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Bulgaristan Türklerinin Meşalesi Nuri 
Turgut Adalı, Mezarı Başında Anıldı 

Onlarca siyaset adamı, ay-
dın ve yakınları Bulgaristan 
Türklerinin meşalesi mer-
hum şair Nuri Turgut Adalı’yı 
ölümünün 10. yılında doğup 
büyüdüğü Kirkovo’nun Ost-
rovets (Adaköy) köyündeki 
mezarı başında andılar. 
Yapılan anma töreninde 

Hak ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Kırcaali milletvekille-
ri Müh. Erdinç Hayrullah ve 
Mustafa Ahmet, Kırcaali Vali 
Yardımcısı Musa Yusuf, Bul-
garistan Müslümanları Yük-
sek İslam Şura Başkanı Şa-
banali Ahmet, HÖH Kırcaali 
İl Başkanı ve Cebel (Şeyhcu-
ma) Belediye Başkanı Bahri 
Ömer, HÖH Gençlik Kolları 
İl Teşkilatı Başkanı Bayram 
Bayram hazır bulundular. 
Törene Kırcaali İlinden Siyasi 
Tutuklular Vakfı Başkanı Ha-
lil Rasim, bölgeden belediye 
başkanları ve parti liderleri 

katıldılar. 
Törende hazır bulunan Ko-

münist Rejimin Kurbanları 
ve Karşı Gelenleri Onurlan-
dırmak İçin Ulusal Girişim 
Başkanı Alfred Moskolo, 
Bulgaristan’ın Avrupa’ya 
Dair Hafızası Teşkilatı’nın 
Nuri Adalı ve başka siyasi 
tutukluların devlet nişanı ile 
onurlandırılması teklifinde bu-
lunacağını bildirdi. 1966 yılın-

da siyasi sebeplerden dolayı 
tutuklanan, insan hakları ve 
demokratik Avrupa değerleri 
savunucusu olan Moskolo, 
tüm vatandaşlara, siyasi ör-
güt ve sivil toplum kuruluşla-
rına yönelik, “Bulgar ulusunu 
bölme girişimlerine dur deme 
zamanı geldi” çağrısında bu-
lundu. 
Milletvekili Erdinç Hayrullah, 

hayatının 23 yılını hapislerde 

geçiren Adalı’nın, Bulgaristan 
Türkleri ve Müslümanlarının 
zorla asimilasyon politikası-
na karşı mücadele eden bir 

mücahit olarak saygı gös-
terilip anılması için her yıl 5 
Ağustos’ta mezarı başına 

Güner ŞÜKRÜ

Devamı 4’de

Cumhurbaşkanı Plevneliev 
geçici hükümeti tayin etti 

Cumhurbaşkanı Rosen Plev-
neliev, kuracağı teknokratlar 
hükümetini açıkladı. Anaya-

sa hukuku profesör Georgi 
Bliznaşki’nin sınırlı yetkilere 
sahip olacak geçici hükümetin 
Başbakanı olacağını bildirdi. 

Prof. Bliznaşki, yıl başında 
Plevneliev tarafından öneri-
len seçim kurallarına ilişkin 

referandum düzenlenmesi için 
İnisiyatif Komitesi ‘nin başka-
nıydı. Cumhurbaşkanı,Geçici 

Devamı 5’de
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AP Milletvekillerinin çalışmaları milli menfaat odaklı olacak 
2014-2020 dönemin-

de Avrupa Birliği içinde 
Bulgaristan’ın ulusal men-
faatinin savunulması ve 
ülkemizin birlik üyesi 28 
devlet arasında hak ettiği 
yeri alması ve eşit olarak 
görülmesi, Bulgaristan’ın 
Avrupa Parlamentosu 
vekillerinin yürüttüğü ça-
lışmaların odağını oluş-
turuyor. Vekillerimizin bir 
bölümü, Sofya’da düzen-
lenen toplantıda vatan-
daşlara genel ve kişisel 
hedeflerini anlattı.
Bizde bankacılık siste-

minde yaşanan sarsın-
tılardan ve Ukrayna’daki 
çatışmalardan dolayı 
Bulgaristan’ın Avro Böl-
gesi ve ortak Enerji Birli-
ğine üye olması, Reform-
cu Bloku/Avrupa Halk 
Partisi temsilcisi olan 
Svetoslav Malinov için 
öncelikli hedefler arasın-
da yer almaktadır. Mali-
nov, ABD ve Kanada’nın 
Bulgaristan vatandaşları-
na uyguladıkları vizelerin 
kaldırılması ve sığınma-
cılar hakkında uygulanan 
muameleler konusunda 
birlik üyesi tüm devletler 
için aynı kuralların geçer-
li olması için mücadele 
edeceğini öne sürdü.
“Her ne kadar AB bir 

bütün olarak ele alınma-
lıysa da dünya devletleri-
nin büyük bir bölümü, AB 
üyelerini ikiye bölüyor. 
Vizeler konusunda biz 
Bulgarlar, Romanya, Çek 

Cumhuriyeti vatandaşları 
ve AB içindeki bazı diğer 
halklar gibi eşit olarak 
görülmüyoruz. Ayrıca 
sığınmacılar problemini 
de biz Bulgaristan vatan-
daşları yakından gördük 
ve yaşadık. Bu konuyu 
düzenleyen yasal çerçe-
ve, Afrika’dan, Asya’dan 
hele de Yakın Doğu ve 
Arap ülkelerinden gelen 
tüm sığınmacı akınlarına 
uğrayan, ön çizgide yer 
alan devletlere karşı adil 
değildir, büyük yük Bulga-
ristan, Yunanistan, Malta, 
Kıbrıs ve İtalya gibi dev-
letlerin üzerine düşüyor ” 
şeklinde konuştu Svetos-
lav Malinov.
GERB /Avrupa Halk 

Partisi temsilcisi Tomis-

lav Donçev ise öncelikli 
hedeflerini sıralarken ya-
kınlaşma politikası ve tek 
dijital piyasanın oluşturul-
masına işaret etti. Sözle-
rine göre her alanda ne 
kadar çok Avrupa varsa 
Bulgaristan’ın yararı o ka-
dar büyük olacak:
“Gerek karar alma me-

kanizması olarak, gerek 
hız olarak, gerek üye 
ülkelerin politikalarını 
etkileme ve onları ortak 
politikalarla uyum haline 
getirme imkanı olarak ol-
sun Avrupa hala yetersiz 
kalıyor. Ayrıca Avrupa, 
bütçe olarak bakıldığında 
da mütevazi görünüyor. 
Bir trilyon avro ne kadar 
devasa bir meblağ gö-
rünse de aslında AB’nin 

gayri safi hasılasının an-
cak yüzde 1’ini teşkil ede-
rek hiç kalıyor. Daha çok 
Avrupa’ya ihtiyaç vardır. 
En azından bu konuda 
kızgın siyasi tartışmalara 
münasebet yoktur” dedi 
Tomislav Donçev.
BSP ve Sosyalistler 

ile Demokratlar Gurubu 
temsilcisi İliyana Yotova, 
ortak hedefleri sıralarken 
organize suçlarla, para 
aklanması ve yolsuzlukla 
mücadele edilmesine, ay-
rıca da daha çok iş yeri-
nin açılmasına işaret etti. 
Sözlerine göre Bulgaris-
tan için kilit önem taşıyan 
diğer öncelikli hedefler, 
ülkemizin Schengen’e ka-
bul edilmesi ve yasa dışı 
göç sorununa çözüm ge-

tirilmesi olmaktadır:
“Bundan sayılı günler 

önce Schengen üyesi 
olan devletlerden kriter 
karşılama değerlendirme-
si geldi. Bu kez de Bul-
garistan ve Romanya’nın 
Schengen’e katılma im-
kanı konusunda mağdur 
edildikleri belirtildi. İç gü-
venlikten sorumlu yeni 
Komisyon üyesinin iki 
ülkenin kabul edilmeleri 
yönünde çalışması ve 
sonuç almasını ümit edi-
yoruz. Öte yandan yasa 
dışı göç konusu, AB Ko-
misyonunun yeni Başkanı 
Jean-Claude Juncker için 
önceliklidir. Bu konuda 
titiz ve iyi mevzuatın ol-
ması, göç yollarını azal-
tacağı için Bulgaristan’ın 
menfaatine uygun olur.”
DPS / ALDE temsilci-

si olan İskra Mihaylova, 
AP’nun Bulgaristan üye-
leri arasında Bölgesel Po-
litika Komisyonu Başkanı 
olmak üzere en yüksek 
görevde bulunanıdır. İsk-
ra Mihaylova için öncelikli 
hedefler, büyüme ve istih-
dam politikaları, küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin 
teşvik edilmesi, İstikrar 

Paktının savunulması, 
daha titiz banka birliği 
ve vatandaşların temel 
haklarının korunması 
olmaktadır. Bölgesel po-
litika ve 2014-2020 döne-
minde operasyonel prog-
ramlar ise kişisel hedefi 
olmaktadır. Mihaylova, 5 
Ekim’de yapılacak erken 
genel seçimlerin Bulga-
ristan ve AB arasında 
Ekim ayının sonunda yeni 
bir anlaşmanın, Ortaklık 
Sözleşmesinin imzalan-
ması için kesinlikle engel 
olmayacağını belirtti:
“Ortaklık Anlaşması tek 

bir hükümetin işi değildir, 
bu ulusal bir anlaşmadır. 
Hangi hükümet tarafın-
dan hazırlanmış olduğu 
önemli değil. Önemli 
olan, ulusal menfaatler 
ve AB’nin genel kuralları 
arasında ortak noktaların 
bulunmasıdır. Bu anlam-
da bizim önerilerimizin 
iktidarda hangi hükümet 
olursa olsun Ekim ayın-
da onaylanmasını bekli-
yoruz” diye konuştu İskra 
Mihaylova. 
                           BNR

Dört Doğu Rodop Belediyesi Konuklarına 
12 Turistik  Rota Sunuyor

Kırcaali ilinin dört be-
lediyesi partner oldu-
ğu “Rodop Dağlarının 
Doğu Dünyası” projesi 
başarıyla sonuçlandı. 
Proje dahilinde 12 tu-
ristik rota ve 28 örnek 
turizm paketleri hazır-
lanmıştır. 
Momçilgrad Beledi-

yesinin hazırladığı ve 
partnerleri olan Kır-
caali, Krumovgrad ve 
Çernooçene belediye-
lerini kapsayan bu tu-
rizm projesi basın top-
lantısında Momçilgrad 
Belediye Başkanı Akif 
Akif: “Doğu Rodopların 
ekonomik gelişimi tu-
rizmle ilgilidir. Sadece 
ülke içi ve dışında rek-
lamı yapılacak kaliteli 
bir ürün tüm bölge için 
temettü sağlayabilir” 
diye konuştu. Bir sonra-
ki çabalar ise ildeki tüm 
belediyelerin yer aldığı 

Doğu Rodoplar Turizm 
Rotasını oluşturmak 

olacağı belirtildi.
Momçilgrad Belediye 

Başkan Yardımcısı ve 
proje yöneticisi Erol 
Mehmet, partner bele-
diyeler arasında turizm 
ağı oluşturulduğunu be-
lirtti. “Mistik Bir Halkın 
Bin Yıllık Tarihi ve Kül-
türü” konuklara mega-
litlerin sihrini, Antik ve 
Ortaçağ ruhunu, Rofop 

dağları için mit ve efsa-
neleri, yerel halkın gün-

lük yaşamı ve kültürünü 
tanıtmaktadır.
Doğaseverlere “Canlı 

tablo ve sesler paleti” 
ve “Su Yolculuğu” baş-
lığı altında birkaç rota 
hazır lanmış, tur izm 
ürünlerinin tanıtımı için 
reklam kampanyası 
düzenlenmiştir; 15 da-
kikalık film, birkaç dil-
de videolar, Bulgarca 

ve İngilizce albümler, 
ulusal televizyonlarda 
gösterime girecek rek-
lamlar hazırlanmıştır. 
Bulgar ve yabancı tur 
operatörleri için tanıtım 
turları, gazeteci turları 
düzenlenmiş; Lond-
ra, Berlin, Moskova ve 
İstanbul’da düzenlenen 
turizm borsalarına ka-
tılım gerçekleştirilmiş, 
www.iztochnirodopi.info 
sitesi kurulmuştur. Pro-
je sonucunda sadece 
turist sayısının artması 
değil, onların bölge-
de kalma süresinin de 
uzadığı görülmektedir. 
Perperikon ve Tatul’u 
ziyaret edenlerin sayısı 
200 bindir. Rodop Dağ-
larının Doğu Dünyası 
Projesi Bölge Gelişimi 
Operasyonel Programı 
tarafından finanse edil-
mektedir. 
          Kırcaali Haber

Diyamandovo’da 
sağlık mevlidi 

Ardino’nun (Eğridere) Byal İzvor (Akpınar) köyünün 
Diyamandovo mahallesinde yerli halkın sağlığı için 
kurban kesildi. Mevlide, Diyamadovo, Padina, Jıltu-
şa, Dlavnik, Srınsko, Enövçe, Sedlartsi, Stoyanovo, 
Garvane köylerinden 1 500’ü aşkın kişi katıldı. Dini 
merasim Kurbanişte (Kurbanyeri) adlı yerde köy hal-
kının desteğiyle Diyamandovo Cami Encümenliği ta-

rafından düzenlendi. Kurban kesim töreninde başta 
Kırcaali Bölge Müftü Vekili Erhan Recep olmak üzere 
bölgeden imamlar yer aldı. Kurban duasından sonra 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okundu. 

Merasim sonrasında yerli usta aşçılardan Mümün 
Müdür’ün hazırladığı 15’den fazla kazan keşkek mev-
lide katılanlara dağıtıldı. Yapılan masraflar Yusuf Mu-
rat ve Hacıhüseyin Genç tarafından karşılandı. 

Byal İzvor Muhtarı Zihni Emin, “Kesilen kurban do-
ğup büyüdükleri yerlerden uzaklaşan yerlilerin kısa bir 
zaman için de olsa, sılaya dönüp tekrar bir araya gel-
melerine sebep sayılır. Yıllardan beri gerçekleştirilen 
kurbana bölgede en yoğun katılım oluyor” dedi.

Merasimde Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, 
Belediye Başkan Yardımcısı İzzet Şaban ve Yerel 
Meclis Başkanı Sezgin Bayram hazır bulundular. 
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Momçilgrad’da Nazım Hikmet Şiir Dinletisi 
Geçen hafta cumar-

tesi günü Momçilgrad 
(Mestanlı) dünyaca ünlü 
büyük Türk şairi Nazım 
Hikmet’e adanmış şiir 
etkinliği düzenlendi. Et-
kinlik Momçilgrad Bele-
diyesi ile Nov Jivot Top-
lum Merkezi tarafından 
ortaklaşa gerçekleşti. 
Momçilgrad-Hijata Otel 
Kompleksi konferans sa-
lonundaki etkinliğe seç-
kin davetliler katıldı. 
Şiir gecesini Ankara 

Merkez Valisi Dr. Kadir 
Koçdemir, Bursa Mes-
tanlılar Derneği Başkanı 
Hasan Öztürk, Bursa AK 
Parti İl Başkan Yardım-
cısı Ürkiye Öztürk, Bur-
sa Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Abdullah 
Karadağ, BAL-GÖÇ Ge-
nel Başkan Yardımcıları 
Süleyman İnan ve Veli 
Öztürk, Mudanya Lozan 
Mübadeleleri Derneği 
Başkanı Hüseyin Türker, 
HÖH Kırcaali Milletvekil-
leri Müh. Erdinç Hayrulla 
ve Mustafa Ahmet, Kır-
caali Belediye Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Ah-
met, Momçilgrad Beledi-
ye Başkanı Akif Akif, Kır-
caali TRKSAD Başkanı 
Müzekki Ahmet onurlan-
dırdılar. 
Devrimin ve komü-

nizmin şair i  Nazım 
Hikmet’in hayatı ve eser-
leri sunumunda birçok 
örnek şiirleri okundu. 
1902 yılında Selanik’te 
dünyaya gelen şair, pi-
yes yazarı, romancı, anı 
yazarı Nazım Hikmet 
1963 yılında Moskova’da 
vefat etti. Mezarı da ora-
dadır. Şiir dinletisi sunum 
programında Nov Jivot 

Toplum Merkezi Başka-
nı ünlü ressam Kamber 
Kamber, Kırcaali İş Mü-
fettişliği Müdürü Ömer 
Hüseyin, Türkçe öğret-
menleri Nurcan Avukat, 
Şirin Mustafa, Muazzes 
Ahmet ve yerli şairlerden 
Hilmi Feyzullah yer aldı-
lar. Ayrıca Mestanlılar 
Derneği Başkanı Hasan 
Öztürk de şairin Yaşa-
maya Dair şiirini okudu. 
Şair in 1951 yılında 

Bulgaristan’a gerçekleş-
tirdiği ilk ziyaretine ilişkin 
kısa bir belgesel izlendi. 
Komünist iktidar tarafın-
dan ülkeye davet edilen 
şairin yaptığı etkili ko-
nuşmalarla Bulgaristan 
Türklerinin Türkiye’ye 
yönelik göç dalgasının 
durdurulmasını sağla-
ması amaçlandığı belli 
oldu. Şairin daha sonra 
1957’de de Bulgaristan’ı 
ziyaret ettiği belirtildi. 
Eski Kırcaali Devlet 

Türk Tiyatrosu’nun mü-
dürü şair Durhan Ha-
sanov, Nazım Hikmet 

ile olan anılarını pay-
laştı. Bulgaristan’a ge-
len Nazım’ın katılımıyla 
Kırcaali’de düzenlenen 
mitinge 14 yaşındayken 
dedesiyle beraber gitti-
ğini paylaştı. Dedesinin 
o zaman şairin gerçek-
leştirdiği propaganda 
yüzünden, “Ya bu Na-
zım değil, bunu şimdi 
bize Bulgarlar, Nazım 
diye yutturuyorlar. Bu 
bir Ermenidir” söyledi-
ğini hatırladı. Sofya’da 
okuduğu sırada yazdığı 
şiirleri Nazım’a mektupla 
göndermeye başladığını 
ve böylece aralarında 
mektuplaşma başladı-
ğını paylaştı. Şairin en 
büyük tutkusunun ka-
dınlar olduğunu ifade 
etti. Durhan Hasanov, 
Yeni Hayat Dergisi’nde 
çalıştığı 1957 yılında 
Varna’ya istirahata gelen 
şairle Sofya’da Bulgaria 
Oteli’nde daha üç şair ar-
kadaşlarıyla birlikte gö-
rüştüklerini anlattı. Ken-
disini 50 yaşında biri ola-

rak hayal ettiğini, onun 
ise o sırada 19 yaşında 
bir genç olduğunu ifade 
etti. Şairin hayatının so-
nunda şairin komünizm 
konusunda hayal kırıklı-
ğı yaşadığını söyledi. Bu 
yüzden hayatının sonu-
na doğru Nazım’ın artık 
Bulgaristan’da sevilen 
biri olmadığına dikkat 
çekti. Usta şair, Stalin’e 
karşı yazdığı bir şiirini 
seslendirdi. 
P r o g r a m  R a y m e 

Aydın’ın seslendirdiği 
Nazım’ın ünlü Kız Çocu-
ğu şiiriyle son buldu. 
Ardino (Eğridere) Bele-

diye Başkanlığı Kültürel 
Varlıkları Koruma Ku-
rulu Başkan Yardımcısı 
Selahaddin Karabaşev, 
15 yaşındayken tanıdığı 
Nazım’ın Yürüyen Adam 
şiiriyle bir müsabakaya 
katıldığını, 20 yaşın-
dayken Moskova’daki 
mezarını ziyaret ettiğini 
paylaştı. 
Blaga Dimitrova’nın 

Nazım’ın ilk Bulgaristan 

ziyaretiyle ilgili kitabın-
dan Momçilgrad ziyare-
tiyle ilgili bölümü okudu. 
Etkinlik için organiza-
törlere teşekkür eden 
Karabaşev, Ardino’da 
da ölümsüz şair Nazım 
Hikmet’in 100. doğum 
yıldönümü kutlama et-
kinliği düzenlediklerini 
hatırlattı. Şairin çelişkili 
kişiliğine rağmen sanatın 
mükemmelliğini dünya 
kültürüne sunduğu için 
yüksek sanatıyla, insan 
sevgisiyle hafızalarda 
yaşatılmasını diledi.  
Şiir ziyafetinden dolayı 

teşekkür eden Dr. Fikri 
Gülestan, çok anlamlı bir 
etkinlik olduğunu belirtti. 
Büyük Türk şairinin me-
zarı hala Moskova’da ol-
masından dolayı utanıl-

ması gerektiğini vurgula-
dı. Sayın Gülestan, “Bir 
çınar ağacının gölgesini 
esirgememiz bence yüce 
Türk halkına yakışmıyor” 
diye ifade etti. 
Programda emeği ge-

çen herkese teşekkür 
eden Belediye Başkanı, 
böyle anlamlı bir organi-
zasyonun halkın geniş 
katılımı ile gerçekleştiril-
mesi gerektiğini belirtti. 
İleride bu tür etkinliklerin 
devam edeceğinin altını 
çizen Akif Akif, geceye 
katılanlara teşekkürlerini 
sundu. Etkinlik herkesin 
büyük beğenisini kazan-
dı. Programı sunan ekip 
bol bol alkış aldı. 
Gece düzenlenen re-

sepsiyonla sona erdi. 

Bulgaristan Parlamentosu 
son oturumunu yaptı 

Ülkede iki yıldan az bir zaman zarfında iki hükü-
metin istifasını yaşayan Bulgaristan Parlamentosu 
4 Ağustos’ta son oturumunu yaptı. 

Bulgaristan Sosyalist Partisi (SBP) ve üyelerinin 
çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi Partisi’nin (HÖH) koalisyonu ile 
kurulan Başbakan Plamen Oreşarski Hükümeti’nin 
23 Temmuz’da istifa etmesi üzerine siyasi krize 
giren ülkede parlamento, 6 Ağustos’ta resmen 
fesh edildi.

Sosyal medyanın güçlü olduğu ülkede internet 
üzerinden organize olan kitle protestoların yoğun 
baskısı altında çalışan 42. Parlamentonun Başkan 
Yardımcısı Maya Manolova, meclisin reytinginin 
üzüntü verici olduğunu kabul etti.

Parlamentonun son oturumunu yöneten Manolo-
va, “42. Parlamento’nun ömrünün hem kısa oldu-
ğu, hem de zor bir ortamda çalıştığı bir gerçektir” 
dedi.

Veda oturumunda parlamento, devlet bütçesinde 
yapması beklenen yaklaşık 2 milyar avroluk artı-
rımını yapamadı.

Milletvekilleri, ülkede kilit önem taşıyan Devlet 
Sağlık Kasası’na (NZOK) sağlık sektörünü biraz 
da olsa rahatlatacak 225 milyon levalık finansal 
bir takviyeyi kabul ettiler.

Cumhurbaşkanı Plevneliev’in görevlendireceği 
geçici hükümetin, ayrılan Oreşarski hükümeti gibi 
sıkıntılı üç aylık bir dönem içinde görev yapması 
bekleniyor. Siyasi kriz içinde bulunan ülkedeki top-
lumsal çalkantılarla mücadele edecek olan geçici 
hükümet, Oreşarski hükümetinin miras bıraktığı 
dev ekonomik sorunlarla da uğraşmak zorunda 
olacak.

Uzmanlara göre son iki hükümetle olan yakınlığı 
ile büyüyen ve bankacılık sektöründe 4. sıraya ka-
dar yükselen Korporatif Ticaret Bankası’nın (KTB) 
hortumlandığı gerekçesiyle patlak veren ekonomik 
krizin çözümü, bu bankanın durumu ile ilgili alına-
cak kararlara bağlı olacak.

“Geçici olarak” hizmete kapatılan ve Merkez 
Bankası’nın (BNB) gözetimi altına alınan KTB’nin 
yeniden hizmete açılması Eylül sonrasına erte-
lenmişti. Bankanın iyileştirilememesi durumunda 
ülkeyi kökten sallayacak ciddi bir ekonomik çal-
kantının meydana gelmesi bekleniyor. 

     YAĞMUR 
Bir bulut geçiyor üzerimden
Yağmur yağacak
Biliyorum…
Bulutlar beni seviyor
Bulutlar hep dolu dolu
Geçsin…
Kuşlar sevinsin
Kainat sevinsin
İnsanlık sevinsin
Cümle alem susuz kalmasın
Yüce Rabbim hep yağmur versin…
                         

                              Hilmi FEYZULLAH
                              MESTANLI

   DOSTLUK

Bir kardeşlik var 
içimizde, 
kalbimizde. 
Bir kardeşlik var
sevgimizde, 
gönlümüzde,
yıllardır hiç sönmeyen
paslanmayan, çürümeyen.
Gönül bağımız var
yüce dağlar kadar
Kenetlenmiş, zincirlenmiş
Çınar ağacı gibi
Kök salmış nice, dolu dolu yıllara.
Allah sana uzun ömürler versin
Koca üstat ressam Kamber’e
Yolun su gibi açık olsun!..

Resmiye MÜMÜN
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Bulgaristan Türklerinin meşalesi Nuri 
Turgut Adalı, mezarı başında anıldı 
1. sayfadan devam

toplanacaklarını kay-
detti. “Onun yaktığı 
meşalenin hiç sönme-
yeceğine inanıyorum. 
Bizler onun yolunda 
yürümeye devam ede-
ceğiz, çünkü haklar ve 
özgürlükler ebedi veril-
miş değildir ve daima 
mücadele verilmesi 
gerekir” dedi. 
Gözyaşlarını tutama-

yan Kırcaali İlinden 
Siyasi Tutuklular Vakfı 
Başkanı Halil Rasim, 
Nuri Adalı ile tam 11 yıl 
birlikte yattıkları Sta-
ra Zagora (Eski Zağ-
ra) Hapishanesi’nden 
hatıralarını paylaştı. 
“Bugün aranızda bu-
lunursam, buna Nuri 
Adalı’nın büyük katkısı 
var. O, büyük ve değerli 
bir adamdı. Bizleri da-
ima destekledi, bizlere 
yol gösterip, cesaret 
veriyordu. İnsanları 
Müslüman ve Hıristi-
yan diye ayırmazdı. O 
bizim babamız gibiydi” 

diye konuştu. 
19 87-19 8 9  y l l a r ı 

asında Stara Zagora 
Cezaevi’nde Nuri Adalı 
ile birlikte tutuklu kalan 
Mogilyane (Mandacı) 
köyü doğumlu 61 ya-
şındaki Zekeriya Türk-
yılmaz, “Nuri Adalı, tıp-
kı Nelson Mandela gibi 
bizim parlayan yıldızı-
mızdı. O çok entelek-
tüel, akıllı, bilgili biriydi. 
Bir sürü kitap okumuş-

tu, geniş bakış açısına 
sahipti, onun bizim milli 
duygularımızın pekiş-
mesine büyük katkısı 
oldu” dedi. Siyasi mağ-
dur, Türkiye’den anma 
törenine siyasi tutuklu-
lardan İsmail Davut ile 
birlikte gelmişti. 
Çelenk sunulması ve 

ardından 1 dakikalık 
saygı duruşundan son-
ra Kırcaali Bölge Müf-
tüsü Beyhan Mehmet 

merhumun kabri başın-
da dua okudu. 
Tören HÖH Kirkovo 

İlçe Teşkilatı tarafından 
organize edildi. 
Nuri Turgut Adalı, 

1922 yılında Ostrovets 
köyünde dünyaya geldi. 
Fotinovo (Çakırlı) köyü 
okulunda eğitimini biti-
rince babası onu Şum-
nu Nüvvab Medresesi-
ne yazdırıyor. Burada 
3 yıl eğitim gördükten 

sonra çok etkin ve 
sivri zekalı bir Turan-
cı olduğu için okuldan 
uzaklaştırılıyor. Tota-
liter dönemde şair, 23 
yılını hapis, sürgün ve 
Belene’de geçiriyor. 
Ülkede Müslüman 

Türklerin haklarını koru-
ma mücadelesi verdiği 
için Bulgaristan Türkle-
rinin Nelson Mandela’sı 
olarak adlandırılıyor. 
Stara Zagora Ceza-

evinde kaleme aldığı 
Gönül İster Ki... şiirinin 
bir dörtlüğünde yakın-
larına şöyle vasiyette 
bulunuyor: 
Ben göçerken bu fe-

lekten siz dökmeyin 
gözyaşı 

Seve seve koyun 
kabre gün görmeyen 
bu nâşı... 
Belki kabrim de bu-

lunmaz bu vahşet ül-
kesinde! 
Gönül ister kabrim 

olsun bir ağaç gölge-
sinde!... 
Nuri Adalı 1989 yılın-

da Bulgaristan’dan zo-
runlu olarak Türkiye’ye 
göç ettiriliyor. Uzun 
yıllar Bursa BAL-GÖÇ 
Derneği’nin genel sek-
reterliğini yapıyor. 2004 
yılında hayata gözle-
rini yumuyor. Bursa 
Görükle’de Nuri Ada-
lının adını taşıyan bir 
park bulunmaktadır. 

Gorno Prahovo’da Balkan Savaşı şehitleri anıldı 
A r d i n o  (Eğ r i d e r e) 

İlçesi’nin Gorno Prahovo 
(Tosçalı) köyüne yakın 
Nasuflarsırtı’nda bulunan 
çeşme yanında yapılan 
geleneksel sağlık ve be-
reket mevlidine Türkiye, 
Belçika, Hollanda, Avus-
turya, İngiltere’den gelen 
göçmen ve etraf köyler-
den 700’ün üstünde va-
tandaş katıldı. 
Kur’an-ı Kerim tilavetin-

den sonra mevlit okun-
du. Burada 100 yıl önce 
Balkan Savaşı esnasın-
da yerlilerden şehit edi-
len Celil Hoca, Mümün 
Esat, Kadir Sali, Hüseyin 
Şumlu, Mehmetali Şumlu, 
Mehmet Bobali, Mehmet 
Boyacı ve Hacı Mehmet 
Ali’nin ruhları için dua 
edildi. 
Başlangıcı 1995 yılına 

dayanan mevlit ve anma 
töreni rahmetli Niyazi 
Emin Efendi, Nevit Kos-
kot, Halil Hayrullah ve 
eski köy muhtarı Mümün 
Emin’in girişimiyle başla-
mıştır. 
1989 yılında Zorunlu 

Göç sürecinde Kırcaali’nin 
Perperek (Yaşlar) köyün-
den İstanbul’a göç eden 
38 yaşındaki Bekir Barış, 
yakın Başevo (Hallar) 
köyünden olan eşi ve ai-

lesiyle birlikte ilk defa bu 
törene katılıyor. “Bu çok 
güzel bir gelenek, kom-
şu köylerin halkı arasın-
da kaynaşmaya sebep 
oluyor. Bu tür gelenekler 
devam ettirilip gelecek 

nesillere aktarılmalıdır” 
diye paylaştı. 
Ardino Belediye Başka-

nı Resmi Murat ile Yerel 
Meclis Başkanı Sezgin 
Bayram da törene katı-

lanlar arasındaydı. Tören, 
Türkiye Tosçalılılar Kültü-
rel Dayanışma Derneği, 
köy muhtarlığı ve yerel 
cami encümenliği tara-
fından düzenlendi. 
Törene katılanlara ik-

ram için usta aşçı Sabri 
Mustafa’nın hazırladığı 
15 kazan keşkek dağıtıldı. 
Keşkek bu bölgenin gele-
neksel yemeğidir. Mevlit 
için yapılan masraflar, 

Bursalı iş 
adamı Sali 
Ramadan 
İnönü, Ra-
madan Hü-
seyin Mus-
lu, Ramis 
Kasim, Baki 
A l i ,  Yük-
sel Rama-
dan Bollez 
ve Gorno 
P r a h o v o 
s a k i n l e r i 
tarafından 
karşılandı.
Töreni dü-

zenleyen-
ler arma-
ğan olarak 
e r ke k l e r e  

gölgelik şapka, kadınlara 
başörtü hediye ettiler. 
Köy muhtarı İbrahim 

Murat destek veren her-
kese şükranlarını sundu. 
             Güner ŞÜKRÜ

HÖH Ardino İlçe Teşkilatı, 16 
milletvekili aday adayı gösterdi 

Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) Ardino 
(Eğridere) İlçe Teşkilatı’nın geniş katılımlı yönetim 
kurulu toplantısında erken genel seçimlere yönelik 
aday adayları gösterildi. Partinin ilçedeki 30 yerel 
teşkilatı tarafından 43. Halk Meclisi’ne 16 milletve-
kili aday adayı gösterildi. Son anda onların 3’ü aday 
adaylığından vazgeçti.

HÖH İlçe Teşkilatı Başkanı İzzet Şaban’ın yöne-
timinde gerçekleştirilen toplantıda 3 gündem mad-
desi görüşüldü. Sayın Şaban, katılımcıları HÖH 
Merkez Kurulu’nun gelecek ekim ayında yapılacak 
erken genel seçimlere yönelik milletvekili adayları 
seçilmesine ilişkin kararları ve belirlenen kriterlerle 
tanıştırdı. 

Ardino’da gerçekleştirilen toplantı ile gelecek erken 
genel seçimlere ilişkin Kırcaali ilinde HÖH partisinin 
milletvekili adayları göstermesine yönelik ilçe teşki-
latlarının yönetim kurullarının geniş katılımlı toplan-
tıları başlamış oldu. 

Diğer ilçelerde yapılacak toplantılar 14 Ağustos’a 
dek sürecek. 15 Ağustos 2014 tarihinde HÖH İl Teş-
kilatı Yönetim Kurulu’nun geniş katılımlı toplantısında 
önerilen tüm aday adayları değerlendirilip partinin 
Merkez Seçim Kurulu’na isimleri alfabetik sırayla lis-
te şeklinde gönderilecek. Partinin Merkez Yönetim 
Kurulu gelecek erken genel seçimlere ilişkin HÖH 
milletvekilleri listesini belirleyecek. 

HÖH Kırcaali İl Başkanı Bahri Ömer, toplantının 
konuğuydu. 
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5. Dünya Mestanlılar Buluşması yüzlerce 
vatandaşı bir araya getirdi 2 Ağustos akşamı dü-

zenlenen 5.Dünya Mes-
tanlılar Buluşması dünya-
nın dört bir yanından akın 
eden yüzlerce misafiri ve 
ilçe halkını bir araya ge-
tirdi. Kasabanın bayramı 
için ülkenin dört çapında 
ve ayrıca Hollanda, Bel-
çika, Türkiye, Amerika 
ve Almanya’da yaşayan 
Mestanlılar doğup büyü-
dükleri memleketlerinde 
buluştular. Momçilgrad 
Belediyesi’nin düzenle-
diği geleneksel Dünya 
Mestanlılar Buluşması 
artık beşinci yıl “Mestanlı 
Daima Kalbimde” başlığı 
altında organize ediliyor. 
Etkinliğe katılan resmi 

konuklar arasında Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) ve Meclis Grubu 
Başkanı Lütfi Mestan, 
Avrupa Parlamentosu 
Milletvekili Necmi Ali, 
Yatırım Tasarımı Bakan 
Yardımcısı Ceyhan İbr-
yamov, Kırcaali HÖH 
Milletvekili Müh. Erdinç 
Hayrullah, Kırcaali Vali 

Yardımcısı Musa Yusuf, 
Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkan Vekili Ab-
dullah Karadağ, Kırcaali 
Belediye Başkanı Müh. 

Hasan Azis ve Cebel 
Belediye Başkanı Bahri 
Ömer, Bulgaristan Müs-
lümanları Yüksek İslam 
Şura Başkanı Şabanali 

Ahmet, Hoşgörü Bele-
diyeler Birliği Genel Mü-
dürü Ayhan Etem, Bur-
sa Mestanlılar Derneği 
Başkanı Hasan Öztürk, 

Türkiye’deki göçmen 
dernekleri ve kardeş 
belediyelerin temsilcileri 
hazır bulundular.
Dünya Mestanlılar Bu-

luşması, Kırcaali Ro-
dopski Far Toplum Mer-
kezi Folklor Grubu’nun 

gösterileriyle başladı. 
Konserde Bursa Nilüfer 
Belediyesi Kadın Korosu 
da sahne aldı. 
Yağmurlu hava nede-

niyle Bulgar pop-folk sa-
natçısı Djena’nın konseri 
Nov Jivot Toplum Merke-
zi salonunda gerçekleşti. 
Konseri izlemeye gelen-
ler salonu tıklım tıklım 
doldurdu. 
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Başevo’da geleneksel köy şenliği 
Geçen hafta pazar 

günü Ardino’nun (Eğ-
ridere) Başevo (Hallar) 
köyünde 12. geleneksel 
köy şenliği düzenlendi. 
Etkinlik, köy muhtar-

lığı, yerel Hristo Smi-
renski Toplum Merkezi 
ve Hallarlılar Kültür ve 
Dostluk Derneği’nin İs-
tanbul, Bursa ve İzmir 
şubelerinin mali des-
teğiyle organize edildi. 
Şenliğe etraf köylerden 
çok sayıda vatandaş 
akın etti. Bu vesileyle 
yakın akrabalarıyla gö-
rüşmek için dünyanın 
dört bir yanından birçok 
gurbetçi de buradaydı. 
Şenlikte Ardino Beledi-
ye Başkanı Resmi Mu-
rat, Belediye Başkan 
Yardımcısı İzzet Şaban, 
köy muhtarları ve vekil-
leri hazır bulundular. 
Başevo muhtarı Mü-

ren Sali tarafından köy 
şenliğinin açılışı yapıl-
dı. Muhtar, selamlama 
konuşmasında Ardino 
bölgesinde düzenle-
nen şenlikler arasında 
Başevo’da olduğu gibi 
insanları bu kadar kit-
le halinde kaynaştıran 
başka bir şenlik olma-
dığını belirtti. Maddi ve 
manevi destekte bu-
lunanlara şükranlarını 
ifade etti. 

Belediye Başkanı 
Resmi Murat, Başevo-
luları birlik, beraberlik 
ve dayanışma içerisin-

de olmalarından dolayı 
tebrik etti. “Bu güzel 
geleneğin her yıl bura-

da tekrar buluşabilme-
miz için devam etmesi-
ni diliyorum” dedi.
Şenlikte sahne alan 

Kırcaali Müzik Grubu 
misafirlere ve yerli hal-
ka neşeli anlar yaşattı. 

Köy meydanında böl-
gede en kıvrak hora te-
pildi. Aralarında Resmi 
Murat da olmak üzere 
tanıdık, tanımadık her-
kes horaya katıldı. 
Birçok hediyenin da-

ğıtıldığı çekiliş yapıldı. 
En büyük ödül olan 
kuzuyu Resmi Murat 
kazandı. Fakat onun 
ödülü almaktan vaz-
geçmesiyle uzun süre 
biletler karıştırılarak ye-
niden yapılan çekilişte 
kuzuyu almak Başevo 
köyünden 64 yaşındaki 
Kasim Feyzullah’a na-
sip oldu. 

         
Güner ŞÜKRÜ

Cumhurbaşkanı Plevneliev 
geçici hükümeti tayin etti 

Başbakanı geniş yürekli, 
hukuku üstün tutan biri 
olarak tanıttı.
Cumhur başkanı  5 

Ekim’de düzenlenecek 
erken genel seçimlere 
kadar devleti yönetecek 
teknokratlar hükümeti-
nin önceliklerini ve kad-
rosunu tanıttı. Geçici 
hükümetin temel görevi 
erken seçimleri düzenle-
yip, gerçekleştirmekten 
ibaret. 
Geçici hükümetin kad-

rosu:
Ekaterina Zaharieva-

Ekonomi Politikasından 
Sorumlu Başbakan Yar-
dımcısı ve Bölgesel Kal-
kınma ve Yatırım Tasa-
rımı Bakanı. Zaharieva, 
Plevneliev’in kurduğu 
birinci geçici hükümette 
de Başbakan Yardımcısı 
görevinde bulunmuştu.
Prof. Yordan Hristos-

kov- Sosyal Politikadan 
Sorumlu Başbakan Yar-
dımcısı ve Emek ve Sos-
yal Politika Bakanı. Yıllar-
ca Ulusal Sigorta Ensti-
tüsü (NOİ) Müdürü olan 
Prof. Hristoskov, sosyal 
politikadan sorumlu ol-
maya devam edecek.
Hristo İvanov-Adalet, 

İç Düzen ve Güvenlikten 
Sorumlu Başbakan Yar-
dımcısı ve Adalet Baka-
nı. İvanov, Bulgar Ada-
let Girişimleri Enstitüsü 
Programlama Müdürü 
görevini yürütüyor. 
İl iyana Tsanova-AB 

Fonlarının Yönetiminden 
Sorumlu Başbakan Yar-
dımcısı. 
Vasil Ştonov- Ekonomi 

ve Enerji Bakanı. Ame-
rikan üniversitelerinden 
mezun, yatırım bankacısı 
olarak büyük deneyime 
sahip biridir. 
M i r os lav  N enkov -

Sağlık Bakanı. Askeri Tıp 
Akademisi’nde (VMA) Bi-
lim Dalı Başkanıdır.
Yordan Bakalov-İçişleri 

Bakanı. Cumhurbaşkanı 
Bakalov’u milli güvenlik 
uzmanı ve yıllarca parla-
menter olarak tanıttı.
Rumen Porojanov-

Maliye Bakanı. Devlet 
Tarım Fonu Eski Müdü-
rü.
Nikolina Angelkova-

Ulaştırma, Bilgi Tekno-
lojileri ve İletişim Bakanı. 
Yol Altyapısı Kurumu’nun 
yönetim kurulunda yer al-
mış Angelkova hakkında 
Cumhurbaşkanı, genç 
ve yetenekli uzman ol-
duğunu, uluslararası 
çapta kendini tanıttığını 
belirtti. 
D o ç .  R u m y a n a 

Kolarova-Eğitim ve Bilim 
Bakanı.
Velizar Şalamanov-

Savunma Bakanı. Eski 
İvan Kostov hükümetin-
de Savunma Bakanı olan 
Şalamanov, Bulgaristan 
Bilimler Akademisi (BAN) 
Bilgi Teknolojileri Enstitü-
sü Müdürü ve NATO ‘ya 
bağlı bir kurumun başka-
nıydı. 
Daniel Mitov-Dışişleri 

Bakanı. Güçlü Bulga-
ristan İçin Demokratlar 
(DSB) partisinin Eski 
Başkan Yardımcısı. Ta-
nıtımı sırasında Plevne-
liev, Brüksel’de büyük 
deneyim sahibi olduğunu 
vurguladı.
Martin İvanov-Kültür 

Bakanı.  BAN Tar ih 
Entitüsü’nde doktora ho-
cası olarak görevde bu-
lunuyor.
Evgeniya Radanova-

Gençlik ve Spor Bakanı. 
Üç Olimpiyat Madalyası 
sahibi kısa mesafe koşu-
cusu.
Vasil Grudev-Tarım 

ve Gıda Bakanı. Şu 
ana kadar Devlet Tarım 
Fonu’nda (DGZ) çeşitli 
makamlarda bulundu.
Svetlana Jekova-Çevre 

ve Su Bakanı. Plevneliev, 
Jekova için bakanlığın en 
alt kademedeki görevler-
den yükseldiğini belirtti. 

1. sayfadan devam
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Demokrasi Dönemindeki Bulgaristan Hükümetleri 
Bulgaristan’da Totaliter 

Sosyalist Rejiminin dev-
rilmesi ve Demokrasiye 
geçişinde ilk serbest se-
çimler olarak 10 Haziran 
1990 yılında 7.Büyük 
Millet Meclisi seçimi dü-
zenlendi. 2 Ekim 1990 

tarihine kadar çalışan 
Meclis Bulgaristan’ın yeni 
Anayasasını kabul etti. 
Bu seçimlerde ilk olarak 
Bulgaristan Türklerini 
temsilen katılan Hak ve 
Özgürlükler Hareketi oy-
ların %5, 75 alarak 23 
milletvekili çıkarttı.
 13 Ekim 1991 yılında 

yapılan ilk Genel Seçim-
lerde 36.Millet Meclisi ku-
ruldu. (4 Kasım 1991 - 17 
Ekim 1994 ).
- İlk Millet Meclisine üç 

siyasi parti girebildi. 
Demokratik Güçler Bir-

liği (SDS) - 1 903 567 oy 
alarak, 110 koltuk kazan-
dı.
Bulgaristan Sosyalist 

Partisi (BSP) - 1 836 050 
oy alıp, 106 milletvekili 
elde etti. 
Hak ve Özgürlükler Ha-

reketi (HÖH)- 418 168 
oyla, 24 milletvekili ka-
zandı.
- Demokrasi dönemi-

nin ilk Başbakanı 8 Ka-
sım 1991yılında Filip 
Dimitrov oldu. Hak ve 
Özgürlükler Hareketi'nin 
desteğini çekmesi sonu-

cu, mecliste güvenoyu 
kaybederek 30 Aralık 
1992 yılında Filip Dimit-
rov istifa etti. 30 Aralık 
1992 yılında Parlamento 
Lüben Berov Başkan-
lığında yeni bir hükümet 

seçti. 17 Ekim 1994 ta-
rihinde Berov hükümeti 
Parlamentodan destek 
görmediğinden dolayı is-
tifa etmek zorunda kaldı. 
Yeni Genel Seçimlerinin 
tarihi belirlendikten sonra 
geçici Başbakan Reneta 
İncova oldu.  
18 Aralık 1994 tarihinde 

yapılan Erken Genel Se-
çimlerinden sonra oluşan 
37.Millet Meclisi ülkenin 
girmiş olduğu derin kriz 
nedeniyle zamanından 
önce dağıldı (12 Ocak 
1995 – 13 Şubat 1997).
- Seçim sonuçları şöy-

leydi:
Bulgaristan Sosyalist 

Partisi - 2 262 943 oyla, 
125 koltuk kazandı.
Demokratik Güçler Birli-

ği - 1 260 374 oy alıp, 69 
milletvekili elde etti.
Halk Birliği partisi - 338 

478 oy alıp, 18 milletvekili 
elde etti.
Hak ve Özgürlükler Ha-

reketi - 283 894 oyla, 17 
milletvekiliyle parlamen-
toya girdi.
Bulgar İşçi Blok’u - 245 

849 oyla, 11 milletvekili 
çıkarttı. 
25 Ocak 1995 tarihinde 

Başbakan seçilen Jan 
Videnov 13 Şubat 1997 

tarihinde istifa ederek, 
yerine geçici olarak Sof-
ya Belediye Başkanı olan 
Stefan Sofiyanski tayin 
edildi. 
19 Nisan 1997 tarihin-

de yapılan Erken Genel 
Seçimleri sonucunda 
38.Millet Meclisi kuruldu 
(7 Mayıs 1997 - 19 Nisan 
2001). 
- Seçim sonuçları da 

şöyleydi:
Bir leşik Demokratik 

Güçler partisi - 2 223 714 
oy alarak, 137 koltuk ka-
zandı.
Demokratik Sol partisi 

- 939 308 oyla, 58 millet-
vekili elde etmişti.
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi’nin içinde oldu-
ğu Ulusal Kurtuluş için 
Birlik koalisyonu - 323 
429 oy alıp, 19 milletve-
kili çıkarttı.
Bulgaristan Avrupa Sol 

partisi - 234 058 oyla, 14 
milletvekili çıkarttı.
Bulgar İşçi Blok’u da - 

209 796 oy kazanıp, 12 
milletvekili kazandı.
21 Mayıs 1997 tarihinde 

Başbakan seçilen İvan 
Kostov 24 Temmuz 2001 
tarihine kadar 4 yıllık gö-
rev süresini tamamlayan 
ilk Başbakanı oldu. 
17 Haziran 2001 tari-

hinde yapılan Genel Se-
çimlerden sonra 39.Millet 
Meclisi kuruldu (5 Tem-
muz 2001 - 17 Haziran 
2005).
- Seçim sonuçları şöy-

leydi:
Simeon Ulusal Hareketi 

- 1 952 513 oy alıp, 120 
koltuğa sahip oldu.
Bir leşik Demokratik 

Güçler Koalisyonu - 830 
338 oy kazanarak, 51 mil-
letvekili çıkarttı.
Bulgaristan için Koalis-

yon - 783 372 oyla, 48 
milletvekiliyle parlamen-
todaydı.
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi - 340 395 oy 
kazanıp, 21 milletvekili 
çıkarttı.
HÖH partisinin de yer 

aldığı koalisyon hükümeti 
olarak 24 Temmuz 2001 
tarihinde Başbakan Si-
meon Sakskoburgotski 
seçildi. 
17 Ağustos 2005 tarihi-

ne kadar görevde kalan 
Başbakan Sakskobur-
gotski 4 yıllık görev süre-
sini dolduran ikinci Baş-
bakan oldu. 
25 Haziran 2005 yapı-

lan Genel Seçimlerde 
40.Millet Meclisi kuruldu 
(11 Temmuz 2005 – 25 

Haziran 2009).
- Seçim sonuçları şöy-

leydi:
Bulgaristan için Koa-

lisyon - 1 129 196 oyla, 
82 milletvekili çıkartmayı 

başardı.
Simeon Ulusal Hareketi 

- 725 314 oy alıp, 53 kol-
tuğa sahip oldu.
Hak ve Özgürlükler Ha-

reketi - 467 400 oy kaza-
nıp, milletvekillerinin sayı-
sını 34’e yükseltti.
Ataka partisi - 296 848 

oyla, 21 milletvekili çıkart-
tı.
Bir leşik Demokratik 

Güçler partisi - 280 313 
oyla, 20 koltuğun sahibi 
oldu.
Güçlü Bulgaristan için 

Demokratlar - 234 788 
oy alıp, 17 milletvekili 
elde etti.
Bulgar Halk Birliği - 189 

268 oyla, 13 milletvekili 
çıkarttı. 
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi’nin de içinde bu-
lunduğu Bulgaristan Sos-
yalist partisi ve Simeon 
Ulusal Hareketi ile yapı-
lan koalisyon hükümetinin 
Başbakanı Sergey Sta-
nişev 17 Ağustos 2005 
tarihinde seçildi. 4 yıllık 
görev süresini tamamla-
yan Stanişev hükümeti 
27 Temmuz 2009 yılında 
son buldu. 
Bu koalisyon hükümeti 

sırasında 1 Ocak 2007 
tarihinde Bulgaristan Av-
rupa Birliğine tam üye 
oldu.
05 Temmuz 2009 tari-

hinde yapılan Genel Se-
çimlerde 41.Millet Meclisi 
kuruldu (14 Haziran 2009 
- 11 Mart 2013).
Bulgaristan vatandaşla-

rı 18 partiden, 4 bin 652 
milletvekili adayı arasın-
dan seçim yapmak üzere 
11 bin 400 seçim sandı-
ğında oy kullandı. 
Yurtdışına kurulan top-

lam 259 seçim sandığın-
dan 123 tanesi Türkiye’de 
bulunuyordu. 
- Katılım oranın yüzde 

60,2 olduğu seçimde 
birinciliği yüzde 39,71 
oy oranıyla Sofya Be-
lediye Başkanı Boyko 
Borisov'un fahri liderliğini 
yaptığı GERB partisi elde 
etti. GERB parlamentoda 
117 milletvekiliyle temsil 
etti. 
Seçimde büyük bir oy 

kaybına uğrayan iktidar-
daki Bulgaristan Sosya-
list Partisi (BSP), oyların 
yüzde 17,7'sini alarak 
parlamentoda 40 koltuk 

kazandı. 
Üyelerinin çoğunluğu-

nu Türklerin oluşturduğu 
Hak ve Özgürlükler Hare-
keti (DPS-HÖH) büyük bir 
başarı göstererek, yüzde 
14,46 oranında oy aldı. 
HÖH, hem ülkedeki 

üçüncü büyük siyasi güç 
olma durumunu korudu, 
hem de milletvekili sayısı-
nı 38'e çıkararak ülkenin 
en köklü siyasal partisi 
olan BSP ile neredeyse 
eşit konuma geldi.
- Yeni parlamentoda altı 

siyasi grup yer aldı. Bun-
lar - GERB, Bulgaristan 
İçin Koalisyon, Hak ve 
Özgürlükler Hareketi, 
Ataka, Mavi Kolaisyon 
ve Düzen, Kanun ve 
Adalet partisi idi. Sime-

on Sakskoburgotski’nin 
partisi barajı aşamayarak 
Parlamentoya giremedi.
- Parlamento seçimini 

kazanan GERB partisi-
nin fahri başkanı, Sofya 
Belediye Başkanı Boyko 
Borisov'un kurduğu 16 

bakandan oluşan yeni 
Bulgaristan hükümeti 
parlamentoda güvenoyu 
aldı. 
- Muhalefetteki Bulga-

ristan Sosyalist Parti-
si (BSP) ve üyelerinin 
çoğunluğunu Türklerin 
oluşturduğu Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
milletvekilleri, yeni hükü-
mete destek vermedi. 
27 Temmuz 2009 yılın-

da GERB hükümetinin 
Başbakanı olarak seçi-
len Boyko Borisov Şubat 
ayında başlayan protes-
tolar sonucunda 20 Şu-
bat 2013 tarihinde istifa 
etti. Geçici olarak Marin 
Raykov Başbakan olarak 
tayin edildi. 
Boyko Borisov hükü-

metinin 20 Şubat'ta istifa 
etmesi üzerine Cumhur-
başkanı Rosen Plevneli-
ev parlamentoyu feshe-
derek, erken seçimi ha-
zırlayacak geçici kabineyi 
kurdu ve 12 Mayıs 2013 
yılına seçim tarihi belir-
ledi. Sofya'nın güney-
batısındaki Kostinbrod 
şehrinde dün düzenlenen 
operasyonda, seçim pu-
sulalarını basan Multiprint 
şirketinin tesislerinde 25 

milletvekili çıkarabilecek 
350 bin sahte pusulaya el 
koyuldu.
- Oyların dağılımı ise 

şöyleydi: 
GERB yüzde 30,50, 

BSP yüzde 26,61, HÖH 
yüzde 11,29 ve Ataka 
yüzde 7,30. 
Resmi seçim sonuçla-

rının açıklanması, yurt 
dışından gelen oyların 
dağılımının beklenmesi 
yüzünden gecikti. Merkez 
Seçim Komisyonu, yurt 
dışında kullanılan oyların 
yüzde 49,14'ü HÖH, yüz-
de 20,80'i GERB, yüzde 
4,43'ü BSP ve yüzde 
2,79'sinin Ataka parti-
sine verildiğini kaydetti. 
Bulgaristan'daki Türk ve 
Müslümanların oylarına 
talip olan, HÖH'nden ayrı-
lan milletvekilleri Korman 
İsmailov ve Kazım Dal'ın 
kurduğu Hürriyet ve Şe-
ref Halk Partisi (HŞHP), 

Filip Dimitrov

Jan Videnov

Reneta İncova

Lüben Berov
Stefan Sofiyanski

Boyko Borisov

Simeon Sakskoburgotski 

Sergey Stanişev

İvan Kostov

Marin Raykov

Sebahat AHMET

Devamı sayfa 7’de
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Demokrasi Dönemindeki Bulgaristan 
Hükümetleri oyların sadece yüzde 

1.631'ini alarak parla-
mento dışında kaldı.
- Alınan oylara göre 

partilerin Milletvekili sa-
yısı şöyleydi: 
GERB - 97 
BSP - 84 
HÖH - 36 
ATAKA – 23
- Borisov'un lideri ol-

duğu merkez sağdaki 
GERB partisi seçimler-
de en çok oy olan parti 
olmuş, ancak tek başına 
hükümet kurmaya ye-
tecek çoğunluğu elde 
edememişti ve seçim 
yasasının ihlal edildiği 
gerekçesiyle Anayasa 
Mahkemesine seçimle-
rin iptalini istedi. Anaya-
sa Mahkemesi bu isteği 
reddetti. 
- Düzen Meşruiyet ve 

Güvenlik (RZS) adlı par-
tinin lideri Yane Yanev, 
Türkiye’deki oyların ip-
talini istedi ve  “Sofya’da 
Türk Milletvekilleri Ol-
masın” başlığı altında bir 
imza kampanyası düzen-
ledi. 
- Hükümeti kurma göre-

vi Plamen Oreşarski'ye 
verildi. Teknokrat Hükü-
metini, Sosyalist Parti-
siyle Hak ve Özgürlükler 
Hareketi destekledi. Milli-
yetçi Ataka partisi ise dı-
şarıdan destek verdi. 42. 
Millet Meclisi tarafından 
yeni hükümet onaylandı. 
Hükümet BSP’den 84 ve 

HÖH partisinden verilen 
36 oyla güvenoyu aldı. 
GERB partisinden 97 
milletvekili hayır derken, 
Ataka’dan 23 milletvekili 
ise çekimser kaldı.

- Plamen Oreşarski 
kimdir?
1960 doğumlu olan Ple-

men Oreşarski mali uz-
man olarak siyasete atıl-
dı. 1997-2001 döneminde 
Demoktrat Güçler Birliği 
hükümetinde maliye ba-
kan yardımcılığını yaptı. 
2005'te üçlü koalisyon 
hükümetinde maliye ba-
kanı oldu. Oreşarski, evli 
ve bir çocuk babası.
- Bulgaristan'da 25 Ma-

yıs 2014 tarihinde yapı-
lan Avrupa Parlamento 
(AP) seçimlerinden son-
ra erken seçim konusu 
yeniden gündeme geldi. 
İktidardaki koalisyonun 
ortağı olan, üyelerinin 

çoğunluğu Türklerden 
oluşan Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi (HÖH) lideri 
Lütfi Mestan, ülkenin yıl-
sonuna (30 Kasım veya 
7 Aralık'ta) kadar Erken 
Parlamento Seçimlerine 
gitmesini talep etti.
-  Hükümetin ayak-

ta kalmakta zorlandığı 
Bulgaristan'da iktidarda 
bulunan Sosyalist Partisi, 
erken seçim çağrılarını 
kabul etti. Stanişev, ge-
lecek yılın bütçesini yeni 
parlamentonun onayla-
ması gerektiğini söyledi.
- Bulgaristan Sosyalist 

Partisi (BSP) Başkanı 
Sergey Stanişev’in zo-
runlu seçim fikrini kabul 
etmeyen HÖH lideri Lütfi 
Mestan’a karşılık, BSP 
temsilcisi 7 milletvekili-

nin, 41. Millet Meclisi’nde 
kabul edilen asimilasyon 

politikalarını kınama bil-
dirisinin iptal edilmesini 
ısrar eden Ataka par-
tisinin teklifine destek 
verdi.
- AP seçiminin ardından 

Bulgaristan'da iktidarı 
oluşturan ve muhalefette 
bulunan tüm partiler er-
ken seçime "evet" dedi. 
Demokrasi döneminde-

ki Parlamento seçimleri-
nin en çalkantılı dönemi 
2013-2014 yılları oldu. 
Bulgaristan siyasi kriz 
eşiğine geldi. Bir taraf 
Erken Genel Seçime 
gidilmesini istiyor, diğer 
taraf gidilirse, seçimlerin 
zorunlu yapılmasını ısrar 
ederek Bulgarlaştırma 
sürecini kınama bildirisi-
nin iptaline ilişkin destek 
veriyor. 
23 Temmuz 1014 ta-

rihinde Başbakan Ple-
men Oreşarski istifasını 
Parlamentoya sundu. 05 
Ağustos 2014 tarihinde 
Cumhurbaşkanı Plevne-
liev yeni Geçici Başbaka-
nı ve hükümeti açıkladı. 
Anayasa hukuku hocası 
Prof. Georgi Bliznaş-
ki  sınırlı yetkilere sahip 
olacak geçici hükümetin 
Başbakanı tayin edildi.
05 Ekim 2014 tarihin-

de düzenlenecek olan 
Parlamento ve tam bir 
yıl sonra yapılacak Ye-
rel seçimlerin sonuçları 
tüm Bulgaristan vatan-
daşlarına hayırlı olması 
dileğiyle. 

Plamen Oreşarski

Prof. Georgi Bliznaşki 

6. sayfadan devam

Musluk Sularının Yüksek Oranlı Bulanıklılığından 
Dolayı Anaokulları Kapatılmadı 23 Temmuz’da baş-

layan musluk sularının 
aşırı bulanıklılığından 
dolayı Kırcaali belediye-
sinde anaokulları kapa-
tılmamıştır. Eğitim, Kültür 
ve Sosyal Faaliyetlerden 
sorumlu Belediye Baş-
kan Yardımcısı Elisaveta 
Kehayova’nın anaokulu 
müdürleri ile düzenlediği 
görüşmede,  şehrimiz-
deki 11 anaokulundan 
10’unun çalıştığı, çalış-
mayan birinde ise tamirat 
yapıldığı açıklandı. Yapı-
lan görüşmede, Evlere 
Sosyal Destek Kurumu, 
Kırcaali Sağlık Müfettiş-
liği uzmanları, belediye 
uzmanlarından Veneta 
Boşnyaşka ve Vasilka 
Grigorova yer aldı.
Elisaveta Kehayova: 

“Tüm anaokullarıyla de-
vamlı irtibattayız. Daha 
ilk günde Kırcaali Su ve 
Kanalizasyon Şirketi’nin 
sinyalinden sonra tüm 
anaokullarına sorunla 
ilgili talimatlar verildi. Ye-

mek hazırlama ve servis 
sürecinin devam edebil-
mesi için özel çalışma 
programı hazırlandı. Her 
anaokuluna her gün ge-
rekli içme ve yemek ha-
zırlama suyu sağlanıyor. 
Sağlık Müfettişliği’nin 
talimatlarına göre mar-
ketlerde satılan kaynak 
suları kullanılmaktadır. 
Belediyemiz gerekli mad-
di desteği de zamanında 
sağladı” diye açıkladı. 
Olası bir sorun karşısın-
da zamanında ve yerin-
de çözüm bulunması için 
müdürlerin hemen bele-
diye idaresini aramaları 
tavsiyesinde bulundu. 
Anaokulu müdürleri: 

“Şu anda durumla ilgili 
sorunlar yaşamıyoruz 
ve kötü sonuçları en-
gellemek için elimizden 
geleni yapıyoruz, veli 
ve öğrencilerimizden şi-

kayetler almıyoruz” diye 
açıklamada bulundular. 
Ancak sorun Evlere 

Sosyal Destek Kuru-
munda daha ciddi. Ku-

rum her gün 300 kişiye 
yemek hazırlamaktadır. 
130 kişinin üzerinde 
çocuk süt mutfağı, 130 
yetişkin, Nadejda Gün-

lük Merkezi ve Çocuk 
Hayali Merkezi’nden 70 
çocuk bu hizmetten ya-
rarlanıyor.
Evlere Sosyal Destek 

Kurumu Müdürü Hay-
riye Sadık: “Günlük su 
ihtiyacımız yaklaşık 250 
litredir. Şimdilik durumu 
kontrol ediyor ve isten-

medik durumlara sebep 
vermiyoruz” diye konuş-
tu. Kırcaali Sağlık Müfet-
tişliği Kamu Sağlığı Daire 
Başkanı Rositsa İvanova, 
23 Temmuz tarihinden 
itibaren musluk sularının 
kalitesi ölçümlerle de-
vamlı değerlendirildiğini 
açıkladı. Kırcaali Su ve 
Kanalizasyon Şirketi su 
şebekesinin dezenfek-
siyon işlerini başlattığı 
bildirildi. Rositsa İvano-
va: “Dezenfeksiyondan 
sonra mikrobiyolojik 
analizler için yine örnek-
ler alınacak, sonuçları 
ise 48 saat sonra açık-
lanacak. Ancak Su ve 
Kanalizasyon Şirketi ile 
Sağlık Müfettişliği ara-
sında imzalanan protokol 
sonrası tüm kullanıcılara 
suların kalitesi hakkında 
bilgi verilecek. Şu anda 
musluk suları sadece 
günlük ihtiyaçlar için kul-
lanılabilir” diye açıkladı. 
Atanas Dafovski Hasta-
nesi Bulaşıcı Hastalıklar 
Bölümü’nde son birkaç 
günde mide-bağırsak 
rahatsızlıklarında artış 
gözlemlenmemektedir. 
          Kırcaali Haber

Momçilgrad’da 
Serbest Güreş 

Turnuvası  
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ikinci olan Di-

mitır Kumçev, 5. Dünya Mestanlılar Buluşması 
kapsamında düzenlenen geleneksel güreş tur-
nuvasında en büyük ödül olan 60 kg ağırlığın-
daki koçu kazandı. Finalde Kumçev, milli güreş 
takımında yer alan İvan Deliverski’yi tuş ederek 
yendi. Üçüncü Miroslav Geşev, dördüncü yeri ise 
Asen Tabakov aldı.

Başpehlivana koçu, Momçilgrad Belediye Baş-
kanı Akif Akif verdi. Belediye Başkanı, “Kasaba 
parkında düzenlenen güreş turnuvasında sağla-
nan iyi bir atmosfer ve tartışmalı geçen ikili müca-
delelerden dolayı tüm katılımcılara teşekkür ede-
rim. Gelecek yıl turnuvaya daha çok pehlivanın 
katılmasını umuyorum. Bizim tarafımızdan kesin-
likle yeni yeni sürprizler olacak” diye konuştu. 

Turnuvada ikinci ve üçüncü olan pehlivanlara 
ödülleri Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kır-
caali Milletvekili Erdinç Hayrulla ve Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkan Vekili Abdullah Karadağ 
tarafından sunuldu. 

Bu yıl Momçilgrad’da düzenlenen güreş müsa-
bakalarına yaklaşık 100 yarışmacı katıldı. Yedi 
sıklette yarışan yarışmacılar Stremtsi (Göklemez-
ler) köyü, Cebel (Şeyhcuma), Kırcaali, Haskovo 
(Hasköy), Plovdiv (Filibe), Asenovgrad (Stanima-
ka) ve Kazanlık güreş kulüplerinin temsilcileriy-
di. 

En çok sayıda dereceye giren yarışmacılar 
Stremtsi Krepost Güreş Spor Kulübü’nün tem-
silcileriydi. Ev sahibi konumundaki Momçilgrad 
Rodopi Güreş Kulübü’nün yarışmacıları ise iki 
sıklette birinciliği elde ettiler. 
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Mestanlı hastanesine destek konseri 
Momçi lg rad  (Mestan -

lı) Dr. Sergey Rostovtsev 
Hastanesi’ne destek amaçla 
Kırcaali’de düzenlenen kon-
ser Momçilgrad ve Kırcaali 
ilçelerinden çok sayıda gö-
nüllüyü bir araya getirdi. 
Kırcaali Belediye Kültür 

Merkezi’nde düzenlenen kon-
sere Türkiye’den özel olarak 
davet edilen Bursa Nilüfer 
Belediyesi Kadın Korosu‘nun 
gösterisi ayrı bir renk kattı. İki 
saat süren konser programı-
nı izleyen konuklar arasında 
Kırcaali Vali Yardımcısı Musa 
Yusuf, HÖH Kırcaali Milletve-
killeri Müh. Erdinç Hayrulla 
ve Mustafa Ahmet, Kırcaali 
ve Momçilgrad belediye baş-
kanları Müh. Hasan Azis ve 
Akif Akif, Momçilgrad Meclis 
Başkanı Müh. Sunay Hasan, 
Kırcaali Belediye Başkan Ve-
killeri Muharrem Muharrem 
ve Hüseyin Ahmet, Bursa 
Mestanlılar Derneği Başkanı 
Hasan Öztürk hazır bulundu-
lar. 
“Hedefimiz İstikrarlı Hasta-

ne” başlığı altında gerçekle-
şen konserden elde edilen 
gelirler Momçilgrad hastane-
sine bağış edildi. 

Belediye Başkanı Akif Akif 
yaptığı konuşmasında, “Bu-
rada olmanızdan dolayı mutlu 
olduğumu gizlememe gerek 
yok. Belediye yönetimi ve 
bizzat kendi adıma sizlere, 
bize verdiğiniz büyük cesa-
ret ve destek için samimi te-

şekkürlerimi sunmak isterim. 
Hastanemizin yeni bir görü-
nüm kazanmasına hepinizin 
katkısı var. Çünkü sizler, ger-
çekleştirdiğimiz hayırseverlik 
kampanyalarına gerek yurt 
içinden, gerek yurt dışından 
katılarak bizleri yalnız bırak-

madınız. Kardeş belediyele-
rimizden Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve bizzat Belediye 
Başkanı Recep Altepe’ye ve 
ayrıca Bursa Mestanlılar Der-
neği Başkanı Hasan Öztürk 
ve derneğin tüm yönetimine 
teşekkür etmeyi borç bilirim. 

Kampanyamıza duyarlılık 
gösteren Nilüfer Belediyesi 
Kadın Korosu‘nun büyük kat-
kısını da belirtmeden geçe-
meyeceğim. Cani gönülden 
teşekkürler!” diye kaydetti. 
Kırcaali Belediye Başkanı 

Müh. Hasan Azis, hayırsever 
amaçla düzenlenen bu tür gi-
rişimlerin teşvik edilmesi ge-
rektiğinin altını çizerek, orga-
nizatörlere başarılar diledi. 
Akif Akif, konukların sun-

duğu gösteriden sonra, Ni-
lüfar Belediyesi Kadın Koro 
Şefi Dr. Aysel Gürel’e bir 
teşekkür plaketi ve Petır 
Zaprayanov’un hazırladığı 
maden taşlarından yapılan 
bir tablo sundu. 
Dr. Aysel Gürel, “Mestan-

lı ve Kırcaali güzel ve temiz 
doğaya sahip iki muhteşem 
şehir. Yeni girişimler kapsa-
mında tekrar bir araya gele-
bileceğimizi ümit ediyorum. 
Bizim gerçekleştirdiğimiz 
konserler genelde çeşitli 
hastalara destek sağlanma-
sı için hayırsever amaçla dü-
zenlenir. Bölgeden iyi haber-
lerinizi bekleyeceğiz ki zaten 
bundan şüphemiz yok” diye 
ifade etti. 

Bursa BAL-GÖÇ, Mestanlı’da fotoğraf sergisi açtı 
Uluslararası 5.Mestanlılar 

Buluşması etkinliği kap-
samında Bursa BAL-GÖÇ 

Derneği ve BGF, Mestanlı 
merkezinde Zorunlu Göç’ün 
25.yıldönümü münasebetiy-
le açık hava fotoğraf sergisi 
açtı. 

Sergiyle ilgili Bursa BAL-
GÖÇ Genel Başkanı Doç. 
Dr. Yüksel Özkan, Kırcaali 

Haber Gazetesi’ne şun-
ları konuştu: “Bu sergi ile 
Zorunlu Göç’ün yaşandığı 
tarihlerdeki acı ve insanlık 
dışı uygulamaları hafızala-

rımızda tazelemek istedik. 
BAL-GÖÇ olarak halka 
açık düzenlenen fotoğraf 
sergisinde umarım herkes 
kendine bir ders çıkartır. O 
tarihlerde yok edilmek is-
tenen Türk toplumu tarihin 
bu kara sayfasına baskıcı 
Jivkov rejimini hatırlaya-
rak, daha şuurlu adımlar ile 
anayasal haklarını arama ve 
elde etme anlamında ülkesi 
Bulgaristan’ın menfaatleri 
doğrultusunda var gücüyle 
çalışır.”
Resim sergisi açılışından 

hemen sonra çok sayıda 
vatandaş tarafından ilgiyle 
izlendi. 
Sergi, Bulgaristan’ın deği-

şik bölgelerinde de sergile-
neceği bildirildi. 

            Sebahat AHMET


