Remzi Osman: “Azerbaycan’ın toprak
bütünlüğünü savunuyoruz”

Kırcaali Haber Gazetesi’nin
her hafta evinize gelmesini istiyorsanız her
ayın 15’ine kadar en yakın postanede

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali
Milletvekili Remzi Osman, “20 yıl sürdürülen diplomatik ilişkilerden bu yana iki ülkenin
dostluk grupları arasında ilk defa böyle bir
toplantı gerçekleşti.”
Sayfa 7’de
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Balkan Türkleri Kırcaali’de Buluştu
Resmiye MÜMÜN

09 Temmuz 2012 y. Kırcaali Merkez Parkında
yüzlerce vatandaşın büyük bir ilgiyle izlediği muhteşem konserle 8. Balkan
Türk Folklor Festivali’nin
açılışı yapıldı. İki yılda
bir düzenlenen festival
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği, Kırcaali,
Momçilgrad (Mestanlı),
Ardino (Eğridere), Cebel
(Şeyhcuma), Krumovgrad
(Koşukavak), Kirkovo (Kızılağaç) ve Çernooçene
(Yenipazar) belediyelerinin desteğiyle organize
edilmektedir.
Açılışta sunuculuk yapan tiyatro oyuncusu
Borislav Hristov ve Türkçe Öğretmeni Habibe
Halibram organizatörler

adına Bulgarca ve Türkçe olmak üzere, “Bugün
burada bizlerle Balkan ülkelerinden folklor grupları
bulunmakta. Bu anlamda
festival, sanatın sihriyle
bir araya gelen kimselerin hoşgörü mesajıdır”
diye Balkan Türk Folklor
Festivali’nin vermek istediği mesajı duyurdular.
Sunucular, “8. Balkan
Türk Folklor Festivali’ne
hepiniz hoşgeldiniz, şeref
verdiniz! Kırcaali kapılarını her zaman ruhunda
hoşgörüyü, insan severliği taşıyan herkese açmış, açıyor ve açacaktır!”
diye organizatörler adına
katılımcıları ve seyircileri
selamladılar.
Bu yılki festivale Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya

ve Romanya’dan 6 Türk
Folklor Ekibi katılıyor.
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis’i

temsilen açılışı Belediye
Başkan Yardımcısı Elisaveta Kehayova yaptı.
Sayın Kehayova katılım-

Hasan Azis: “Demokrasi ve hoşgörü desibelle ölçülemez”

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, Bölge Sağlık Müfettişliği’nin
cami hoparlörlerinden
verilen ezan ve kilise çanının yüksek desibelle
verildiği için cezalandırılmalarına karşı çıktığını
bildirdi. Kırcaali Merkez
Cami’nin hoparlörlerinden izin verilen 60 desibelden yüksek ses çıktığı
gerekçesiyle para ceza-
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cıları selamlarken festival
boyunca unutulmaz anlar
yaşamalarını ve yaşatmalarını diledi. Başkan
Yardımcısı, “Burada yeni
dostlukların başlamasından başka, gelenek,

Halk Oyunları Topluluğu
çıktı. Ardından sırasıyla sahne alan Romanya
Mecidiye “Karasu” Tatar
Türkleri Folklor Grubu,
Makedonya Valandovo
Bahar Türk Folklor Ekibi
ve Gotse Delçev Folklor
Grubu ve en son Türkiye
Giresun folklor ekibi sundukları birbirinden güzel
halk oyunlarıyla seyircilerin gönlünü kazandılar.
Kırcaali Haber gazetesi için Zonguldak Fatih
Halk Eğitim Merkezinden
Sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Satılmış
Tunçkaya, “Biz Türkiye
Zonguldak şehrinden
bir folklor ekibi olarak,
Kırcaali’de yapılan bu festivale ilk defa katılıyoruz.
Burada Zonguldak yöresi
halkoyunlarını tanıtacağız. Zonguldak’tan tüm
Kırcaalili soydaşlarımıza
kucak dolusu selamlar

sı kesildiği, Merkez Sveti
Georgi Kilisesine ise çan
sesinin belli bir normun
üstünde olduğu gerekçesiyle 25 Temmuz’a kadar
önlem alınmasına dair
yazılı uyarıda bulunulduğu açıklandı. Bu sebepten dolayı Başkan Azis,
“Kırcaali bölgesinde dinî
inanışın serbestçe uygulanmasına karşı devlet
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folklor ve güzel duyguların birbirini bulacağına
inanıyorum. İki yıl sonra
tekrar burada hep beraber olacağımızı umuyorum” diye ifade etti.
Elisaveta Kehayova,
8. Balkan Türk Folklor
Festivali’nin gerçekleşmesini mümkün kılan
Kırcaali İlindeki belediye
başkanlarına, verdikleri
maddi ve manevî destekten dolayı teşekkürlerini
arz etti.
Açılıştan sonra sahneye ilk Türkiye Zonguldak
Fatih Halk Eğitim Merkezi

getirdik. Bu hoşgörü festivaline bir değil, birçok
kez katılmamızı umuyorum” diye ifade etti.
Kırcaali’nin Prileptsi
(Salifer) semtinden 1989
yılında Türkiye’ye göç
eden 65 yaşındaki Nasuf
Kılıç festivalin açılışını
çok duygulanarak izlediğini paylaştı.
Sayın Kılıç, “Türkiye’ye
göç etmezden önce burada çok zorluklar gördük.
Türkiye’ye bir mektup
gönderemezdik, oradan

Devamı 4’de

2
Kırcaali Haber 2

HABERLER

18 Temmuz 2012

Bulgaristan Türkleri: Azınlık Kaderinde Çatallanma Süreci (mi?)
Kader ÖZLEM

Geçtiğimiz günlerde
Başbakan Erdoğan’ın
Varna’da Bulgar mevkidaşı Borisov ile görüşmesine, üyelerinin
çoğunluğunu Türklerin
oluşturduğu Hak ve Özgürlük Hareketi’nden
(HÖH) 2011 yılının başlarında ayrılan Kasım
Dal’ın kendisine eşlik etmesini istemesinin ardından Dal’ın yeni bir Türk
partisi kurmak için çalışmalara başlaması bir dizi
tartışmaların yaşanmasına neden oldu.
Kasım Dal Cephesi
İstifa ettikten sonra
HÖH’e ağır eleştiriler
yönelten Dal, bir taraftan Bulgaristan’da Ekim
2011’deki yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine yoğunlaşırken; diğer
yandan Türkiye ile olan
bağlarını kuvvetlendirme
yoluna gitmişti. Başlangıçta parti kurmayacağını açıklayan Dal, ‘HÖH’ü
içeriden değiştirmeye’
çalışacaklarını ilan etmiş
ve kendisiyle beraber
pek çok kişinin istifasını
beklemişti. Ancak Dal ile
birlikte, sadece Ahmet
Doğan’ın büyük ümitler
beslediği Korman İsmailov partiden ayrılmış ve
yeni süreçte iyice yalnızlaşmıştı.
Kasım Dal, Ekim
2011’deki cumhurbaş-

kanlığı seç imler inde
ENP (Halk Birlik Partisi)
adında bir Bulgar partisiyle işbirliğine gitmiş ve
yerel seçimlerde de yine
aynı parti kontenjanından
Türklerin yoğun olarak
yaşadığı yerlerde yeniden aday gösterilmeyen
Türk adayları HÖH’ün
karşına çıkartmıştı. Seçim sonuçları Kasım
Dal için tam bir hezimet
olurken; Türk azınlığın
haklarını savunmamakla
itham ettiği HÖH’e karşı seçimlerde bir Bulgar
partisiyle işbirliğine gitmesi kendisinin imajını
da hayli sarsmıştır. Ne
var ki, Dal bu girişimiyle,
hem HÖH’ün oylarında
düşmeye neden olmuş
hem de, azınlığın kafasını karıştırmıştır. Bununla
birlikte, bu söz konusu
seçimde azınlık tarihinde görülmeyen ilkler de
yaşanmıştı.
Öte yandan, gerek seçim sürecinde gerek
sonrasında HÖH’teki
Türkiye’yle İlişkilerden
Sorumlu Genel Başkan
Yardımcılığı görevindeki
birikimlerinden fazlasıyla
yararlanan Kasım Dal,
Türkiye’deki nüfuzunu
kendi siyasi emelleri
doğrultusunda kullanmak
istemiştir. Bu çerçevede,
özellikle Türkiye’de devleti yöneten tek siyasi güç
olan Adalet ve Kalkınma
Partisi’ndeki kredilerini
kullanma yoluna giderken; Başbakan Erdoğan
ile Bülent Arınç nezdinde
girişimlerde bulunmuş ve
sıcak bir atmosferde kabul edilmiştir. Hatta Aralık 2011’de Kasım Dal
ve Korman İsmailov, AK
Parti İstanbul Milletvekili
Hüseyin Bürge'nin davetlisi olarak, Balkan ülkelerindeki Türk milletvekillerinden oluşan heyet ile

birlikte, TBMM Başkanı
Cemil Çiçek ve Cumhurbaşkanı Gül’le bile
görüştü. HÖH’ün Türk
vekilleri dururken, Kasım
Dal’ın Türk azınlığı temsilen Ankara’da muhatap alınması, Ankara’nın
HÖH’e yönelik son birkaç
yıldır olan tavrının temsiliyet açısından ifadesiydi.

falarca görüşen Borisov
bu konuda ilk ağızdan
açıklama yapmıştır. Ankara ise tutumunu resmi
olarak deklare etmemekle birlikte, şimdilik aktörel
boyutta sembolik bir tavır
sergielemektedir.
Soydaş Derneklerinin
Tutumu
Yaşanan bu tartışma-

Erdoğan’ın 18 Mayıs’taki
Bulgaristan ziyaretinde Kasım Dal’ı yanında bulundurması ise
Türkiye’nin Bulgaristan
Türklerinin kendi içindeki
siyasi rekabetinde tarafını belli ettiği şeklinde
algılanmıştır. Ayrıca Dal,
geçtiğimiz günlerde yapılan AK Parti’nin İstanbul
Kongresi’ne de iştirak
etmiştir. Bunun yankıları
geçmeden Bulgar Başbakan Boyko Borisov’un
Erdoğan’ın HÖH lideri
Ahmed Doğan’a “iyi günler” bile demek istemediğini açıklaması tartışmaları daha da alevlendirmiş ve Erdoğan’la de-

lara Türkiye’deki göçmen derneklerinin de
katılımıyla denklem farklı
bir boyut kazanmıştır.
93 Harbi’nden bu yana
Türkiye’ye yaşanan ve
demografik açıdan milyonları bulan göçlerin
doğal bir sonucu olarak
Türkiye’de örgütlenen
soydaşlar, Bulgaristan
Türkleri kaderinde ayrı bir
öneme sahiptir. Zira bu
dernekler Bulgaristan’da
yaşanan mezalimlerin
uluslararası kamuoyuna
taşınmasında da aktif rol
alırlarken; hâlihazırda
Türkiye’de yaşayan ve
aynı zamanda Bulgaristan vatandaşı olan soydaşların Bulgaristan’daki
seçimlere katılımında
etkin bir rol oynamaktadırlar. Dolayısıyla Bulgaristan seçimlerinde
Türkiye’de açılan sandıklarda HÖH’e yaklaşık
yüz bin oyun transferinde
anahtar aktörlerdir.
Bu derneklerden en
güçlüsü durumunda bulunan Bursa merkezli
Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) ve B.G.F.
Genel Başkanı Doç. Dr.
Yüksel Özkan, Kasım
Dal’ın ikinci bir Türk partisi kurma girişimlerine
karşı çıkarak, bunun bölünmelere yol açacağını
ve değişim gerekiyorsa
bunun mevcut çatı altın-

da yapılması gerektiğine
yönelik bir açıklama yaptı. Buna koşut olarak,
Edirne’deki Trakya BALTÜRK ve son dönemde
adından sıkça söz ettiren Bulgaristan Adalet
Federasyonu (BAF) da
yeni oluşumu desteklemeyeceklerini ifade
ettiler. Diğer taraftan,
İstanbul’daki BULTÜRK
Derneği en başından beri
Kasım Dal hareketine sıcak bakarken; Bursa’da
Belene mağdurlarının
derneği olarak da bilinen
BAHAD ise ikinci parti
girişimlerini destekleyeceklerini deklare etti.
Türkiye’deki göçmen derneklerinin en üst düzey
ve kapsayıcı kuruluşu
olan yine Bursa merkezli
Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu’ndan
(BRGK) henüz bir açıklama yapılmadı.
Görüldüğü üzere,
Türkiye’deki göçmen dernekleri arasında konuya
ilişkin bir içtihad oluşmuş değil. Yeni partinin
kuruluşuna karşı olanlar, azınlığın bölünme
kaygısını ön plana çıkarırlarken; oluşumu destekleyenler ise HÖH’ün
22 yıllık performansını
beğenmemekte ve ağır
eleştiriler yöneltmekteler.
Ancak Türkiye’deki bütün
göçmen derneklerinin (-ki
BAL-GÖÇ gibi bazıları
‘kamu yararına çalışan
dernek’ statüsündedir)
farklı bir içerikte, ulusal
ve uluslararası misyonu olan bir konumda
oldukları gerçeğini göz
önünde bulundurursak;
söz konusu derneklerin
Türk İçişleri Bakanlığı’na
kayıtlı ‘demokratik kitle
örgütleri’ olduklarından
hareketle, son tahlilde
Ankara’nın sözünü dinleyeceklerini unutmamak
gerekir. Diğer bir deyişle, azınlıkla ilgili böylesi
bir makro konuda mühür
doğal olarak Başkent’in
elindedir ve yapılan açıklamalar Ankara’nın değil;
söz konusu dernek başkanlarının konuya ilişkin
sübjektif görüşlerini ifade
etmektedir.
HÖH’e Yönelik Yapılan
Eleştiriler, Ahmed Doğan ve Ankara’nın Masadaki Seçenekleri
Mayıs ayı içerisinde Filibe Belediye Meclisi’nde
‘Cuma Meydanı’ (Cumayata) isimli yerin ‘Roma
Stadyumu’ şekline dönüştürülmesi ve HÖH’lü
üyelerin bu değişikliğin
lehinde oy kullanması

eleştirilere neden olmakla birlikte, Ankara cephesinde Erdoğan’ın sabrının
taştığı son nokta olarak
da yorumlanmıştır.
Bununla beraber, HÖH’e
yönelik genel eleştirilere
bakıldığında; Türk azınlığın haklarında gözle
görülür bir ilerlemenin
kaydedilmediği, BTMKH
sonrası süreçte Bulgar
derin devletinin bir ürünü
olduğu, komünist dönemde ajanlık yapan Türklerin partide yoğun olarak
bulunduğu, parti liderinin
firavunlaştığı, iki dönemli koalisyon ortaklığına
rağmen Türk bölgelerine
yatırımların yapılmadığı,
camiler onarılmazken
İstanbul’daki Bulgar kilisesine bağışların yapıldığı, seçilen HÖH’lü
vekillerin Bulgaristan’ın
AB üyeliğinde İlerleme
Raporları’nda takdir edilmekten başka bir işe yaramadığı, parti mensuplarının aşırı zenginleştiği,
parti içi muhalefet yollarının kapalı olduğu gibi ifadeler dikkat çekmektedir.
Buna karşın, HÖH’lü yöneticilerin bunlara verdiği
yanıtlar da bulunmaktadır.
Bu noktada bir tespiti
yapmak gerekir. HÖH’ün
olduğu dönemlerde azınlık haklarında makro iyileşmeler sağlanamamışsa da; özellikle HÖH’ün
koalisyon ortağı olduğu
dönemde kayıp da yaşanmamıştır. Ancak Soğuk Savaş sonrası dönemde Bulgaristan’daki
bütün siyasi partiler Türk
azınlığa bir şey kazandırmaktan çok; azınlığın
neyi kaybedip kaybetmemesi gerektiği üzerine
bu konudaki politikalarını
oluşturmuşlardır. Bunun
doğal bir sonucu olarak
Türk azınlık Bulgaristan
içindeki konumunu ‘hücum’ mantığıyla değil;
‘savunma’ refleksiyle
oluşturmuştur. Bunun
doğal bir sonucu olarak
azınlık, çoğunluğu hep
tolere eden taraf olmuştur. Ayrıca azınlık hakları bağlamında bir şeyler
elde edilirken, Bulgar milliyetçilerinin gazabından
sakınmak, ılımlı Bulgarların da tepkisini çekmemek esastı. Toparlamak
gerekirse HÖH’ün iktidar
ortağı olduğu dönemde
(2001-2009) Türk azınlığın somut olarak kaybettiği tek şey ‘zaman’
olmuştur.

Devamı gelecek sayıda

Güneş, karşıki “Bakacak“ taşına yandan ayna
tutmuştu. Bu ikindi zamanı demekti. Zaten köy
hocasından başka saati
olan da yoktu. Zaman
ölçeği olarak Arda’nın
karşı yakasında ki yatan
o koca kaya belirlenmişti
yıllar yılı. Günde kim bilir
gözler kaç kere ona dikildiğinden olacak ki, adı
“Bakacak“ kalmıştı.
Zatiye gelin, komşusu
Süleybe yengeye gelmişti. Evin taş duvarının güney batıya çalan tarafına
dayanmışlar, iki kanatlı
kalın tahtadan yapılmış,
koca avlu kapısı ardında
kıyasıya oynatıyorlardı
çenelerini. Sonbahar
güneşi de yüzlerini kızdırıyordu.
Süleybe yenge, başındaki yaşmağını omuzlarına salarak:
“Zatiyeciğim, bakıver şu
saçlarıma. Bir aydan beri
azıcık uzamışlar mı?“
diye sordu.
O korkulu, tedirgin zamandan bu yana otuz
gün geçmişti. Evler birer
birer dolaşılmış, kimsenin
başında uzun saç bırakılmamıştı. Süleybe yenge
elinde makas oynatan o
küçük Nazmi’ye “Azıcık
uzunca bırak, be gülüm“,
dese de söz geçirememişti. O da yandaki beyaz önlüklü yabancıdan
korkuyordu. Alt tarafta
oturan Karakulaklar’ın
g e l i n i Ü m m ü g ü l sü m
karşı gelecek olmuş,
beliklerini dibinden kesivermişler. Hepten gücük
bırakmışlardı. Yalvarmak,
ağlamak, gözyaşı vız geliyordu, o elin adamına.
Hepsinde, beyaz önlüklüye karşı bir nefret uyanmıştı. Ne kadar küfürler,
ne kadar lanetlemeler
savrulduydu ortada. İçlerinde kin ve nefret çörekleniyordu ona karşı.
“Uzamaya başlamışlar,
Süleybe yenge, başlamışlar. Uzayacaklar elbet. Saç değil mi?! uzayıp gider. Sen yeniden
döküverirsin beliklerini
beline kadar“.
“Dediğin doğru be Zatiyeciğim. Rahatlaşıp, sakinleştik barım. Bir aydır
şöyle rahat rahat yatıp
kalkıyoruz. Öteberi eşinmek de kalmadı artık.
Birki yıldan beri ne çekmiştik, neler çektik.”
Saçlar kesildikten sonra
sağlamca kafaları gazyağı ile de yağlanmıştı herkesin. Evler sokaklar on,
on beş gün yağlı yağlı
kokmuştu hep.
“Süleybe yengeciğim,
hele o yağ kokusu birkaç
gün yüreğimi öldürdü.
Ölüp ölüp canlanıyor-
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Beyaz önlüklü adam
- Öykü -

dum. Sanki nikâhlanmış
benimle. Defolup gitmedi
genizlerimden. Ne yapacağımı şaşırdımdı. Zor
alıştım. Ben ona alıştım
derken, koku da kendiliğinden kayıp oldu zaten.
Korktu, gitti. Ben onu
korkuttum, korkuttum
onu yenge.” İkisi de gülüştüler.
“Doğru söyledin Zatiyeciğim, biz başka türlü
yağ nereden bulacaktık,
kendimizi yağlamaya. İşlerimizi bile geceleri ateş
şavkında yapıyoruz, çırayla ışıklandırıyoruz evlerimizi.“
“Süleybe yenge, Koca

Burasının yabancısı olan
o adamı boğazından sıkıvereceğim geldiydi.
Ben şuna, “Bir kalbur
samandan, kaç okka
duman çıkacağını öğretsem“ diye aklımdan
geçtiydi. Sinirlerime zor
hâkim olmuştum. Buradan götürdüğüm rubalarımızı o, Durali dedikleri
adam doldurdu susuz
kazana. Bastı altına odunu. Giyeceklerimiz yandı,
gitti, diye korktum, içim
sızladı. Ateş azaldıkça
Papariz lakaplı Durali

vam etti.
Köylerinin köy denecek
yeri yoktu. Evler Arda’nın
bir dönemecinden yukarı
doğru uzanan “Eşekkulağı“ yamacının güneye
bakan kısmına yayılıvermişler, hepsi taş duvarlı, çatıları kalın meşe
ağaçlarından, üstleri de
taş örtülüydü. Hanımlar
evde, tarlada gece gündüz çabalıyor, erkeklerin
çoğu ova köylerinde çobanlık, çıraklık yaparak
kıt kanat geçiniyorlardı.
Kimsenin kimseden üs-

Salimehmed’in karısı
Habibe ninenin saçları kesilmeden kalmış.
O beyaz önlüklü adam,
onun ufacık tefecik haline acımış, üstünü başını
da pırıl pırıl görüverince,
Küçük Nazmi’ye“ Bırak
onu! “ demiş.
Muhabbet böyle gırla
giderken dış avlu kapısı vuruldu. İkisi de
ürktüler. “Açın kapıyı“,
diye bağıran korucu
Abdurahman’ın sesiydi.
Süleybe yenge kalktı.
Hemen gidip, açtı.
Korucu Zatiye’yi de görünce:
“İkinize de birden söylüyorum. Yukarıdan haber
var. Yarın güneş Bakacağa dikildi mi, hepiniz
harman yerinde olmalısınız! Gelmemek, geç
kalmak olmasın haaa!“
deyip döndü, gitti, alt tarafa doğru.
Az aşağıdaki ev köse
Apti’nin eviydi. O da, karısı Zühre ile evlerinin
güneşli odasına yan gelmişler, köyde vuku bulan
yeni olayı öğütüyorlardı
kendi değirmenlerinde.
“Karı be, baştan o kazanı görünce korktum.

bastı odunu. Sonradan
anladım. Kazanın altı
suyla doluymuş. Kaynak
suyun buharı kızdırırmış
bizim rubalarımızı. Kazan
kaynadıkça kaynadı. Ateşi yakmaktan eli değdiği
zaman beni aldı önüne,
sıfır kazıdı kafamı. Sonra
gaz yağıyla yağladı, evden götürdüğüm giysilerimi sokturdu sırtıma.”
“Adam, baştan ben de
korktum, ne olacak bu
halimiz böyle diye. O, yabancının yüzüne bile bakamadım sinirden. Saçsız, koku içinde bıraktı
bizi. Evde giyeceğimiz de
kalmadıydı. Allaha şükür,
o zamandan beri rahatız. Arkalarımızı duvara
sürtüp de kaşınmaktan
kurtulduk. Rubalarımızı
da ak pak geri aldık. Saç
değil mi?...” derken evlerinin dış kapısı vuruldu.
Apti hemen kalktı, kapıyı
açtı. Karşısında dikilen
köy korucusuydu.
“Komşu yukarıdan haber var. Yarın güneş Bakacağa dikildi mi hepiniz
harman yerinde olmalısınız! Gelmemek, geç
kalmak olmasın haaa!“
deyip döndü. Yoluna de-

tünlüğü yoktu. Herkesin
hali bir, birbirlerine imrenmek akıllarına bile
gelmiyordu. Kıskançlığın,
çekemezliğin, hasetliğin
ne olduğu bilinmiyordu.
Köyün yolu yok, elektriği
yok, suyu yok. Ev döşemeleri, duvarları topraktandı. Çocuklar toz,
duman içinde ana şefkatinden mahrum, baba
kaygısından uzak büyüyorlardı. İlkel bir yaşam
biçimi sürüp gidiyordu.
Ertesi gün, denen zamanda, öğle yaklaşırken, köyün ortasında
bulunan harman birer
ikişer insanla dolmaya
başladı. Erkekler çok
olsa da, kadınlar da az
değildi. Her haneden
en az birer kişi gelmişti.
Karşıdan beyaz atlı belirdi. “ Geliyor, geliyor “,
diye fısıldanıldı. Daha da
yaklaşınca atın yedeğini
Papariz’ in çektiğini gördüler. Atlı indi. Harman
ortasına yanaştı. Parariz
de atı yan taraftaki ahlat
ağacına bağlayıp, onun
yanına dikildi.
O, bir ay önce köy evlerini birer birer dolaşan,
kadınların beliklerini

kestiren, erkeklerin başlarını sıfırlattıran adamdı.
Baştan ona karşı besledikleri kinden, hınçtan,
aşağılamaktan eser bile
okunmuyordu kimsenin
yüzünde. Herkesin içinde
ona karşı bir sevgi, saygı
belirip, doğmuştu.
Adam çantasındaki beyaz önlüğünü çıkarıp sırtına soktuktan sonra:
“Nasılsınız komşular? “,
diye hallerini sordu, bozuk bir aksanla, sımsıcak
sesiyle.
“Bakın, Türkçeyi bile
öğrenmiş hemen “, diye
mırıltı oldu.
“İyiyiz, şimdi çok daha
iyiyiz“ oldu toplu cevap.
Hepsinin yüzü gülüyor,
gözlerde minnettarlık,
mutluluk ifadesi okunuyordu.
Bazıları ayrılıp adamla
tokalaştılar, elini sıktılar.
Hayriye abla da dayanamadı. Sürüden koparak:
“Ver şu altın elini gülüm.
Sayende rahatladık. Orada burada bitlenmekten,
kaşınmaktan kurtulduk.
Çok yaşa. Mevlâm ne
muradın varsa versin.
Seni buralara getirenler
de, sebep olanlar da sağ
olsunlar “, deyip yerine
döndü.
O dönemde hanım elinin yabancı erkek eline
değdiği görülmemişti.
Ortada bir şaşkınlık belirtisi oldu. Hayriye yenge
diğer hanımlara kıyasla
daha açık, çenesi düşüklüğü ile anıldığından
pek o kadar da hayret
yaratmadı. İlle o yabancı
adama sevgisi, saygısı
olduğundan idi bu yaklaşım, onun sıcaklığı.
Koca Salimehmet :
“Efendim, başımızı kaşımaktan kurtardın bizi,
sağ ol“ demesi gülüş tufanı yarattı ortalıkta.
Koca Musa:
“Komşular, gülecek ne
var? Salimehmet komşu haklı. Bir aya gelince karnımızı, arkamızı
kaşımaktan, başka işe
vaktimiz mi kalırdı? Çok
şükür Tanrıya, bu dertten
kurtardı bizi, şu beyaz
önlüklü beyefendi “, sözleriyle ortalığı yatıştırdı.
Durali dayanamadı:
“Komşular, bakıyorum
da yanımızdaki bu beyaz önlüklüyü içinizde
tanımayanlar var. O, Eski
Zağra taraflarından. Adı
Saşo. Bize doktor olarak
vazifelendirilmiş. Hepimizin doktoru sayılır. Ben
de onun yardımcısı. Bundan öte başı ağaran, dişi

sızlayan onu arayıp bulsun. Gece gündüz bizim
hizmetimizde olacak “ ,
diye sözünü noktaladı.
Doktor, gençti. Sarı
saçlı, uzunca boylu, güler yüzlü biri. Belli ki,
okulunu henüz bitirmiş,
mesleğini eline almış,
burada da ilk defa işbaşı
yapmış. Beygirden inip
yanlarına gelirken, sağ
tarafına hafifçe aksadığını fark etmişlerdi.
Arkadan doktor konuştu. Durali tercüme etti:
“Komşular, bakıyorum
da rahatınız yerinde.
Memnuniyetinizi yüzlerinizde okuyorum. Bundan
böyle kaşınma, bitlenme
olmayacak. Bir aydan
beri sırtınızda, pırtınızda
o bit denilen, tifüs virüsü taşıyan, çabuk üreyen mahlûktan göründü
mü? Kanatsın ön ve orta
bacakları kısa, arka bacakları uzun, zıplayan
yaratık yeniden belirdi mi
yoksa? Kapınızda, musandıranızda, çok oturduğunuz evlerde tahtakurusu kaldı mı? Kalmamıştır
sanırım. Onlar yok oldu.
Bundan öte mücadelemiz beraberce devam
edecek. Harp bitti. Faşistler koşturuldu. Dünya
yeni düzene girdi. Zaman
geçtikçe hepimizin hali
düzelecek. Artık bakkallarda ihtiyacımız olan
mallar var. Sakın, un, tuz,
şeker alırken, sabun almayı ihmal etmeyin. Yağlı toprakla el, ayak, don,
gömlek yıkamak olmaz..
Bir ay önce atılan temelin devamı, evlerinizdeki
temizlik olacak. Biz, size
ikişer kalıp bedava sabun dağıtacağız. Ötesini
kendiniz düşünün. Şayet
dediğimi yapmazsanız
acımak yok. Yeniden
kafa kırkmak, belik kesmek, kazanı işe koşmak
olacak işimiz. Daha öte
doğru da helalardan, sokağa akan lam sularını
önleyeceğiz“
“Hayır, senin dediğinden dışarı çıkmak yok
artık. Sen bizim en büyük
kurtarıcımızsın“, diye gür
ses oldu yanıt.
Bakacağa bakan güneş daha da canlandı.
Aşağılarda akıp giden
Arda nehrinin çağlayışı
sakinleşti. Yakın ağaçlara
konan kuşlar çığlıklarıyla sanki verilen teminatı
tastikleyerek, kalabalık
üzerinde uçup, dolaştılar birkaç kere. Güneş
ikindiye devrilmişti. Yan
tarafındaki camiden köy
imamı Kara Sali yanık
sesiyle ezan okuyor, cemaati namaza davet ediyordu...
Mustafa BAYRAMALİ
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Balkan Türkleri Kırcaali’de Buluştu
1. sayfadan devam

bir haber alamazdık. O
yüzden, Türkiye, Yunanistan, Makedonya, Romanya ve Bulgaristan’dan
Türk folklor ekiplerinin
Kırcaali’de bir araya gelip, konser vermelerini
görmekten kendimi çok
mutlu hissediyorum. Türkiye bayrağının burada
dalgalanması bana gurur
veriyor. Çünkü bu güzelliği ben hayalimde bile yaşatamazdım. Daha önce
de Kırcaali’ye İzmir Avrasya Derneğini temsilen
gelmiştim, Balkan Türk
Folklor Festivali kapsamında yapılan gösterileri
izlemiştim” diye paylaştı.
Nasuf Kılıç, “Kırcaali
Ömer Lütfi Kültür Derneği
Müdürü ve Kırcaali Türk
Kültür ve Sanat Derneği
Başkanı Müzekki Ahmet’i
bu güzel etkinliğin ana
organizatörü olarak tebrik
etmek istiyorum. Aynı zamanda bizlere Kırcaali’de
Türk Folklor bayramı yaşattığı için teşekkürlerimi
sunuyorum” diye dile getirdi.
Nasuf Kılıç, gazete aracılığıyla yerel Türk halkına
hitaben, “Biz Bulgaristan
Türkleri birlik ve beraberlik içinde Türklüğümüzün
yaşatılmasını sağlayan
partiye oyumuzu kullan-

mazsak, özgürce kültürümüze sahip çıkamayacağız. O yüzden hepimiz bir
olup, güçlü olmalıyız, yani
tek bir partiye destek vermeliyiz. Ancak o zaman
Bulgaristan Türk kültürü
açısından daha güzel gelişmeler olabilir” diye kendi görüşlerini ifade etti.
Görkemli açılışın ardından Balkan Türk Folklor
Festivali öğleden sonra
Cebel ve Krumovgrad
kentlerinde düzenlenen
gösterilerle devam etti.
Ertesi gün Momçilgrad
ve Ardino’da , Çarşam-

ba günü ise Kirkovo’nun
Çorbaciysko /Çorbacılar/
köyünde, Çernooçene
belediye merkezinde konser programları sunuldu.

Festivalin
muhteşem
kapanış
konseri
8. Balkan Türk Folklor Festivali 11 Temmuz
akşamı Kırcaali merkez
parkında düzenlenen
kapanış konseriyle sona
erdi. Yüzlerce Kırcaalinin
yoğun ilgi gösterdiği konserde Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye, Romanya ve Makedonya’dan
katılan folklor grupları
yörelerine has halkoyunları sundular, seyircilerin
gönüllerini fethettiler.
Kapanış konserine T.
C. Filibe Konsolos Vekili Elif Kutlu, Krumovgrad, Ardino, Kirkovo ve
Çernooçene Belediye
Başkanları Sebihan
Mehmet, Resmi Murat,
Sali Ramadan ve Aydın
Osman, Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı Eli-

saveta Kehayova, Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet, Kırcaali Ortodoks
Cemaati Başkanı Peder
Petır Garena, DNES Sivil
Toplum Hareketi Kırcaali
Bölge Koordinasyon Kurulu Başkanı Dimitır İlçev
hazır bulundular.
İlk önce sahneye Kırcaali Türk Folklor Ekibi çıktı ve seyrine doyulmayan
Çiftetelli dansıyla konukları ve Kırcaalileri selamladı. Daha sonra Gümülcine kentinden rengarenk
elbiseli kızlar oynadıkları
Rumeli danslarıyla seyir-

cilerin dikkatini çektiler.
Gümülcine Türk Gençler
Birliği’nin folklor grubu ardından Romanya Karasu
Kırım Tatar Türkleri Topluluğu yerli halkoyunlarını tanıttı. Giresun folklor
grubu Türkiye’nin Doğu
Karadeniz bölgesinde
geleneksel halkoyunu
horon oynadılar. Ardından Makedonya Valandovo kentinden katılan
iki folklor ekibi Makedon
ve Türk halkoyunları sundular. En son Zonguldak
Fatih Halk Eğitim Merkezi
Halk Oyunları Topluluğunun sunduğu halk oyunlarıyla festival son buldu.

Her grup gösterisinden
sonra grup yönetmen
ve yöneticilerine sırasıyla Elisaveta Kehayova,
Sebihan Mehmet, Sali
Ramadan, Resmi Murat, Aydın Osman, Ömer
Lütfi Kültür Derneği Başkanı Seyhan Mehmet ve
Konsolos Vekili Elif Kutlu
tarafından birer plaket
sunuldu. Ayrıca DNES
Sivil Toplum Hareketi
adına Dimitır İlçev folklor
gruplarına birer teşekkür
belgesi takdim etti.
Konserden sonra Kırc aali Haber gazete -

si vasıtasıyla Kırcaali
Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet, festivalin organizatörlerine Balkanlarda yaşayan Türkleri bir
araya getirdiklerinden
dolayı tebrik etti. Bölge

Müftüsü, “8. Balkan Türk
Folklor Festivali olarak 5
ülkeyi 7 temsilcisiyle bir
araya getiren bu güzel
organizasyon bizleri son
derecede mutlu etti. Bu
Kırcaali’ye yakışan bir

güzelliktir, Kırcaali toleransın merkezi, hoşgörünün başkentidir” diye
paylaştı. Beyhan Hoca,
Peder Garena ile birlikte
çay, kahve içerek konseri
izlediklerini söyledi.
Petır Garena, “ Bu raya M akedonya ve
Mecidiye’den arkadaşlarımızı görmeye geldik.
Daha önce kendileriyle
yine Balkan Türk Folklor Festivali esnasında
tanışmıştık. Ben burada
Makedonya, Romanya
veya Türkiye’den olsun,
her hangi bir yabancı
görmüyorum. Hepimiz
Balkanlıyız. Bu festival
çok güzel bir olay. Müzik
olamayan yerde tanklar
olacak. İnsanlar el ele
olmazsa, birbirine karşı
olacaklar” diye düşüncelerini paylaştı.

Balkan Türk Folklor Festivali’nin
Ardino konseri büyük ilgi gördü

8. Balkan Türk Folklor
Festivali kapsamında Ardino (Eğridere) kasabasında sunulan konsere
yerel halk ve misafirler
büyük ilgi gösterdiler.
Kasaba meydanında
dans etme, şarkı söyleme ve enstrümantal çalgı çalma ustalığını gerek
ülke içinden, gerekse
Türkiye, Romanya ve
Yunanistan’dan katılan
misafir folklor grupları
tanıttılar. Katılımcılar ritmik halkoyun, şarkı ve
müziklerle seyircilerin
gönlünü kazandılar ve
özelikle söz konusu Balkanlar ise folklorun etnik
grup, din ve kültürler
arasında birleştiren köprü olduğunu kanıtladılar.
Konserde Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat
da hazır bulundu.
Program Smolyan’ın
(Paşmaklı) Borino köyü
Obnova Toplum Merkezi
Halkoyunları Topluluğu
Gençler Grubunun gösterileriyle başladı. Folklor
grubu, ünlü Zilli Maşa,
Şiveli Şiveli ve Kaynana
türkülerine hazırlanan
koreografi sundular. Borino Halkoyunları Topluluğu Yönetmeni Engül
Baçkova, “Festivalin organizatörlerini girişimlerinden dolayı tebrik ederim. Kültür forumu çeşitli
Balkan ülkelerinden başka gruplarla yeni dostluklar kurulup, temaslar

edilmesine olanak sağlıyor” diye paylaştı.
Zonguldak Fatih Halk
Eğitim Merkezi Halk
Oyunları Topluluğunun
ritmik dans ve şarkılardan ibaret gösterisi gerçekten büyük heyecan
yarattı. Ardinolular Türk
folklorunun zenginliğine
hayran kaldılar ve sanatçıları bol bol alkışladılar.
Zonguldak Fatih Halk
Eğitim Merkezi Başkan
Yardımcısı Melehat Bulut, “Bu bizim için Türkiye dışında yaptığımız
ilk ziyaret oluyor. Kendimizi ülkemizde gibi
hissediyoruz ve organizatörlerin misafirperverliğinden çok memnunuz.
Amacımız bölgemizin
kültürünü ve halkoyunlarını tanıtmaktır. Aynı
zamanda Bulgaristan’la
dostluk ve kardeşlik ilişkilerini pekiştirmek istiyoruz” dedi.

Muhteşem danslarıyla
Yunanistan Gümülcine Türk Gençler Birliği Folklor Grubu’nun
oyuncuları da seyircilerin gönlünü kazandılar.
Grup yönetmeni Erkan
Demiroğulları, Balkan
Türk Folklor Festivaline
katılmaktan büyük şeref
duyduklarını dile getirdi. Sayın Demiroğulları,
“Festival kapsamında
Kırcaali bölgesinde çeşitli kasabaları tanıma
fırsatımız olduğu için çok
memnunuz. Bu folklor
bayramının artık sekizinci kez gerçekleşmesini
mümkün kılan herkese
teşekkürler” diye sözlerine ekledi.
Kuzey komşumuz
Romanya’yı Mecidiye
Karasu Tatar Türkleri
Halkoyunları Grubu temsil etti. Grup, Ardino’daki
folklor severlerin dikkatini sunduğu Kırım Tatar
halkoyunlarıyla çekti.
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8. Balkan Türk Folklor Festivali katılımcıları Belediyede karşılandı
Resmiye MÜMÜN

8. Balkan Türk Folklor Festivali’nin açılış
programından önce,
festivale katılan folklor grupları yöneticilerini Kırcaali Belediye
Başkan Yardımcısı
Elisaveta Kehayova
makamında karşıladı.
Görüşmede hazır bulunan Ömer Lütfi Kültür
Derneği Müdürü Müzekki Ahmet, Belediye
Başkanı Hasan Azis’in
yurt dışında bulunduğu
için bizzat kendilerinin
değerli konuklarını karşılayamadığı için duyduğu üzüntüyü iletti.
Sayın Kehayova, Başkan Azis adına konuk-

ları selamladı ve Kırcaali Belediyesi’nin böyle
güzel bir organizasyona

ev sahipliği yapmaktan
şeref duyduğunu belirtti. Kehayova, festival

süresince katılımcıların
iyi vakit geçirmelerini
diledi. Başarı dilek-

Hasan Azis: “Demokrasi ve hoşgörü desibelle ölçülemez”

1. sayfadan devam

temsilcileri tarafından getirilen sınırlamalara karşı
eylem hazırlığı içerisindeyiz” diye duyurdu.
Hasan Azis, “Ben Belediye Başkanı olarak
ve tüm Belediye halkı,
sadece Kırcaali’de devlet kurumları tarafından
uygulanan böyle bir idarî
baskıya kati bir surette
karşı çıkıyoruz. Vatandaşın hakkının her hangi bir
aletle ölçülmemesi için
elimizden gelen her şeyi
yapmaya hazırız. Çan
sesi ve ezan okunuşundan gelen sesin gürültüsü
sadece şehrimizde devlet
organları tarafından gündeme getirilmiştir.
Demokrasi ve hoşgörünün ölçüsü desibel olamaz. Gürültü sorunu toplumun değil, iktidardakilerin sorunudur. Yoğun trafik olan bazı kavşaklarda,
konser sırasında veya bir

aile kutlamasında daha
yüksek desibelde gürültü
yapılabilir, fakat böyle durumlarda hiçbir tepki verilmiyor” diye kaydetti.

Hasan Azis, “Bu siyasi
baskıdan başka, psikolo-

kez Kilise Papazı Petır
Garena’nın da çok endi-

şeli olduklarını ifade etti.
Başkan, “Kırcaali halkının dini açıdan ikiye
ayrılması be birbirine
karşı gelmesi riski mevcut. Ben buna karşıyım.
Kırcaali hoşgörü şehridir
ve hoşgörünün desibel
şeklinde ölçülmesine izin
vermeyeceğim” diye altını
çizdi. Hasan Azis, iki ibadet yerine siyasi amaçla
baskı yapıldığını söyledi.
Başkan, “Devlet kurumlarının, devlet adamlarının
dinî işlere karışmasını
kabul etmiyorum” diye
ileri sürdü.
Hasan Azis, Kırcaali’de
iki temel dinin uygulanmasına desteklemek için
tam olarak ne gibi bir harekete geçileceğini söylemedi, fakat müminlerin
haklarının savunulması
için cami ve kiliseye Belediye tarafından uzman ve
hukukçular sağlayacağını
belirtti.

meme gerek olmadığını
düşünüyorum, fakat Bölgesel Kalkınma Operas-

yonel Programı gereğince
gerçekleştirilen Arpezos
Park projesinde alanın
kameralarla gözetlenmesinin bir istem olduğunu
söyleyebilirim. Böylece
vatandaşın huzurunu ve
güvenliğini garanti etmekle beraber, vandallık
yapanlara karşı da bir önlem almış olacağız” diye
yorumladı. Başkan aralıksız gözetim uygulamasının parkı en çok ziyaret
eden çocuklu annelerin
güvenliğini garanti ettiğini belirtti.

jik bir baskıdır” dedi.
Başkan Azis, bu durumdan gerek Kırcaali
Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet’in, gerekse Mer-

Yeni park alanı kameralarla gözetim altına alındı
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis yeni kurulan Kuzey Arpezos Parkı
ve merkez park alanının
vatandaşın güvenliği açısından toplam 10 kamerayla 24 saat aralıksız
görüntüleneceğini bildirdi.
Onlardan 8’i sabit, diğer
2’si ise motorlu olup, 360
derece dönerek, çeşitli
noktalardan görüntü alacaklar. Hasan Azis, basın
mensuplarına Belediye
binasının birinci katında
bulunan kamera görüntülerinin izlendiği ve kayde-

dildiği merkezi gösterdi.
Başkan Azis, “Bunun ne
sebeple yapıldığını söyle-

lerinden sonra grup
yöneticileri de kısaca
kendilerini tanıtarak,
temsil ettikleri yöre ve
dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdiler. Çoğunun önceki yıllarda
festivale katıldıklarından memnun kaldıkları
için bu yıl da tekrar festivale iştirak etmeye karar verdikleri belirttiler.
Grup yöneticileri folklor
gruplarının kendi yöre
halkoyunlarını tanıtacaklarını söylediler.
8. Balkan Türk Folklor
Festivali’nin katılımcıları bu güzel etkinliğin
Kırcaali’de her yıl yapılmasını istediler.
Festivalin ana organizatörü olarak Ömer
Lütfi Kültür Derneği Müdürü Müzekki Ahmet,
Türkiye Yurtdışı Türkler Başkanlığı ile çok
iyi temaslar içerisinde
olduklarını ve onların
mali desteğiyle gelecek
yıldan itibaren Balkan

Türk Folklor Festivali’nin
Kırcaali’de her yıl düzenlemeye çalışacaklarını söyledi. Bu yılki
festivale Türkiye’den iki,
Makedonya’dan iki, Romanya ve Yunanistan,
Komotini’den (Gümürcine) birer grup olarak
toplam 6 folklor ekibinin
katılacağı belirtildi.
Elisaveta Kehayova,
Balkan Türk Folklor
Festivaline katılan folklor ekiplerinin aracılığıyla Kırcaali’nin birçok
belediyelerle kardeş olduğunun altını çizerek,
bu olayın devam etmesini diledi.
Elisaveta Kehayova
folklor grubu yöneticilerinin gerek Hasan
Azis’e, gerekse kendisine getirdikleri hediyeleri kabul ettikten sonra, Kırcaali Belediyesi
tarafından da hazırlanan hediye paketlerini
sundu.

Belediye, yıkılan su
tesisleri yüzünden
205 bin leva kaybetti

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,
Haskovo Bölgesel Çevre ve Su Müfettişliği (RİOSV) tarafından yıkılan Perperek çayındaki dört
eşiğin tekrar kurulmasına izin verildiğini bildirdi.
Başkan geçen yıl Gorna Krepost (Yukarı Karalar),
Çiflik, Perperek, Murgovo (Esmirli) köyleri yakınında Perperek çayı üzerine kurulan bu eşiklerin
ek su sağlanması amaçlanarak yapıldığına dikkat
çekti. Başkan, yıkılan eşiklerin inşaatı için Belediyenin dönüşü olmayan 205 836 leva harcadığını
hatırlattı. İnşaat işlerine Su ve Kanalizasyon Şirketinin de katıldığı açıklandı.
Teknik projesi olmadığı ve koordinasyon eksikliği gerekçesiyle RİOSV tarafından, kurulmuş olan
eşiklerin ortadan kaldırılması emri verilmiştir.
Hasan Azis, “Projelerin onaylanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız dedik, fakat
hiçbir şey fayda etmedi. Şu anda çay üzerinde
aynı yerlere eşik kurmak için RİOSV’dan izin almış bulunuyoruz. İşte günümüzdeki iktidar bu tür
yanlışlıklar yapıyor” diye yakındı.
Başkan, “Eşikler sayesinde Gorna krepost,
Murgovo, Çiflik ve Perperek köylerinde en sıcak
aylarda su sorunu olmamasına rağmen yasallaştırmaya varılmadı ve bu yıl içerisinde bir günde
yıkıldılar” diye yakındı.
Belediye Başkanı, “Yapılan konstrüksiyonların
istemlere uygun yapma imkanımız vardı, fakat denetçiler Belediyeye karşı en son ceza önlemine
geçtiler. Maalesef, bu önlem daha çok söz konusu
köy halkına yöneliktir, çünkü böylece susuzluğa
mahküm edilmiş oldular” diye yorumladı.
Başkan, yeni tesislerin kurulmasına kadar Perperek yöresi halkının su sorunu olacağını tahmin
etti.
Kırcaali Haber
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Lütfi Mestan: Dini, etnik ve kültürel farklılıklara bir tehlike
gözüyle bakılmamalı, bir zenginlik gibi bakılmalıdır!
Lütfi Mestan: Dini, etnik
ve kültürel farklılıklara bir
tehlike gözüyle bakılmamalı, bir zenginlik gibi bakılmalıdır! Bu mantaliteyi
değiştirdiğimizde siyaset
de değişir. Hak ve Özgürlükler Hareketi Başkan
Yardımcısı Lütfi Mestan,
BNR’den gazeteci Sevda
Dükkancı’nın sorularını
anadili Türkçe’de yanıtladı.
Sn. Lütfi Mestan, azınlıkların böyle anayasal
bir hakkı neden bu denli
tartışmalara, eleştirilere, korkulara ve sert
tepkilere maruz kalıyor?
Birkaç haftadan beri
devam eden tartışmalar
bağlamında, Anayasaya uygun tekliflerimizin
neden bu kadar nefretle, dramatik kinle karşılanmasına bir anlam
veremiyorum. Bunun nedenini anlayamıyorum.
Biliyorsunuz Anayasa’nın
36.maddesine göre, her
Bulgaristan vatandaşı
resmi dilini okuyup, konuşma mecburiyetiyle
beraber, anadilini de okuma ve kullanma hakkına
sahiptir. Aynı zamanda bu
maddeye uymayan noktalar var Seçim Kanununda.
Ona göre seçim kampanyaları sadece resmi dile

yapılmalıdır. Bu maddelerin değişmesi için biz
de HÖH olarak bir tasarı
hazırlayıp, sunduk. 23 yıl
oldu Bulgaristan demokrasi yoluna geçeli, fakat
bu tür anti-demokratik,
Avrupa standartlarına hiç
uymayan kanun noktaları
var. Bunların artık düşme-

si, çekilmesi lazım.
AGİT İnsan Hakları Ofisi Ocak ayı raporunda
bu konuda Bulgaristan’ı
uyarmış ve seçim konuşmalarının anadilinde
de yapılmasının uygun
olacağını öne sürmüştü. AB üyesi bir ülkede

bu çağrılara kulak vermemek tezat değil mi?
Bu raporda Bulgaristan’la
ilgili AGİT’in beklentileri
doğrultusunda 42 nokta
var. Azınlıkların seçim
kampanyası sırasında
anadilini kullanma hakkı
da bu maddeler arasında
yer alıyor. Bizim tüm kam-

panyayı anadilinde yapma
gibi bir niyetimiz yok, fakat bazı durumlarda, mesela, baktık ki çok yaşlı
insanımız var, Bulgarcayı
bilmeyen, bilmedikleri için
de suçu olmayan insanlar
var. O halde siyasi mesajlarımızı anadilimizde bildi-

riyorsak, bu suç mu ?!
Örneğin geçen seçimlerde Opaka’da , Genel
Başkanımız Ahmet Doğan, beni ve milletvekilimiz Tuncer Kırcaliev
ceza alma tehlikesiyle
yüz yüze kaldı. Neden?
Çünkü anadilimizde birkaç kelime söylemişiz.

Biliyorsunuz, 1984- 89
döneminde birileri birini anadilinde selamlasa
bile, beş leva ceza yiyordu. Şimdi ne değişti? Totaliter rejiminde ceza beş
leva iken, artık AB üyesi
demokrasi dönemindeki
Bulgaristan’da beş bin

Mestanlılı ressamlar eserlerini tanıttılar

Momçilgrad (Mestanlı)
kentinden ressamlar Nov
Jivot Toplum Merkezinde
eserlerini tanıttılar. Etkinlik Dünya Mestanlılar
Buluşması kapsamında
gerçekleşti. Aynı zamanda Nov Jivot Toplum
Merkezi Başkanı olan
ünlü ressam Kamber
Kamber sergide 30’dan
fazla tablonun gösterildiğini belirtti. Kendilerinin resimleri Rodop
kızlarını, eski evleri ve
Rodoplar’dan izlenimlerini yansıtıyor.
Mestanlılar, Kamber
Kamber’in resimlerinin
yanı sıra şimdi İzmir’de
ikamet eden Aynur Açıkgöz, Nebibe Ali ve başka
yerli ressamların eserlerini görme imkanı buldular.
Aynur Açıkgöz, “Eserlerimi burada gösterme
imkanı bulduğum için
müteşekkirim. Bununla
ilk defa doğup büyüdü-

ğüm şehirde düzenlenen
bir sergide yer alıyorum”

diye paylaştı. Ressam
1989 yılında Bulgaristan

Türklerine uygulanan
zorunlu göçe tabi tutulmuştur. Açıkgöz’ün bugüne kadar 50’den fazla
uluslararası sergilere
katılımı olmuştur. Resim
yapmaktan başka, şiir
yazıyor ve iç tasarımcı
olarak çalışıyor. Ressam
çalışmalarında sık sık efsanevi anka kuşunu resmetmektedir.
Kırcaali Haber

Jeleznik köyünde yoğurt üretim tesisi açıldı

Çernooçene (Yenipazar) Belediye Başkanı
Aydın Osman ve iş adamı Recep Salim, Jeelznik (Karademir) köyünde
yoğurt üretimi için yeni
bir tesisi hizmete açtılar.
Bu mandıra bölgede
tektir ve tam kapasitesi
ile çalışıldığında eşdeğeri 12 500 kutu yoğurt
olan 5 ton süte kadar
işlenebilir. Üretim tesisi

günümüzde yoğurt üretimi için belirlenen istemlere uyuyor. Tesiste süt
hatları, yoğurt işletmesi,
mayalandırma yeri, mamullerin korunması için
buzdolapları ve başka
bölümler mevcuttur.
Şirket, Haskovo ve
Kırcaali’de iki süt toplama tesislerinden taze süt
satın alıyor.
Recep Salim, üretilen

yoğurda Toros adını vermiş. Bu ad Türkiye'deki
Toros dağlarının adından
geliyor, "Tanrı'dan bir hediye" anlamındadır.
Uzun vadeli perspektifte mandırada üretim
genişletilerek, çeşitli
türden süt ürünleriyle
zenginleştirilmesi planlanmaktadır.
Kırcaali Haber

leva ceza alma riskiniz
var. Bu yakışır mı?
Bu teklif karşısında
hem muhalefet, hem iktidar bir ağızda “hayır”
dedi. Neden sizce?
Ne yazık ki bu teklif
karşısında biz tamamen
yalnız kalıyoruz. Bu neyi
gösteriyor. Bulgaristan’ın
demokrasi yolunda çok
başarıları var, fakat bazı
konularda demokrasi hala
olgunlaşmamış durumda. Çok uzun yol bekliyor
bizi, Avrupa standartlarında bir demokrasi yolu
izlemek için. Fakat ben
doğru yolda ilerlediğimizi düşünüyorum, bunun
değişeceğini sanıyorum.
Er ve geç diğer partiler de
hiç gerekmeyen ve zemini
olmayan korkulardan sıyrılır ve bizim, tamamen
AB standartlarına uyan
tasarıları destekler.
Bizim Türk çevrelerinden bazı kesimler diyor
ki “20 yıldır bizim isteklerimizi görmemezlikten
gelen HÖH değişiyor
mu? Bu sorular neden
kaynaklanıyor acaba?
Benim partimize karşı

bu suçlamalara katiyen
katılmıyorum. 13 yıl önce
ilk olarak, kendi imzamla
Anadili konusunda bir tasarı hazırlayıp, imzaladık
ve sunduk. O zaman bu
teklifim sadece 20 “evet”
oyu aldı. Bu oyların hepsi
HÖH milletvekillerinden
geldi. Bu oylamada bizim
dışında hiçbir vekil olumlu
oyunu vermedi. Bu problemin çözülmemesinin
nedeni, partimizin aktif olmamasından değil, diğer
partilerden destek almamaktan kaynaklanıyor.
Avrupa çok kültürlülüğü bir zenginlik olarak görürken,
Bulgaristan’da ona bir
“engel” gözüyle mi bakılıyor? Önyargılardan
kurtulamıyor mu toplum?
S o n
s ö z ü m !
Bulgaristan’da dini, etnik
ve kültürel farklılıklara bir
tehlike gözüyle bakılmamalı, bir zenginlik gibi bakılmalıdır! Bu mantaliteyi
değiştirdiğimizde siyaset
de değişir. Buna eminim!
BNR

6. Yüksek İslam Eğitimlileri
Semineri yapıldı

6- 8 Temmuz tarihlerinde Momçilgrad
(Mestanlı) kenti bu yıl altıncısı düzenlenen
Yüksek İslam Eğitimlileri Seminerine ev
sahipliği yaptı. Seminere yurt içinde ve yurt
dışında yüksek İslam eğitimini tamamlamış
yaklaşık 120 kişi katıldı. Programda Maksim
Behar “Sosyal Medya ve Dinler Arasında
Kesişme Var Mı?”, Dr. Boyko Vasilev
“Bulgaristan ve Dünyada Din, Politika ve
Medyalar" ve Doç. Dr. Michael Gruev “Yirminci
Yüzyılın 60'lı Yıllarında Bulgaristan'da
Komünist Rejimin Etno-Milliyetçi Siyasetinin
Yönleri” başlığında misafir konuşmacı olarak
sunum yaptılar.
Aynı zamanda Ali Hoca, Musa Uruçov,
Osman Kutrev, Hanife Musa ve Gülgün
Gaygacova tarafından ders ve analizler
sunuldu. Konuşmacılar, yüksek İslam
eğitimlilerin Bulgaristan toplumunun sosyal
hayatında daha aktif rol almaları gerektiğine
vurgu yaptılar.
Toplantıda Bulgaristan Müslümanları
Başmüftülüğünün daha etkili çalışması ve
dini konularda uzmanların katkısıyla ilgili çok
önemli konular irdelenip tartışıldı.
Foruma katılanlar Sırnitsa bölgesinde radikal
İslam propagandası yapmakla suçlanan 13
meslektaşına destek verdikleri bir bildiri kabul
ettiler.
Kırcaali Haber
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HÖH Mil etvekili Remzi Osman: “Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz”
Bulgaristan ile Azerbaycan arasında diplomatik
ilişkilerin kurulmasının
20. yıldönümü münasebetiyle Azerbaycan Millî
Meclisinden bir heyet dün
Bulgaristan’a iki günlük
resmî ziyarete geldi. Heyet ülkemizi BulgaristanAzerbaycan Parlamenter
Dostluk Grubu Başkanı
HÖH Milletvekili Remzi
Osman’ın daveti üzere
ziyaret etti. Azerbaycan
Millî Meclisi Bulgaristan
ile Dostluk Grubu Başkanı Siyavuş Novruzov
Başkanlığındaki heyete
Bulgaristan’a Ekonomi,
Enerji ve Turizm Bakanı
Delyan Dobrev’in daveti
üzere gelen Azerbaycan
Kültür ve Turizm Bakanı
Ebülfes Garayev de katılmış oldu.
Mecliste Bulgaristan
ile Azerbaycan arasında

diplomatik ilişkilerin kurulmasının 20. yıldönümüne
adanmış tematik bir sergi açıldı. Açılışı yapan
Meclis Başkanı Tsetska
Tsaçeva, Bulgaristan ile
A zerbaycan arasında
diplomatik ilişkilerin kurulmasının 20. yıldönümüne
adanmış tematik bir sergi
açılması fikrinin Bulgaristan Parlamento heyetinin
Mayıs 2012 tarihinde
Azerbaycan’ı ziyaret etmesinden önce paylaşıldığını söyledi. Bulgaristan
Meclis Başkanı, “Bakü’de
Bulgaristan-Azerbaycan
Dostluk Grubu Üyelerinin
bu fikrinin Azerbaycan
Millî Meclis Milletvekilleri
tarafından da paylaşıldığını gördüm. Çok kısa bir
zamanda Dostluk Grubunu buraya davet ederek,
bu ziyaretin vesilesiyle
Sofya Azerbaycan Bü-

yükelçiliği desteğiyle bu
tematik sergiyi tanıttığımızdan çok memnunum”
dedi.

Çalınan traktörlerini Kırcaali’de buldu
Resmiye MÜMÜN

Bulgaristan’da pirinç
üretimi ve ihracatı yapan Türk iş adamı Nusret Sefa Bülte, Kırcaali Haber gazetesi için
Pazarcık’a bağlı Çernogorovo köyünde depodan çalınan iki traktörünü Kırcaali’de bulduğunu
bildirdi.
İş adamı olayı şöyle
anlattı: “Türkiye’de sahibi olduğum Doruk Gıda
Ltd. Şirketine ait iki adet

traktör Bulgaristan’a eşimin adına kayıtlı Altın
Başak firması tarafından
kiralandı. 4 Eylül 2011
tarihinde pazar günü
gece saat 11.00’de bu
traktörler Çernogorovo
köyünde çalındı. Ben o
sırada Türkiye’de idim.
Daha sonra olay ortaya
çıkınca köyde araştırma yaptığımda bir köylü bana gece 11.00’de
arka arkaya traktörlerimin götürülürken gör-

düğünü söyledi. İlginç
olan şu ki, olaydan bir
gün önce cumartesi ben
Bulgaristan’daydım, saat
17.30 civarı depoma gittim, traktörlerimi, makinelerimin orada olduğunu gördüm. Aradan 10
ay geçti. Biz her yerde
traktörlerimizi aradık. Polis de aradı. Hatta gazetelere ilan verdik, bulana
ödül vaat ettik. Bu arada
Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Ramis
Şen’e de başvurmuştuk.

Kendileri bize özel ilgi
gösterdi. Sayın Şen, bu
olaydan dolayı defalarca Pazarcık polisine gitti, gelişmeleri yakından
takip etti. Sayın Ramis
Şen’e Kırcaali Haber
aracılığıyla özel teşekkürlerimi sunmak isterim. Ve devamla: “Geçen
cuma günü ben gene
Türkiye’deydim. Kırcaalili bir arkadaşımız balığa
giderken şehir kenarında
bulunan bir işadamının

çiftliğinin önünden geçiyormuş. John Dere 6515
ve New Holland TM120
marka modeli traktörleri
görmüş. Ben kendisinden traktörlerle ilgili bilgi
vermesini istedim. Biri
traktörün kabini John
Dere’nin orijinali değil,
Durukan 2006 yazıyor.
Bir de New Holland traktörün sağ ön çamurluğu
yoktur. Bu özellikler mevcutsa benim olabileceklerini söyledim. O Bulgar
arkadaş, tekrar gitti aynı
yere ve traktörlerin aynı
özellikleri olduğunu tespit ederek, bana haber
verdi. Aynı gün hemen
Kırcaali Emniyet Müdürlüğüne gelip, olayı bildirdim” diye anlattı.
Nusret Sefa Bülte, “Ben
hemen gidip, traktörlerimi görmek istedim, fakat
polis bunun prosedür gereği mümkün olmadığını
söyledi. “Başkonsolosu
arayacağım, gerekirse
olayı Başbakana bildirsin, fakat ben traktörleri
görmek istiyorum” dedim. O zaman bir sivil
arabayla üç sivil polis,
bir de yanımda tercümanımla birlikte çiftliğe
traktörleri görmeye gittik. Polisler bana hiç konuşmamamı söylediler.
Polise Bulgaristan’da
üretilmeyen bu traktörlerin gümrükten giriş tarihine göre motor ve şase
numarasından tespitleşmesini söyledim. Polise,
“Yarın bu traktörler aynı
yerden de kaybolursa,

Hak ve Özgürlükler Hareketi Kırcaali Milletvekili
Remzi Osman Kırcaali
Haber gazetesi için, “20
yıl sürdürülen diplomatik
ilişkilerden bu yana iki
ülkenin dostluk grupları
arasında ilk defa böyle bir
toplantı gerçekleşti.
Bu girişimin gerçekleştirilmesinde Bulgaristan
Meclisi’nden büyük destek gördük. Bugün açılan
sergi büyük ilgi gördü.
Sergi Meclis Başkanı
Tsetska Tsaçeva tarafın-

dan açıldı. Açılışta Azerbaycan eski Bulgaristan
Büyükelçileri İlker Ahmedov ve İvan Palçev, Azerbaycan Sofya Büyükelçisi Emil Karimov da hazır
bulundular.
Heyetin programı sırasında Sosyal ve Çalışma
Komisyonu Başkanı ve
Başkan Yardımcılarıyla yapılan görüşmede
Azerbaycan’ın reformlarıyla ilgili alışverişte
bulunuldu. Heyet İçişleri
Komisyon Başkanı ve

hem Bulgaristan, hem
Türkiye için kötü olacak”,
dedim. Çünkü konsolosluk adına onlar da beni
sıkıştırıyorlar. Türk plakalı bu traktörler iki yıl için
kiralandı ve Mayıs ayında Türkiye’ye döndürülmesi gerekiyordu. Benim
korkum traktörlerimin bu
çiflikten de kaybolması.
Kırcaali Emniyet Müdürü Valeri Baranov’a da
aynısını söyledim. Siz

traktörleri devletin eline
alın, prosedür bitince
bana verin, dedim” diye
sıkıntısını dile getirdi.
Türk iş adamı, “Pazarcık savcısı Georgi
Katsarov’a teşekkür etmek istiyorum. Kendisine
olayı anlattığımda anlayış
gösterdi ve bizzat kendisi gidip, hakimden tekrar
dosyanın açılmasına dair
imza aldı ve uzun süren
prosedürün hızlı bir şe-

Meclis Başkan Yardımcısı Anastas Anastasov
ile de görüştü. Bulgaristan Meclisi Dışişleri ve
Savunma Komisyonu
Başkanı Dobroslav Dimitrov ile çok önemli bir
görüşme oldu. Ben de
bu komisyonun üyesiyim.
Biliyorsunuz, Azerbaycan
toprağının %20’sini oluşturan Dağlık Karabağ bölgesi işgal altında bulunuyor. Bulgaristan’ın resmî
görüşü olarak Dışişleri
ve Savunma Komisyonu
yönetimi Bulgaristan’ın
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanıyan bir ülke
olduğunun altını çizdi.
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz.
Avrupa Birliğinin görüşü
de aynıdır. Hiçbir ülke,
hiçbir grup başka bir ülkeyi işgal edemez. Bunu
Dışişleri ve Savunma
Komisyonundan çeşitli
milletvekillerinin duyması
çok önemli idi.
Mecliste Bulgaristan ve
Azerbaycan diplomatik
ilişkileri açısından tarihî
bir gün yaşandı. Azerbaycan heyetinin Bulgaristan
ziyareti çok başarılı geçti”
diye paylaştı.
Kırcaali Haber

kilde uygulanmasını sağladı. Böylece bugün buradayız ve traktörlerimi
görebildim. Avrupa’daki
Bulgaristan devletinin
bu savcı gibi hareket etmesi gerekiyor. Sonuçta
o da Bulgaristan’ın bir
memuru. Savcı, hakimin
prosedür gereği harekete geçilmesi için yarına
izin verdiğinden dolayı
bizden özür diledi” dedi.

Belediye, ücretsiz kablosuz internet hizmeti sunacak
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, gelecek haftadan itibaren
Kırcaali’nin şehir ortamında ücretsiz kablosuz internet hizmeti sunan
Avrupa şehirlerinden biri olacağını bildirdi. Vatandaşın ücretsiz internet
erişimi Kuzey Arpezos Parkı ve Şehir Parkı alanında olacak. Başkan,
böylece dinlenme yerlerinde ücretsiz kablosuz internete erişim sistemi
kurulmasından ibaret kamu gereksiniminin karşılanacağını belirtti.
Hasan Azis, Sofya’da olduğu gibi parklarda yıl boyunca ücretsiz internet olması istediklerini ifade etti. Başkan, “Böylece küreselleşen
dünyanın bir parçası olacağız” dedi. Hasan Azis, bu hizmetin sadece
vatandaşın değil, gelen turistlerin de yararına olacağına dikkat çekti.
Başkan Azis, ilk önce yeni kurulan Arpezos Parkı ve Şehir Parkında
internet kullanımın test edileceğini ve ona göre bu hizmetin Belediyeye
ne kadar paraya mal olacağının hesaplanacağını söyledi.
Başkan, “Bu fikir birkaç yıldan beri mevcut. Avrupa’da şehir ortamında sunulan ücretsiz kablosuz internet ağına katılma daveti aldık, fakat
ancak şimdi bu dileğimizi gerçekleştirme imkanımız olacak” diye dile
getirdi.
Kırcaali Haber
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KIRCAALİ RAMAZAM İMSAKİYESİ
Miladi

İmsak Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

Hicri

20 Temmuz 2012

03:49

05:54

13:32

17:30

20:58

22:49

1 Ramazan

21 Temmuz 2012

03:50

05:55

13:32

17:30

20:58

22:48

2 Ramazan

22 Temmuz 2012

03:52

05:55

13:32

17:30

20:57

22:46

3 Ramazan

23 Temmuz 2012

03:54

05:56

13:32

17:30

20:56

22:45

4 Ramazan

24 Temmuz 2012

03:55

05:57

13:32

17:30

20:55

22:43

5 Ramazan

25 Temmuz 2012

03:57

05:58

13:32

17:29

20:54

22:42

6 Ramazan

26 Temmuz 2012

03:58

05:59

13:32

17:29

20:53

22:40

7 Ramazan

27 Temmuz 2012

04:00

06:00

13:32

17:29

20:52

22:39

8 Ramazan

28 Temmuz 2012

04:02

06:01

13:32

17:28

20:51

22:37

9 Ramazan

29 Temmuz 2012

04:03

06:02

13:32

17:28

20:50

22:35

10 Ramazan

30 Temmuz 2012

04:05

06:03

13:32

17:28

20:49

22:34

11 Ramazan

31 Temmuz 2012

04:07

06:04

13:32

17:27

20:48

22:32

12 Ramazan

01 Ağustos 2012

04:09

06:05

13:32

17:27

20:46

22:30

13 Ramazan

02 Ağustos 2012

04:10

06:06

13:32

17:26

20:45

22:29

14 Ramazan

03 Ağustos 2012

04:12

06:07

13:32

17:26

20:44

22:27

15 Ramazan

04 Ağustos 2012

04:14

06:09

13:32

17:26

20:43

22:25

16 Ramazan

05 Ağustos 2012

04:15

06:10

13:32

17:25

20:42

22:23

17 Ramazan

06 Ağustos 2012

04:17

06:11

13:31

17:25

20:40

22:21

18 Ramazan

07 Ağustos 2012

04:19

06:12

13:31

17:24

20:39

22:19

19 Ramazan

08 Ağustos 2012

04:20

06:13

13:31

17:23

20:38

22:18

20 Ramazan

09 Ağustos 2012

04:22

06:14

13:31

17:23

20:36

22:16

21 Ramazan

10 Ağustos 2012

04:24

06:15

13:31

17:22

20:35

22:14

22 Ramazan

11 Ağustos 2012

04:25

06:16

13:31

17:22

20:34

22:12

23 Ramazan

12 Ağustos 2012

04:27

06:17

13:31

17:21

20:32

22:10

24 Ramazan

13 Ağustos 2012

04:29

06:18

13:31

17:20

20:31

22:08

25 Ramazan

14 Ağustos 2012

04:30

06:19

13:30

17:20

20:29

22:06

26 Ramazan

15 Ağustos 2012

04:32

06:20

13:30

17:10

20:28

22:04

27 Ramazan

16 Ağustos 2012

04:34

06:21

13:30

17:19

20:26

22:02

28 Ramazan

17 Ağustos 2012

04:35

06:22

13:30

17:18

20:25

22:00

29 Ramazan

18 Ağustos 2012

04:37

06:23

13:30

17:17

20:23

21:58

30 Ramazan

Başkonsolos Ramis Şen'in
çocuğu olarak Filibe
Veda Mesajı ailenin
Başkonsolosluğu'nda görev

Filibe Başkonsolosluğu'nda
15 Aralık 2010 tarihinde başlayan görevim 19 Temmuz
2012 tarihinde sona erecektir. Kırcaali'den göç etmiş bir

yapmaktan onur ve gurur duydum. Görevim süresince desteğini ve dostluğunu esirgemeyen
tüm vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunarım. 1 Ağustos tarihinde
görevine başlayacak meslektaşım ve arkadaşım Başkonsolos
Şener Cebeci'ye başarılar dilerim. Şahsıma gösterilen destek ve dostluğun Başkonsolos
Cebeci'ye de gösterileceğinden
eminim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımıza ve
soydaşlarımıza en derin saygılarımı sunarım.

Ramis ŞEN

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144
Kırcaali Haber
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