yanlışlıkla basılmış ve İçişleri Bakanlığı uluslararası
skandala neden olan olayı "küçük bir yanlış anlaşılma" olarak değerlendirmişti.
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Denis Metinova, Ardino “Hristo Botev” İlkokulunun gururu

Ardino “Hristo Botev” İlkokulunda yine sevinç ve
gurur duymak için neden
var.
Gerek il düzeyinde, gerek ulusal düzeyde düzenlenen müsabaka, yarışma ve olimpiyatlarda
öğrencilerin gösterdiği
sayısız başarılar, onların
niteliklerinin ve öğretmenlerin emeğinin tanınmasına en büyük göstergedir. 2010-2011 ders yılında şüphesiz en önemli
olaylardan biri dördüncü
sınıftaki Denis Metinova
Mümünova’nın İngilizceden “ Dilsel Kanguru”
Olimpiyatının Bölgesel
Değerlendirilmesinde iyi
performans göstermesidir. O, tüm ilden İngilizceden çok başarılı olan
öğrencilerle yarışarak
185 puanla birinci yeri
kazandı ve haziranın sonuna kadar Sofya’da yapılacak Yarışmanın Ulusal Değerlendirilmesine
katılmak için dereceye
girdi. Denis, bilimin çeşitli dallarında derin bilgiye
sahip ve diğer sınıf arkadaşları arasında okumaya

duğunu söylüyor. Okulun
bilgisayar odası ve ders
programı dışında yürütülen çalışmalar için ayrılan
odalar tamamen yenilenmiş durumdalar.
“Hristo Botev” İlkokulu

eğitim yılında burada 138
öğrenci okudu. Okulun 13
eğitim kadrosu var, onlar
yeni yetişenleri öğretmek
ve eğitmek için elinden
geleni esirgemiyorlar.

Güner ŞÜKRÜ

Kirkovo Belediyesi, çocukların
erken gelişimi için yatırım yapıyor

çok hırslı bir öğrenci olarak dikkati çekiyor. Denis,
aynı zamanda ilkokulun
en iyi matematikçilerinden biri.
Ardino “Hristo Botev”
İlkokulu öğrencilerinin
başarıları bir kere daha
eğitim ocağında olumlu
yönde çalışıldığını göste-

riyor. Okul M üdürü Rumyana Mladenova, “Yüksek
başarılar elde etmek için
gereken koşullar yaratılmıştır” diye paylaşıyor.
Müdür, okulun bütçesi ve
Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murat’ın sayesinde
malzeme ve teknik altyapının çok iyi durumda ol-

“Kadriye Latifova” Türk folklor ekibi
çocukları bayramını kutladılar
1 Haziran Uluslararası Çocukları Koruma
Gününde “Ömer Lütfi”
Kültür Derneği’nin çatısı altında faaliyet gösteren “Kadriye Latifova” Folklor Ekibindeki
çocuklar bayramlarını
kutladılar. Çocuklar
söyledikleri şarkı, türkü
ve oynadıkları danslarla doyasıya eğlendiler.
Sevdikleri pasta da
olunca tam bir çocuk
bayramı yaşadılar.
Derneğin Müdürü Müzekki Ahmet, çocukların bayramını kutlarken
geçen yıl Eylül ayında
açılan sanat yılını da
bugün kapattıklarını
duyurdu. Sayın Ahmet, Dünya Çocuklar
Gününde Derneğin en
küçük Türk kültürü sevdalılarına ve bu kutlamaya maddi destekte
bulunan SENİ PRES
Firması sahibi Gülşen
Ahmet’e de yönetim
kurulu adına teşekkür etti. Sayın Ahmet,
“Kadriye Latifova” Türk

bundan 90 yıl önce kurulmuştur. Geçen yıllar
içerisinde buradan çok
ünlü öğretmenler, mühendisler, hekimler ve siyasetçiler eğitimlerine ilk
adımlarını atmışlar. Bu

Emek ve Sosyal Politika
Bakanı Totü Mladenov,
Sosyal Katılım Projesi
üzere finanse edilecek ilk
33 belediyeye sözleşmeleri sundu. Onların arasında Kirkovo Belediyesi
de var. Belediye Başkanı
Şükran İdriz sözleşmeleri
sunma seremonisine katıldı.
Proje, Uluslararası İmar
ve Kalkınma Bankası tarafından finanse ediliyor.
Seremonide Dünya Bankasının Bulgaristan Temsilciliği yöneticisi Markus
Repnik ve Ulusal Belediyeler Birliğinin Müdürü
Ginka Çavdarova hazır
bulundular.
Şubat ayında Kirkovo
Belediyesi Emek ve Sosyal Politika Bakanlığı’nın
Sosyal Katılım Projesinde yer almak için “Kirkovo Belediyesinde 0’dan 7
Yaşına Kadar Çocuklara
ve Onların Velilerini Entegre Etme Sosyal Hizmetleri” proje teklifiyle

aday oldu. Proje, Kirkovo
Belediyesi sınırlarındaki
riskli durumda bulunan
çocuk ve onların velilerine yöneliktir. Projenin
ana amacı Kirkovo Belediyesinde rastlanan sosyal dışlamayı önlemek
ve çocuklar arasında görülen fakirliği azaltmak.
Bu, erken çocuk gelişimi
yatırımlarıyla, çocukların
eğitim sistemine girme
hazırlığını iyileştirerek ve
riskli veli grupları arasında anne babalık becerileri

oluşmasını yadımlamak
olacak.
Projeden sonuç olarak,
anaokullarda çocukların
sayısını çoğaltmak, onların sağlık, fiziksel ve
psikolojik gelişimlerini
iyileştirmek, anaokullarda çocukların velilerinin
riskli gruplardan yeni alınan çocuklara karşı önyargılı olmalarını aşmak
bekleniliyor.
Projenin toplam değeri
654 002 Leva, süresi 24
ay.

Momçilgratlı tenisçiler, Türkiye’de
5 madalya kazandılar

folklor ekibine bir daha
gelec ek Rama z an
Bayramı konseri provaları için Temmuzda
yine dernekte toplanacaklarını söyledi.
Ardından ekibin yönetmeni Yüksel Esen
ile birlikte çocuklara
pasta ve içecekler
ikram ettiler. Ayrıca
“Ömer Lütfi” Kültür
Derneği adından Müzekki Ahmet her çocuğa Türk kültürüne
has eserler içeren ve
de dünya klasik edebiyatından Türkçeye tercüme edilmiş kitaplar

hediye etti. Bu kitapları tatilde evde okuyup,
Anadilleri Türkçeyi geliştirmelerini tavsiye
etti. Dernek Müdürü,
Kırcaali Haber gazetesinin düzenlediği
“Benim Hayallerim”
kompozisyon yarışmasında birinci olan
Ceyhun Yusuf’u kazandığı dizüstü bilgisayarla çocuklara örnek
göstererek, onların da
gelecekte eylül-ekim
ayında yapılacak yarışmaya katılıp, kazanmalarını diledi.
Kırcaali Haber

Türkiye’nin Şile şehrinde 27-29 Mayıs
tarihleri arasında düzenlenen geleneksel
13. Emektar Masa
Tenis Turnuvasında
Momçilgratlı tenisçiler 5 madalya kazandılar. Dimitır Karaivanov ve Ahmet Davut
son derecede kendini
iyi temsil ettiler ve iki
altın, iki gümüş ve bir
bronz madalya kazandılar. Karaivanov
bireysel yarışmada
şampiyon oldu ve de
Tarık Özkan ile birlikte yarıştığı çift erkekler arasında yine
birinci oldular. İlknur
Özçelik ile beraber
yarıştıkları karışık
çiftler kategorisinde

de gümüş madalyayı
aldılar. Ahmet Davut
ise, bireysel şampiyonada gümüşü aldı ve
Seyhan Candan ile
beraber çift erkekler
kategorisinde bronzu
kazandılar.
Momçilgrat (Mestan-

lı) Masa Tenisi Okulunun elde ettiği başarılar Türkiye’de çok iyi
biliniyor ve usta tenisçiler güney komşu
ülkede düzenlenecek
turnuvaya katılmak
üzere özel davetiye
aldılar.
KH
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5.Yıldönümünde Kırcaali Haber için kim ne dedi

Kırcaali Belediye Başkanı
ve HÖH Kırcaali İlçe Teşkilatı
Başkanı Müh. Hasan Azis :
“ Diğer medyaların uzun
zaman yürüdüğü bir yolu
Kırcaali Haber Gazetesi,
5 yıl gibi kısa bir zamanda
geçti. Seçtiği konularla, çalıştığı ekiple, Kırcaali Haber,
Kırcaali’de önemli olaylarla ilgili bilgilendirmede ve kamuoyu oluşturulmasında etken
haline geldi. Çok zamandan
beri Kırcaali Haber sadece
yerel ve bölgesel haberlere
yer vermiyor, ulusal ve uluslararası çapta gelişen olayları
da yansıtıyor. Bildiğim kadar,
Kırcaali Haber’in gerek yurtiçinden, gerek yurtdışından
çok okurları var. Bu hususta,
gazetenin ekibine daha hızlı
gelişmesini ve etkisini artırmasını dileyebilirim”.
Hak ve Özgürlükler Hareketi Kırcaali milletvekili Remzi
Osman:

Remzi Osman
“Ben Kırcaali Haber’i sık
sık okuyorum. Sabah kalktığımda ilk önce sitesine giriyorum. Eğer Meclisin ofisine
gelirseniz, zaten görürsünüz ki, Meclis sitesi adresinin hemen yanında Kırcaali
Haber’in adresi de eklidir.
Hep söylüyorum ki, Kırcaali
Haber kurulduğundan beri,
habercilik alanında öncülerden biri oldu. Kırcaali Haber,
sadece yurtiçindeki Bulgaristan Türklerine değil, ülke
dışındaki Bulgaristan Türklerine ve de onlarla ilgilenen
kişilere gelişmiş internet
teknolojisi sayesinde hizmet
veriyor. Bugün Kanada’ya
git, Australya’ya git, nereye gidersen git, Bulgaristan
Türkü denince akla Kırcaali
gelir. Kırcaali sembolik bir
isimdir. Kırcaali Haber, gerek elektronik versiyonu, gerek gazetesiyle yurtiçinde ve
yurtdışında Türklerin sevdiği,
saydığı bir iletişim aracıdır.
Hep vurguluyoruz, en önemlisi bu gazetede haberlerinin
Anadilimiz Türkçe yazılması-

Müh. Hasan Azis
dır. Çünkü Bulgaristan’da çocukların Anadillerini okuması
için yıllarca mücadele edilmiş
ve hala devam etmektedir.
Dünyada hiç kimse Anadilinden, kendi öz dilinden kolay
kolay vazgeçemez. Bir dili iyi
konuşmak için de onu çok
okumak lazım, haberi o dilde
almak lazım. Kırcaali Haber
işte bu işi yapabiliyor, Bulgaristan Türküne Anadilinde
haberler sağlıyor.
Bu günlerde bir grup milletvekilleri Azerbaycan’a gidiyoruz. Bizler, gittiğimiz her yerde Kırcaali Haber’i bilenlere
hatırlatıyoruz, bilmeyenlere
tanıtıyoruz. Dünyada birçok
Türk kuruluşları var. Onlardan bir tanesi Dünya Türk
Asıllı Parlamenter Birliği.
Onun üyeleri Kırcaali Haberi
iyi bilirler. Demek istediğim,
dışarıdaki siyasetçilerin de
çok yakından izlediği objektif
haberler sunmakta. Kırcaali
Haber’i Dünya Türk Gençler
Birliğinden de okurlar. Bir
yıl öncesi ilk defa Sofya’da
Dünya Türk Gençlik Birliğinin toplantısı vardı. Sadece
Türkiye’de değil, Avrupa,
Amerika ve tüm dünyada,
Kırcaali Haber gazetesi okunuyor. Yani sizler haber yaparken, daima dış ülkelerde
de okunulduğunu göz önünde bulundurmalısınız. Eğer
Bulgaristan’da bir milyon Türk
varsa, onların yarısı haberle

Resmi Murat
ilgilenirse, düşünün dışarıda,
150 milyon kişi Türkçeyi Anadili olarak konuşuyor, bunlardan bence 50-60 milyonu
gazete okur, internet teknolojisini kullanır.

Bugün Kerkük’e gitsek,
orada da Kırcaali Haber bilinmektedir. Onlar tabii ki,
medya konusunda bizden
daha ileri.Bence, Kırcaali Haber, gazeteden başka, ikinci
ve üçüncü adımı da atması
gerekiyor. Zamanı gelmiştir
ki, Kırcaali Haberin radyosu
ve TV’si de olmalı. Bu gazetenin bu günlere gelmesinde
kurucusu Müzekki Ahmet’in
en büyük payı vardır. Bu vesileyle kendisini kutluyor ve
nice nice başarılara imza
atmasını diliyorum. İlk başta, site kurulduğunda, çoğu
insanlar, acaba bu kişiler
gazete çıkarmayı başarabilecekler mi diye, şüphe ediyorlardı. Bırak gazete çıkarmayı, Müzekki Ahmet başta
olmak üzere azimle çalışan
genç ekip Kırcaali Haber’in
haber alanında öncü olmasını başardı. Şu anda
Bulgaristan’da başka Türkçe
gazete ve dergiler de çıkıyor, fakat Kırcaali Haber’in
yaptığını yapamıyorlar. Böyle gazete ve dergiler, Kuzey

Habibe Halibram
Bulgaristan’da ve Sofya’da
görülüyor ama Kırcaali Haber
gibi sürekli çıkan gazete yok.
Bence artık Kırcaali Haber’in
günlük gazete olması gerekiyor. Bazıları her gün Türkçe
gazete alıp kim okuyacak diyor. Bugün Bulgaristan’da bir
milyon civarında Türk varsa,
onlar nasıl Bulgarca gazeteler okuyor ise, elbette ki,
Anadilinde Türkçe haberler
de okumak isteyecek. Tabii
ki, ilk başta bu iş biraz zor
olur, fakat Anadilimize sahip
çıkan kişiler bu günlük gazeteye de destek olurlar”.
Ardino Belediye Başkanı
ve HÖH Ardino İlçe Teşkilatı
Başkanı Resmi Murat:
“Kırcaali Haber, Kırcaali bölgesinde ve de onun dışında
var olan bir boşluğu dolduruyor. Çünkü bölgede Türkçe
yayınlanan başka bir gazete
yok. Kırcaali Haber bu boşluğu dolduruyor. İnsanların

yaşamını ve gündemini yansıtan bir gazete. İyi ki Kırcaali
Haber var!”

Plovdiv Üniversitesi’nin
Kırcaali “Lüben Karavelov”
Şubesi’nde eski Türk Dili ve

Beyhan Mehmet
Edebiyatı asistanı, Çiflik İlköğretim Okulunda İngilizce
öğretmeni Habibe Halibram:
“Bir ulusun bakış açısını şekillendiren birçok unsur mevcuttur. Bunlardan başlıcası
da elbette ki basındır. Bu sebepten dolayı da bir gazete
çıkarmak, bir internet sitesi
kurmak, her gün gündemi
takip etmek, doğru ve özenli haberler yayınlamak çok
kolay olmadığı bir gerçektir.
Özellikle her yazdığınız birçok kişiye ulaşıp onların fikir
ve bakış açılarını şekillendiriyorsa, bu görevinizin sorumlukları kat kat artar. Bu zor
sorumluluğu Kırcaali Haber
beş yıldır yerine getirmekte.
Bölgemizdeki güncel haberleri sadece yayınlamakla kalmayıp, hepimizi ilgilendiren
konuları da ele almış, fikirlerimizi şekillendirmiştir.
Kırcaali Haber görevlilerine basın hürriyetlerinin asla
kısıtlanmamasını diliyorum.
Çünkü basın hürriyeti ortadan kalkarsa; vicdan, eğitim
ve konuşma hürriyeti de kalkar.”
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet:
“Kırcaali Haber,5 yıl önce
dünyaya gözünü açan, Bulgaristan Türklerinin büyük
çoğunluğunun Kırcaali'de
yaşadığından ve gazetenin
Kırcaali'de hazırlandığından
dolayı Kırcaali Haber ismini
alan gazetemiz, Bulgaristan
Türklerinin kültürünü ve değerlerini yansıtan, haberleri
her zaman tahkik ederek,
objektif ve doğru biçimde
okuyucusuna sunan, güncel
haberleri ve köşe yazılarıyla
halkı bilgilendiren, memnuniyetten dolayı okuyucu kitlesi

sürekli artan, mükemmel bir
gazetemiz.
Gazetemizin çizgisi belli!
Her zaman doğrudan yana
olma.
Başmüftülüğümüzün sorunları esnasında birçok gazete reytinglerini düşünerek
doğruları göz ardı ederken,
Kırcaali Haber sonum ne
olur demeden, erce ve mertçe başmüftülük sorunlarımızı
ulusal ve uluslararası medyalara duyurdu.
Başmüftülüğümüz adına ve
Kırcaali Bölge Müftülüğümüz
adına Kırcaali Haber'in 5. yılını kutlar, nihayetsiz ömürler
dilerim. Editör ve muhabirlerine uzun ömürler ve başarılı çalışmalarının devamını
dilerim.
Ben gazetemizi okuyorum,
faydalanıyorum, gündemi
oradan takip ediyorum.
Mübarek gün ve gecelerle
alakalı ve İslam açısından
gündem olan önemli meselelerle ilgili yazılar gönderiyorum, neşredildiğinden dolayı
da memnuniyet duyuyorum.
Bulgaristan Türklerinin Sesi
ve habercisi Kırcaali Haber'in
doğum günü kutlu, okuyucusu mutlu, ekibi hep dinç ve
bahtiyar olsun”.
Eski Türkçe öğretmeni Nazmiye Mehmedali:

Nazmiye Mehmedali
"Kırcaali Haber" gazetesini
5. yıl dönemi nedeniyle kutluyorum.
Umarım gelecekte haftalık
değil de, günlük olarak okuyucularıyla buluşacak.
Kendi adıma çok mutluyum,
çünkü yerel halkın kendi Anadilinde bir gazeteleri var ve
onların sorunlarıyla yakından
ilgileniyor.
Gün geçtikçe yaşam tarzı
da değişiyor. Hayatımıza internet girdi.
Şahsen haberleri netten
okumayı tercih etsem de, Kırcaali Haber’siz olamıyorum.
Bütün yayın ekibine sağlık,
mutluluk ve kolaylık dilerim!
Nice uzun yıllara!!!
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Parlamento seçim yasasındaki değişiklikleri onayladı

Parlamento, sonbaharda yapılacak cumhurbaşkanlığı ve
yerel seçimler ile ilgili seçim
yasasındaki son değişiklikleri
onayladı.
Seçmenlerin oy kullanacakları
adreste en az 12 aydır ikamet
ediyor olma şartı yapılan değişiklikle 4 aya indirilirken, aynı
yasa değişikliği oy pusulalarında sadece "X" işareti kullanılmasını da öngörüyor. Değişikliklere göre nüfusu 350 kişiden
fazla olan küçük yerleşim yerlerinde vatandaşlar muhtarlarını
seçebilecek.
İktidardaki GERB partisi oturum sırasında sahip olduğu oy
çoğunluğundan yararlanarak,
muhalefetin getirdiği 16 önerinin tamamının kabulünü engelledi. Üyelerinin çoğunluğunu
Türklerin oluşturduğu muhalefet yanlısı Hak ve Özgürlükler
Hareketi (DPS-HÖH) Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Lütvi
Mestan yasa değişikliklerinin
seçmenler arasında adaletsiz-

yasal olarak geçerli olacak 'X'
işaretinin bir çok seçmeni zor
durumda bırakacağını" söyleyerek, HÖH olarak bu konuda
Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını bildirdi.
Mestan, milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, "Seçmenleri, iradesiz, korku içinde
yaşayan olarak görmekten vaz-

geçin" çağrıs ında bulunarak,
pusulalarda 'X' işareti kullanma
şartının zaten zorunlu olmayan
seçimlere katılımı azaltacağını
savundu.
"Eli titreyen seçmen 'X'i nasıl
düzgün yazabilir? Düzgün yazmazsa tabii ki oyu geçersiz olur"
diyen Mestan, "Bulgaristan'da
seçmenin korku duyduğu tek
şey, devletin baskı uygulama
mekanizmalarıdır" dedi.
HÖH milletvekili Çetin Kazak
da, kabul edilen yasa değişikliklerini eleştirerek, oy kullanma
hak ve özgürlüğünü sınırlandıran bu değişikliklerin sonucu
seçim sonuçlarına itirazların
olabileceği uyarısında bulundu.
Kazak, değişikliklere göre yurt
dışında yaşayan Bulgaristan
vatandaşlarının, Bulgaristan
diplomatik temsilciliğinin olmadığı yerlerde oy kullanabilmek
üzere 100 imza toplayıp sandık
kurulması talebinde bulunmak
zorunda kalacaklarını vurgula-

dı.
Ana muhalefet Bulgaristan
Sosyalist Partisi (BSP) milletvekili Maya Manolova da Çetin
Kazak'a destek vererek, "Yazın
tatil döneminde vatandaşlardan aktif seçmen olarak hareket etmelerini bekleyemezsiniz"
dedi.
Parlamento Hukuk Komisyonu
Başkanı GERB Milletvekili İskra
Fidosova ise BSP ve HÖH tarafından yapılan eleştirileri "asılsız
ve geçersiz" olarak tanımladı.
Fidosova, "Seçim Yasası gayet net bir kural ortaya koyuyor.
Yurtdışında yaşayan Bulgarlar
oy kullanmak istiyorsa sadece
sanal ortamda bir form doldurup onu yollamak zorunda" diye
konuştu.
Seçim yasasında yapılan değişiklikler arasında, yeni siyasi
parti kurulması için en az 7000
destek imzası toplanması da
yer alıyor.

той.
Друга тема, която бе обсъдена на кметската среща в
Боровица беше свързана

ползване на имота за жилищни нужди и попълване
на декларация по образец
с писмено съгласие на соб-

Байрам сподели, че около
30 земеделски стопани от
района не са получили досега субсидията от първия
транш за единица площ.
Кметът Ресми Мурад заяви, че същите следва да се
обърнат към ДФ „Земеделие” за причините, поради
които не са им изплатени
субсидиите. Той изяви го-

с промените в Закона за
гражданската регистрация
обнородван в „Държавен
вестник” на 20-ти май тази
година. Основно се наблегна на изискването, че с
влизането на новия Закон
лицата променили настоящия си адрес в периода
от 1 септември 2010 г. до
31 януари 2011 г. трябва
да предоставят документ
за собственост, договор за

ственика на имота.
На кметовете и кметските
наместници бяха раздадени
списъци на лицата заявили
настоящ адрес в периода
от 1 септември 2010 г. до
31 януари 2011 г. по населени места, които следва да
представят необходимите
документи в срок до един
месец.
По време на срещата кметът на село Сухово Фикрет

товност да сигнализира
народните представители
от Кърджалийския многомандатен район и председателя на парламентарната
комисия по земеделие.
Ресми Мура д от беля за, че кметските срещи се
провеждат в приятелска
атмосфера, която действа
позитивно за мотивацията
на работата им. Искам тези
работни срещи да се пре-

върнат в традиция за сплотяване на колектива, заяви
той.
Градоначалникът помоли
кметовете да уточнят датите за предстоящите селищни събори на населените
места, за да не се дублират.
Искаме да уважим всички
хора и техния празник. Гост
на проявата бе директорът
на Държавно горско стопанство в Ардино Веселин
Ангелов, който разясни на
кметовете новите Закони и
наредби за горите. Той припомни, че териториалните
поделения вече са парцелирани в шест държавни
предприятия за управление на горските територии.
Община Ардино се намира
в Южноцентрално предприятие с център Смолян.
Срещата в Боровица се
проведе в новото заведение на местния бизнесмен
Керим А лиосман, който
беше превърнал бившия
т ърговск и комплекс на
НАРКООП в истински рай.
Боровица има още една емблематична сграда. Това е
придобивка както за населеното масто, така и за община Ардино. Да поздравим собственика и всички,
които имат принос за реализирането на тази сериозна инвестиция в Боровица,
заяви Ресми Мурад.
По традиция всеки месец
по-време на събиранията
си кметовете и служителите от общинската администрация събират и доброволни вноски. Събраните
средства се използват за
почерпка при организирането на мероприятия.

lik oluşturduğunu belirterek, iktidardaki GERB partisinin "halkın oy hakkını sınırlandırmaya
çalıştığını" söyledi.
"X" İŞARETİ İÇİN ANAYASA
MAHKEMESİNE BAŞVURULACAK
Mestan, "seçim pusulalarında

Ресми Мурад проведе среща
с кметовете в Боровица
Гюнер ШЮКРИ

Реализирането на амбициозната инвестиционна програма на община Ардино за
2011 година бе основната
тема, разисквана по време на редовната месечна
работна среща на градоначалника Ресми Мурад с
кметовете и кметските наместници на територията
на общината. По време на
срещата, която се проведе
в Боровица Ресми Мурад
съобщи, че вече е проведена открита процедура за
възлагане на обществена
поръчка за строителство
и ремонт на пътищата по
всички населени места в
територията на общината.
Всеки един от вас трябва
да бъде особено внимателен, прецизен и взискателен към изпълнителите на
различните обекти, защото
според мен има сериозно
отбиване на цените. Опасявам се, че това ще респектира и на качеството,
каза Ресми Мурад. Градоначалникът подчерта, че
за да предотвратят този
момент, най-голямата задача се пада на кметовете.
Когато се изпълнява обект
във вашето населено място
вие трябва да следите целия процес от самата подготовка до оформянето на
документацията, каза още
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HÖH, Hükümetin genel politikası için güvensizlik oyu istiyor

Ortaklaşa gerçekleştiren Hak ve Özgürlükler
Hareketi Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve
Meclis Grubu görüşmesi
sonunda yapılan basın
toplantısında, gazeteciler önünde Parti Genel
Başkan Yardımcısı Lütvi
Mestan, artık hükümetin
yürüttüğü genel politika
hakkında güvensizlik oyu
isteme zamanının oluştuğunu duyurdu. Bu çalışmalar kapsamında HÖH,
sosyalistlerle gerçekleştirilecek güvensizlik oyu
görüşmelerinde, konunun
hükümetin genel politikası olmasını isteyecek ve
Ataka dışında diğer siyasi
güçlerle de gerekli danışmalar yapacak.
Devamında Mestan,
hükümetin yür üt tüğü
sosyal ve ekonomik politikada başarısız olduğunu, sosyalistlerin bu
konuda güvensizlik oyu
istemelerinin mantıklı olduğunu, ancak iktidarın
diğer alanlardaki başarısızlığı yürütülen hatalı
modelden kaynaklandığını belirtti. Meclisteki çoğunluğu Ataka desteğiyle
sağlanan bir hükümetten
başka ne beklenebilir
diye de ekledi. HÖH Genel başkan yardımcısına
göre, şuan ülkenin gelişimi konusunda ulusal bir

belirtti. Ona göre bu tasarı siyasi çoğulculuğu
kısıtlıyor ve gelecekte
iktidar olacak partilerin
vergiler üzerinden belirli
politikalar uygulamasını
engelleyecek. Hak ve

Lütvi Mestan: “Üçü bir
arada seçime hazırız”

uzak görüşlülük egemen
değil, asıl sorun hükümetin hala böyle bir uzak
görüşlülüğe ihtiyaç olduğunu anlayamadığından
kaynaklanıyor olmasıdır.
Lütvvi Mestan, oylamanın diğer bir hedefinin de,
başka iktidar modellerinin
mevcut olup alternatif politikalar sunmak olduğunu
belirtti.
HÖH, Başbakan Yardımcısı Simeon Dyankov’un
vergilerle ilgili hazırladığı
anayasal değişikliklere
çekinceli yaklaşıyor. Genel Başkan Yardımcısı
Hristo Biserov mali istikrar anlaşması üzerine istişareler yapıldığını, ancak

bir hafta önce, GERB’in
sunmuş oldukları önerileri dikkate almadan kendi
başına anlaşmayı meclise sunmaya hazırlandığı
sürpriziyle karşılaştıklarını belirtti. Bu davranışın,
anayasal çoğunluk arama
yolu olmadığını ilave etti.
HÖH’ne göre izlenen yol
yanlış, ancak tasarının
hala geçme ihtimali olduğu açıklandı. Biserov,
tasarıdaki bazı metinler
konusunda itirazları olduğunu ve dikkate alınması
konusunda parti olarak
ısrarlı olacaklarını vurguladı.
Partinin ekonomi uzmanı ve Genel Başkan
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Özgürlükler Hareketinin
diğer bir itirazı, önerilen
temel kanundaki değişikliklerde belediye bütçelerinin dışarıda bırakılmasından kaynaklandığı
anlaşıldı.

Yardımcısı Doç. Dr. Aliosman İmamov önerilen tasarı üzerindeki HÖH’nin
endişelerinin, kriz sırasında ekonomik düzenleyici
olarak vergi sisteminin
rolünü ortadan kaldırıyor
olmasından kaynaklandığını açıkladı. Ayrıca İmamov, mali ve para kurullarının karma bir biçimde
kullanılmasının kriz sonrası ekonomik büyümeyi
olumsuz etkileyeceğini

Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Lütvi Mestan, partinin “üçü bir arada” seçime hazır olduğunu açıkladı. Bunu bir seçenek olarak değil,
ülke için öncelikli ihtiyaç olduğunu belirtti. Devamında,
Hareketin hükümetin genel politikası konusunu oylamaya hazır olduğunu beyan etti.
Deneyimli siyasetçi kesin bir dille sosyalistlerle aralarında güvensizlik oyu konusunda bir görüş ayrılığı
olmadığını, hatta iki meclis grubunun da uzun zamandan beri iktidarın yürütmüş olduğu genel politikası için
güvensizlik oyunu hak ettiği görüşünün paylaşıldığını
dile getirdi. Bunun yanında seçeneklerden birinin yürütülen politikalardan biri üzerinde Haziran ayında ve
gerektiğinde hemen Temmuz ayında da hükümetin
genel politikası konusunda güvensizlik oylaması yapılabileceğini açıkladı.
GERB’in kendilerini tanımlamalarını sonbaharda yapılacak yerel ve cumhurbaşkanı seçimleriyle birlikte
genel seçimlerin yapılmasına ihtiyaç duyup duymadıklarını açıkça beyan edilmesi, Mestan tarafından istendi. “Eğer bu durum geçerliyse, o zaman güvensizlik
oyu bu sürece doğru gitmenin iyi bir seçeneği ve tam
zamanda yapılan bir girişimdir” denildi. Lütvi Mestan,
ayrıca artık hiç kimsenin “üçü bir arada” seçim olasılığını öcü gibi muhalefeti karşı kullanamayacağını
kaydetti.
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