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Eritme politikasına karşı direnişin gittik-
çe yaygınlaşması, dolaylı olarak Sovyetler 
Birliği’nde başlatılan açıklık politikasına da 
bağlıdır. M. Gorbaçov, Bulgaristan’ı eleştir-
mese de, destek vermemektedir. 
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Bulgaristan Türkleri Şehitlerini Andı
Dondurucu kış soğuğu-

na rağmen 26 Aralık 2011 
tarihinde yüzlerce Bulga-
ristan Türk’ü, , 27 yıl önce 
soykırım sürecini protesto 
etme esnasında hayatını 
kaybeden 17 aylık Türkan 
bebeğin ve tüm şehitlerin 
anısına Kirkovo’nun Mo-
gilyane (Kayaloba) kö-
yünde düzenlenen anma 
töreninde bir araya geldi. 
Kırcaali bölgesi ve yur-

dun çeşitli bölgelerinden 
gelen Türklerin yanı sıra, 
Türkiye ve yurtdışından 
da katılan birçok kişi dü-
zenlenen anma törenin-
deydi. 

26-27 Aralık 1984 tari-
hinde Kirkovo belediyesi 
Kayaloba, Yurtçular ve ci-
var köylerinden yaklaşık 
10 000 Türk kadın, erkek 
ve çocuk, soykırımını pro-
testo etmek için Mogilya-
ne köyü kenarına toplanı-
yorlar. Milis, toplananları 
dağıtmak için müdahale 

edince halkın tepkisiyle 
karşılaşıyor. Bu sırada 
milis tarafından açılan 
ateş sonucu üç kişi ha-
yatını kaybediyor. Onlar, 
Kitna köyünden Musa Ya-
kup, Kayaloba köyünden 
Ayşe Hasan ve annesinin 
sırtında alnından vurulan 
17 aylık Türkan. Köylüle-
rin evlerine dönme esna-
sında yollarda bir katliam 
daha yaşanmış ve sayı-
sı bilinmeyen birçok kişi 
olaylarda yaralanmıştır. 
Zorluk çıkaran ve karşı 
gelenler ise, Belene te-
merküz kampına gönde-
rilmiştir.

Anma töreni, Aysel adın-
da bir kızın gitar eşliğinde 
seslendirdiği ve Türkan 
için bestelediği bir şar-
kıyla başladı. Programda, 
Türk Tiyatrosu adıyla bili-

nen Kırcaali tiyatrosunun 
“Kadriye Latifova” Sah-

nesi oyuncuları, Türkan 
ve tüm şehitler anısına 

hazırlanan özel bir temsil 
sundular. Müzik eşliğinde 
okunan Türkçe ve Bulgar-
ca şiirler, yaşanan feci 
olayları ve dehşeti adeta 
canlandırdı ve herkesi 
duygulandırdı. Türkan 
bebek adına bestelenen 
şarkıyı dinleyen katılım-
cılar gözyaşlarına hâkim 
olamadılar. 

Resmi konuklar arasın-
da Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Genel 
Başkan Yardımcıları Lüt-
fi Mestan ile Ruşen Riza, 
HÖH Gençlik Kolları Baş-
kanı Ceyhan İbramov, 
HÖH Kırcaali İl Başkanı 
Bahri Ömer, Bulgaristan 
Müslümanları Yüksek 

Türkçe, Bulgaristan Türklerinin Kanayan Yarası!

B a l k a n  T ü r k l e -
r i  Federasyonu’nun 
Edirne’de düzenlediği 
“Bulgaristan Türk Kültür 
ve Eğitim Gönüllüleri” 
konulu çalıştay 24 Ara-
lık 2001 tarihinde Trakya 
Üniversitesi Kampüsü’nde 
yer alan Balkan Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşti. 
Çalıştay’da Bulgaristan’da 
Türkçe’nin öğretilmesi sı-
rasında yaşanan sorunlar 
ile sivil toplum örgütleri-
nin ve öğretmen der-
neklerinin çoğalması ve 

bunların bir çatı altında 
toplanmaları konularında 
nelerin yapılması gerekti-
ği vurgulandı.

Çalıştaya Bulgaristan 

Kırcaali’de yer alan Ömer 
Lütfi Kültür Derneği Mü-
dürü Müzekki Ahmet, 
Mestanlı Zeybekler Gru-

Resmiye MÜMÜN

İbrahim BALTALI
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Zeynep ZAFER

Bulgaristan Türklerinin 1984-1989 Eritme Politikasına Karşı Direnişi

Eritme politikasına 
karşı direnişin gittik-
çe yaygınlaşması, do-
laylı olarak Sovyetler 
Birliği’nde başlatılan 
açıklık politikasına da 
bağlıdır. M. Gorbaçov, 
Bulgaristan’ı eleştirme-
se de, destek verme-
mektedir. Görüşme tu-
tanaklarından anlaşıldı-
ğına göre, Bulgaristan’a 
yaptığı ziyaret sırasında 
24 Ekim 1985’te Todor 
Jivkov’la görüşen M. 
Gorbaçov, Türklere 
karşı uygulanan asimi-
lasyon konusunda bil-
gilendirilmiştir. Ancak 
Gorbaçov, Jivkov’un 
anlattıklarını yorumsuz 
bırakarak başka konu-
larda fikirlerini beyan 
etmeyi tercih etmiştir.
Legal Mücadeley-

le Er itme Poli t ika-
sına Karşı Çıkmak 
16 Ocak 1988 tarihi, 
Bulgaristan’da yaşa-
yan tüm vatandaşlar 
açısından büyük önem 
taşımaktadır. Çünkü 
totaliter sisteme karşı 
olan bir Bulgar grubu, 
Bağımsız İnsan Hakla-
rı Koruma Derneği  adlı 
ilk legal oluşumunu kur-
muş ve Bulgaristan’da 
yaşayan tüm vatandaş-
ların haklarını koruya-
caklarını, Hür Avrupa, 
BBC, Deutsche Welle 
ve Amerika’nın Sesi 
gibi yayın kuruluşların-
da duyurmuştur. 
Kuruluş tarihine ait 

dernek programının bir 
maddesi, farklı din öz-
gürlüklerinin korunma-
sıyla, bir diğeri de ülke-
de yaşayan etnik azın-
lıkların yaralarının sarıl-
masıyla ilgilidir. Dernek 
üyeleri, aralarında Türk 
ve diğer Müslümanların 
da bulunduğu tüm et-
nik azınlıklarla ilgili bu 
iki madde dışında tüm 
Bulgaristan vatandaşla-
rını ilgilendiren pek çok 
alanda çalışmalar yürü-
tüleceğine dair güvence 
vermektedirler. Bağım-
sız İnsan Hakları Koru-
ma Derneği kurucu ve 
üyelerine karşı sürgün 
ve sınır dışı etme gibi 
bazı cezalar uygulansa 

da, daha önceki baskı 
ve katı yaptırımlar söz 
konusu değildir. Sos-
yalist Bulgaristan’da ilk 
defa rejime karşı bir le-
gal mücadele yapılmak-
ta ve halka duyurulmak-
tadır. Aynı yılın yaz ay-

larında Mihaylovgrad’ın 
(adı Montana olarak 
değiştirilmiştir) iki kö-
yünde sürgünde bulu-
nan bir grup Türk genci 
de, legal mücadelenin 
zamanının geldiğine 
karar vererek, Bağım-
sız İnsan Hakları Koru-
ma Derneği’nin Mihay-
lovgrad temsilcileriyle 
bağlantı kurmaktadır-
lar. Türk grubun amacı, 
Bağımsız İnsan Hak-
ları Koruma Derneği 
aracılığıyla Bulgaristan 
Türklerinin yaşadığı 
baskıları ve sıkıntılarını 
Batı medyasına duyur-
maktır.
1988’de ve 1989 yılı 

Ocak ayı başında ya-
bancı gazetecilerle rö-
portaj yapan Bağımsız 
İnsan Hakları Koruma 
Derneği’nin Türk üye-
leri, halkın durumu ile 
asimilasyon çerçevesin-
de uygulanan baskılar 
hakkında önemli bilgi-
ler vererek, Liberation, 
Le Monde  vb. gazete-
lerde bu konuda bazı 
haberlerin çıkmasını 
sağlamıştır. Demokratik 
İnsan Hakları Koruma 
Ligi kurucularından biri, 
Bağımsız İnsan Hakla-
rı Koruma Derneği’nin 
Bulgaristan’da “demok-
rasi tohumları ektiğini”, 
“demokratik mücade-
lenin en önemli güç” 

olduğunu ve bu “müca-
delenin stratejisini çiz-
diğini” belirtmektedir. 
Petır Yapov’a göre ise 
“Bu dernek çerçevesin-
de Türklerin ve Pomak-
ların demokratik müca-
delesinin ilk birlikleri 

kurulmaktadır”.
Sürgünde bulunan üç 

Türk, 13 Kasım 1988’te 
Demokratik İnsan Hak-
ları Koruma Ligi’ni kur-
ma kararı almış ve 10 
Aralıkta radyolarda 
duyurarak resmi olarak 
ligin kuruluşunu ilan 
etmiştir. Bunun yanı 
sıra Bulgar aydınlar 
tarafından oluşturulan 
bazı legal dernek ve 
sivil toplum örgütleri, 
Bulgaristan’daki Türkle-
rin ve diğer Müslüman-
ların hakları konusunda 
kamuoyu oluşturmaya 
başlamıştır.
30 Ocak 1989 yılında 

Cebel’de Viyana-89’a 
Destek Derneği kurul-
muş, Nisan ayında ise 
Kazanlık’a bağlı Dolno 
İzvorovo’da Müslüman 
İnisiyatif Komitesi, Ba-
ğımsız İnsan Hakları 
Koruma Derneği’nin 
bünyesinde faaliyet 
göstermeye başla-
mıştır. Fransız Cum-
hurbaşkanı François 
Mit ter rand’ın Ocak 
1989’da Bulgaristan’a 
yapacağı resmi ziyaret, 
çok büyük önem taşı-
maktadır. Çünkü res-
mi görüşmeler dışında 
totaliter rejime muhalif 
olan sivil toplum ör-
gütleri temsilcileriyle 
de görüşme talebinde 
bulunmuş ve Bulgar 

yetkilileri bunu kabul et-
mek zorunda kalmıştır. 
François Mitterrand’la 
görüşecekler arasında 
Bağımsız İnsan Hakları 
Koruma Derneği temsil-
cileri de vardır. Ancak 
en önemlisi, Derneğin 

Türk Kanadı’nın bir tem-
silcisinin (Varna sorum-
lusunun)  de François 
Mitterrand’la görüşme 
listesine alınmış olma-
sıdır. Bulgaristan Türk-
lerinin ve diğer Müslü-
manların sorunları ve 
istekleri ilk defa bir Batı 
ülkesinin siyasi liderine 
iletilecektir. 
Bağımsız İnsan Hak-

ları Koruma Derneği 
Türk Kanadı temsilci-
lerinin yürüttüğü müca-
dele, Kaolinovo’ya bağlı 
Kliment [Emberler] ve 
Pristoye köylerini, der-
neğin merkezi haline 
getirmiştir. 27-29 Ocak 
1989 tarihli istihbarat 
raporunda, Şumnu 
bölgesindeki Türklerin 

ruh halinde bir farklılık 
gözlemlendiği anlatıl-
maktadır. Buna göre 
Kliment’in bağlı oldu-
ğu özellikle Kaolinovo 
ilçesinde, derneğin 
Varna sorumlusunun 
François Mitterrand’la 
yapması planlanan gö-
rüşmesinin önlenme-
si, aynı bölgenin diğer 
Türk yöneticisiyle birlik-
te tutuklanmaları, açlık 
grevleri ve yürüttükleri 
mücadele konusunda 
yorumlar yapılmak-
ta, sürekli olarak Batı 
radyo istasyonlarının 
yayınları dinlenmekte-
dir. Tüm bu gelişmeler, 
halkın moralini ciddi bi-
çimde düzeltmektedir. 
Bulgaristan’da 1988 yı-
lının ortasından sonra 
Türklerin zorunlu eritme 
politikasına karşı legal 
mücadelesi sonucun-
da hafif de olsa esme-
ye başlayan özgürlük 
rüzgârı, cezaevlerinde 
bile hissedilmektedir: 
16-22 Ocak 1989 tari-
hine ait İçişleri Bakan-
lığının raporunda şu 
bilgi mevcuttur: “Sofya 
Cezaevinde bulunan, 
adları değiştirilmiş 13 
mahkûmun, Batı yayın 
organlarında yayımlat-
mak amacıyla Fransız 
Elçiliğine iletmek üzere 
hazırladığı bir bildiri ele 
geçirilmiştir. Bildiride 
Bulgaristan’daki Türk 
azınlığına karşı soykı-
rım işlendiği” konusun-
da yetkililere karşı ciddi 
suçlamalar yöneltilmek-
tedir.”.
Özellikle Şumnu’daki 

Türklerin moralinin bu 
derece yükselmesi, 
Bulgar yetkilileri ciddi 
biçimde rahatsız et-

miştir. Bulgaristan Hü-
kümeti, Türklerin legal 
mücadelesini önlemek 
için, derneğin ilk 5 Türk 
üyesini (iki aile fertleriy-
le birlikte toplam 8 kişi) 
3 Şubat 1989’da zorla 
Avusturya’ya sınır dışı 
etmiştir.
Aynı ay içinde dernek 

üyesi olan iki kişi daha 
ailece (8 kişi) sınır dışı 
edilmiştir.
Ancak rejim amacına 

ulaşamamıştır. Çünkü 
Bulgaristan’ın legal ve 
organize edilmiş bir mü-
cadeleyle artık baş ede-
mediği anlaşılmıştır. Bu 
sınır dışı uygulaması, 
derneğin faaliyetlerine 
son verememiş, aksine 
bölgedeki Türkleri mü-
cadeleye sevk etmiştir. 
Kliment ve daha sonra 
Dulovo’dan [Akkadınlar] 
seçilen yedek yönetici 
kadrosu, aynı şekilde 
Türklerin haklarını ko-
rumak konusunda bü-
yük bir özveriyle çalış-
maya devam etmiştir. 
Raporlarda, yukarıda 
söz edilen tüm dernek 
ve grupların faaliyetleri, 
asimilasyon siyasetini 
tehdit eden birer tehlike 
olarak yer almaktadır. 6 
Mart 1989 tarihli bir ra-
pora göre, Türkler ve 
diğer Müslümanlar, şu 
bilince ulaşmışlardır: 
hakları ile ilgili sorunlar; 
farklı gruplar, oluşumlar 
ve dernekler çerçeve-
sindeki legal mücade-
leyle çözülecektir. Bu 
anlayışın oluşması ve 
olgunlaşması, Bulga-
ristan Türklerinin di-
renişindeki en önemli 
aşamadır.

Geçen sayıdan devamı

Devamı gelecek sayıda
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bu Başkanı Metin Hasan, 
Şumnu’dan Nazım Hikmet 
Kültür Evi Müdürü Nurten 
Remzi, Eğridere (Ardino) 
Kültür Evi Müdürü Yük-
sel İsmail’in yanısıra bazı 
öğretmenler katıldı. Yu-
nanistan Batı Trakya’dan 
ise Batı Trakya Türk Öğ-
retmenler Birliği Başkanı 
Sami Toraman, Güney 
Meriç Azınlık Eğitim ve 
Kültür Derneği Başka-
nı Bekir Mustafaoğlu ve 
Rodop Rüzgarı Dergisi 
Sahibi İbrahim Baltalı 
toplantıda yer aldı. Top-
lantıda ayrıca T.C. Filibe 
Başkonsolosu Ramis 
Şen, T.C. Burgaz Konso-
losu Cem Ulusoy ve Dış 
Türkler Dairesi temsilcileri 
katıldı.

Federasyon yetkililerin-
den Zülfettin Hacıoğlu’nun 
yönet t iğ i  ça l ış tayda 

Türkçe, Bulgaristan Türklerinin Kanayan Yarası!
1. sayfadan devamı

Bulgaristan’da Türkçe’nin 
yaşadığı sorunlar, eğitim-
cilerin, velilerin ve genel-
de de sivil toplum örgüt-
lerinin nasıl örgütlenebile-
ceği ve nelerin yapılması 
gerektiği tartışıldı.

Kırcaali Ömer Lütfi Kül-

tür Derneği Müdürü ve 
aynı zamanda Türk Kültür 
ve Sanat Derneği Başka-
nı olan Müzekki Ahmet, 
Bulgaristan’da yer alan 
sivil toplum kuruluşlarının 
bir üst birliğinin olması ge-
rektiğini ve öğretmenlerin 

de bir birlik çatısı altında 
örgütlenmeleri gerektiğini 
vurguladı.

Şumnu Nazım Hikmet 
Kültür Evi Müdürü Nur-
ten Remzi ise çocukların 
Türkçe kitaplara ihtiyacı 
olduğunu ve Şumnu’ya 
kültür evi yapılması ge-
rektiğini belirtti.

Federasyon Başkan Yar-
dımcısı Zihni Çalışkan da 
yaptığı konuşmada Öğ-
retmenlerin bölgesel top-
lantılar yaparak bir araya 
gelmeleri gerektiğini dile 
getirdi.

Batı Trakya Türk Öğ-
retmenler Birliği Baş-
kanı Sami Toraman, 
Balkanlar’da azınlıkların 
kendi kültürlerini serbest-
çe yaşatabilmeleri gerek-
tiğini söyledi.

Güney Meriç Azınlık 
Eğitim ve Kültür Derneği 
Başkanı Bekir Mustafa-
oğlu da Balkanlar’daki 
dernekler arasında irtibat 
sağlanması ve birlikte 
etkinlikler düzenlenmesi 
gerektiğini belirtti.

Rodop Rüzgarı Dergisi 
Sahibi İbrahim Baltalı da 
Yunanistan’da “Türk” ke-
limesiyle örgütlenmenin 
hala mümkün olmadığını 
ve Yunanistan’ın İskeçe 
Türk Birliği örneğinde 
olduğu gibi AİHM karar-
larına duyarsız kaldığını 
vurguladı.

Yapılan tartışmalardan 
sonra ileriye dönük ola-
rak nelerin yapılması ko-
nusunda aşağıdaki sonuç 
bildirgesi yayınlandı:

KÜLTÜR VE EĞİTİM 
GÖNÜLLÜLERİ EDİR-
NE ÇALIŞTAYI SONUÇ 

BİLDİRGESİ

Tüm dünyada eğitim ör-
gütlerinin amaçları;

-Kuruluşlar arasında 
karşılıklı işbirliğini bilgi ve 
deneyim paylaşımını ve 

dayanışmayı sağlamak 
insan haklarının, demok-
rasinin ve eşitliğin gelişti-
rilmesi için ortak hareket 
etmek.

-Çalışma ve istihdam 
şartları ile mesleki ve 
sosyal statülerin iyileş-
tirilmesi için çalışmalar 
yapmaktır.

- B u  b a ğ l a m d a 
Bulgaristan’da Türkçe’yi 
sevdirmek ve öğrenme 
isteğini arttırmak için;

Türkçe ders kitaplarının 
basımını ve sayısını art-
tırmak.

-Türkçe öğretimini ko-
laylaştırmak için destek 
kitaplarının sayısını art-
tırmak.

-Türkçe eğitim yapan 
okullarda Türkçeye gö-
nül verenlerin kuracak-
ları derneklerin sayıları-
nın arttırılması, bunların 
birliklerinin kurulmasının 
sağlanması.

-Kısa bir süre içeri-
sinde, Bulgaristan Türk 
toplumunun önde gelen 
aydınları, eğitmenleri ve 
öğretmenlerinin bölgesel 
paylaştırma sonrasın-
da bir araya getirilmesi, 
Türkçeyi çocuklara sev-
dirme konusunda görüş 
alışverişinde bulunulması 
öngörülmektedir. Bununla 
ilgili olarak takvimsel ön-
görüler zaman zarfında 
şekillenecektir.

- Bulgaristan Türklerinin 
en acil çözüm bekleyen 
sorunu olan Türkçe eği-
tim konusunda geçmişteki 
örnek organizasyonlardan 
hareketle güçlü bir teşki-
latlanmanın tesis edilmesi 
elzemdir.

- Bulgaristan Türk toplu-
mu öğretmenlerinin kendi 
aralarında örgütlenme-
lerini temin etmek için; 
Türkiye’de Balkanlarla ilgi-
li olarak faaliyet gösteren 
Balkan Rumeli Göçmen-
leri Konfederasyonu’nun 
üye derneklerinden; im-
kan ve kabiliyetlerinden 
makro ölçüde katkıda 
bulunulması Türkçe eğiti-
minin yaygınlaştırılmasına 
katkı sağlayacaktır.

MÜH. HASAN AZİZ: 
“ T Ü R KÇ E  D İ L İ M İ -
Zİ OKULLARIMIZDA 
ZORUNLU SEÇMELİ 
OLARAK OKUYAMIYO-

RUZ!”

Çalıştayın sona erme-
sinden sonra, Trakya Bal-
kan Türkleri Derneği’nin 
15. yılı düzenlenen daya-
nışma gecesi ile kutlandı. 
Gecede Dernek Başkanı 

Esma Gündoğdu, Yöne-
tim Kurulu üyeleri Basri 
Öztürk, Hikmet Çavu-
şoğlu, Edirne Belediye-
si meclis üyesi Namık 
Kemal Döleneken ile 
diğer yöneticileri katılır-
ken, protokolde ise CHP 
Edirne milletvekili Recep 
Gürkan, Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Aziz, Prof. 
Dr. Ahmet Günşen, TRT 
program yapımcısı Metin 
Edirneli ile diğer davetliler 
yer aldı.

Dernek Başkanı Esma 
Gündoğdu yaptığı konuş-
mada tüm katılımcılara te-
şekkür etti ve “Bu akşam 
gururumuz şampiyon 
Naim Süleymanoğlu ge-
cemize katılamadı, ancak 
aramızda üç defa şampi-
yonluk yaşamış Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan 
Aziz bulunmaktadır” dedi 
ve Hasan Aziz’i kürsüye 
davet etti.

Hasan Aziz kendisi-
ne destek veren herke-
se teşekkür etti. Hasan 
Aziz, “Bulgaristan AB 
üyesi olmasına rağmen 
bizler bu günlerde hep 
“hala” “hala” diyoruz! 
Neden Bulgaristan’da, 
Balkanlar’da ve AB üye-
si bir ülkede biz neden 
“hala” diyoruz? AB üyesi 
bir ülkede yaşamamıza 
rağmen bazı sorunları-
mızın çözülmediğini gö-
rüyoruz. Bizlere destek 
olduğunuz için teşekkür 
ediyoruz. Birkaç konu 
üzerinde “hala” diyoruz.

Hala, bir AB ülkesinde, 
bizim Bulgaristan’ımızda 
hala din konularında bazı 
zorluklar çekiyoruz.

Hala diyoruz, çünkü 
Türkçe dilimizi okulları-
mızda zorunlu seçmeli 
olarak okuyamıyoruz. 
Sadece seçmeli olarak 
okuyoruz. Son 20 yıl içe-
risinde Bulgaristan hükü-
metlerinden bütçe ayrılıp 
Türkçe kitapları getirile-
medi.

Hala, Bulgaristan’ımızda 
kültür konusunda zorluklar 
yaşıyoruz. 40 yıllık Türk 
tiyatroları yeniden haya-
ta geçirilmişti ki bunlar-
dan bir tanesi Kırcaali’de 
diğeri de Razgrat’ta idi. 
Maalesef yeni hükümetin 
siyasetçileri yedi yıl son-
ra Türk tiyatrolarını ka-
pattılar.” Görüşlerine yer 
verdi.

Dayanışma gecesi Mus-
tafa Çavuşev ve Ajda 
Çavuşeva’nın söylediği 
şarkılarla geç vakitlere 
kadar devam etti.

Edebiyat dünyasında 
gücünü yücelerde tutan 
içli duygu fısıltılarını içe-
ren şiirdir bence. Büyük 
boşluğu içinde en kısa 
söylenen bir kelime bir-
leşimidir.
Şiir gücünün sınırı yok-

tur. Gönül dünyasını fe-
rahlandıran bir türdür.
Daha lise yıllarında 

kendini şiir sevdasına 
kaptıran Bayram Ahmet 
Kuşku, Doğu Rodopların 
Haskovo İline bağlı Bo-
yan Botevo /Durakköy/ 
köyünde 1947 yılında 
dünyaya gelmiştir. İlk şi-
irleri 1965 yılında basıl-
mıştır.
O gün bu gün vakit dar-

lığından kaçarak zaman 
zaman şiir yazmaktadır.
Bulgaristan’da demok-

rasi güneşinin doğma-
sıyla basın özgürlüğüne 
kavuşan her yazar ve 
şair gibi okuyucularına 
sesini duyurmuştur.
2005 yılında “Yeşil Işık” 

adlı kitabı neşretmiş-
tir. Ertesi yıl, Sakarya-
Sapanca VI. Uluslarara-
sı şiir şölenine katılmıştır. 
Bu, kendisine bir ilham 
kaynağı olmuştur. Has 
şiirinin satır arasında 
bazı paradoksallıklar gö-
rünmesine rağmen kendi 
dil ve üslubunu bulmuş 
sayılmaktadır.
Otuz yılın üstünde gece 

gündüz değişmeyen bir 
nöbet, köy hekimliği gö-
revinde Mineralni bani 
belediyesinin köylerinde 

sağlık hizmeti vermek-
tedir.
Şiirlerinde yalnızlığını 

vurgulayan ve yeni nes-
lin Türk kültürünün sesi-
ne sağır kalmaları onu 
çok üzer. Güzel Türkçe-
nin bayrağı onu gururla 
ayakta tutmaktadır.
Bir başka deyimle ana 

diline çok bağlıdır.
Yaşamı boralı ve gü-

neşli günlerinde yöre in-
sanlarının sevinç ve ke-
derini yeni düzen kurma 
çabalarını duyabilmiş, 

onları yapıtlarında dile 
getirmiştir. Lirik şiirlerin 
ağırlığı yer alan geniş 
anlamda okuyuculara 
sunulan “Gönül Esintileri” 
şairin ikinci şiir güldeste-
si, kendini tanıtıp gerçek 
sanat yönünde okuyu-
cuları bir edebi sevgi 
ateşiyle ısınmalarını arz 
etmiştir. Gönüller ara-
sındaki mesafeyi kısaltıp 
insan sevgisini şiirlerinde 
okuyucuları ile pekiştire-
bildiyse ne mutlu ona.

          Durhan ALİ

Gönül Esintileri
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Bulgaristan Türkleri Şehitlerini Andı
İslam Şura Başkanı Şa-
banali Ahmet, T.C. Filibe 
Başkonsolos Vekili Murat 
Türkaslan, Liberal Enter-
nasyonal Başkan Yardım-
cısı ve milletvekili Cevdet 
Çakırov, HÖH milletve-
killeri Yunal Tasim, Gü-
ner Serbest, Yücel Atilla, 
Bursa BALGÖÇ Başkanı 
Doç. Dr. Yüksel Özkan, 
İzmir BALGÖÇ Başkan 
Yardımcısı Ali Bilgin, Kır-
caali İli Siyasi Tutuklular 
Derneği Başkanı Halil 
Küçük, Momçilgrad Siya-
si Tutuklular Vakfı Başka-
nı Halil Rasim, Türkan’ın 
ninesi Ayşe Mollahasan 
ve şehit Ayşe Hasan’ın 
oğlu Fikri Aliosman ha-
zır bulundular. Ayrıca 
Kirkovo’nun kardeş bele-
diyesi olan Bursa Kestel 
Belediyesi’nden bir heyet, 
Kırcaali ilinden ve yurti-

çinden Belediye Başkan-
ları, Meclis Başkanları, 
siyasi mağdurlar, şehit-
lerin yakınları, Türkiye’ye 
göç eden birçok vatandaş 
anma töreninde hazır bu-

lundular. 
Ev sahibi konumun-

daki Kirkovo Belediye 
Başkanı Sali Ramadan, 
törende yaptığı konuş-
masında, “26 Aralık 1984 

tarihi yerel halkın etnik ve 
dini kimliğinin korunması 
adına verilen mücadeleyi 
yansıtıyor. O yüzden biz 
bugün sadece soykırım 
süreci kurbanlarını anmı-
yoruz, onlara karşı son-
suz şükranımızı da ifade 
ediyoruz. Bizler her yıl bu 
tarihte buraya toplanaca-
ğız, çünkü tarihte yapılan 
hatalardan ders alınması 
için bazı olaylar hiçbir za-
man unutulmamalı” diye 
belirtti. 

Doç. Dr. Yüksel Özkan, 
“Aralık 1984 yılında Ro-
doplarda başlayan direniş 
hareketi tüm Bulgaristan’a 
yayılmıştır. Buna Bulgar 
halkı da cevap verdi. O 
zaman öyle bir demokra-
tik dalga oluştu ki, Berlin 
duvarı bile dayanamadı 
ve devrildi. Totaliter rejim-
ler Bulgaristan’da olduğu 
gibi, diğer ülkelerde de 
tek tek yıkıldı. Bu acı ve 
kara leke, Jivkov yöneti-
minin, sadece Bulgaris-
tan üzerinde değil, dünya 
üzerinde bıraktığı kara 
bir lekedir” diye konuştu. 
Sayın Özkan, “Biz her za-
man dostluk ve kardeşlik 
için mücadele ettik”, dedi 
ve Hıristiyanların kutladığı 
Noel Bayramı kutlayarak, 
etkileyici bir mesaj verdi. 

Ceyhan İbramov, “Bu-
gün hava çok soğuk, fa-
kat bu kadar büyük bir 
kalabalığın bir arada ol-
ması, içimizi ısıtıyor. Tari-
hi hatırlamamız gerekiyor. 
Tarihi hatırlarken de tarih 
yazıyoruz. Tarih yazdık-
ça Bulgaristan’ın demok-
rasisini kuruyoruz”, diye 
konuştu. 

Fikri Aliosman, 26 Aralık 
1984 tarihinde, 21 yaşın-
dayken yaşadığı olaylar-

da, hayatını yitiren insan-
ları gözler önüne getire-
rek, “Bir baba, bir anne, 
evlatlarına doyamadan, 
torunlarını göremeden bu 
dünyadan göçtüler. Tür-
kan da, anne, baba söz-
lerini doya doya söyleye-
meden şehit oldu. Sormak 
istiyorum: “Neden, niçin? 
Onların suçu neydi?” diye 
katillere seslendi. 

HÖH Burgas milletvekili, 
Eski Çevre Bakanı Cev-
det Çakırov, olarak, hem-
şerilerinin de düzenlenen 
anma törenine katıldıkları-
nı söyledi. Sayın Çakırov, 
soykırım sürecinin totaliter 
rejim döneminin en kara 
sayfası olduğunu ve unu-
tulmaması gerektiğini sa-
vundu. Eski Bakan, HÖH 
partisinin Bulgaristan’da 
hak ve özgürlüklerin te-
mel garantörü olduğunu 
ve Liberal Enternasyonal 
örgütünün de bu yönde 
partiyi desteklediğini be-
lirtti. 

Anma töreni, Şabanali 
Ahmet’in şehitlerin ruhu-
na okuduğu duadan son-
ra, Türkan Çeşme anıtına 
çelenk ve çiçekler koyul-
masıyla sona erdi.

Lütfi Mestan: “2012 yılı yeni yönetim 
formülü gereksinimini doğuracak”

Hak ve Özgür lükler 
Hareketi (HÖH) Genel 
Başkan Yardımcısı Lüt-
fi Mestan,  Kirkovo’nun 
Mogilyane (Kayaloba) 
köyünde Türkan bebek ve 
tüm Bulgarlaştırma süreci 
kurbanları adına düzenle-
nen anma töreninde eski 
Türk tiyatrosu oyuncula-
rının anlamlı gösterisinin 
yanında söze gerek kal-
madığını ifade ederek, ko-
nuşmasının devamında, 
“…Fakat bu yerde bizim 
susmaya hakkımız yok. 
Bu yerde sesle düşünme-
miz gerek. Çünkü Türkan 
Çeşmesi günah çıkartma, 
düşünme ve bilanço yap-
ma yeridir. Bu ilk önce si-
zin oyunuzla buraya çıkan 
bizler için geçerlidir. Biz 
şehit düşenlerin anısına 
layık olmak için nasıl siya-
set yaptığımızın hesabını 
vermek zorundayız.    

Biz hala şehit Ayşe 
Hasan’ın oğlu Fikri’nin 
ortaya koyduğu soruyun 
cevabını bulmuş değiliz. 
Kim ve neden kan akıttı? 
Bundan dolayı da bize sık 
sık sorulan ‘Neden her yıl 
anma töreni yapıyorsu-
nuz?’ sorusunun cevabı 
şudur: “Bugün Fikri’nin 
büyük bir acıyla sorduğu 
sorunun cevabını bulun-
caya kadar her yıl buraya 
toplanacağız”. Hoşgörü-
süzlüğün mikrobu kaybo-
luncaya kadar, her insanın 
Bulgarlaştırma sürecinin 
sadece amaçlarını değil, 
yöntemlerini de redde-
dinceye kadar buraya 

toplanacağız. Biz burada 
öç ve rövanş almak için 
bulunmuyoruz. Geçmişi 
hatırlatmak, intikamcılık 
değil, geçmişi geleceğe 
bakış açısından hatırlatı-
yoruz. Aysel kızımız yaz-
dığı şarkıyla, “Geçmişi bil, 
geleceğe bak” dedi. Zaten 
anma törenimizin anlamı 
da budur” dedi. Mestan, 
geçmekte olan yılın sa-
dece sosyal ve ekonomi 
açıdan zor bir yıl değil, 
etnik ve dini çatışmaların 
yaşandığı bir yıl olduğu-
nu hatırlattı. Milletvekili, 
“2011 yılında kin dili püf 
noktasına çıktı. Bu dil, si-
yasi tarz konuşma normu 
olma iddiasında bulundu. 
Özellikle Sofya’da, 20 
Mayıs’ta, Avrupa Birliği-
ne (AB) üye Bulgaristan 
Parlamentosunda Ata-
ka partisi başkanı Volen 
Siderov’un bir grup mil-
letvekillerinin Banyabaşı 
camisinde cuma namazı 
kılanlara karşı saldırma-
larına önderlik yapması 

çok çirkin bir eylemdi. 
Sıradan vatandaşlara 
baskın yapıp, dövdüler, 
namazlıkları ateşe ver-
diler. Bunlar AB ülkesi 
Bulgaristan’da olmaya de-
vam ettiği sürece biz bu-
raya her yıl toplanacağız. 
Böylece kin diline karşı 
birlik içinde savaşmaya 
hazır olduğumuzu beyan 
edeceğiz. Bu dil çoğu 
kez Bulgar toplumundaki 
farklı etnik ve dini men-
subiyetleri olanlara karşı 
şiddetli tutuma dönüşü-
yor. Fakat 2011 yılında 
güzel bir şey de doğurdu. 
Biliniz ki, biz davamızda 
yalnız değiliz. Banyabaşı 
olayından ertesi gün etnik 
Bulgarlar, Hıristiyanlar 
bir organizasyon yaptılar 
ve Müslümanlara saldı-
rılan yere çiçek koyma 
girişiminde bulundular. 
Böylece soykırıma karşı 
olduklarını ve ayrımcı-
lık yapmadıklarını gös-
terdiler. İşte, bunun için 
Bulgaristan’da yaşamaya 

değer. Bulgaristan, bö-
lünmemiz için çok küçük. 
Onun için Sofya Camisi 
önüne çiçek koyanların 
ruhunun tüm Bulgaristan 
vatandaşlarının kalpleri-
ni kaplamasını istiyoruz. 
Bugün öç için değil, birlik 
ve hoşgörü çağrısında 
bulunmak için buradayız. 
Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi de bu sihirli sözün 
adına kuruldu” diye belirt-
ti. Sayın Mestan, “Bu ara-
da kriz olayı, hoşgörünün 
siyaset politikasında ana 
prensip olmasını gerekti-
riyor. Bunun için 2012 yılı 
tek partili yönetimin alter-
natifini yaratacağından 
eminim. Çünkü tek partili 
bir hükümet, krizle baş 
edemez durumdadır, kri-
zin ağır sosyal yükünü ta-
şıyamaz. O yüzden 2012 
yılında Bulgaristan’da 
yeni yönetim formülü ge-
reksinimi ortaya çıkacak. 
Bu hükümet, herhangi 
bir parti dışında ulusal 
uzlaşma yoluyla uzman-
lar tarafından kurulacak. 
Bunun olması bizim ya-
rarımızadır. Basın men-
suplarına sesleniyorum, 
sözlerimi “HÖH partisi 
iktidar talebinde bulunu-
yor” şeklinde yorumlama-
yın. Bizim tek amacımız 
iktidarı kazanmak değil, 
fakat biz daha adaletli bir 
iktidar olmasını istiyoruz. 

O zaman sosyal krizin 
ağır hesabını bu kutsal 
yere toplanan insanların 

ödemesi gerekmeyecek” 
diye kalabalığa seslendi.

            Kırcaali Haber

1. sayfadan devamı

Kapalı kamu yerlerinde 
sigara içmek yasaklanıyor

1 Haziran 2012 tari-
hinden itibaren kapalı 
kamu yerlerinde siga-
ra içmeye tamamen 
yasak getiriliyor. Hü-
kümet, Sağlık Yasa-
sında  Haziran 2012 
tarihinden itibaren ka-
palı yerlerde tamamen 
sigara içme yasağı ge-
tirilen değişiklikler ya-
pılmasını öneriyor. Si-
gara içmek, okul, kreş 
ve anaokulların, ço-
cuklara sosyal hizmet 
vermek için ihtisaslaş-
tırılmış kurumların ve 
öğrenci pansiyonların 
avluları sınırlarında da 
yasak olacak. 
Önlem, sigara içme-
nin ve sağlığa zararı-
nın azaltılması ama-
cıyla yürürlüğe gire-
cek, çünkü sigaralar 
sosyal açıdan çok 
önemli hastalıkların 
belirmesinde risk fak-
tördür. Tütün ürünleri 
kullanımından dolayı 

her yıl dünyada on-
koloji hastalıklarından 
1,5 milyon kişi hayatını 
kaybediyor. Sigara kul-
lanmayan birinin eğer 
sigara içen biriyle be-
raber yaşarsa, akciğer 
kanserinden hastalan-
ma riski %20-30 daha 
büyük orandadır. Siga-
ra kullanılması hamile 
kalmada ve doğumda 
problemler oluşmasına 
yol açıyor. Sigara içen 
kadınlarda dış gebelik 
ve ani düşük yapma 
riski artıyor. 
Kanun önerisi, kreş, 
okul, öğrenci yurdu ve 
tedavi kurumu gibi ku-
rumların sınırları içinde 
18 yaşına kadar ço-
cuklara ve öğrencilere 
enerji içecekleri satıl-
masına da yasak ge-
tirilmesini öngörüyor. 
Çocuklara ve genç-
lere yönelikse, bu tür 
içeceklerin reklamı da 
yasak edilecek. 
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Güner ŞÜKRÜ

Mleçino’da soykırım sürecinin kurbanları anıldı
Eğridere ilçesinin Mle-

çino ( Sütkesiği) köyünde 
24 Aralık 1984 yılında ko-
münist totaliter rejimi tara-
fından başlatılan Türkle-
rin isimlerinin değiştirme 
kampanyasına karşı ilk 
büyük yürüyüşün düzen-
lenmesi münasebetiyle 
köy meydanında bu yıl da 
geleneksel olarak anma 
töreni yapıldı. 24 Aralık 
1984 tarihinde meydana 
gelen olayların 27. yılı 
anılırken, törene katılanlar 
bu tür olayların bir daha 
yaşanmaması arzusunu 
dile getirdiler. 

Anma törenine Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) milletvekili Necmi 
Ali, HÖH Kırcaali İl Baş-
kanı ve Cebel Belediye 

Başkanı Bahri Ömer, Ba-
şevo köyü sakinlerinden 
ve Aralık 1984 yılı olayla-
rının organizatörlerinden 
Rufat Yağcı katılırken, 
Resmi konuklar arasın-
da Türkiye’deki Bulga-
ristan göçmenlerinin en 
büyük örgütlerinden biri 
olan Balkan Göçmenle-
ri Kültür ve Dayanışma 
Derneği’nin (BALGÖÇ) 
yeni seçilen Genel Başka-
nı Doç. Yüksel Özkan ile 
Türkiye Cumhuriyeti Fili-
be Başkonsolos Vekili Elif 
Kutlu da anma töreninde 
hazır bulundular. Bursa 
BALGÖÇ Yönetim Kurulu 
Üyeleri Hüseyin Yüksel ile 
Günaydın İzmirli de gelen 
konuklar arasında yerini 
aldılar. 

Başevo, Gorno Prahovo 
ve Mleçino göçmen der-
neklerinden yaklaşık 100 

kişi Soykırımı sürecine ilk 
direnişleri  anmak için İs-
tanbul ve Bursa’dan özel 
olarak törene gelmişler-

dir. 
Olayları anmak amacıyla 

düzenlenen mitinge Kırca-
ali ilinden Belediye Baş-

kanları, Belediye Meclis 
Başkanları, HÖH Gençlik 
Kolları Kırcaali İl Başkanı 
Ahmet Habip, bölgedeki 
siyasi tutuklulardan Re-
ceb Akif Taşçı, Mümün 
Çolak, Fehim Çelik ve 
Siyasi Tutuklular Birliği 
Başkanı Halil Küçük de 
katıldılar. Ardino Beledi-
ye Başkanı Resmi Murat, 
HÖH Ardino İlçe Başkan 
Vekili İzzet Şaban, Ardino 
Belediye Meclis Başkanı 
Sezgin Bayramov ve Mle-
çino muhtarı Ulvi Üzeyir 
anma töreninde ev sahip-
liği yaptılar. 

Mitinge ünlü şairlerimiz 
Süleyman Yusuf Adalı, 
Sebahattin Bayram Öz 
ve yakın Yabılkovets (El-
malı) köyü doğumlu Faik 
İsmail Arda’nın 1984 yılı 
olaylarını konu edindikleri 

şiirleri okunarak başlandı. 
Yerli öğrenciler tarafından 
ifadeli okunan şiirler, din-
leyicileri derinden etkiledi. 
Öyle ki, 8 yaşındaki Öz-
lem Bahtiyar’ın okudu-
ğu mısralar kalabalığın 
büyük kısmının gözlerini 
yaşarttı. Bahri Ömer’in de 
gözlerinde görünen yaşlar 
dikkatten kaçmadı.

Ardino Belediye Başka-
nı Resmi Murat yaptığı 
selamlama konuşmasın-
da, İstanbul ve Bursa’da 
yaşayan göçmenlerin, 
dondurucu kar ve soğu-
ğa rağmen, 600 kilomet-
reden fazla yol alarak, 
anma törenine katılma-
larından dolayı gönül-
den şükranlarını sundu. 
Resmi Murat, “Aynı o zor 
günlerdeki gibi, bugün de 
siz öndesiniz. Yaşadığı-
nız uzaklardan doğduğu-
nuz topraklara, bugünkü 
anma törenine katılmak 
için bir organizasyon yap-
tınız. Bence siz gerçek 
bir kahramansınız” dedi. 
Başkan Murat, geçen ye-
rel seçimlerde HÖH’nin 
Belediye Başkanları ile 
meclis üyeleri adayları-
na verdikleri büyük des-
tekten dolayı yerel halka 
teşekkür etti. Resmi Mu-
rat, “Bir babanın oğluna 
baktığı gibi, ekibim de 
aynı şekilde daima sizin 
çıkarlarınız için çalışacak. 
Ben de aynı sorumlulukla 
Ardino bölgesinin refahı 
için çalışacağıma dair 
hepinize söz veriyorum” 
diye sözlerine ekledi.

Ruşen Riza: “Bulgaristan’da soykırım süreci günümüzde 
gizli devlet politikası olarak devam ediyor”

Kirkovo’nun Mogilyane 
(Kayaloba) köyünde, 1984 
yılı soykırım sürecinde 
hayatını kaybeden Türkan 
bebek ve diğer şehitler 
adına düzenlenen anma 
töreninde bulunan Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
Genel Başkan Yardımcı-
sı Ruşen Riza yüzlerce 
Bulgaristan Türküne hi-
taben: “Bugün biz buraya 
Türkan bebeğin ve tüm 
soykırım sürecinde şehit 
düşenlerin anısına top-
landık. “Soya Dönüş” diye 
adlandırılan asimilasyon 
politikası Bulgar tarihin-
de kara bir sayfa. Diyelim 
ki, o zamanki yöneticiler 
bir hata yaptılar, fakat bu 
olay 1984-1985 yılların-
da oldu. Ondan önce ise 
daha 1971-73 yıllarında 
da asimilasyon politikası 
vardı. Biz bundan dolayı 
Dospat’ın Barutin köyünde 
de anma töreni yapıyoruz. 
Hatta daha 1963-1964 
yıllarında Kornitsa’da da 

benzer olaylar olmuştur. 
Böyle daha çok örnek 
sıralayabiliriz. Hepiniz 
bunların komünizm dö-
neminde olduğunu söy-
leyeceksiniz. Fakat ben 
bununla razı değilim. 
Çünkü sadece 2 yıl önce 
Başbakanımız Boyko Bo-
risov, “Ben “soya dönüş” 
sürecini onaylıyorum, fa-
kat uygulama yöntemleri 
onaylamıyorum” dedi. 

Geçen yıl Devlet Milli Gü-
venlik Ajansı (DANS) 15 
Rodop köyümüze baskın 
yapıp ve 12 imamı hiçbir 
sebepsiz tutuklamıştı. Bu 
yıl, bundan İki ay önce ise 
seçimler oldu. Türkçe pro-
paganda yapanlara 2 000 
leva ceza öngörülüyordu. 
Bu eski politikaların deva-
mı olan bir tür gizli devlet 
politikası değil mi?! Söz-
de günümüzde demokrasi 

var, fakat sınırlar açılmak 
yerine kapatılıyor. Bulga-
ristan Avrupa Birliği’nin 
bir parçası olarak, diğer 
ülkelere sınırlarını aç-
mıştır, ama komşumuz 
Türkiye’ye açmış değildir. 
Hükümet, küçük ve büyük 
yerleşim yerleri arasında 
ayrımcılık yapıyor. İşsizlik 
artıyor. Yapılan seçimler-
de görüldü ki, sadece Kir-
kovo belediyesinden Batı 
Avrupa’ya 3000 kişi iş 
aramaya gitmiştir. Hükü-
met bu bölgelere yatırım 
imkânı sağlamıyor. Tam 
tersi, dediğim gibi, engel 
koyuyor. Geçen hafta 
Türkiye’deydik ve bunu 
orada da konuştuk. Bura-
da yatırım yapmaları için 
Türk iş adamlarına vize 
verilmiyor. Ben hükümete 
bu politikasını değiştirme-
si için çağrıda bulunuyo-
rum. Çünkü bizim yatırı-
ma, işe ihtiyacımız var” 
diye konuştu.

İş sözleşmesi olmadan çalışan işçiler de cezalandırılacak
Parlamento’da ikinci 
görüşülmesinde İş Ko-
deksinde değişiklikler 
kabul edildi. İş söz-
leşmesi imzalamadan 
çalışan işçi ve memur-
ların ceza almalarına 
karar verdi. Kanun 
ihlali durumu tespit 
edildiğinde işçiye üç 
sağlık ve emeklilik üc-
reti miktarında para 
cezası uygulanacak. 
Parlamento’da ka-

nun değişikliği iktidar 
ve muhalefet tarafın-
dan tartışılırken gerek 
skandal, gerekse sos-
yal ve eğitici önlem 
olarak nitelendirildi.
Emek ve Sosyal Ba-
kanı Totü Mladenov, 
kanun değişikliğinin 
ülkede kanundışı eko-
nomiye karşı kabullen-
mezliği artıracağından 
emin.
Mladenov, “İş sözleş-

mesi yapmadan işçi 
çalıştıran, işverene her 
kişi başına 1500’den 
15 000 levaya kadar 
ceza uygulanacak. 
Genel İş Müfettişliği 
ve sendikaların görüşü 
de böyledir ki, işçiye 
de daha az miktarda 
da olsa ceza olması 
gerekiyor” dedi. 
Bulgar Sosyalist Par-
tisinden milletvekilleri, 
işçi ile işveren arasın-

da eşitlik olmadığını 
öne sürerek, kanun 
değişikliğine karşı çık-
tılar. 
Milletvekilleri ayrıca, 
Ulusal Gelirler Ajan-
sı  tarafından işçi ve 
memurları iş sözleş-
melerini denetleme-
mesini ve bunu İş 
Müfettişliği’nin yap-
maya devam etmesini 
karara bağladılar. 
         Kırcaali Haber

E ş r e f  K a h r a m a n ’ ı n 
Bulgarlaştırma süreciyle 
ilgili açtığı dava ertelendi
Kırcaali Bölge Mahkemesi, 13 Aralık 2011 tarihin-

de Belene siyasi mağduru Eşref Kahraman’ın Bulgar 
devlet kurumlarından 200 000 Leva tazminat istediği 
davayı erteledi. 

Eşref Kahraman Bursa merkezli Balkanlarda Ada-
let, Halklar, Kültür ve Dayanışma Derneğinin (BAHAD) 
başkanıdır. Siyasi mağdur, Bulgarlaştırma süreci es-
nasında kendisine verilen manevi zararlar ve sağlık 

problemlerinden dolayı telafi edilmek istiyor. Kahra-
man, Başsavcılıktan 120 000 Leva ve İçişleri Bakan-
lığının Kırcaali ve Pleven’deki İl müdürlüklerinden 80 
000 Leva talebinde bulunmuştur. Kahraman, Belene 
adasındaki hapiste 2 yıl tutuklu kalmıştır. Onun davası 
Bulgaristan’da Bulgarlaştırma süreciyle ilgili özel bir 
şahsın devlet kurumlarına açtığı ilk davadır.
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Mestanlılar soykırım şehitlerini andı
Momçilgrad’da (Mestanlı’da) 

27 Aralık 2011 yılında düzen-
lenen anma töreninde, 27 yıl 
önce soykırım sürecinde şehit 
düşenler anıldı. 
26 ve 27 Aralık 1984 tarihle-

rinde yöre halkı, Momçilgrad 
kasabasında büyük protesto 
yürüyüşü düzenledi. Ancak, 
protestocuları dağıtmak ama-
cıyla müdahale eden asker ve 
milis güçleri Mestanlı sokakları-
nı kana buladı. Sokaklara dökü-
lenlerden birçokları tutuklanarak 
yargılanmadan ölüm kamplarına 
ve hapislere sürüldüler. 
Yakın geçmişimizde yaşanan 

bu trajik olaylar anmak üzere, 
yüzlerce insanı şehitler anıtı 
önünde bir araya getirdi. Anma 
töreni, gelen konukların şe-
hitler anısına çelenk ve çiçek 
koymalarıyla başladı. Progra-
mın devamında duygulu şiirler 
okundu, beyazlar içinde bir grup 
genç kız özgürlüğün sembolü 
olan beyaz güvercinleri havaya 
uçurdular. 
Şehit Ravenli Mümün Ahat, 

Nanovitsalı Yusuf Halilibrahim, 
Momçilgradlı Mehmet Habil, 
Austalı Aliosman Ali, Drumçe-
li İbrahim İbrahim, Svobodalı 
Mustafa İbrahim, Gorsko Dü-
levolu Mustafa Osman, Grue-
volu Mustafa Ali ve Abdülazis 
Bekir’in anısına saygı duruşun-
da bulunuldu.  Bulgaristan Müs-
lümanları Yüksek Şura Başkanı 
Şabanali Ahmet tarafından du-
alar okundu. 
1984 yılı Aralık ayı olaylarına 

iştirak eden Momçilgrad Mağ-
durlar Vakfı Başkanı Halil Meh-
medali,  Orhan Mutlu, Mehmet 
Sadullah, Ahmet Ahmedov,  
Halil Rasim, Sadullah Hayrulla, 
İsmail Daud, Hüsniye Recep 
ve isimleri belirtilmeyen birçok 
mağdur soydaşımıza şükran 
duyguları sunuldu. Kotel’in 
Yablanovo köyü soykırım süreci 
mağdurları da törene katılanlar 
arasındaydı. 
Resmi konuklardan Hak ve Öz-

gürlükler Hareketi Merkez Kon-
seyi Başkan Yardımcıları Lütfi 
Mestan ile Ruşen Riza, HÖH 
Merkez Yürütme Kurulu Genel 
Sekreteri Mustafa Karadayı, 
HÖH Gençlik Kolları Başkanı 
Ceyhan İbramov, HÖH Kırcaali 
İl Başkanı ve Cebel Belediye 
Başkanı Bahri Ömer, Bulga-
ristan Müslümanları Yüksek 
Şura Başkanı Şabanali Ahmet, 
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet,  HÖH Gençlik Kolları 
Kırcaali İl Başkanı Ahmet Ha-
bib,  T.C. Filibe Başkonsolos 
Vekili Elif Kutlu, Bursa Bal-Göç 
Başkanı Doç. Dr. Yüksel Öz-
kan,  Bursa Mestanlılar Derne-
ği Başkanı Hasan Öztürk, İzmir 
BAL-GÖÇ Başkan Yardımcısı 
Ali Belgin törende hazır bulun-
dular.
Mestanlı şehitlerini anma töre-

nine katılanlar arasında Kırca-
ali ilinden belediye başkanları, 
meclis başkanları, meclis üye-
leri ve köy muhtarları da bulun-
maktaydı.

Ev sahibi Momçilgrad Beledi-
ye Başkan Akif Akif, konukları 
selamlama konuşmasında, “Biz 
beraber yaşamaya mahkûmuz, 
o yüzden atalarımız bize saygı 
ve hoşgörü içinde yaşamamızı 
öğrettiler. Biz de çocuklarımı-
za asırlar boyu kazanılan bu 
uzlaşmayı nasıl korumaları ge-
rektiğini öğretmek zorundayız” 
diye belirtti. Başkan Akif, “Her 
insan onur ve hak bakımından 
diğerlerine eşit olarak dünyaya 
geliyor. Her yıl buraya toplan-
mamızın bir başka sebebi de, 
Bulgaristan’ın demokratik yol-
da gelişimine devam etmesi 
isteğimizdir. 26-27 Aralık 1984 
tarihinde gelişen trajik olaylar, 
Bulgaristan’ın en yeni tarih ki-
tabında yer almasa da, biz bu 
olayları unutmayacağız, soy-
kırım sürecini ve sonuçlarını 
unutmayacağız”, diye konuştu. 
Akif Akif, Bulgaristan’dan uzak 
yerlerde geçimini sağlamaya 
çalışan vatandaşlara memleket-
lerine dönme çağrısında bulun-
du. Konuşmasını önce Bulgarca 
başlatan ve daha sonra anadi-
linde devam eden Başkan Akif, 
“Momçilgrad’ın geleceğini par-
lak görüyoruz”, dedi. Duygusal 
konuşmasında, göçün kalplerde 
derin yaralar açtığını ve Bulga-
ristan Türkleri artık göçlerden 
vazgeçerek,   doğduğu toprak-
larda hayat mücadelesine de-
vam etmesi için çağrıda bulun-
du. Türkiye’deki soydaşlarımızın 
da Bulgaristan’a el uzatmaları 
gerektiğini vurguladı.
Momçilgrad Mağdurlar Vakfı 

Başkanı Halil Mehmedali geç-
miş günleri anımsayarak, “Jiv-
kov rejimine ilk darbe bu mey-
danda vuruldu. 20 gün sonra 
ise Yablanovo’da ikinci darbe 
vuruldu” dedi. Halil Mehmedali, 
gazilerin ve şehitlerin yakınları 
adına anma törenini düzenleyen 
HÖH partisi yönetimine teşek-
kür etti.  
Hasan Öztürk, Bursa’da yaşa-

yan Mestanlılar adına törende 
bulunanları selamladı. Rus-Türk 
savaşından bu yana devam 
eden göç dramından ülkenin 
ve burada kalan Türklerin kay-
bettiğini, kazananın Türkiye ol-

duğunu belirtti. 
Doç. Dr. Yüksel Özkan, “İn-

sanlar tarihine sahip çıkmalı 
ki, geleceğine ışık tutsun” dedi.  
Bursa BALGÖÇ Başkanı, “Hak 
ve Özgürlükler Hareketini sizler 
kurdunuz, sizler yaşattınız, siz-
ler sahip çıkacaksınız. Değişim 
olması gerekiyorsa, yapılmalı-
dır. Fakat bu değişimi de sizler 
birlik ve beraberlik içinde yap-
malısınız” diye seslendi.   
Ali Belgin de Momçilgradlıları 

İzmir göçmenleri adına selam-

ladı.  İnsanların sevgi, saygı, 
kardeşlik ve dostluk duyguları 
içinde yaşayarak, barışın ko-
runmasını diledi.  
Mustafa Karadayı, “ Duygu-

lanmamız mümkün değil. Her 
yıl bu kahramanlığın sayesin-
de buraya toplanıyoruz. Onlar 
bize temel hak ve özgürlüklerin, 
şeref ve onurun korunması için 
nasıl direnmemiz gerektiğini 
gösterdiler”, diye konuştu. 
Ruşen Riza, yaptığı konuşma-

sında, “Maalesef, tarihimizde 

bu tür anma törenleri düzen-
lediğimiz günler çok” dedi. Sa-
yın Riza, “HÖH partisi devlet 
düzeyinde ve Yerel yönetimde 
sizi temsil ediyor,  fakat daha 
yapılacak birçok şey var. Sav-
cılıkta, askeriyede, Ulusal Gü-
venlik Devlet Ajansı (DANS) 
gibi önemli yerlerde yeterince 
temsilcimiz yok. Bunun için 
çalışmamız lazım. Biz her za-
man hoşgörü gösterdik ve kar-
şımızdan da aynı şekilde şart-
sız hoşgörüyü bekliyoruz” diye 
vurguladı.  Ruşen Riza, Anadili 
eğitiminin çok önemli olduğunu 
ve bundan dolayı HÖH partisi 
Türkçenin okullarda gerektiği 
şekilde okutulması için bütün 
imkânların zorlanması gerekti-
ğini savundu.  
Lütfi Mestan, Momçilgrad bele-

diyesi, Bulgaristan’ın özgürlüğü 
için en çok kurban verdiğini ve 
bundan dolayı totaliter rejime 
karşı ilk kurulan anıtın da bu 
meydanda olduğunu belirtti. 
Momçilgradlıların hür ruhlu ol-
duğunu savundu.  Şehitler anıtı-
nın aslında bir hoşgörü anıtı ol-
duğunu, Türk ve Müslümanların 
yanı sıra Bulgar ve Hıristiyan-
ların da isimleri bulunduğuna 
dikkat çekti. 
HÖH Genel Başkanı Dr. Ahmet 

Doğan’ın selamlarını ve Noel ile 
Yeni Yıl mesajını yerel halka ak-
tardı. 

Kırcaali’de, Bulgaristan İşverenler ve 
Sanayiciler Konfederasyonu Şubesi açıldı
Bulgaristan İşverenler ve 
Sanayiciler Konfederasyonu 
(KRİB) Kırcaali’de bölgesel 
şubesi açıldı. Bulgaristan’daki 
iş dünyasının en büyük teş-
kilatı ekonominin çeşitli sek-
törlerinden 30’dan fazla yerli 
şirketi birleştirdi. Şubenin te-
mel görevi, yerel yönetim ile 
partnerlik yaparak, iş adam-
larına yardımcı olmaktır.
Meatsa Kompleksinde ya-
pılan kurucu toplantısında 
resmi olarak şubenin açılı-
şını ilan eden KRİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Ognyan Do-
nev, derneğin ana hatlarla fa-
aliyetini tanıttı ve Bulgar eko-
nomisinin gelişimi için büyük 
rolüne vurgu yaptı. 
Foruma katılanları, KRİB 
Yönetim Kurulu üyeleri, İcra 
Müdürü Evgeniy İvanov ve 
Stefan Şarlopov selamladı-
lar. 
Katılımcılar, KRİB Bölge-
sel Şubenin Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak oy birliğiyle 
Meatsa Kompleksi sahibi 
Fahri İdriz’i seçtiler. Şubenin 
Yönetim Kurulunda daha da-
nışmanlık sektöründen Nad-

ya Petkova, ticaret sektörün-
den Genço Trifonov ve giyim 
üretimi sektöründen Sebahtin 
Gökçe yer alıyorlar. Sebahtin 
Gökçe, Denetim Kurulu Üye-
si seçildi. 
Konfederasyonun temel 
amaçları Kırcaali’de biznesin 
çıkarlarını savunmak için bir-
leşmek, şirketlerin üretiminin 
ve rekabetin daima artması 
yönünde iş ortamı yaratmak, 
daha yüksek istihdam ve 
doğrudan doğruya yabancı 
yatırımlar sağlamak, Avrupa 
Birliği Fonlarından yardım-

ların zamanında alınması, 
iş adamların ve vatandaşla-
rın çıkarlarını savunulması, 
sosyal adalet ve güvenlik için 
çaba gösterilmesidir.
KRİB Kırcaali şubesinin 
partner olduğu gibi, her ye-
rel iktidarın şehrin ekonomik 
geleceği açısından düzelticisi 
olacağı belirtildi. İş adamları, 
“Yerel Yöneticiler, bizim des-
teğimizi arayacaklar, çünkü 
gayri safi yurtiçi hasılayı biz 
üretiyoruz ve bölgedeki iş 
yerlerini biz açıyoruz” diye 
açıklamada bulundular. 
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Rodopska İskra Toplum Merkezi Kuruluşunun 90. Yıldönümünü Kutladı
Ardino (Eğridere) Rodopska 

İskra /Rodop Kıvılcımı/ Halk 
Kültür Merkezi ve Okumaevi’nin 
kuruluşunun 90. yıldönümü 
resmi törenle kutlandı. Bele-
diye Meclis Salonu’nda ger-
çekleşen etkinlik, büyük ilgiyle 
karşılandı. Törene katılan res-
mi konuklar arasında Ardino 
Belediye Başkanı Resmi Mu-
rat, Ardino’nun fahri vatan-
daşları Halit Aliosman Dağlı 
ile Reşat Aydın bulunulurken, 
etkinliğe Kırcaali “Nikola Yon-
kov Vaptsarov” Kütüphanesi 
Müdürü İvanko Marinov, Mom-
çilgradlı ünlü ressam Kamber 
Kamber, Strasburg’ta yaşayan 
ve özel olarak kutlama töreni 
için Ardino’ya gelen ünlü so-
list Ayşe Salieva, Türk Folklor 
Topluluğu’nun 1969 yılında 
Bulgar Ulusal Televizyonuna 
çıktığında konuk bestecisi olan 
ve hâlihazırda İstanbul’da ya-
şayan Rujdi Şükriev de hazır 
bulundular. Kutlama törenine 
yurt içinden birçok halk kültür 
merkezi ve okuma evi çalışan-
ları da katıldı. 
Kültürel etkinlik, Türk Folklor 

Topluluğu’nun eski yöneticile-
rinden biri olan Selahidin Kara-
başev tarafından hazırlanan ve 
“Rodopska İskra” Halk Kültür 
Merkezi ve Okuma evi tarihini 
tanıtan bir sunumla başladı. 
Kültür ocağının kurucusu ve ilk 

başkanı Angel Germanov’dur. 
Çalışmalarına tiyatro gösterile-
riyle başlayan kültür ocağı, ilk 
gösterisinde 1922 yılında Ni-
kolay Ostrovski’nin “Les /Koru” 
adlı oyununun sahneye koy-

muştur. 1932 yılında ise, yerel 
Türk medresesinde Reşat Nuri 
Güntekin’in Köy Öğretmeni adlı 
tiyatro oyunu sahnelenmiştir. 
Kültür Merkezi binası, halkın 

yaptığı bağışlar ve Eğitim Ba-
kanlığı tarafından sağlanan 22 
milyon levayla 1947-1949 yılları 
arası, iki yıl gibi kısa bir zaman 
içerisinde, inşa edilmiştir. 
Yıllarını Rodopska İskra Kül-

tür Merkezine adamış Hristo 
Brınzalov, törene katılanlar 
tarafından ayakta alkışlandı. 
İvanko Marinov ve Angel Brın-
zalov gibi yönetmenler ile şair 
ve oyun yazarı Petır Anastasov 
da kültür merkezinde hizmet 
verenler arasındadır. 
1924 yılında 30 kitapla kültür 

merkezinin kütüphanesi ku-
rulmuş ve hizmete açılmıştır. 
Sofya Kütüphanecilik Ensti-
tüsü mezunu olan ilk Ardino-
lu ve Ardino’ya kütüphane-
ciliği başlatan Aziz Saffetov 
Hasanov’dur. Kendisi, yirmi 
yıldan fazla Bursa Uludağ 

Üniversitesi Kütüphanesinde 
çalışmıştır.
İlk kameraman Apti İzzetov, 

uzun yıllar kameramanlık ya-
pan Fethi Habilov ve yaklaşık 
40 yıl kültür merkezine bağlı 
sinemanın kasadarı olan Hik-
met Nazifov Taibov-Kınço da 
Ardino’nun unutulmayan sima-
larındandır. 
Ardino’da eski şehir şarkıla-

rının “Rodopska İskra” Halk 
Kültür Merkezinin faaliyetinde 
50 yıllık tarihi var. Eski Şehir 
Şarkıları Grubunu Dimitır Ma-
rinov ve Angel Kolev kurmuş-
lardır. Son 20 yıllardır ise grup 
en büyük başarılarını Donka 
Gançeva yönetmenliğinde kay-
detmiştir. Rodop fokloru, gele-
nek ve görenekler daima yerel 
amatör sanatçılarının en güçlü 
yanları olmuştur ve onlar yerel, 
bölgesel ve ulusal çapta dü-
zenlenen folklor tanıtımlarında 
ve festivallerinde büyük başa-
rılar göstermişlerdir. Gayda us-
tası Mitko Tsankov, türkücü ve 

akordeon ustası Stoyan Voyvo-
dov ve başkaları kültür ocağın-
da yeteneğini geliştirmişlerdir. 
Vladimir Grozdev ise, Rodop 
folklorunun Bulgaristan’da ef-
sanelerinden biridir. 
Yerel Türk Folklor Topluluğu 

50’li yılların ortalarında ku-
rulmuş ve ilk yöneticisi Angel 
Kolev’dir. Türk Topluluğunun 
müzisyeni, kemancı Hasan 
Koçoğlu unutulmayan isimle-
rinden biri sayılır.
Belediye Başkanı Resmi Mu-

rat, törende yaptığı konuşma-
sında, halk kültür merkezi çalı-
şanlarını ve amatör sanatçıları 
tebrik etti ve her yıldönümünü 
aslında bir bilanço olduğunu, 
elde edilen başarılardan sevinç 
ve gurur duymak için bir vesile 
olduğunu belirtti. Başkan Mu-
rat, “Yaklaşık bir asır sizden 
öncekiler, halk geleneklerini 
koruma ve geliştirme yolunda 

Ardino bölgesindeki insanları 
kaynaştırma arzusundan hare-
ket ederek, maneviyat ocağını 

yaratmışlardır” diye ifade etti.
Törende Jivko Dobrev, Bur-

sa Devlet Tiyatrosu sanatçı 
Hafize Beysim Gün ile ülkenin 
çeşitli yerlerinden gelen kutla-
ma mesajları okundu. Ressam 
Kamber Kamber, Momçilgrad 
(Mestanlı) “Nov Jivot” Halk 
Kültür Merkezi adına bir ko-
nuşma yaptı ve Ardino kültür 
ocağına, ünlü türkücü Kadriye 
Latifova’nın simasını resmetti-
ği bir tablo hediye etti. Hristo 
Brınzalov, Donka Gançeva ve 
Selahidin Karabaşev çalışma-
larından dolayı Kültür Bakan-
lığı tarafından takdir belgele-
ri, Vladimir Grozdev, Türkan 
Yemencieva, Ayşe Salieva ve 
başkalarına ise yıl dönüm pla-
ketleri sunuldu. 
“Perla” restoranında düzen-

lenen resepsiyonda daha 40 
halk kültür merkezi görevlile-

rinin takdir belgesi ve hatıralık 
eşyalarla ödüllendirilmesiyle 
tören sona erdi.

Ruşen Riza: “Siyasette denge çok zor elde ediliyor”
Momçilgrad (Mestanlı) 

kasabasında düzenlenen 
Bulgarlaştırma süreci şe-
hitlerini anma töreninden 
sonra Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi (HÖH) Genel 
Başkan Yardımcısı Ruşen 
Riza gazetecilerin soru-
larını cevapladı. Partinin 
Kırcaali teşkilatında etkin 
üyeler arasında oluşan ge-
rilim sonucunda dengenin 
bulunup, bulunulmaması 
sorulunca, Sayın Riza, 
“Siyasette denge çok zor 
elde ediliyor ve bazen iki 
taraftan biri memnun ol-
mayabilir, fakat aynı anda 
herkesin memnun edil-
mesi mümkün değil” diye 
belirtti. Ruşen Riza, parti 

yönetimine karşı çıkan ye-
rel HÖH’çülerden habersiz 
olmadığını, fakat böyle bi-
rileri olursa, onlara karşı 
ciddi önlemler alınacağını 
uyardı. Dr. Ahmet Doğan’ın 
Yardımcısı, “HÖH parti-
si, yerel kuruluşlarla ilgili 

yeni politika yürütmeye 
başladı ve Kırcaali’de Ha-
san Azis’in hem Belediye 
Başkanı, hem HÖH İlçe 
Teşkilatı Başkanı olması 
durumunda değişiklik yap-
mamız gerekli oldu. Çün-
kü genelde prensip olarak, 

her zaman bir insanın bü-
yük iktidara sahip olması 
parti içinde dengeyi boza-
bilir” diye öne sürdü. 
Ruşen Riza, Müh. Hasan 

Azis’in daha siyasi kariye-
rinin başında olduğunu, 
HÖH partisinin ona ilişkin 
büyük yatırımlar yaptığını 
ve geleceğinin çok parlak 
olduğunu ifade etti. 
Ruşen Riza, totaliter re-

jim döneminde eski Dev-
let Güvenliğine (DS) bağlı 
olarak gizli istihbarat ya-
pan kişilerin, hala Ulusal 
Güvenlik Devlet Ajansı 
(DANS) sisteminde çalış-
tıklarını ve Türklere ilişkin 
sahte raporlar yazdıklarını 
paylaştı. Riza’nın ifadesine 
göre, İçişleri Bakanlığı’nın 
yürüttüğü radikal İslam 
operasyonları göstermelik 

yapılıyor, amaç ise Müslü-
manların korkutulmasıdır.
Ruşen Riza, Başbakan 

Boyko Borisov’un Bulgar-
laştırma süreci, Sofya’da 
Banyabaşı Camiisine ya-
pılan saldırı ve Katunitsa 
köyünde çıkan etnik ça-
tışmalarla ilgili çekimser 
tutumu ortaya çıkınca, 
HÖH partisinde Türklere 
karşı yürütülen gizli devlet 
politikasının geniş analizi 
yapıldığını bildirdi. 
Elde edilen sonuçlardan 

askeryede ve mahkemeler-
de Türk isimli subayların ve 
savcıların eksik olduğu or-
taya çıkmıştır. Profesyonel 
yeterliliğe sahip gençlerin 
etnik mensubiyetlerinden 
dolayı göreve alınmadık-
ları tespit edilmiştir. Sayın 
Riza örnek olarak, kendisi-
nin 2001 yılına kadar Tarım 
Bakanlığında Türk asıllı ilk 
uzman olduğunu söyledi. 
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Kırcaali Haber

Kırcaaliler, Ridvan Mustafa’nın ağaç oyma sanatına hayran kaldılar
Kırcaali KRIG Sanat Galeri-

sinde “Ridvan’ın Atölyesi” adlı 
Kırcaalili ağaç oymacı Ridvan 
Mustafa’nın ilk kişisel sergisi 
açıldı. Basının ve vatandaş-
ların yoğun ilgi gösterdikleri 
serginin açılışını KRIG Sanat 

Hareketi Başkanı Radost Niko-
laeva yaptı. Aynı zamanda Rid-
van Mustafa’yı da tanıttı. Usta 
oymacı malzeme olarak ağaç 
kökleri de kullanıyor. Yaratıcı, 
seyircilerin gerçek bir atölyenin 
havasını hissetmeleri için onla-
rın önünde ağaç oyma ustalığı-
nın bazılarını gösterdi. 
Ridvan Mustafa, Kırcaali’de tek 

ağaç oyma ustası. Sergisi de 
oyma, heykel eserleri ve onun 
sanat projelerinin illüstrasyonla-
rını tanıtıyor. Usta 90 çeşit kes-
ki ile çalışıyor ve ağacın edebi 
işlenmesinde Bulgar klasik 
ağaç oymacılığını ve oryantal 
süs geleneğini birleştirerek yeni 
teknolojileri kullanıyor. 
Ridvan Mustafa, ağaç oyma 

ustalığını doğup büyüdüğü 
Dobriç ilinin General Toşevo 
kasabasındayken dedesin-
den öğrenmiş. 1980 yılında 
Kotel’deki Uygulamalı Sanatlar 
Edebi Lisesinde “Ağaç Oymacı-
lık ve Edebi İşleme” ihtisasında-
ki öğrenimini tamamlıyor. 1983 
yılında Kırcaalili bir hanımla 
evlendikten sonra buraya yer-
leşiyor. Bir süre Kırcaali Kukla 
Tiyatrosunda ve eski “Kadriye 
Latifova” Devlet Drama ve Mü-
zikal Tiyatrosunda çalışmıştır. 
2005 yılında Halk Edebi Zana-

at Ustaları Birliğine üye oluyor. 
Ridvan Mustafa’nın en büyük 
eserleri Ençets köyündeki 
“Kırcaali Barajı” otelinin ağaç 
oymalı büyük giriş kapılarıdır. 
Onun eserleri Bulgaristan’da, 
Amerika Birleşik Devletlerinde 
ve Güney Afrika’da bulunan 
özel koleksiyonları süslemek-

tedir. 
Sergide 1,20 metreden 2,00 

metre büyüklüğünde tavan ro-
zetleri, figürlü heykelleri, oyma 
mücevher kutuları, dekoratif 
panolar, ahşap tabaklar, mo-
dern daire ve ofislerin iç düze-
nine uygun çam, ceviz, kiraz ve 
kızılağaçtan ürünler yer almak-
tadır. 
Kırcaali Haber için Ridvan 

Mustafa, yaratıcılığını Kırcaali-

lere göstermekten çok memnun 
olduğunu ifade etti. Ağaç oyma 
ustası olan annesi ve babasının 
atölyesinde oduna aşık olup, ilk 
defa daha 9-10 yaşlarında iken 

eline keski aldığını paylaştı. 
Yaptığı işle, oduna karşı duydu-
ğu saygıyı ve onun güzelliğini 
gözler önüne sermeyi amaçla-
dığını belirtti. Ridvan Mustafa, 
“Odun çok sıcak ve canlı bir 
malzemedir” diyerek, genelde 
bir eve gereken eşyaları yarat-
tığını vurguladı. İnsanların onun 

eserlerine büyük ilgi göster-
diklerini, fakat maddi sıkıntılar 
yüzünden sahip olamadıklarını 
üzüntüyle paylaştı. Kırcaali’de 
28 yıldır yaşamasına rağmen, 
maddi durum sebebiyle kendi 
atölyesini 10 yıl önce açtığını 
ve dolayısıyla ilk kişisel sergi-
nin düzenlenmesine geç kal-
dığını esefle ifade etti. Fakat 
daha önceden Kırcaali’de açı-
lan 5 karma sergiye katıldığı-

nı açıkladı. İlk kişisel sergisini 
gösterme zamanının bir bakı-
ma kendisinin felsefi açıdan 
belirli bir seviyeye gelmesine 
denk geldiğini vurguladı. Bu 

bağlamda Türkiye’de de eserle-
rini göstermek için kendini hazır 
hissettiğini dile getirdi. Ridvan 
Usta’nın atölyesi, “Borovets” /
Kaşbaşı/ semtinden geçen Ent-

çets yolu yakınında bulunuyor. 
Ağaç oyma sanatına devam 
edebilmesi için doğramacılıkla 
ailesine geçim kaynağı sağla-
ması gerektiğini paylaştı. 


