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Tarih araştırmacısı-yayıncı Atilla 
Oral, Edirne’nin işgalinin simgesi ha-
line gelen ‘Bulgar Kralı Ferdinand’ın 
kılıcını Türk komutan Şükrü Paşa’ya 
teslim ettiği an’ diye bilinen fotoğ-
rafın gerçeği yansıtmadığını iddia 
etti.

Tarihte Fotomontaj Sahtekarlığı 

Nuri Adalı mezarı başında anıldı
Kırcaali bölgesinden 

onlarca siyaset adamı 
ve aydın kişiler Bulga-
ristan Türklerinin sön-

mez meşalesi mücahit 
merhum Nuri Turgut 
Adalı’yı doğumunun 90. 
yılında mezarı başında 
andılar. Adalı’nın me-

zarı doğup büyüdüğü 
Kirkovo’nun (Kızılağaç) 
Ostrovets (Adaköy) kö-
yünde bulunuyor. Şairi 
anmak için mezarı ba-
şında Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) 
Kırcaali İl Başkanı ve 
Cebel (Şeyh Cuma) 
Belediye Başkanı Bah-
ri Ömer, yeni seçilen 
HÖH Gençlik Kolları 
Genel Başkanı İlhan 
Küçük, HÖH eski mil-
letvekili Ahmet Hüse-
yin, bölgeden belediye 
başkanları, yakınları ve 
akrabaları hazır bulun-
dular. Çelenk sunulma-
sı ve bir dakikalık saygı 
duruşundan sonra yerli 

imam merhumun kabri 
başında dua okudu. 

Bahri Ömer yaptığı 
konuşmasında, anma 

törenine katılan HÖH 
partisinin çok sayıda 
genç üyelerine teşek-
kür etti. Sayın Ömer, 
“Adalı’nın ismi bölge 
tarihinde çok önemli bir 
yer almakta. O, bizim 

için insan haklarının 
savunulmasında cesa-
ret örneğidir” dedi.
Nuri Turgut Adalı 

1922 yılında Adaköy’de 
dünyaya geldi. Fotino-
vo (Çakırlı) köyü oku-
lunda eğitimini bitirin-
ce babası onu Şumnu 
Nüvvab Medresesi’ne 
yazdırıyor. Burada 3 
yıl eğitim gördükten 
sonra çok etkin ve üs-
tün zekâlı bir Turancı 
olduğu için okuldan 
uzaklaştırılıyor. Tota-
liter rejimi döneminde 
şair, hayatının 23 yılını 
hapis, sürgün ve Be-
lene temerküz kam-
pında geçirdi. 2004 
yılında hayata doğdu-
ğu köyünde gözlerini 
yumdu. 
   Mehmet MEHMET

Cumhurbaşkanı Plevneliev’in Türkiye ziyareti
Cumhurbaşkanı Ab-

dullah Gül, Bulgaristan 
kökenli vatandaşların 
Türkiye'nin siyaset, spor 
ve kültür hayatındaki ye-
rinin çok büyük olduğunu 
belirterek, 'En ünlü gü-
reşçilerimizden Koca Yu-
suf ve benim de taraftarı 
olduğum Beşiktaş futbol 
takımının efsanevi kapta-
nı Baba Hakkı, Bulgaris-
tan asıllıdır' dedi.

Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül, davetlisi olarak 
Türkiye'ye gelen ve bir 
dizi temaslarda bulunan 
Bulgar istan Cumhur-
başkanı Rosen Plevne-
liev onuruna Çankaya 
Köşkü'nde akşam yeme-
ği verdi. Yemeğe, TBMM 
Meclis Başkanı Cemil 
Çiçek, Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay, Milli Eği-
tim Bakanı Ömer Dinçer, 
Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Turk-

cell Genel Müdürü Sürey-
ya Ciliv, milli sporcular 
Naim Süleymanoğlu ve 
Halil Mutlu, milletvekille-

ri, iş adamları, sanatçılar, 
akademisyenler ile ya-
bancı misyon temsilcileri 
katıldı.

Yemekte bir konuşma 
yapan Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, Bulgaristan 
Cumhurbaşkanı Rosen 
Plevneliev ve berabe-
rindeki heyeti Türkiye'de 

ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 
Türkiye ve Bulgaristan'ın 
tarihi geçmişe sahip iki 

komşu ve müttefik ülke 
olduğunu vurgulayan Gül, 
'Güç bir tarihten güçlü bir 
dostluk çıkartabilmemiz, 
belki de başarılarımı-
zın en büyüğüdür' dedi. 
Türkiye ve Bulgaristan'ın 
müşterek geçmişinin etki-
sini sadece siyasi, sosyal 
ve kültürel alanda değil, 

her iki ülkenin mutfak ve 
müziğinde de hissettirdi-
ğini ifade eden Gül, dost-
luk geleneğinin daha da 
kuvvetli şekilde geleceği 
taşınmasının genç nesil-
lere bırakılacak en güzel 
miras olduğunu kaydetti.

Başta Karadeniz ve 
Balkanlar'da olmak üze-
re, dost, komşu ve müt-
tefik Türkiye ve Bulgaris-
tan arasındaki bölgesel 
ortalık ve dayanışmanın 
bu yöndeki kararlığının 
müşahhas nişanelerin-
den olduğuna işaret eden 
Gül, konuşmasına şöyle 
devam etti:

'Bu kapsamda NATO'ya 
ilaveten Karadeniz Eko-
nomik İşbirliği Teşkilatı 
bünyesinde berabe -
riz. Stratejik hedefimiz 
olan Türkiye'nin Avrupa 
Birliği'ne üyelik sürecin-
de de yakın işbirliği ser-
giliyoruz. Bu anlayışla, 
enerji ve ulaştırma proje-
lerinin hayata geçirilme-
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Hilmi HAŞAL

Balkanlı kalbimİnsanoğlunun ‘yer’le, hatta 
‘yer’lerle göbek bağı bulunur. 
Hayatında, bedeniyle, ruhuy-
la kendini ait hissettiği bölge, 
konum, adres vardır kesinlik-
le. Yaşamış/yaşayan her ki-
şinin, bir yerle bağı, ismen ve 
cismen bağlantısı künyesin-
de ya da hece taşında yazılı-
dır. Yazılır eninde sonunda… 
Yazı veya yazıt kayda değer, 
yok sayılmaz. Belli bir coğ-
rafi konum değil, salt o değil 
aidiyet noktasını gösteren 
tanım! Konum, koordinatla-
rı, adresi rapteder belleğe… 
Kişinin beden ve ruh bağı, 
derin anlamıyla ‘yer’dir, ai-
diyet tanımını karşılayan 
enlem-boylam kesişmesi... 
Kavramları önemli kılan da 
o değil mi? Belirleyiciliği ve 
etkileyiciliği zamanını da 
gösterir… Bir bölge, memle-
ket, yurt bellenmiş coğrafya, 
anlama büründüğü ölçüde 
adrestir, evdir, yuvadır insa-
noğlu için. Çekirdek ailenin 
büyük aileye doğru yürüdü-
ğü zaman tüneli, hüznüyle 
ve sevinciyle, karanlığıyla 
ve ışığıyla zengindir, yaşa-
nan yer, yurt dolayısıyla. Yurt 
kutsaldır. Dünyanın dört bir 
yanını dolaşsa, yalancı cen-
neti keşfedip yaşasa, ömür 
kemale erince doğduğu yer 
çeker insanoğlunu. Çocuk-
luğun kokusu burnunun dire-
ğini, çocukluk ışığı gözünün 
merceğini hiç terk etmemiş-
tir çünkü. Kır, köy, kasaba, 
semt, mahalle her neyse, en 
baştan kalbi tutmuştur.
İlk toplu yaşam alanı, bilin-

diği üzere, taş devri mağa-
ralarıdır. Oba, köy, mezra, 
mahalle diye adlandırılmış 
göçebe dönemi ve sonrası 
yerleşimler, uygarlık tarihi-
nin sayfalarında kayıtlıdır. 
Kasabadan önce köylerde 
toplanmış göçebe gruplar. 
Yüzlerce yıl sürmüş sabit 
meskenlerin, evlerin yurt ve 
komşuluk geleneğiyle ör-
gütlenişi. Mahalle büyüyüp 
yanına/ yakınına bir mahalle 
daha kuruldukça, köy kalıbı-
na sığmaz hale gelmiş, ka-
sabaya dönüşmüş. Haliyle 
büyük yerleşimler küçükleri 

çekmiş. Azalandan çoğala-
na akın sürmüş. Serüven ta-
nıdıktır; modernlik, sabit ve 
toplu yaşam koşullarını dü-
zenler, geliştirir. Son erimde, 
“köy” kavramı, sadece merak 
konusu değil, ansiklopedik 

heyecan gerekçesi hiç de-
ğil, bu satırları okuyacaklar 
için. Kasabaya evirilmeden 
önceki aşamadır, ilgi odağı, 
doğup çocukluğunun baş-
ladığı mahal. O bağlamda, 
çoğu insanın doğum adresi 
‘köy’ adıyla özdeşleşmiştir. 
Merkezin çevresinde, yani 
çemberde, kent içi semtler-
de, mahallelerde doğup dün-
yayı tanımalar, son yüzyılda 
çoğalmıştır. Bugün hâlâ üç 
temel yerleşim türü; köy, ka-
saba ve kent varlığını sürdür-
mektedir.
Beldelerin, köylerin ve ma-

hallelerin aidiyet adresi olma 
özelliğini gösteren, o manevi 
çekim güzelliği yok sayılabi-
lir mi? Sayılamaz. Dönüşüm, 
bazı köylerin kasaba olup 
büyümesiyle sürmüş. Sonra-
sında, zaman tanrısının sert 
hükmü; sanayi toplumuna 
geçişle, endüstri ve teknoloji 

sıçrayışlarıyla, kasaba sınır-
larını büyütmüş. Ardından 
varoş (banliyö) bölgelerinin 
eklenmesiyle, kasaba devi 

yerleşimler kent olmuş. Kire, 
kine ve kaosa büründürülen 
dünyayı tanımış o süreç-
te insanoğlu. Şehirler, yani 
kentler, yerkürenin ‘gözde’ 
merkezleridir ikinci binyılda. 
Ne var ki kent nüfusu, ‘köy’ü 
tümüyle silip atamamıştır 
hayatından. Atamaz. Çün-
kü savaşlar, sonu gelmeyen 
göçleri ve yoksullukları öğ-
retmiş insanlığa.  Öylelikle, 
haritalardan silinmiş köylerin 
hüznü kaplamış, yerküremi-
zi ve zavallı “tarih” sayfala-
rını. Şiirinden, müziğinden, 
folklorunun dilinden hep acı 
akmış. Teknoloji kamerayı 
keşfettiğindeyse, sinema ka-
relerinden izlenmiş terk edi-
len kanlı topraklar,  yangın-
lar, yıkımlar... Sanatın başat 
öğesi, acılı izleğidir artık kat-
liamlar, göçler. Bilim, sanayi 
ve teknoloji, toplumsal deği-
şimin kaçınılmaz gerçeğini 
besleyen evrensel sektörü, 
odağı gösterir: Endüstriyel 
güç palazlanıp yayıldıkça, 
utanç verici ama öyle; salt 
bilimsel veri diye algılanma-
ya başlanmış trajik sonuçlar. 
Zaman-Zemin Zaaf sacaya-
ğı, hızla, hırsla ve hazla ter-
biye edermiş meğer canlı 
türünü! Evrenin yasası mı, 
doğanın yazısı mı bilinmez, 
kötülükle iyilik ayrışırken, be-
del ödemek masumların or-
tak özelliği olmuş. Kentli yurt-
taş, birey olma yolundayken 

tüketici köle haline getirilmiş. 
Yeni insan, bencil, hırçın ve 
mutsuz kentli kimliğiyle öz-
deşleşmiştir öylelikle... Met-
ropoller çağıdır artık.
Her türden harcanmışlığa 

rağmen, geçmiş değerlidir, 

önemlidir. Özel hayatlarda 
ve yılların tozlu sayfaların-
da, anı değeri paha biçilmez 
yerdir ‘köy’ ve ‘ev’ mekânı... 
Ören yeridir, sinema platosu-
dur, panayır ya da yeni adıy-
la ‘festival’, ‘karnaval’ alanı, 
turistik gezi güzergâhında 
işaretlenmiş bir noktadır. 
Köylerin, kentlerin, insanoğ-
lunun ortak dert adresi, ev-
rensel buluşma yeri olduğu, 
koşullar sillesini vurdukça 
anlaşılmış ne yazık ki. Bi-
reysel bakımından, köylerin 
nostaljik ‘dönüş’ adresi sa-
yıldığı yadsınamaz. Zira her 
insan geçmişine, çocuklu-
ğuna doğru yürür. Duygular-
la beslenen sanatın öznesi 
insan, konumu dünyadır, ka-
bul, ama insanın bulunduğu 
ortam, çevresel etkenler, 
aklın ve gerçekliğin gücüyle 
katılır sanata. Ve hayata ta-
bii… İzleğin yelpazesi, duy-
guyu, düşünceyi ve düşleri 
kapsar. Ana-baba ocağı yer, 
köy/ mahalle/ yurt/ memleket 
adları, adresin bir işareti de-
ğildir sadece; sanatsal, sö-
zel, işitsel ve görsel anlam-
da imge işlevi üstlenirler ki 
önemi gözden kaçmaz. Şiirin 
atardamarı söz, ses, anlam 
öğeleriyle besleniyorsa, kalbi 
ve aklı yönlendiren de imge-
dir ve diğer sanat türlerine o 
minvalde sirayet eder. İmge-
nin varlığı, dirimin varlığıyla 
eşdeğerdedir. Zaman çekip 

gitmişse, insanlar çekip git-
mişse bile, ‘yer’ler yerindedir! 
İzleri hayatın içinden söküp 
atmak olanaksızdır. İnsanoğ-
lu için, dünden bugüne, ‘yer’, 
‘yurt’ kavramları değerinden 
hiçbir şey yitirmemiştir. Ki-
şinin adresi, vazgeçilmez 
aranıp bulunma noktasıdır 
ama dahası, aidiyet kaydıdır. 
Kentler, semtler, köyler ve 
mahalleler, insanlı ya da in-
sansız, nabzı atan yerlerdir. 
Yaşayan yeni kuşak toplum 
üyesi; atalarının gölgesini 
terk etmeyen birey anlamlı 
kılmaktadır, söz konusu yer/
adres kavramlarını. “Orada 
bir köy var”dır hep, her za-
man olacaktır.
Buraya kadar söylenen her 

şey, sarf edilen cümleler, bir 
kitaba eşik olsun diye kaleme 
alınmıştır. Doğup büyüdüğüm 
Rodoplar’ı yâd etmek niyetiy-
le… Kırcaali’yi, Ardino’yu ve 
bu gidimli dünyaya göz aç-
tığım yeri, Haşallar’ı zaman 
taşına not etmek istedim. 
Dilim döndüğünce, kalemim/ 
kelamım yettiğince elbette. 
Dağ-sırt tepe, dere-vadi-
düzlük, orman-tarla-bahçe 
zenginliğiyle doğasını tanıt-
manın yanı sıra, Bulgar-Türk-
Pomak kimliğiyle bir arada 
varlığını sürdüren insanını 
anlatmak arzusuyla söz al-
dım. Bu arzuyu gerçekleştir-
mek için hevesle ve çabayla 
yol kat edeceğimi umuyo-
rum. Rodoplar’ı, gördüğüm, 
duyduğum, bildiğim/ bilme-
diğim yerleri; köyleri, mahal-
leleri yazmak, nicedir içimde 
ukdeydi çünkü. Yıllardır not 
tuttuğum dosya kitaplaşıp 
gün yüzü görsün artık! Yerle-
ri gezme, gözlemleme, oku-
ma, anlama eylemi, bireysel 
arayışın bir aşamasıdır. Yazı-
ya dökülerek paylaşılmış her 
duygu ve düşünce, yazanla 
okuyanı birbirine yakınlaştı-
rır derler. Dilerim doğrudur. 
Ama bu, büyük ölçüde yazı-
lanın, paylaşılanın niteliğine 
bağlıdır. Elbette gayret kişi-
den, başarmak şanstan ge-
lir. Bencileyin, “Yer Şiirleri”ne 
hazırlıkta ortaya konmuş bir 
deneme metniyle ‘murad’a 
heves ettim... Yani, doğru-
suyla eğrisiyle ama içtenlikle 
anlatılmış yerler ve hikâyeler 
barındıracaktır işbu yazı di-
zisi. Ve umarım, okuyanın 
gönlünü okşadığı sürece 
başarılı addedilecektir. Oku-
yacakların hoşgörüsüne sı-
ğınarak, doğduğum ‘yer’den 
başlamak elzemdir diyerek 
başlıyorum. Buyurun yazının 
seyrüseferine!  

Devamı gelecek sayıda
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       Sonbahar
Titreşirken ufukta turunç kurşun batışı
 Önsezerdim çöküşünü karanlığın zifiri
Ağaçlardan dökülen yaprakların artışı
Bir başkadır güz mevsimin manzaraya bakışı.

Batışıyla güneşin kaybolurken aydınlık 
Sefiriydi karanlığın parçalayan ruhumu,
Dökümünde yaprağın sezgilenen baygınlık
Sürecektir bir eyyam denkleyince durumu.

Doğal tabi olaydır aydın günün sönüşü
Kuvvet üstü değişkecin karanlığa dönüşü,
Her ağaçtan düşen yaprak hadiseyle ilgili
Geçişi de sonbaharın yar gibi sevgili.

Endişeyle her duran bir yaprağın yanında
Söyleyecek tek kelime bulamazdı ağında,
Etmiş devam bu olay geçmişte de böylece
Sürecinde sonbaharın gündüzüyle gecede.

Devresinde bu mevsimin peyda olan Ay dede 
Tebessümle nazikane okşamakta her yeri,
Yaşantılar sonsuzlaşa keder ile sevgide
Birikecek her yaprakta bu güzde de gitgide.

Uykusuna pek derin dalmasıyla tabiat
Gösterecek daha ciddi günden güne kendini,
Cilveleşen mevsimlerde süregiden bu hayat
Korumuştur hakimliğin değişmeyen dengini.

Her yaprağın dökümü gözyaşıdır ağaca
Bilmez dinmek bağrında haftalarca acılar,
Bir başkadır hepsinde böyle haller ayrıca
Sorabilse insan bunu kah meşeye, ardıca…

Bu usulde yanarken sonsuzluğun bir kısmı
Bitmektedir tedricen turunculuk alevi,
Güz isimli mevsim de korumakla vasfını
Belli süreç içinde sürdürecek görevi.

Oluşumu mevsimlerin bir duyguyu canlanır
Gelişinde evvelkine sanki sorar hal-hatır.
Saltanatı onun da sonuçlanır üç ayda
Her birinin süreç şekli dolu saygıda.

  Hüseyin Manav  
  Mıdrevo-Razgrad 

Mevsim Artık Sonbahar
Havada gri rengi bulutlar. Gü-

neşin yüzü seyrek görülüyor, 
ışınları toprağa ha değdi, ha 
değecek. Toprağın yeşil çimen 
halısı sararmış.  Ağaçlar ba-
kır rengini almış. Orman renk 
cümbüşü içinde. Bahçelerdeki 
çiçekler solmuş.  Demek mev-
sim artık sonbahar.

Sonbahar bir de ayrılıklar 
mevsimidir. Yapraklar ağaçlar-
dan ayrılır, sokaklara, yollara, 
bellere halı döşenir. Çiçekler 

bahçeleri terk eder. Küçük afa-
canlar toplarını yan tarafa atar. 
Kuzular annelerinden, bahçıvan 
tohumundan ayrılır. Yaz aşıkla-
rı artık kırlarda aradığını bula-
maz, yeşil çimen, koyu gölgeler 
arkada kalmış. Sevgililerinden 
ayrılırlar. Tekneler sudan, gü-
neş topraktan el çeker. Boydan 
boya sıcak kırları dokuyan tür-
küler kesilir. Kırlar, yollar usulca 
boşalır.

Göçebe kuşlardır güz mevsi-
minin müjdecileri. Önce leylek-
ler terk eder buralarını, sonra 
kırlangıçlar çıkar Afrika yolcu-
luğuna. Onları gökgüvercin, gu-
guk kuşu ve başka kuş sürüleri 
izler. Hele kırlangıçların gitmez-

den önce telgraf tellerine dizilip 
veda cıvıldamaları… Besbelli 
yuvalarını terk etmek zor geliyor 
onlara da...

Düne gelince güz zamanı, 
kızların annelerinden, babala-
rından, kardeşlerinden, evinden 
ayrılma mevsimiydi. Düğünler 
genellikle kırlardan hasılat top-
landıktan sonra yapılıyordu. 
Kına geceleri anne ağlar, kız 
ağlar, ağıtlar yakılırdı, düğün 
halayları, duvaklar insanların 
neşesine neşe katardı. Şimdi 
düğünler sene boyu düzenleni-

yor, mevsim aranmadan.
Dağ başları kırağılaşıp, ora-

dan aşağılara doğru urgan ur-
gan uzanan dereler şırıldamağa 
başladı mı, sivrilerden salınarak 
kapımıza dayanan o soğuk hava 
bizi ocak başına çekecektir. Ka-
rıncalar gibi köşemize sığına-
cağız, kırları unutacağız. Uzun 
güz akşamlarında türküler ya-
kacağız, çocuklarımız derslerini 
çalışacak, televizyonda dizileri 
seyredeceğiz rahatça, elimizde-
ki kitapları karıştıracağız özene 
bezene. Gelinlik kızlarımız ise 
çeyizini hazırlayacak merakla. 
Uzun güz gecelerinin vazgeçil-
mez tarafı imecelerdi vaktinde. 
Konu komşu toplanır tütün pas-

tallaşmasında birbirine yardım 
ederdi. Evlerin saçak diye ad-
landırdıkları genişçe bölümleri 
gülüş cümbüşle dolar, yanık 
türküler söylenir,   maniler dü-
zülürdü. Bu böyle güzden kış 
ortalarına kadar devam ederdi, 
bir vakitler. Mevsimler gibi za-
man da değişti, tütüncülük yok 
edilmeye mahkum.

Sonbahar bir de kış mevsimi-
nin habercisidir. İnsanları kışa 
hazırlanmaları için uyarıcı gö-
revleri vardır. Havaların bazen 
soğuk, bazen iri iri, ağır damlalı 

yağmurlu, bazen açık olması 
bunlara örnektir. Kış hazırlığının 
olmazsa olmazı yakıt için odun 
kömür, hayvanlara yem tedari-
kidir. Bir de bahçemizden, pa-
zardan getirip fıçılara, kavanoz-
lara doldurduğumuz turşular ve 
kompostolarımız. Onların tadını 
duyacağız kış boyu. Kendi elle-
rimizle yoğurdumuz tarhanayı 
içeceğiz sabahları çay yerine.

Öte yandan yıllarca birlikte ol-
duğumuz komşuların çoğunun 
bacalarından gün boyu duman 
tütmeyecek bu sonbaharda da. 
İçimiz burulacak onların bura-
larda olmamalarından.  Bir de 
dağ yamaçlarına irili ufaklı uza-
nan tarlalarımız sürülmemesi, 

yılarca boş kalmaları üzecek 
bizi. Diğer taraftan oğul uşağı-
mızın, torunlarımızın  yad eller-
de olmaları, onları kış gelirken 
kanadımız altına toparlamamı-
zın  çaresizliği  kıracak  gönlü-

müzü.  Nede olsa yaşam sürüp 
gidecek. Bazı defa da katı yü-
rekli olup, ümidimizi kırmama-
mız gerek. Ömrümüz oldukça 
mevsimler bizi elbette mutlu 
yarınlara da götürecektir.      

Mustafa BAYRAMALİ

    Yorgunluk
                       - Babama ithaf -
Kanadı kırık kuşlar misaliyim şimdi

Yaralandı gidişinle tüm benliğim

Geceler boyu beklerken dönüşünü

Gurbet koydum senin adını.

Hasretin pençesine düşmüşken ardından

Cesaretim kırıldı öksüz kalalı kalbim

Tükenmek üzere sanki o masum gücüm

Sen gittin gideli benden.

Çiçekler açmaz oldu bahçemizde

Mavi değil sanki gökyüzünün rengi

O büyük ağaçlarının gölgesi bile

Serinletmiyor eskisi gibi gönlümü.

Tek başına kalmış savaşçıyım şimdi

Yalnızlığımın içinde kaybolmak üzere 

Beklemekten bittim, yıprandım, savruldum

Ağlamaktansa, yorgunum baba!

                                 Şefika ÇOBAN
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1. sayfadan devam

Tarihte Fotomontaj Sahtekarlığı 
Tar ih  araşt ı rmacıs ı -

yay ı nc ı  At i l l a  O r a l , 
Edirne’nin işgalinin simge-
si haline gelen ‘Bulgar Kra-
lı Ferdinand'ın kılıcını Türk 
komutan Şükrü Paşa’ya 
teslim ettiği an’ diye bi-
linen fotoğrafın gerçeği 
yansıtmadığını iddia etti.

Bulgar Kralı  Ferdinand, 
Edirne’yi 5 ay 5 gün savunduk-
tan sonra teslim olmak zorun-
da kalan Türk kumandan Şükrü 
Paşa'ya kılıcını teslim ediyor. 
Fotoğraf, Edirne’nin işgalinin 
simgesi haline gelmiş, Genel-
kurmay yayınları başta, bütün 
tarih kitaplarında “kılıç teslim 
etme” sahnesinin görsel bel-
gesi diye yıllardır yayınlanıyor. 
Bulgarlar bu kareyi böbürlen-
mek için kartpostal olarak bas-
tırmış. Sahteciliği 100 yıl sonra 
fotoğrafın aslına ulaşan tarih 
araştırmacısı-yayıncı Atilla Oral 
ortaya çıkardı. Şükrü Paşa, Bul-
gar generalin fotoğrafına monte 
edilmiş, yer de Edirne değil Ka-
vala Kalesi.

KILICINI KIRIP TESLİM 
OLDU

Balkan savaşlarıyla ilgili araş-

tırmalarını bir dizi kitap halinde 
yayımlamaya başlayan Oral, 
uzun süredir kuşkulandığı Şük-
rü Paşa-Kral Ferdinand kılıç 
teslim karesinin asıl karesine 

birkaç ay önce ulaştığını ve fo-
tomontajı belgelediğini söyledi. 
Oral anlatıyor:

“Bulgarların 100 yıl önce yap-
tığı bu fotomontaj hilekârlığını 
kimse bilmiyor. Şükrü Paşa ve 
arkadaşları böyle görüntülere 
malzeme olmamak için kılıç-

larını kırdı ve öyle teslim oldu. 
Gerçekte asla böyle bir görün-
tü yok. Oysa Bulgaristan’da ve 

Türkiye’de basılan birçok kitap-
ta bu fotoğraf gerçekmiş gibi 
yayınlanıyor.

FOTOMONTAJ NASIL YA-
PILDI?

Kral  Ferdinand, Kavala 
Kalesi’ni ziyareti sırasında, 
kalede bulunan kapılardan 
biri önünde fotoğraf çektirdi. 
Ferdinand’ın yanındaki Bulgar 
Generali Stiliyan Georgiev foto-
montajla Şükrü Paşa’ya dönüş-
türüldü. Ferdinand’ın fotoğrafına 
da çeşitli rötuşlar yapıldı. Kılıç 

teslim etme sahnesi böylece ya-
ratılmış oldu. Fotoğrafın sağına 
Bulgar, soluna da Türk subaylar 
yine fotomontaj yöntemiyle yer-
leştirildi. Fotomontajı yapan kişi 
bazı ayrıntıları yok etmeyi unut-
tu. Örneğin Ferdinand ile Şükrü 
Paşa arasından gözüken Bulgar 
subayı (üniforması rötuşla par-
dösüye çevrilmesine rağmen) 
her iki fotoğrafta da aynı yerde 
ve aynı yüz ifadesiyle duruyor. 
Belli olmasın diye fotoğrafa çok 
sayıda fırça rötuşları yapılmış. 
Ancak yine de birçok tıpatıp 
benzerlik var. Örneğin kale ka-
pısındaki, taş duvardaki detay-
lar bugün bile aynı halde, de-
ğişmeden duruyor. Fotoğrafın 
sağında, yerde duran yuvarlak 
taş ve arkasındaki kapı kanadı 
birebir aynı. Fotoğraftaki kişile-
rin yere düşen gölgeleri, yapılan 
fotomontaj hilekârlığını çok açık 
bir şekilde ele veriyor.

EDİRNE DEĞİL KAVALA 
KALESİ

Fotomontaj yapılan fotoğraf 
aslında Edirne Kalesi düşme-
den ve Şükrü Paşa teslim olma-
dan tam 4 ay önce, 30 Kasım 
1912 tarihinde çekildi. Edirne 
27 Mart 1913’te düştü. Ayrı-
ca fotoğraf Edirne Kalesi’nde 
değil, Yunanistan’daki Kavala 
Kalesi’nde çekildi. Böbürlenmek 
için yapılan bu sahte görüntü-
nün Bulgarca alt yazılı kartpos-
talları bastırıldı.”

                         Ali DAĞLAR
Cumhurbaşkanı Plevneliev’in Türkiye ziyareti
si için elbirliğiyle çalışıyoruz. 
Memnuniyetle ifade etmeliyim 
ki; işbirliğimiz ve dostluğumuz 
siyasi, ekonomik, ticari, sosyal 
ve kültürel boyutta çok geniş 
bir yelpazede kararlılıkla iler-
letilmektedir. Bunda, karşılıklı 
üst düzel ziyaretlerin payı bü-
yüktür. Sayın Cumhurbaşka-
nı Plevneliev'in ziyaretleri, iki 
ülke arasında son dört yılda 
çeşitli vesilelerle bu düzeyde 
karşılıklı olarak yapılan dör-
düncü ziyarettir.'
'HEDEFİMİZ TİCARET 

HACMİNİ ARTTIRMAK'
Yakalanan bu güçlü ivme-

nin faydalarını Türkiye'nin 
ve Bulgaristan'ın gördüğünü 
belirten Gül, gelinen aşama-
da Türkiye ve Bulgaristan'ın 
birbirlerinin Balkanlardaki en 
önemli ticaret ortakları ol-
duğunu söyledi. Bulgaristan 
Cumhurbaşkanı Plevneliev 
ile ortak hedeflerinin ticaret 
hacmini orta vadede 10 mil-
yar dolara çıkarmak olduğu-
na işaret eden Gül, 'Bu doğ-
rultuda karşılıklı yatırımları 
da arttırmalıyız. Bulgaristan 
Cumhurbaşkanı Plevneliev'in 
yarın İstanbul'da Türk ve Bul-
gar iş dünyasının seçkin tem-
silcileriyle bir araya gelmesi, 
bu açıdan çok faydalı olacak-
tır. Komşumuz Bulgaristan ile 

hemen her konuda tam bir an-
layış birliği içinde olduğumu-
zu memnuniyetle müşahede 
ediyoruz. Ülkelerimizin geniş 
potansiyelini, halklarımızın 
dostluk ve refahına katkıda 
bulunacak şekilde kullan-
maya hazır ve kararlıyız. Bu 
potansiyelin en önemli un-
surlarından biri hiç şüphesiz 
dostluğumuzun gücüne güç 
katan Bulgaristan Türkleridir. 
Her şeyden önce Bulgaristan 
vatandaşı olan bu insanların, 
ürettikleri değerle Bulgaristan 
toplumuna katkı yapar eşit, 
müreffeh ve faydalı bireyler 
olarak yaşamlarını sürdürme-
leri en samimi temennimizdir' 
diye konuştu.
'BULGARİSTAN KÖKEN-

Lİ VATANDAŞLARIMIZIN 
TÜRKİYE'DE YERİ ÇOK 
BÜYÜKTÜR'
Bulgaristan kökenli vatan-

daşların Türkiye'nin siyaset, 
spor ve kültür hayatındaki 
yerinin çok büyük olduğunu 
kaydeden Gül, konuşmasına 
şöyle devam etti:
'Binlercesi arasından örnek 

vermek gerekirse, Ankara'nın 
en meşhur caddelerinden bi-
rine ismi verilen Tunalı Hilmi, 
Eskicuma (Tirgovişte) doğum-
ludur. En ünlü güreşçilerimiz-
den Koca Yusuf ve benim de 
taraftarı olduğum Beşiktaş fut-
bol takımının efsanevi kaptanı 

Baba Hakkı, hep Bulgaristan 
asıllıdır. Bu akşam aramızda 
bulunan Sayın Yıldız İbrahi-
mova, ünü her iki ülkenin de 
sınırlarını aşmış Bulgaristan 
kökenli bir sanatçımızdır. Öte 
yandan gündelik hayatta kul-
landığımız birçok kelime ortak-
tır. İki dilin yüzyıllara dayanan 
karşılıklı etkileşimi, aramızdaki 
komşuluk hukukunun da temel 
sütunlarından biridir.'
Cumhurbaşkanı Abdullah 

Gül, yaptığı konuşmanın ar-
dından konuk Cumhurbaşkanı 
Rosen Plevneliev ve davetliler 
onuruna kadeh kaldırdı.
'TÜRKİYE'YE CUMHUR-

BAŞKANI SIFATIYLA İLK 
ZİYARETİM'
Bulgaristan Cumhurbaşkanı 

Rosen Plevneliev ise, yaptı-
ğı konuşmada, kendisine ve 
heyetine gösterilen misafir-
perverlikten dolayı Cumhur-
başkanı Abdullah Gül'e şük-
ranlarını sundu. Türkiye'ye 
cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptı-
ğı ilk ziyaret olduğunu belirten 
Plevneliev, 'Siyaset ve devlet 
adamı olarak ülkelerimiz ara-
sındaki ilişkilerin gelişmesine, 
Türkiye'nin AB yolundaki iler-
lemesine ve yaşadığımız böl-
gedeki istikrara ciddi katkısı 
olan ev sahibim Sayın Gül'ün 
şahsiyetine, layık olduğu say-
gıyı bu akşam özellikle ifade 
etmek istiyorum' dedi.

'BULGARİSTAN, NATO'DA 
PARTNER OLARAK DOST 
TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİ-
YOR'
Suriye'de tırmanmaya de-

vam eden şiddetin ardında 
bütün bölgeyi etkileyen ciddi 
sonuçlara yol açtığını kayde-
den Plevneliev, konuşmasına 
şöyle devam etti:
'Bulgaristan devleti, NATO'ya 

partner olarak dost Türkiye'yi 
destekliyor ve kendi toprakla-
rında Suriyeli mültecilere sağ-
ladığı yardımı takdir ediyor.
Bugün, ikili ilişkilerimizin 

durumunu ve sundukları 
perspektifleri değerlendirme 
fırsatına sahip olduk. En yük-
sek ve yüksek düzeyde geli-
şen düzenli siyasi diyalogun 
ikili ilişkilerimizin gelecekteki 
gelişmesi ve genişlemesi için 
sağlam bir zemin oluşturdu-
ğu düşüncesi paylaşılmakta-
dır. Yüksek Düzeyli İşbirliği 
Konseyi'nin kurulması ve bu 
yılın Mart ayında gerçekleşen 
birinci hükümetler arası kar-
ma oturumun düzenlenmesi, 
bu doğrultuda atılan önemli 
adımlardı. Ülkelerimiz arasın-
daki ticari-ekonomik ilişkiler 
dinamik bir şekilde gelişiyor. 
Ancak bu ilişkilerin potansiyeli 
oldukça daha büyük. İstikrarlı 

makroekonomik ortamı, coğ-
rafi yakınlığı ve büyük Avrupa 
pazarına olan erişimi ile Bul-
garistan, Türk yatırımları için 
mükemmel bir istikamettir.'
'TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİ-

ĞİNİ DESTEKLİYORUZ'
Bulgaristan ile Türkiye ara-

sında NATO çerçevesindeki 
müttefik ilişkileri yeni işbirliği 
ve partnerlik mekanizmaları 
için imkan oluşturduğuna işa-
ret eden Plevneliev, Güney-
doğu, Avrupa ve Karadeniz 
Bölgesi'ndeki benzer çıkarla-
rın işbirliğinin bölgesel planda 
gelişmesi için önkoşul mahi-
yetinde olduğunu söyledi. Bul-
garistan devletinin Türkiye'nin 
Avrupa perspektifine desteğini 
ve AB üyelik sürecinde edin-
dikleri tecrübeleri paylaşmaya 
dair hazır olduklarını dile geti-
ren Plevneliev, Bulgaristan'ın 
Türkiye'nin müzakere sürecin-
de devan eden taahhüdünü ve 
reformlara yönelik siyasi gün-
demini takdir ettiğini kaydetti.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı 

Rosen Plevneliev ise kadehi-
ni, Türkiye ve Bulgaristan ara-
sındaki iyi komşuluk ilişkileri, 
dostluk ve işbirliğine, Türk ve 
Bulgar halkının refahına kal-
dırdı. 
                                      İHA           
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Çernooçene’de Evde Sosyal 
Hizmetler Merkezi kurulacak
Çernooçene (Yeni Pazar) Be-

lediye Başkanı Aydın Osman, 
Belediye’nin toplam 157 951 
leva tutarında bir proje kazan-
dığını bildirdi. Proje, İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilme-
si Operasyonel Programı 
kapsamında Evde Yardım 
şeması üzere Avrupa Bir-
liği tarafından finanse edi-
liyor. 

Avrupa Sosyal Fonu ta-
rafından finanse edilen 
projenin yöneticisi Sosyal 
Yardımlar Ajansı’dır. 

Şema çerçevesinde Çer-
nooçene belediye merke-
zinde günlük yaşamında 
hizmete muhtaç olan kişi-
lere destek verilmesi yö-
nünde etkili ve sürdürüle-
bilir bir politika yürütülmesi 
için Evde Sosyal Hizmetler 
Merkezi kurulacak. 

Bu merkez Çernooçene 
Belediyesi’ne bağlı olarak özel 
bakım, sosyal destek, temizlik 
ve diğer ev işlerinde yardımcı 
olunması için saatlik bakım hiz-

meti sunacak.
Aydın Osman’ın ifadesine göre 

böylece daha az mali kaynak-
lar kullanılarak sunulan hizmet-

lerin daha etkili olması garanti 
edilmiş olacak. Bu her yardıma 
muhtaç kişinin bireysel gerek-
sinimlerine göre çeşitli sosyal 
hizmetlerin saatlik kombine kul-

Momçilgrad Belediyesi, modern spor tesisleri projesi kazandı
Momçilgrad (Mestanlı) Be-

lediyesi, kent stadının yeni-
den yapılandırılması, spor 
salonu onarımı ve 6 yeni 
spor alanı kurulması için bir 
proje kazandı.”Momçilgrad 
Belediyesi’nde Spor Merkez-
leri ve Serbest Zamanın De-
ğerlendirilmesini İyileştirme” 
projesi Kırsal Kesimlerin Kal-
kınması Programı gereğince 
finanse edilecek. 
Belediye Başkanı Akif Akif, 

Devlet Tarım Fonunda yapı-
lan proje sözleşmesini imza-
ladı. 
Kazanılan proje 5,278 mil-

yon leva tutarında. Proje 
kapsamında “Rodopi” stadı-
nın yeniden yapılandırılma-
sı, “Rodopi” spor salonunun 

genel tamiratı ve ona bağlı 
spor alanı kurulması, kentte 

ve ayrı yerleşim yerlerinde 
toplam 6 yeni spor alanı inşa 

edilmesi öngörülüyor. Stat tri-
bünlerinin onarılıp kapatılma-

sı, saha zemininin yenilen-
mesi, tesislere yeni yolların 

yapılması, futbol sahasını 
sulama sistemi kurulması, 
açık alan fitness ekipmanları 
monte edilmesi planlanıyor. 
Soyunma odaları da genel 
tamirattan geçip yeniden 
donatılacak. Yeni duvar ve 
yeni döşemeli koşu pisti ku-
rulacak. 
Spor tesisinin kuzeybatı 

kısmında yeni ek futbol sa-
hası olacak. Bu sahada suni 
çim döşemesi, oturma yerle-
ri, tel örgüsü ve suni aydın-
latma olması tasarlanmış. 
Ayrıca 145,30 metrekare 

alan üzerinde bir katlı yeni 
bir bina kurulması öngörülü-
yor. Bu bina sahanın kuzey 
kısmında giriş, pist ve ek fut-
bol sahası arasında bulunan 
alana kurulacak. Bina tüm 
spor sahalarına panoramik 
bir görünüş sağlaması için 
çadır olarak tasarlanmış. 
Proje, eskimiş masa tenisi 

altyapısının yeniden yapı-
landırılmasını da kapsıyor. 
Bu bağlamda, iki katlı eski 
binanın genel tamiratı ve 
donatılması yapılacak, yeni 
ek bir yapı, tribün, fuaye ve 
tuvaletler kurulacak. 
Spor sahasına 275,46 met-

rekare alan üzerinde ek bir 
yapı kurulacak. Bu yapıda 
mevcut salonla direkt bağ-
lantı yapacak üç tenis ma-
sası olan ek bir spor salonu 

inşa edilecek. Yeni spor sa-
lonunda PVC yer döşemesi 
ve gömme ışıklı asma tavan 
olması öngörülüyor. Ayrıca 
“Rodopi” spor salonu ara-
zisi kapsamındaki boş bir 
alana spor sahası kurulması 
planlanıyor. Sahanın zemin 
düzleştirmesi, iki tenis saha-
sı, basketbol ile voleybol sa-
haları içeren spor alanı, 900 
kişilik bir tribün kurulacak. 
Momçilgrad ve Nanovitsa 

(Ali Bey Konağı), Progres 
(Ellezoğulları), Raven (Yeni 
Cuma) ve Zvezdel (Güren) 
köylerinde çok amaçlı açık 
spor sahaları inşa edile-
cek. 
Bu sahalar, engellilere dahi 

herkesin erişimi olan dinlen-
me ve spor yerlerine dönü-
şecek, fitness aletleri monte 
edilecek. 
Kamu ihale belgelerinin 

hazırlanıp projeyi uygulaya-
cak şirket seçimi yapılması 
üzere ihale prosedürü ilan 
edilmesi bekleniyor. İnşaat 
ve onarım çalışmaları 2013 
yılında başlanıp  15 Tem-
muz 2015 tarihinde sona 
erecek. 
Yeni kazanılan bu projeyle 

Momçilgrad Belediyesi çağ-
daş Avrupa Birliği istemle-
rine uygun modern spor 
tesislerine sahip olmasını 
hedefliyor.

lanımı için esnek mekanizma-
ların uygulanmasıyla mümkün 
olacak. 

Bu amaçla merkeze atama 
prosedürü ile bir yönetici ve 
sosyal hizmet görevlisi alına-
cak.   

Ayrıca İş Bürosuna kayıtlı 20 
işsiz kişi evlerde özel asistan 
ve ev yardımcısı olarak sosyal 
hizmet sunmaları için işe alına-
cak.

Mevcut projeyle evde bakım 
kapsamı genişletiliyor. Engel-
lilerin yanı sıra çeşitli sağlık 
nedenleri yüzünden evine dü-
zen ve hijyen sağlama imkanı 
olmayan tek başına yaşayan 
yaşlılara da bakım hizmeti su-
nulacak. 

Başkan Aydın Osman, özel 
asistan hizmeti sunulan Onurlu 
Yaşam İçin Destek projesi süre-
sinin de 1 yıl uzatıldığını bildirdi. 
Bu proje kapsamında özel asis-
tan olarak görevli 18 kişi, bakı-
ma muhtaç 18 engelliye bakım 
hizmeti sunuyorlar.    

                     
                    İsmet  İSMAİL 

Çernooçene Belediyesi’nde 2,2 milyon leva 
tutarında yeni spor alanları yapılacak

Çernooçene (Yeni Pazar) 
Belediye Başkanı Aydın Os-
man, Belediye’nin toplam 2 
210 282,00 leva tutarında 
bir proje kazandığını bildirdi. 
“Çernooçene’de Belediye Spor 
Kompleksini Yeniden Yapılan-
dırma ve Beli Vir, Paniçkovo, 
Komuniga, Gabrovo, Lyasko-
vo, Daskalovo, Dyadovsko, Jit-
nitsa, Minzuhar, Pryaporets ve 

Petelovo Köylerinde Serbest 
Vakitlerin Değerlendirilmesi 
ve Spor Yapmak İçin Merkez-
ler Kurulması” adlı proje Kırsal 
Bölgelerin Kalkınması Prog-
ramı gereğince finanse edile-
cek. Hibe yardımı programın 
“Kırsal Bölgelerdeki Nüfus ve 
Ekonomi İçin Temel Hizmetler” 
şeması üzere Kırsal Bölgele-
rin Gelişimi İçin Avrupa Tarım 

Fonu’nun desteğiyle sağlana-
cak. 
Projeye göre Çernooçene 

Belediye merkezindeki sta-
dı da içeren spor kompleksi 
yeniden yapılandırılacak ve 
böylece herkesin spor yap-
ması için koşullar yaratılmış 
olacak. Soyunma odası, su 
ve kanalizasyon sistemleri ve 
elektrik tesisatı tamamen ye-

nilenecek. Açık alanda fitness 
yapmak için koşu pisti ve ay-
rıca engelliler için açık alana 
fitness ekipmanları monte edi-
lecek. Seyirciler için tribünlere 
yeni 600 plastik koltuk monte 

edilecek. 
Komuniga (Kuşallar) ve Pete-

lovo (Horozlar) köylerinde yeni 
voleybol sahaları kurulacak. 
Daskalovo (Molla Musalar), 
Beli Vir (Mındırağaç) ve Pa-
niçkovo (Çanakçı) köylerinde 
basketbol sahaları olacak. 

Gabrovo (Gabra), Lyaskovo 
(Pındıcak), Dyadovsko (De-
deköy), Jitnitsa (Ambarcılar), 
Minzuhar (Kalfalar) ve Pryapo-
rets (Bayraktar Mahalle) köyle-
rinde ise futbol, basketbol ve 

voleybol oynanması için spor 
alanları inşa edilecek. 
Çernooçene Belediyesi bu 

projeyi gerçekleştirmekle özel-
likle gençler arasında bölgede 
sporun gelişmesi için daha iyi 
koşullar yaratılmasını amaçlı-
yor.                 İsmet İSMAİL
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Resmiye MÜMÜN

Öğrencileriyle gurur duyan öğretmen
Ardinolu (Eğridere) 64 

yaşındaki emekli öğret-
men Dilaver Recebov, 
“Günümüzde okullar 
öğrencilerin terbiyesiyle 
baş edemediklerine çok 
üzülüyorum. Bizim za-
manımızda okul sadece 
eğitim verilen bir kurum 
değil, çocukların terbiye 
edilmesi ve sosyalleş-
mesini de sağlayan bir 
yerdi. Şu anda ikinci un-
sur eksik” diyor. 
O, Ardino Vasil Levski 

Lisesi ve Hristo Smir-
nenski Meslek Lisesin-
de yaklaşık 40 yıl fizik 
ve matematik dersleri 
vermiş bir öğretmen. 
İşinde yüksek başarı 
gösterdiği için çok kez 
ödüllendiriliyor. 
2008 yılında o zaman-

ki Eğitim Bakanı Daniel 
Vılçev tarafından eğitim 

sistemine verdiği üstün 
hizmetlerden dolayı “Ne-
ofit Rilski” fahri nişanıyla 
ödüllendiriliyor.
24 Mayıs Kiril Alfabesi 

ve Kültür Bayramı do-
layısıyla 2002 yılında 
Cumhurbaşkanı Geor-

gi Pırvanov ile yapılan 
görüşmede yer alıyor. 
Kırcaali Bölge Eğitim 
Müfettişliğinden peda-
goji alanında yüksek 

başarılar gösterdiği için 
taktir belgesi alıyor. 
Ayrıca öğrencilerinin 

katıldığı kabul sınavla-
rında ala başarı elde 
etmeleri sebebiyle Pai-
siy Hilendarski Plovdiv 
Üniversitesi tarafından 

teşekkür mektupları alı-
yor. 
Dilaver Recebov, 1972 

Güner ŞÜKRÜ
yılında öğretmen olarak 
Asenovgrad’dan (Sta-
nimaka) Ardino’ya ata-
nıyor. 28 Nisan 1948 
yılında Çernooçene 
Belediyesi’nin (Yeni Pa-
zar) Paniçkovo (Çanakçı) 
köyünde dünyaya geli-
yor. Plovdiv Paisiy Hilen-
darski Üniversitesi’nden 
fizik ve matematik öğ-
retmeni olarak mezun 
oluyor. 1972 yılında Rey-
han Hanım ile evleniyor. 
Bahtiyar ve Bahar adın-
da iki oğlu dünyaya ge-
liyor. İkisi de babasının 
yolundan giderek aynı 
üniversitede fizik ve bili-
şim okuyor. 
Şimdi Dilaver Recebov 

emekli ve her sabah 
ülke ve dünya siyasetini 
konuşmak için yerel bir 
kahveye gidiyor. Fakat 
hala öğretmenlik yılları-
nı unutamıyor, karmaşık 
matematik problemleri 
çözüyor. Zamanın başa-
rılı öğretmeni, “Genelde 
iyi bir fizikçi, aynı zaman-
da iyi bir matematikçi de 
olmalı. Çünkü bu iki bilim 
dalı ağabey ve kız kar-
deş gibidir” diyor. 
Onun yetiştirdiği öğ-

renc i ler in  arasında 
Ardino’nun gurur duy-

duğu mühendis, hekim, 
ekonomi uzmanı, öğret-
men, psikologlar bulunu-
yor. Dilaver Recebov, bir 
öğretmen için en büyük 
ödülün öğrencileri tara-
fından şükran ve teşek-
kür sunulması olduğuna 
inanıyor. 
Onun öğrencilerinden 

Neşe Rafedova ve Zeki 
Yusufov öğretmenleri 
hakkında hep övgüyle 
konuşuyorlar. Meslekta-
şı Selahidin Karabaşev 
de övgü dolu sözler sarf 
ediyor. 
Birlikte Sofya yakın-

larında askerlik yaptığı 
Seyfittin Eminov da çok 
düzgün bir genç olduğu-
nu ve tutumuyla diğerleri 
için örnek gösterildiğini 
paylaşıyor.
İyi bir öğretmen olma-

sından başka, Dilaver 
Recebov yaptığı her işte 
sebat eder ve çok çalı-
şarak başarılı olur. 
Bugün Dilaver Recebov 

yaklaşık 40 yılını kayıt-
sız, şartsız, büyük özve-
ri ve sevgiyle insanlık ve 
asil bir dava olan genç 
nesillerin yetiştirilmesine 
adadığı için kendini çok 
mutlu hissediyor. 

Orhan Murat, 20. sanat yılını görkemli bir konserle kutladı
Bulgaristan’ın romantik 

pop-folk kralı Orhan Mu-
rat, Kadriye Latifova Sah-
neli Kırcaali Dimitır Dimov 
Drama ve Kukla Tiyatro-
sunda sunduğu görkemli 
bir konserle sahne ha-
yatının 20. yıldönümünü 
kutladı. 

Dimitır Dimov Tiyatrosu 
ile birleşmeden önce Kad-
riye Latifova Tiyatrosu’nda 
Orhan Murat’ın birlikte ça-
lıştığı sanatçı dostları onu 
sahnede yalnız bırakma-
dı. Unutulmaz anlar ya-
şatan konseri çok sayıda 
Kırcaaliler izledi. 

“Bir Hayat” adını taşıyan 
müzik temsilinde ünlü sa-
natçı hayatını anlatmaya 
başladığı kitabının ilk bö-
lümlerini paylaştı. Orhan 
Murat, bu kitabın sahne 
hayatının sona ermesiyle 
birlikte sona ereceğini be-
lirtti. Sanatçı, düzenleme-
sini yaptığı Rodop türkü-
leri ve büyük bölümünün 
sözü ve müziği kendisine 
ait olan sevilen hit parça-
larını söyledi. 

Kadriye Latifova Sahnesi 
grubundan Yakub Yakub, 
Sevgül Kardamova, Dinko 
Kovaçev, Ayhan Şakir ve 
Orhan Tahir gerek solo, 
gerekse düet içerisinde 
ve hep birlikte seslendir-
dikleri popüler türkü ve 
şarkılarla Orhan Murat’ın 
20. sanat yılını kutladılar. 

Ayrıca Veselina Todoro-

va, Mirem Şakir, Marga-
rita Mandracieva, Sevil 
Haşim, Ognyan Kamişev, 
Nursen Apdurahman ve 
Georgi Boyaciev’in oluş-
turduğu bale grubu da 
özel düzenlenmiş dans-
larla müzik şovuna renk 

kattı. 
Orhan Murat, aynı za-

manda ilk albümünün pi-
yasaya çıkmasının da 20. 
yılını kutluyor. 

Kırcaali İlinin Bezvodno 
(Susuz) köyünde 27 Ocak 
1967 yılında dünyaya ge-
len sanatçı, müzik kari-
yerinde kendisine daima 
destek veren anne ve 
babasına teşekkürlerini 
sundu. Pop-folk yıldızı, 
slayt gösterisi eşliğinde 
köyünde geçirdiği çocuk-
luk dönemine ait ilginç 
anılarını anlattı. İki odalık 
evlerini, annesinin pembe 
perdesini, Mehmet’in re-
sim yaptığı üç kardeş ol-
duklarını, dülger olan Ke-

rim dedesine ilk çalgı aleti 
küçük bir davul yaptırdığı-
nı, iki ineklerine baktığını, 
tütün çalıştıklarını, 8 ya-
şında ailesinin kendisine 
akordeon aldığını, 1973 
yılında Varna’daki Görme 
Engelliler İlköğretim Oku-

luna başlayışını, Bulgar-
ca bilmeyişinden dolayı 
çektiği zorlukları, hayata 
dair çok şey öğrendiği 
gibi daha birçok anılarını 
içtenlikle paylaştı. 

Görme engelli olan sa-
natçı çocukluğunda oku-
duğu okullarda gördüğü 
zorlukları anlattı. İlk eşin-
den yediği darbeyle tüm 
parasını kaybettiğini, fa-
kat bu acı olayın dostla-
rını daha iyi tanıması ve 
şimdiki mükemmel eşi 
Şenay Hanımı kazan-
masına vesile olduğuna 
vurgu yaptı. Yüce Allah’a 
inandığını ifade eden 
Orhan Murat, hangi dine 
mensup olursa olsun tüm 

insanların kardeşçe ve 
insanca yaşaması gerek-
tiğini savundu. 

K o n s e r d e ,  O r h a n 
Murat’ın 10 yaşındaki kızı 
Suzan’ın söylediği “Be-
nim Sirkim” adlı şarkının 
klibi de tanıtıldı. “Bir Ha-
yat” müzik temsili Orhan 
Murat’ın büyük patlama 
yaptığı “Bin Güneş” adlı 
aşka dair slow romantik 
şarkısıyla son buldu. 

8 yaşında piyano, 13 
yaşında ise gitar çalmaya 
başlayan sanatçı, 1992 
yılında Devlet Müzik Aka-
demisinden ala başarı ile 
mezun oluyor. Sanatçının 
toplam 13 albümünün bi-
rincisi “Sevilen Türküler” 
1996 yılında piyasaya 
sürülüyor, iki yıl sonra ise 
her dalda ödül kazanan 
“Hilyadi Slıntsa” (Bin Gü-
neş) adlı albümü çıkıyor. 
Orhan Murat, yurt içinde 
ve yurt dışında çok sayı-
da konser sunuyor. 

Orhan Murat’ın 20.sanat 
yılının ülke genelinde çe-
şitli tiyatro sahnelerinde 
sunacağı “Bir Hayat” mü-
zik temsiliyle kutlayacak. 
Böylece birçok tiyatro sa-
natçısı ve şarkıcı dostları-
nı da kutlamalarına konuk 
etmeyi amaçlıyor. Orhan 
Murat, aynı zamanda ilk 
albümünün piyasaya çık-
masının da 20. yılını kutlu-
yor. Bunlardan ilki Kırcaali 
tiyatrosunun sahnesinde 
gerçekleşti. 

İş ilanları
İstihdam Ajansına bağlı Kırcaali İş Bürosu Müdür-

lüğü tarafından verilen bilgiye göre bölgede en çok 
tekstil firmaları işçi arıyor. Şu anda çoğunluğunun il-
köğretim (ve lise) eğitimli olarak terzilik, nakış işleme, 
paketleme, örme, ütü, kalite kontrol işlemi gibi işler 
yapacak toplam 17 işçi aranmakta. İşverenlerin sipa-
rişine göre onlardan 11 kişi özürlülüğü %50’inin üze-
rinde olan işsizlerden seçilebilir.

Bunun dışında ilköğretim ve orta eğitimli işsiz kişi-
ler arasından kuru temizleme yapacak bir işçi, satıcı, 
inşaat işçisi, oda hizmetçisi/kadın, kamyon sürücüsü, 
krupiye, danışman satıcı, garson, aşçı, temizlikçi, müş-
terek bahisçi, 3.derecede profesyonel yeterliliğe sahip 
2 tornacı, bir frezeci ve gözlükçü /optimetri uzmanı, 
2. derece profesyonel yeterliliği olan bir kaynakçı ve 
genel hizmet işçisi arandığı ilan edildi. Ayrıca engelliler 
arasından meslek lise eğitimli bir araba tamircisi ve 
kondüktör işe alınacak. 

İş ilanına göre, yüksek eğitimli işsizler arasından 
özel gereksinimli çocuklarla çalışacak özel pedagoji 
eğitimli bir öğretmen, çocuk hekimi ve yapı mühen-
disi veya 3. derecede profesyonel yeterliliğe sahip bir 
makine yapımı uzmanı aranıyor. 

Ayrıca yüzde 50’den fazla çalışma kabiliyetine sahip 
engelliler arasından yüksek eğitime sahip tıp komisyo-
nu başkanı görevini alacak bir hekim ve bir bilgisayar 
sistem uzmanı seçilecektir. 

İsrail’e inşaat işçileri aranmaya devam ettiği belirtildi. 
Bu konuda ayrıntılı bilgi Kırcaali İş Bürosu 22 Nolu 
odadan veya 0361/66562 telefonundan alınabilir. 

İş ilanları hakkında daha geniş bilgi edinmek isteyen-
ler Kırcaali Belediyesi için 6 53 60; 6 65 75, Momçilg-
rad /Mestanlı/ Belediyesi için 42 -16, Ardino /Eğridere/ 
Belediyesi için 27 -75, Krumovgrad /Koşukavak/ Be-
lediyesi için 28 -86 ve Kirkovo /Kızılağaç/ Belediyesi 
için 21 -27 telefonlarını arayabilirler. 
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Ardino’dan bir heyet Yunanistan’ı ziyaret etti
Başta Belediye Başkanı 

Resmi Murat olmak üzere 
Ardino’dan (Eğridere) bir 
heyet Yunanistan’ın Gü-
mülcine (Komotini) kenti-
ni ziyaret etti. Öğretmen, 
kültür alanında faaliyet 
yürütenler ve aydınlar-
dan oluşan 20 kişilik grup 
24 Kasım Öğretmenler 
Günü dolayısıyla Batı 
Trakya Türk Öğretmenler 
Birliği’nin (BTTÖB) gele-
neksel olarak düzenlediği 
akşam yemeğine katıldı. 
Ziyaret BTTÖB Başkanı 
Sami Toraman’ın daveti 
üzere gerçekleşti. 

Etkinlik büyük ilgi gördü 
ve Gümülcine’ye yakın 
Yasmos (Yassıköy) kö-
yünde sayısı 500’ü aşan 
emekli ve genç öğretmeni 
bir araya getirdi. 

Etkinliğe katılan resmi 
konuklar arasında Yuna-
nistan Parlamentosu’nda 
Türk azınlığını temsil 
eden milletvekilleri, Gü-
mülcine İlinden belediye 
başkanları, köy muhtar-
ları, T.C. Gümülcine Mu-
avin Konsolos Alper Atak 
ve Lüleburgaz’dan öğret-
menler hazır bulundular. 

Resmi Murat, yaptığı 
kısa selamlama konuş-
masında bu etkinliğe 
katılmaktan mutluluk 
duyduğunu ifade etti ve 
devamla, “Sami Toraman 
ile 2008 yılından beri dos-
tuz. O zamandan bu yana 
ikinci kez 24 Kasım Öğret-
menler Günü dolayısıyla 
sıcak misafirperverliğini-
ze şahit oluyoruz. Öğret-
menliği meslek edinmiş 
kişilere büyük saygım var. 
Anne ve babamdan sonra 
benim öğretmenlerim da-
ima hayatımda örnek al-

dığım kişiler oldular” diye 
paylaştı. Başkan, öğret-
menler arasındaki dost-
luğun Rodop Dağları’nın 
kuzeyi ve güneyinde ya-
şayan insanlar arasında 
da kardeşliğe dönüşmesi 
temennisinde bulundu.

Etkinlik,  Rodop Rüzga-
rı dergisi sahibi İbrahim 
Baltalı’nın yeni “Bir Ef-
sane Sona Ererken” adlı 
kitabının tanıtımıyla baş-
ladı.

Ardinoluların güney 
komşumuza yaptıkları 
bir günlük ziyaret İskeçe 

(Ksanti) kentinden baş-
ladı. Orada heyet, Batı 
Trakya Türk Öğretmenler 
Birliği Asbaşkanı Nihat 

Osmanoğlu tarafından 
son derece sıcak karşı-
landı. Heyet, İskeçe’de 
cumartesi günü düzen-
lenen sanayi ürünler pa-
zarını gezdi. Ardinolular, 
1926 yılından, en eski 
İskeçe Türk Birliği bina-
sını da ziyaret ettiler. Bu 
ziyaret İskeçe Türk Birliği 
Genel Merkezi’ndeki anıt 
defterine kaydedildi. 

Resmi Murat ev sahip-
leriyle vedalaşırken Nihat 
Osmanoğlu’na Ardino 
kentini sembolize eden 
Şeytan Köprüsü’nü yan-
sıtan bir resim tablosu 
hediye etti. 

Gümülc ine’de Ardi -
no heyeti BTTÖB Ge-
nel Merkezi’ni ziyaret 
et ti. Orada konukları 
Ardino’nun büyük hayranı 

ve dostu BTTÖB Başkanı 
Sami Toraman karşıladı. 
Kısa sohbet esnasında 
Gümülcine ile Ardino 
arasında eğitim ve kültür 
alanında işbirliği perspek-
tifleri konuşuldu. İki taraf 
da bu tür bir işbirliğin fay-
dalı olacağını vurgulayıp 
ileride de devam etmesi 
gerektiği kanaatinde ol-
duklarını ifade ettiler. 

Resmi Murat, Sami 
Toraman’a da Ardino’yu 
sembolize eden Şeytan 
Köprüsü resmini hediye 
etti. Kendi tarafından ev 
sahipleri Ardino Beledi-
yesi sınırlarında bulunan 
kütüphanelere İbrahim 
Baltalı’nın yeni “Bir Efsa-
ne Sona Ererken” kitabını 
hediye ettiler.  

Güner ŞÜKRÜ

HÖH, Hükümete Karşı 
Gensoru Önergesi Hazırlıyor

Üyelerinin çoğunluğu-
nu Türklerin oluşturduğu 
muhalefet Hak ve Özgür-

lükler Hareketi'nin (HÖH) 
Boyko Borisov hüküme-
tine karşı gensoru öner-
gesi hazırladığı bildirildi.
HÖH Genel Başkan 

Yardımcılarından millet-
vekili Lütvi Mestan, diğer 
muhalefet partileri ile 
görüşerek, "hükümetin 
genel politikası ile ilgili" 
gensoru önergesi vere-
ceklerini açıkladı.
Adalet sisteminde ge-

çen hafta yapılan bazı 
kilit atamalar konusunda 
iktidardaki GERB (Arma) 

partisi ile işbirliği yapa-
rak, oy desteği verdikten 
sonra aniden tavır değiş-
tiren HÖH adına konu-
şan Mestan, 2009 yılında 
GERB partisinin iktidara 
geldiğinde parlamento-
da üç partiden destek 
aldığını belirtti. Mestan, 
geçmişte GERB'i des-
tekleyen Mavi Koalisyon 
ve ATAKA partilerin artık 
muhalefet olarak davran-

dığını, Düzen Meşruiyet 
ve Güvenlik (RZS) par-
tisinin de halen iktidara 
destek verdiğini vurgu-
ladı.
Parlamentodaki parti-

lerin tavırlarını netleş-
tirmek zorunda oldukla-
rını kaydeden Mestan, 
"Muhalefet partileri ik-
tidar konusunda ikiyüz-
lülüğünden vazgeçmek 
zorunda. Günümüzde 
siyasa şizofreniye yer 
yoktur" dedi.
Gensoru önergesi için 

siyasi görüşmelere baş-
layan HÖH'nin, ırkçı ve 
aşırı milliyetçi ATAKA 
partisini görüşme dışın-
da tutacağı öğrenildi.
Parlamento tüzüğüne 

göre hükümetin "genel 
politikası" için bir genso-
ru önergesinin oylamada 
reddedilmesi durumunda 
bir sonraki önerge 6 ay 
sonra verilebiliyor.
Bulgaristan'da olağan 

genel seçimler 2013 yı-
lının yaz döneminde ya-
pılacak.
           Kırcaali Haber

Kapalı alanlarda sigara içme 
yasağının kaldırılması isteniyor
Parlamentoda düzenlenen basın toplantısında milletvekilleri ve iş dünyası tem-

silcilerinin kamu yerlerinde sigara içme yasağının kaldırılmasını istedikleri bildirildi. 
Milletvekilleri Kiril Gumnerov ile Stoyan İvanov, Sağlık Kanununda değişiklik yapıl-
masına ilişkin proje tasarısı sundukları anlaşıldı. Bu öneriye göre kapalı alanlarda 
tamamen sigara içme yasağının kaldırılması isteniyor. Milletvekilleri kanun tasarı-
sının gündeme girmesinin mantıksız olarak geciktirildiğini düşünüyorlar. 

Sayın Gumnerov, “Öneride bulunduğumuz değişiklikler gittikçe güncelleşiyor 
ve yapılması gerekli oluyor. Çünkü on binlerce iş yerlerinin kaybedilmesine sebep 
oluyor, restorancılıkla uğraşanlar büyük kayıplara uğruyor. Kamu kuruluşlarında 
sigara içme yasağı yüzünden ekim ayında en az 10 bin kişi işini kaybetmiştir” dedi. 
Milletvekillerin ifadesine göre sigara içme yasağının kabul edilmesi artık insanları 
tamamen zor durumda bırakıyor. 

Sayın Gumnerov, “Gümrük Ajansı Müdürü Vanyo Tanov, kamu kuruluşlarında siga-
ra içmenin yasaklanmasından sonra sigara için özel tüketim vergisinden 115 milyon 
leva daha fazla gelir olduğunu, yani yüzde 8 oranında artış olduğunu rapor etti. Bu 
da Bulgaristan vatandaşlarının yasak edilmesinden sonra yüzde 8 daha fazla sigara 
içtikleri anlaşılıyor” diye sözlerine ekledi. Milletvekili, yasağa uyulduğunu, artık kapalı 
yerlerde sigara içilmediğini, fakat insanların daha çok sigara içtiklerini belirtti. 

Kiril Gumnerov, milletvekillerine hazırladıkları kanun tasarısını görüşmelerini ve 
doğru karar alarak, iş dünyasına zarar veren bu yasağı kaldırmaları çağrısında 
bulundu. Milletvekili, “Seçimler yaklaşıyor, insanların sosyal medya ağılarında ya-
yınladıkları çağrıları biliyorsunuz: “Boyko’suz yaparız, sigarasız yapamayız!” diye 
uyarıda bulundu. 

Ülkede kamu işletmeleri sahipleri temsilcileri, kapalı yerlerde sigara içme yasağı 
hakkında görüşünü bildiren bir mektup okudular. 

Uzmanlar tarafından yapılan hesaplara göre sigara içme yasağından dolayı yılda 
228 milyon leva daha az gelir olmuştur. Kamu işletmecileri toplumda belirli kesimleri 
kendi tercihleri yüzünden eşitsiz durumda bırakılmadan sigara içilmesine makul bir 
şekilde sınır koyulması çağrısında bulundular.



 8

Кърджали Хабер
   05 Декември 2012  Сряда - Година:VI  Брой:46 (162)  Цена 0,50 лв.  www.kircaalihaber.com  İSSN 1313-6925

      
 Genel Yayın Yönetmeni: SEBAHAT AHMET;  Genel Yayın Yön. Yrd.: Durhan Ali;  Muhabirler: Resmiye Mümün; Fevzi Ehliman, Nilgün Ahmet; Sofya Temsilcisi    
İsmail Köseömer.; Yunanistan temsilcisi: İbrahim Baltalı;   Ofis  tel.: 0361/ 52 715;   GSM: 0878 70 19 67;   e-mail: kircaalihaber@gmail.com   

Adres: Kırcaali, 6600, «Bılgariya» Bulvarı, No 53, Kat. 2, ofis No 10.  Abone Katalog No: 2454     

  Главен редактор: СЕБАХАТ АХМЕТ ;  Зам. гл. редактор: Дурхан Али ;  Репортери:  Ресмие Мюмюн, Нилгюн Ахмед;  Кореспонденти: София - Исмаил Кьосеюмер, 
Шумен - Февзи Ехлиман, Гърция - Ибрахим Балталъ.     Адрес на редакцията: Гр. Кърджали, 6600;  Бул. “България”  № 53,  ет. 2,  офис № 10 

 Издава: Е. Т. «СЕНИ ПРЕС - ГЮЛШЕН АХМЕД»  гр. Кърджали ;  Каталожен № 2454 ;    ISSN 1313 - 6925

A.E.O. MEDİTEKS MEDİKAL KONF.
TURİZM. İTH. İHRC. TİC. LTD. ŞTİ.

TÜRKİYE EDİRNE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE
ÇALIŞMAK ÜZERE  PERSONEL ALINACAKTIR.

 
                 **DENEYİMLİ DOKUMA USTALARI
               **DENEYİMLİ DOKUMA USTABAŞI
                     **DENEYİMLİ DOKUMA ELEMANI
MÜRACAT TEL: (+90)-284-3162381
                           (+90) -284-3162382
                           GSM+(+90)-545-545 9303
                           E-mail: edirnemuhasebe@mediteks.com

A.E.O. MEDİTEKS MEDİKAL KONF.
TURİZM. İTH. İHRC. TİC. LTD. ŞTİ.

ТЪРСЯТ СЕ РАБОТНИЦИ ЗА ОРГАНИЗИРАНАТА ИНДУСТРИАЛНА 
ЗОНА  В ГР. ЕДИРНЕ - РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ 

                    **ОПИТНИ МАЙСТОРИ ТЪКАЧИ
                 **ОПИТЕН БРИГАДИР ТЪКАЧ
                 **ОПИТНИ ТЪКАЧИ

 За контакти:  (+90)-284-3162381
                        (+90) -284-3162382
                        GSM+(+90)-545-545 9303
                        E-mail: edirnemuhasebe@mediteks.com

HÖH seçimlere yurt dışından yedek seçmenler arayacak
Hak ve Özgürlükler Hare-

keti (HÖH) Gençlik Kolları 6. 
Olağan Konferansında parti-
nin yurt dışında da teşkilatlar 
kuracağı açıklandı. Konfe-
ransta HÖH Genel Başkanı 
Dr. Ahmet Doğan da hazır 
bulundu. Gençlik Kollarının 
edindiği verilere göre sade-
ce bir yıl içinde çeşitli etnik 
gruba mensup nüfusa sahip 
bölgelerden 150 bin kişi ül-
keyi terk etmiştir. 
Konferansta yeni HÖH 

Gençlik Kolları Genel Başka-
nı İlhan Küçük seçildi. Teş-
kilatın ondan önceki lideri 
Ceyhan İbramov, “Bizim üye-
lerimiz ve taraftarlarımızın 
büyük bir bölümü yabancı 

ülkelere çalışmaya gittiler. 
GERB partisinin başarısız 

yönetimi buna 
sebep oldu. 
Bunun iç in 
HÖH Gençlik 
Kollarının ana 
hedefi yedek 
s e ç m e n l e r 
b u l m a k t ı r . 
Organ izas -
yon faaliyeti-
ne bakılırsa, 
şu anda yerel 
teşkilatlar or-
ganizasyon 
bakımından 
çok iyi durum-
da, gelecek 
Par lamento 

seçimleri için enerji dolu ha-
zırlar” dedi. 

HÖH partililer, seçmen re-
zervlerini yurt dışında ara-
mayı düşünüyorlar. Kırcaali 
Milletvekili Necmi Ali, “Biz 
yedek seçmenleri sadece 
ülkede değil, Avrupa Birliğin-
de de aramayı düşünüyoruz. 
Türkiye, Brüksel, İspanya 
gibi yerlerde yerel teşkilatla-
rımız mevcut” diye izah etti. 
Sayın Ali’nin ifadesine göre 
HÖH partisinin aktif üyele-
rinin diğer ödevi seçim so-

nuçlarının sahteleştirilmesini 
engellemeleridir. 
Ahmet Doğan, gençlerin 

HÖH partisinin ana görevinin 
insanın temel hak ve özgür-
lüklerinin korunması olduğu-
nu unutmamalarını söyledi. 
Genç HÖH’lüler, gençler 

arasında görülen işsizliğin 
GERB yönetiminin başarısız 
yönetiminden kaynaklandığı-
nı ileri sürdüler. 
           Kırcaali Haber


