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Bulgaristan Türklerinin acı yıldönümü

Resmiye MÜMÜN
Binlerce Bulgaristan Türkü
bundan 30 yıl önce Bulgarlaştırma sürecini protesto esnasında
şehit edilen 17 aylık Türkan bebeğin ve tüm şehitlerin anısına
Kirkovo (Kızılağaç) ilçesi Mogilyane (Yoğurtçular) köyünde
düzenlenen anma töreninde
bir araya geldi. Bu yılki törene
çok daha fazla katılım olması
ve program boyunca sahnenin
yanında şehitler anısına meşale
yanması dikkatlerden kaçmadı.
Kırcaali bölgesi ve ülkenin çeşitli bölgelerden gelen Türklerin
yanı sıra, Türkiye, Yunanistan
ve başka ülkelerden çok sayı-

BULGARİSTAN
PROGRAMLARI
Tel. 032 26 22 32

da vatandaş ve soydaş anma
törenine katıldı. 26-27 Aralık
1984 tarihleri arasında Kayaloba, Yurtçular ve civar köylerden
yaklaşık 10 bin Türk kadın, erkek ve çocuk, Mogilyane köyü
kenarına toplanıyor. Amaçları

Benkovski Belediyesine doğru
barışçıl yürüyüş düzenleyerek
soykırıma hayır demektir. Milisler, toplananları dağıtmak için
müdahale edince halkın tepkisiyle karşılaşır. Bu sırada milislerin ateş açması sonucu üç
kişi hayatını kaybeder. Hayatını kaybedenler arasında Kitna
(Nakıplar) köyünden Musa Yakup, Kayaloba köyünden Ayşe

Bundan 30 yıl önce Bulgar hükümeti Türk azınlığın isimlerini
değiştirmeye başlamış, Türkçe
konuşulmasını yasaklamıştı.
Türkleri göçe zorlayan bu süreç artık tarih oldu. Ama Bulgaristan’daki Türk azınlık hâlâ
endişeli.
Bulgaristan’da yaşayan Türk
azınlıktan Bahtiyar Karaali komünist rejimin Türk azınlığı zor-

tan zırhlı araçlar yığıldı. Sofya
hükümetinin talimatıyla ülkedeki
tüm nüfus memurları Kırcaali’ye
geldi. Memurların görevi, Türklere seçecekleri Bulgar adlarıyla
yeni kimlik belgeleri düzenlemekti.
Savaş hukuku gerekçe gösterilerek, tüm Türklerin adlarının
“Bulgarlaştırılması” hedefleniyordu. Bu bağlamda “yeni Bul-

la Bulgarlaştırma operasyonuna
en başta tanık olanlardan. Evine
kalaşnikov silahlarıyla dayanan
iki polisi dün gibi anımsıyor. “Biri
komşumdu. Benden özür diledi.
Karakola götürüp adımı değiştireceklerini söyledi. ‘Kendine
bir isim seç’ dedi. İtiraz ettim.
‘Adım bana atalarımın armağanı, değiştirmem mümkün değil’,
dedim” diye konuşan Karaali 24
Aralık 1984 tarihinde Kırcaali’de
yaşadıklarını bu sözlerle anlatıyor.
24 Aralık 1984’de Türk azınlığın yoğun olduğu Bulgaristan’ın
güneyindeki Kırcaali’de sabahın
erken saatlerinden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bulgar halk silahlandırılırken,
kente, tanklar, tazyikli su fışkır-

gar” kimlikleri Türklere teslim
edildi. O andan itibaren Türkçe konuşmaları da yasaklandı.
Azınlık hukukundan doğan tüm
haklar rafa kaldırıldı.
Tepkiler gecikmedi. İlk günlerde 11 binden fazla kişi toplanarak uygulamayı protesto etti.
Gösteriler sakin ve barışçıydı.
Buna rağmen gözaltına alınanlar, tutuklananlar oldu.
Göstericiler Ölüm Kampı’na
Gösterilerde tutuklanıp, Tuna
nehrinin ortasındaki Belene
Adası’ndaki Ölüm Kampı’na
götürülenler arasında Mastin
Esirov da bulunuyordu.
Esirov o günleri, “Bazı göstericiler ormana kaçtı, bazıları ise
evlerinin kilerlerine ya da bah-

Hasan ve 17 aylık Türkan bebek. Köylülerin evlerine dönme
esnasında yollarda bir katliam
daha yaşanır ve sayısı bilinmeyen birçok Türk sıra sopasından
geçirilir. Zorluk çıkaran ve karşı
gelenler ise Belene kampına

sürgün edilir.
Anma töreninde resmi konuklar arasında Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Genel Başkanı
Lütfi Mestan, HÖH Gençlik
Kolları Başkanı ve AP Milletvekili İlhan Küçük, Meclis Başkan
Yardımcısı Aliosman İmamov,
Avrupa Parlamentosu Milletvekili Necmi Ali, HÖH Kırcaali
İl Başkanı ve Cebel Belediye
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yusuf hazır bulundular.
Ayrıca çok sayıda milletvekili, belediye başkanı, meclis başkanı,
Türkiye’den kardeş belediyeler temsilcileri, Bulgaristan ve Türkiye’den sivil
toplum kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları, ülke
çapından siyasi mağdurlar, Türkiye’ye sınır dışı
edilen ve göç eden yüzlerce vatandaş anma törenine katıldı.
Ev sahibi konumundaki
Kirkovo Belediye Başkanı Sali Ramadan, törende
yaptığı konuşmasında,
26 Aralık 1984 tarihinde
meydana gelen acı olaylara değindi. Anma törenine katılan herkese Türklük mücadelesi verenlere
gösterdikleri saygıdan
dolayı teşekkür etti.
Ramadan, “Bugün onur
ve saygı günüdür. Soykırım süreci kurbanlarını
anarken, tüm şehit ve
gazilerimize karşı sonsuz
şükranlarımızı da sunuyoruz. Bizler Bulgaristan’ın
en yeni tarihinin bir parçası olduğumuz için gurur
duymalıyız. Demokrasi
yolunda yürürken geçmişi unutmayıp hatırlamalıyız, ders almalıyız. Çünkü
yaşadığımız olaylar bizim
karakterimizin oluşmasında büyük rol oynadı. Bizler bugün Bulgaristan’ın
onurlu ve eşit haklara sahip ve Avrupa Birliği’nin
vatandaşlarıyız. Bunu
HÖH partisine borçlu olduğumuzu unutmayalım”
dedi.
Şehit Ayşe Hasan’ın
oğlu Fikri Mollahasan,
“Göçün 25.yıl dönümünü
yaşıyoruz, asimilasyonun
da 30’uncusunu. Ancak
bizim yaralarımız taptaze.
Bundan sonra inşallah,
değerli büyüklerimin bu
konulara daha çok duyar-

lı olacağına umut ediyorum” diye ifade etti. Şehit
oğlu, 46 yaşında öldürülen annesinin ölüm raporunda iç kanamasından
öldüğü belirtildiğini paylaştı. Türkan’ın solunum

yetersizliğinden hayatını
kaybettiğini, Musa Yakup
için de ölüm sebebi olarak
bir şeylerin uydurulduğuna dikkat çekti. Yakın
bir köyden saatçi olan
Ömer abinin de kendisini
ayakkabı ipi ile astığının

duğu gibi köle olmamızı
istiyorlar. Ama o dönem
öldü. Bundan sonra biz
varız. Bu ülkeye demokrasiyi biz getirdik ve biz yaşatmak zorundayız. Kimseye düşmanlığımız yok,
ama her şey karşılıklıdır.

uydurulduğunu paylaştı.
Mollahasan,”Biz buraya
düşmanlık tohumları ekmeye gelmiyoruz. Nasıl
ki bizim ecdadımız burada
500 yıl dostça, kardeşçe
yaşadıysa, bizler de bu
şekilde yaşamak istiyoruz” diye konuştu.
Şu m n u i l i K a o l i n o vo İlçesinden bir şehit
kızı olan Nevin Necip,
Kaolinovo’nun Kus semtinden babası Necip Osmanov Necipov’un Bulgarlaştırma sürecinde
şehit edilmesinden sonra
annesi ve kız kardeşleriyle zor günler yaşadıklarını
ifade etti. Demokrasi yıllarında da devletin Türk ve
Müslümanlara karşı tutumunun değişmediğine
dikkat çeken Nevin Necip,
aynı ayrımcılığın devam
ettiğini öne sürdü. Basın
aracılığıyla bazı partilerin
aşıladığı korkunun her an
temel hak ve özgürlüklerimizin elimizden alınabilir
düşüncesini telkin ettiğini
ifade etti. Aklıselim insan
olan herkesi birleşip yabancı düşmanlığını yen-

Biz ölümden korkmuyoruz. Ölüm yeniden doğuş
demek” diye ifade etti.
Birlik ve beraberliğin bozulmasına izin verilmemesini ve böylece geleceğin
güvence altına alınması
çağrısında bulundu.
Kırcaali Siyasi Tutuklular Vakfı Başkanı Halil
Rasim, “Killi halkı önünde
boyun eğmek istiyorum.
En küçük şehidi veren
sizlersiniz. Burada başlayan mücadele Kuzey
Bulgaristan’a kadar uzadı.
Küçük şehit Türkan bizleri
mobilize etti, ayağa kaldırdı” diye belirtti. Bütün ömrünün cezaevi, ölüm kampı Belene ve sürgünde
geçtiğini kaydeden siyasi
mağdur, 20 yılını din, dil,
kültür uğruna harcadığını
ifade etti. Bugünlere hep
birlikte verilen mücadele
ile ulaşıldığının altını çizdi.
Rasim, “HÖH bizim güvencemizdir. HÖH, bizim
haklarımızı Meclis, Avrupa Parlamentosu ve dünyada savunacak tek merceğimizdir. Biz Bulgarların
sahip olmadığı kadrolara
sahibiz. Biz özgürlüğümüzü mücadele sonucunda
kazandık. Belene’de 517
kişiydik. Bazıları cezaevlerinde, bazıları çıktıktan
sonra şehit oldu. Biz de
gidiyoruz. Benim yaşım
da 72 oldu. Benim tek arzum, acı günlerin tekrar
yaşanmaması için birlik
ve beraberliğin korunmasıdır. Unutmayalım ki,
Meclis’te bizi temsil eden
şu anda 38 milletvekili
var oldukça hak ve hukukumuz korunacak” diye
ifade etti.
BAL-GÖÇ Genel Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özkan,
“Soya Dönüş” söyleminin
değişmesini arzuladığını
belirterek, “O acımasız
günleri, o karanlık lekeyi daha yumuşak, daha

meye davet etti.
HÖH kurucularından
Dobriç’ten (Hacıoğlu Pazarcık) siyasi mağdur
Necmettin Hak, “Bu ülkede demokrasi sadece
sözde. Eski dönemde ol-

sevimli hale getirmek için
hala bu ifade kullanılıyor.
Halbuki 2012 yılında Bulgaristan Parlamentosu
bunu etnik bir temizleme
olarak niteledi” diye altını
çizdi. Dost Bulgar halkının
Noel Bayramını cani gönülden kutladığını ifade
etti.
Balkan ve Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu
Başkanı Zülfettin Hacıoğlu, “Geriye dönerek ileriye bakmamız gerektiğini
düşünüyorum. Ancak 25
yıldır demokrasi ile idare
edilen bir Bulgaristan’da
yüzlerce şehidimiz,
500’ün üzerinde Belene
gazimiz, diğer cezaevlerinde yatanlarla beraber
1000’i de geçiyordur. Yüz
binlerce horlanan, dövülen, itilen, kakılan Bulgaristan Türkünün bir tanesinin suçlusu hakim önüne çıkıp bir ceza almadı.
Arzu ediyorum ki, seneye
buraya toplandığımız zaman hiç olmazsa bir kişi
bu konuda suçlu bulunup
gerekli ceza verilmiş olsun” dedi. Hacıoğlu, “Toplum olarak kendi muhasebemizi yapmak gerekiyor
ve siyasetçilere de baskı
unsuru olmamız gerekiyor. Biz artık Bulgaristan
Türklerine reva görülen

Kuzey Bulgaristan Türklerine 1984 yılında uygulanan asimilasyon politikasından önce Rodoplar’daki Müslümanların
maruz kaldıkları asimilasyona karşı tepki vermediklerine dikkat çekerek,
bu acı olayların ülkedeki
tüm Türk ve Müslümanların birlik beraberlik içinde
olmadığından kaynaklandığını vurguladı. Ülkede
vatanseverler olarak kendilerini niteleyen bir grup
insanın aslında yabancı
düşmanı olduklarını ifade
ederek, asıl vatanseverlerin bu meydanda bulunan
vatandaşların olduğunu
ileri sürdü. Bu vatanseverlerin 30-40 yıl önce olduğu gibi bundan sonra da
vatansever olmaya devam
edeceklerini söyledi.
Prof. Dr. Aliosman İmamov, totaliter rejime karşı gelen mücahitlere teşekkür ederek, onların
gelecek nesillere örnek
olmaları gerektiğinin altını çizdi. Geçen yıl Batı
Rodoplar’da Bulgarlaştırma sürecinin 40.yılını
andıklarını hatırlatarak,
burada ve orada olanları
birleştiren şeyin zorbalık
olduğunu ifade etti. Gerçek bir demokratın Bulgarlaştırma sürecini bir

bu muamele için birilerinin cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.
Dr. Hasan Ademov, kalabalığı Deliorman Türkleri
adına selamladı. HÖH’ün
Bulgarlaştırma sürecinin
acısını devletin istikrarının korunması için gerekli
iradeye dönüştürmeye çabaladığını ve bunun da ülkenin bugünü ve geleceği
için son derece önemli olduğunun altını çizdi.
HÖH Merkez Yürütme
Kurulu Genel Sekreteri
Mustafa Karadayı, milletvekili olarak temsil ettiği
Smolyan (Paşmaklı) bölgesi halkının selamlarını
ileterek, tarih kitaplarında
her ne kadar yer almasa
da aslında Bulgarlaştırma
sürecinin 40-50 yıl öncesinde başladığına dikkat
çekti.

zorbalık olarak, Bulgaristan tarihinde en kara
sayfa olarak kabul ettiğini
belirtti. Sahte vatanseverlerin siyasi holiganlık yaptıklarını ve ülkedeki krizden dolayı etnik azınlıkları
suçladıklarını kaydeden
İmamov, bunun böyle olmadığını ve dünyada ulus
birliği sağlanamayınca
hiçbir ülkede refaha ulaşılamayacağını ileri sürdü.
Siyasi holiganların ulusu
böldüklerini ifade eden
HÖH Başkan Yardımcısı,
ülkeyi krizden çıkaranların
ancak vatansever olarak
nitelendirilebileceğinin altını çizdi.
Necmi Ali, “Biz asimilasyon değil, entegrasyon politikası yürütüyoruz. Bizler Avrupa
P a r l a m e n t o s u ’n d a 4
temsilciniz olarak her

zaman sizin hak ve özgürlükleriniz çiğnendiği
zaman sorunu Avrupa’ya
taşıyacağımıza dair söz
verdik. Aynı zamanda
Bulgaristan’ın isminin lekelenmesine izin vermeyeceğiz. Ben Bütçe Komisyonu üyesiyim ve AB
fonlarından ödemelerin
yapılması için elimizden
gelen her şeyi yapıyoruz” dedi. AP’nda partiler
ırkçı ve milliyetçi güçlere karşı ittifak olurken,
Bulgaristan’da yabancı
düşmanlığı fikirlerine sahip bir partinin iktidara
yaklaştığını belirtti. HÖH
Başkanı Lütfi Mestan’a
seçim kampanyasında
Türkçe konuştuğu için 15
ceza kesildiğini hatırlatarak, geçen hafta oluşturulan AP Geleneksel Azınlıklar, Ulusal Topluluklar
ve Diller Intergrubu’nda
İlhan Küçük ile birlikte üye
olduklarını ve Mestan meselesinin AP gündemine
getirileceğini açıkladı.
Törende Filibe Başkonsolosu Alper Aktaş yaptığı
konuşmasında, “Komünist
rejimde gün geldi baskın,
gün geldi zulüm, gün geldi
zindanları, gün geldi karşınızda tankları, silahları
gördünüz. Ve maalesef,
gün geldi kucağınızdaki
bir bebeğin hayata son
bakışını gördünüz ama
hiçbir zaman yılmadınız.
Size yakışan da budur
zaten. Size bu kürsüden
hitap ederken 30 yıl öncesinin o azimli, o dirayetli,
o haysiyetli ve şerefli duruşunu aynen muafa edildiğini büyük bir gururla
görüyorum. Bu vesileyle
başta Türkan bebek olmak üzere asimilasyon
sürecine, vahşete, barbarlığa, zulme direnirken
onurlu bir şekilde hayatını
kaybeden tüm şehitlerimizin, o acılı sürecin çilesini
çekip daha sonra aramızdan ayrılan değerli soydaşlarımızın aziz hatırası
önünde saygıyla eğilmeyi
bir borç biliyorum. Değerli soydaşlarım 1984 yılının
sizler için ne anlam ifade
ettiğini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak,
T.C. Filibe Başkonsolosu
olarak çok iyi biliyorum,
gayet iyi idrak ediyorum.
Ama unutmayın yalnız
değildiniz, asla yalnız
kalmayacaksınız. Bunun
size sözünü veriyoruz.
Bugün Türkiye’de kalpler sizin için atıyor. Bugün Türkiye’de yürekler
Türkan bebek için atıyor.
Şunu unutmayın, bugün
Türkiye’de kardeşleriniz
dua ederken sizleri dualarına ortak ediyor. Ve
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çe kulübelerine gizlendi.
Ama sonunda hepimizi
yakaladılar. İki yıl sonra
ise, son derece saçma
bir şekilde, beni, doğumumdan 16 yıl önce ölen
dedemin adını da değiştirmeye zorladılar”
Bulgaristan’da olup bitenler 1985 yılına dek dışarıya sızdırılmadı. Daha
sonra bazı bilgiler yayılmaya başladı. Bahtiyar
Karaali, maruz kaldıkları
baskıyı o tarihte Deutsche
Welle’ye telefon ederek,
bildirdiğini anlatıyor. 0049
ülke koduyla başlayan telefon numarasını ezberlediğini vurguluyor.
Bulgaristan hükümetinin
Türk azınlığa uyguladığı asimilasyon politikası,
durumdan haberdar olan
Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand’ın
Sofya’ya yapacağı resmi
ziyareti, protesto amacıyla
son anda iptal etmesi sonucu dünyanın gündemine oturdu.
Aynı dönemlerde
Bulgaristan’ı tek başına
yöneten Komünist Parti,
Kırcaali’deki Bulgarlaştırma eylemlerinin başarıyla sonuçlandığını,
aynı uygulamaların Türk
azınlığın bulunduğu diğer
bölgelere kaydırılacağını
açıklıyordu.
Nihayet, 31 Mart 1985’te
tüm Türklerin isimlerinin
Bulgar isimleriyle değiştirildiği ilan edildi.
Sadece isimler değiştirilmedi. Yeni isimlere göre
ehliyet, diploma gibi orta-

lama 19 belge düzenlenerek, Türklere teslim edildi.
İsim değiştirme eylemlerinin yanında ideolojik

1988 ve 1989’da Türk
azınlığın haklarını savunan insan hakları dernek
ve örgütleri ortaya çıkma-

mobil kuyrukları oluştu.
Sonunda Türk hükümeti,
300 bini aşkın Bulgaristan
Türkünün ülkeye girişinin

lığa yeni haklar tanısa
da oluşan güven kaybını
onarmaya gücü yetmedi.
1990’da ülkenin demokratikleşmesi, Türk azınlığın
siyasi parti kurması ve
komünist parti yöneticilerinin insan hakları ihlallerinden yargı önüne çıkarılması ortamı yumuşattı.
Mahkemelerden mahkumiyet kararları çıkmasa,
davalar tek tek düşse de
yeni oluşan Bulgaristan’ın
iki cumhurbaşkanı ve bir
başbakanı Türk azınlıktan
özür diledi.
Türkiye’ye gidenlerin büyük çoğunluğu dönmedi.
Bulgaristan’da kalanlar

ise yaklaşık 20 yıldır Bulgar çoğunlukla sorunsuz
bir şekilde yaşıyor. Ancak
sosyologlar son beş yılda
Türk düşmanı akımların
yeniden harekete geçtiğini, azınlıkları ötekileştiren
genel bir tutumun oluştuğunu belirtiyorlar.
Özellikle Türk düşmanlığı yaparak, azınlık haklarının kısıtlanması üzerine
politika üreten siyasi partiler zaman zaman Bulgaristan Parlamentosu’nda
temsil hakkı bulabiliyor.
Bu nedenle gerilim ortamının yeniden hortlamasından endişe ediliyor.
Deutsche Welle

Türkiye sınırındaki güvenlik
tedbirlerini artırılıyor

faaliyetler de yürütülüyordu. Hükümet özünde insan hakları ihlalleri yatan
bu faaliyetlere “Yeniden
doğuş” adını vermişti. Bu
yolla Türk azınlığın “Asimilasyon” süreci sonrasında Bulgar köklerine
yeniden döneceği ima
ediliyordu.
Komünist partisi, dünyaya tüm bu girişimlerini
Türk azınlığın rızasıyla
sürdürdüğü mesajını vermeye çalışıyordu. Ama
sürekli artan direniş Bulgar hükümetinin yalanını
gözler önüne sermeye
yetiyordu. 1985’te yolcu
trenine yapılan terör saldırısında 7 kişinin yaşamını
yitirmesi dünyanın ilgisini
bu bölgeye yöneltirken,

ya başladı.
Bulgaristan’daki komünist iktidar 1989 yılına
varıldığında Türk azınlığın asimile edilemeyeceğini anlayarak, yurtdışına çıkmalarına izin verip, onlardan kurtulmayı
denedi. 1989’un mayıs
ayında Devlet Başkanı
Todor Jivkov, dileyenlerin
yurtdışına çıkabileceğini
açıkladı. Bunun üzerine
Türk azınlık ellerinde ne
varsa haraç mezat satıp
Türkiye’nin yolunu tuttu.
Bu sırada Bulgarlar, otomobillerini ederlerinden
çok daha yüksek bedeller karşılığında Türklere
sattılar. On binlerce kişi
yola koyulunca sınır kapılarında kilometrelerce oto-

ardından ağustos ayında
sınırı kapattı.
Dönemin Bulgar yönetimi, eleştiriler gelmeye
başlayınca suçu Türk
azınlığın üzerine atmayı
denedi. Türklerin Türkiye’deki yakınlarını ziyaret
amacıyla kısa süreliğine
Türkiye’ye geçtikleri, ama
geri dönmedikleri ileri
sürüldü. Hatta bu süreci
alaycı bir ifadeyle “Büyük
gezi” olarak adlandırdılar.
Ama propaganda tutmadı.
Sonuçta Jivkov 10 Kasım
1989’da partili yoldaşlarınca koltuğundan indirildi.
İki cumhurbaşkanı, bir
başbakandan özür
Jivkov’dan sonraki komünist rejim Türk azın-

şılamaktan son derece
mutluyum. 2013 yılında
Çernooçene Belediyesi
ile geleneksel ve tarihi

yapacakları ortak faaliyetlerin iki halk arasındaki bağları daha da
güçlendirileceğini söyle-

bağlar çerçevesinde her
alanda işbirliğinin geliştirilmesi için kardeş şehir protokolü imzaladık.
Müslüman ve Türk kardeşlerimize sorunlarının
çözümü konusunda her
platformda destek vermeye hazırız” dedi.
Selçuklu Belediyesi ile

yen Çernoçene Belediye
Başkanı Aydın Osman,
“Bölgemizde yaşayan
halk, geçmişte Konya
ve Karaman bölgesinden göç ederek Kırcaali
bölgesine gelmiştir. Selçuklu ve Çernooçene
arasındaki geçmişten
gelen kardeşlik ilişkileri

zaman içerisinde daha
da gelişecek. İnşallah
sizlerin belediyecilik
deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz. Bizleri
burada ağırladığınız için
teşekkür ediyorum” diye
konuştu.
İki Müslüman ve Türk
şehrin kardeşlik ilişkisi
kurmasından duyduğu
memnuniyeti dile getiren Hak ve Özgürlükler
Hareketi Milletvekili Şabanali Ahmet, geçmişten gelen bu kardeşliğin
birbirlerine fayda sağlayacak şekilde artarak
devam etmesini dilediğini ifade etti.
Ziyaretin sonunda Selçuklu Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman’a çift
cidarlı çini vazo hediye
etti.

Bulgaristan, Türkiye sınırındaki güvenlik tedbirlerini artırmak amacıyla
sınırda görev yapmak
üzere 700 memur atayacak, mevcut 30 kilometrelik tel örgü de 131 kilometre daha uzatılacak.
Bakanlar Kurulu toplantısı ardından basına açıklamada bulunan Başbakan Yardımcısı Meglena
Kuneva, İçişleri Bakanı
Veselin Vuçkov ve Savunma Bakanı Nikolay
Nençev, Bulgaristan-Tür-

tel örgüyle yasadışı geçişlerde yüzde 7 azalma
olduğunu söyledi.
İçişleri Bakanı Veselin
Vuçkov, sınırda görev
yapacak 700'e yakın memurun atamasının yapılacağını, böylece ülkenin
diğer bölgelerinden sınır
bölgesine polis memurlarının sevkine ihtiyaç kalmayacağını kaydetti.
Aınacak güvenlik tedbirleri çerçevesinde işlemlerin daha etkin yürütülmesi
için sınır bölgesindeki yol-

kiye sınırında 2015 yılının
mart ayından itibaren hayata geçirilecek güvenlik
tedbirleri konusunda bilgi
verdi.
Başbakan Yardımcısı
Meglena Kuneva, mart
ayı itibarıyla göç dalgasının artması ve sınırı
geçmek isteyenlerin sayısında artış beklendiğini
belirterek, "Bu bağlamda
Bulgaristan, Schengen
bölgesine dahil olmak
için adımlar atıyor ve nasıl
çalışacağımız çok önemli"
dedi.
Çekilecek 131 kilometrelik ek tel örgünün "ilk bakışta iyi bir sembol" olmadığını ifade eden Kuneva,
ancak bu engelin Bulgaristan ve Türkiye için güvenlik anlamına geldiğini
savundu. Kuneva, sınırdaki mevcut 30 kilometrelik

ların onarım ve bakımının
yapılacağı belirtildi.
Sınırda görev yapan
İçişleri Bakanlığına bağlı
sınır polislerinin, alınacak
tedbirler doğrultusunda
Savunma Bakanlığına ait
askeri araçlarla sevk edilmesi, ihtiyaç duyulması
halinde ise sınır polisleri
ile askerler arasında ortak devriyeler oluşturulması öngörülüyor.
Bulgaristan, geçtiğimiz 2014 yılının temmuz ayında kaçak göçle
mücadele için Türkiye
sınırına 30 kilometrelik
tel örgü çekmişti. Türkiye-Bulgaristan sınırının
toplam uzunluğu ise 269
kilometre.

Selçuklu kardeş şehir Çernooçene’yi ağırladı
Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,
Şeb-i Arus törenleri için
Konya’da bulunan kardeş
şehir Bulgaristan Çernooçene Belediye Başkanı
Aydın Osman, Hak ve
Özgürlükler Hareketi Milletvekili Şabanali Ahmet
ve Çernooçene Belediye
Meclis Başkanı Bedriye
Gaziömer’den oluşan heyeti makamında ağırladı.
Kardeş belediye ilişkisi çerçevesinde heyeti
Selçuklu’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, “Hz.
Pir’in 741. Vuslat Yıldönümünde kardeşimiz
Çernooçene Belediyesi
ile bir araya gelmek, bu
güzel günü onlarla kar-

Anadolu Ajansı
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Bulgaristan Türkleri Şehitlerini Andı
2. sayfadan devam

şunu da unutmayın, bugün Türkiye’de insanlar
acınızı kendi acılarıymış
gibi yüreklerinde hissediyor. Bugün Bulgaristan
Avrupa Birliği’nin üyesidir. Dolayısıyla sizler de
AB’nin saygıdeğer vatandaşlarısınız. Bizim arzumuz Bulgaristan’da her
alanda ilişkilerimizi geliştirmektir. Bunun için çaba
sarf ediyoruz. Bulgaristan ve Türkiye iki kardeş,
dost ülkedir. Biz dostuz,
müttefikiz ve ortağız. Ortak bir geçmişi paylaştık.
Gelecekte de güzel, güneşli günleri paylaşma
ar zusundayız. Bunun
için çalışacağız. Ama bu
çalışmaları sürdürürken
sizlerin Bulgaristan’ın
eşit ve özgür vatandaşları olarak temel hak ve
hürriyetlerinizi sonuna
kadar muhafaza etmeniz
ve bunları geliştirmeniz
de çok önemlidir. Ve şunu
da unutmayın, Anadilinde
eğitim ve Anadilinde yayın
bu temel hak ve özgürlüklerin birer parçasıdır.
Bize dilini, tarihini, dinini,
örfünü, kültürünü iyi bilen,
bunlardan gerekli dersi çıkartan, eşitçe, kardeşçe,
barış, huzur içinde yaşamak için, gerekirse mü-

cadele edecek nesiller
lazım. Ve ben aranızda o
yeni nesli de görüyorum.
Bundan dolayı da gururlu
ve mutluyum. Değerli kardeşlerim, soydaşlarım, bu
vesileyle sizleri saygıyla,
sevgiyle selamlıyor ve
bir kez daha aziz şehitlerimizin hatırası önünde
saygıyla eğiliyorum” diye
konuştu.
Cebel İlçesi Ustra (Deveciler) köyünden göç
etmiş, Türkiye - Bulgaristan Parlamentolar Arası
Dostluk Grubu Başkanı,
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk selamlama konuşmasında,
Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın,
Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun ve
tüm Türk halkının selam-

larını iletti. Asimilasyon
sürecini bizzat yaşamış
biri olarak o acı günlere
değindi. Konuk Milletvekili, “Bu tarihsel süreçten
ders çıkartmalıyız, değer-

lerin önünde henüz kendimizi borçlu hissediyoruz”
dedi. Mestan, bu yılki törende geçen yıla bakış
iki misli daha fazla kişinin
katıldığına dikkat çekerek,

lerimize sahip çıkmalıyız.
Dilimizi öğrenmeliyiz, yaşamalıyız, konuşmalıyız,
yaymalıyız, çocuklarımıza öğretmeliyiz, kültürümüzü korumalıyız” diye
mesaj verdi. Ülkede kısa
bir zaman öncesi sözde
İŞİD yanlısı gerekçesiyle
Müslümanlara karşı yapılan operasyonlara değindi. Gerçek Müslümanların
terörist olmadıklarının altını çizdi. Bu tür operasyonların inanç özgürlüğüne aykırı olup bitmesini
arzu ettiklerini ifade eden
Öztürk, Balkanlarda yüz-

bunun sebebi 30 yıl önce
uğruna mücadele edilen
değerlerin bugün risk altında olduğundan kaynaklandığını belirtti. Bugün
43.Halk Meclisi’nde bir
parti değil de, yönetimde
yer alan Bulgarlaştırma
sürecinin en akıl almaz
fikirlerini savunan ırkçı ve
yabancı düşmanlığı politikası izleyen bir koalisyon
olduğunu vurguladı. “Vatanseverlik Cephesi’nin
Av r upa B i r l i ğ i üye s i
Bulgaristan’ın yönetiminde yer alması, Türkan bebeğin ve tüm Bulgarlaştırma süreci şehitlerinin
anısıyla alay edildiğinin
işaretidir. Bu kutsal yerde
sizlerin adına Başbakan
Boyko Borisov’a şunları
söylemek istiyorum: Sayın Borisov, Vatanseverlik Cephesi’nin yönetimde
yer alması Bulgaristan’ın
demokrasiye geçiş döneminde seçtiği demokrasi
yolundan ciddi olarak ilk
defa ayrılmasıdır. O zaman Bulgaristan, Avrupa
Atlantik yönünde gelişen,
etnik azınlıkların temsilcilerinin eşit haklara sahip
ülke olmayı seçti. Bu yüzden başarılı bir yönetime
imza atmak isterseniz,
biran evvel sizi bu yolda
engelleyen Vatanseverlik
Cephesi adı altındaki koalisyondan uzaklaşmalısınız. Aksi takdirde bu hükümet başarılı ve reformcu olmaktan öte başarısız
olmaya mahkumdur. Bunun için 2015 yılında mecburen erken genel seçime
gidilecektir”. Mestan, ırkçı
ve milliyetçi Vatanseverlik
Cephesi ve Ataka’ya karşı diğer partilerle birleşip
yabancı düşmanlığa karşı
ortak bir cephe oluşturmayı arzu ettiklerini ifade
ederek, Reformcu Blok’un
iktidar ortağı olması için
GERB’e Vatanseverlik
Cephesi’nden destek
alınmasını şart koştuğunu

yıllarca hakim olan barış,
huzur, kardeşliğin devam
etmesi gerektiğini ve bu
ülkedeki Türk ve Müslümanların eşit ve saygın
vatandaşlar haline getirilmesini desteklemeyi
amaçladıklarını ifade etti.
Türkiye -Bulgaristan Parlamentolar Arası Dostluk
Grubu Başkanı olarak
bunu vefa borcu bilip ve
bir misyon kabul ettiklerini
ve 3,5 yıldır bu doğrultuda
çalıştıklarını belirtti.
H Ö H Ba ş kanı Lüt f i
Mestan, Türkan bebeğin
annesi Fatme Öztürk’e
dönerek, “Saygıdeğer
Fatma Ana, sizler sadece Türkan bebeğin değil,
tüm acı çeken, zamansız
dünyayı terk eden çocukların annelerisiniz. Sizlere
saygımız sonsuzdur. Siz-

hatırlattı.
Bugün Reformcu
Blok’un Vatanseverlik
Cephesi ile birlikte HÖH’e
ortak cephe oluşturduklarını ileri sürdü.
Stratejik amaçlarının
HÖH’ü siyasi hayattan çıkarmak olduğunu kaydeden Mestan, bunun mümkün olmayacağının altını
çizdi. Reformların da insanı geri götüren popülist
fikirlere sahip Vatanseverlik Cephesi ile yapılamayacağını belirten HÖH
Başkanı, bu anlamda bu
ittifakı Bulgaristan’da
demokrasiyi deforme
edici olarak niteledi. Lütfi Mestan, propaganda
esnasında seçmenleri
Türkçe selamladığı için
7 validen ceza geldiğini
paylaşarak, 6’sının 2’şer
bin leva, Plovdiv (Filibe)
Valisinin ise 687 leva
ceza belirlediğini aktardı.
Bugüne kadar borcunun
12 687 leva olduğunu
söyleyerek, mahkeme sürecini kaybederse cezaları ödeyeceğini belirtti.
Bulgaristan’da bu davala-

rı kazanmazsa, meseleyi
Strasburg Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’ne
taşıyacağının altını çizdi. “Dava açacağım,
vatanımı sevmediğimden değil, vatanımın tamamen insan haklarını
koruyan ülke olması için
Strasburg’da dava açacağım. Sözüm sözdür. Ama
ben bu davayı yürütürken
aynı anda bizim çocuklarımız ana dilini okumuyorsa, ben mahcup hale
düşüyorum. 17 aylık bir
bebek dili, dini, ismi için
canını verdi. Gece yatağa yattığınızda onun sesini duymuyor musunuz?!
Bulgaristan’da yaklaşık 1
milyon Müslüman Türk
yaşıyor. Yalnız 9 bin çocuk Türkçe okuyor. Diğer
60 bini nerede?! Ana dili
eğitimi sorununu çözmek hepimizin boyun
borcudur” diye ifade etti.
Türkiye’ye sınır dışı edilen ve orada vefat eden
soydaşların kütüklerden
hala Bulgar isimlerinin
silinmediği ve bunun idari
yolla çözülmesine ilişkin

kanun tasarısı sunduklarını ifade eden HÖH Başkanı, bu tasarıyı destekleyip desteklememelerinden Reformcu Blok’un ve
GERB partisinin gerçek
yüzü ortaya çıkacağının
altını çizdi.
Tekrar BAL-GÖÇ Genel Başkanı seçilen Doç.
Dr. Yüksel Özkan’ı tebrik
ederek, AK Parti Milletvekili Mustafa Öztürk’e
de dönerek, Bulgaristan
Türkleri adına Bulgarlaştırma süreci esnasında
Türkiye’ye zorla sınır dışı
edilen soydaşlara saygı
ve selamlar sundu.
Tüm konuşmacılar asimilasyon şehitleri ve gazileri rahmetle ve saygıyla anarak şükran ve minnetlerini sundular, törene
katılan herkesin gelecek
yeni 2015 yılını kutladılar.
Anma töreni Kırcaali
Bölge Müftülüğü Vaizi
Enver Nasuf’un tüm şehitlerin ruhu için dua etmesinden sonra, Türkan
Çeşme anıtına çelenk ve
çiçek koyulmasıyla sona
erdi.

Başkonsolos Alper Aktaş: “Kırcaali, Edirne
Belediyesi İle Kardeş Şehir Olacak”
Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Alper
Aktaş, Kırcaali’yi ilk resmi ziyaretinde ilk önce
Kırcaali Valisi
İliya İliev ile
görüştü. Başkonsolos, “Bulgaristan, Türk
yatırımcıları ile
Avrupa pazarı
arasında köprü oluşturuyor,
Kırcaali ise
büyük ekonomik potansiyele sahip bir
bölge. Şehre Teklas ve
Şahinler fabrikaları gibi
yatırımlar güzel örneklerdir, fakat yeterli değildir.
Bunların sayısı çok daha
fazla olabilir” diye kaydetti. Kırcaali’nin kalifiyeli
işçilere sahip olduğunu
ve buna da Türkiye’deki
yatırımcılar tarafından değer verildiğini vurguladı.
Sayın Aktaş, Kırcaali’nin
güzelliklerini her fırsatta reklamını yaptığını ve
sadece firmaların değil,
turistlerin de burada kalmak için daha kolay erişime imkan sağlanmasını
umduğunu belirtti.
Vali, gösterilen ilgiden
dolayı Başkonsolosa teşekkür ederek, işyerleri
açılmasına imkan veren
her bir yatırımın Kırcaali için önemli olduğunu

vurguladı. Ekibinde farklı etnik gruplara mensup
uzmanların olduğunun altını çizerek, vatandaşlara

daha iyi yaşam standartı
ve istihdam sağlanmasına yönelik çaba sarf ettiklerini belirterek, yaşam
kalitesinin yöneticilerin
parti mensubiyetine bağlı
bir şey olmaması gerektiğini ve kurumların gözettiği temel prensip olması
gerektiğinin altını çizdi.
Bölgede ekonomik durumu ve yüksek gelir kaynağı olan iş sağlanmasıyla
ilgili zorlukları paylaştı.
Yunanistan ve Türkiye ile
sınır ötesi işbirliğin perspektiflerini, çok kültürlü
ortamda birlikte yaşama,
tarım ve turizmin gelişimi
konularına değindi.
Temaslar esnasında tütün alım kampanyası ve
ürünün alım fiyatlarından
duyulan memnuniyetsizlikten de bahsedildi. İliev,
önceki GERB yönetimi
sırasında Tütün ve Tütün

Ürünleri Kanunu’nda yapılan düzenlemenin pazarın liberalleşmesini ve
alım fiyatlarının yükseltilmesini garanti
ettiğini belirtti.
Alper Aktaş,
ondan önce
görev yapmış
başkonsoloslar
gibi vize sorununu Vali’nin
dikkatine arz
ederek, Bulgar
hükümetinin
vize işlemlerinde kolaylık sağlanması yönünde
adımlar atmasını talep
etti. Başkonsolos, “Vize
çıkarılmasında yaşanan
sorunlar ortadan kaldırılırsa Türk firmalarının
burada varlığı daha belirgin hale gelecek. Her
hafta sonu ise Kırcaali’ye
Türkiye’den turistler doluşacak” görüşlerini
aktardı. Başkonsolos,
Kırcaali’nin Edirne ile
kardeş kent olması için
destekte bulunduğunu
açıkladı. Ayrıca Türk
şirketlerinin Kırcaali’de
içinde sinema salonu
da bulunduran büyük bir
alışveriş merkezi kurmalarına niyetli olduklarını
duyurdu.
Görüşmede Kırcaali Vali
Yardımcıları Selviye Ahmet ve Rumen Mladenov
hazır bulundular.
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Mestanlı’da Asimilasyon Şehitleri Anıldı
Resmiye MÜMÜN

Momçilgrad’da (Mestanlı) düzenlenen anma
töreninde 30 yıl önce 27
Aralık 1984 yılında soykırım sürecini protesto
etme esnasında şehit
düşenler anıldı. 26 ve 27
Aralık 1984 tarihlerinde
yöre halkı, Momçilgrad
kasabasında büyük protesto yürüyüşü düzenledi. Ancak protestocuları
dağıtmak için müdahale
eden asker ve milis güçleri Mestanlı sokaklarını
kana buladı. Sokaklara
dökülenlerden birçokları
tutuklanarak yargılanmadan ölüm kamplarına ve
hapislere sürüldü. Yakın
geçmişimizde yaşanan
bu trajik olayları, anmak
için yüzlerce vatandaş
şehitler anıtı önünde bir
araya geldi. Anma töreni,
gelen konukların şehitler
anısına çelenk ve çiçek
koymasıyla başladı. Programın devamında Raven
(YeniCuma) ve Gruevo
(Hayranlar) köyleri çocuklar duygulu şiir dinletisi sundular. Daha sonra
gençler tarafından şehitlerin çerçeveli fotoğrafları
birer birer sahne önüne
konuldu.
17 yaşında Ravenli Şehit öğrenci Mümün Ahat,
Nanovitsalı Yusuf Halilibrahim, Momçilgradlı
Mehmet Halil, Austalı Aliosman Ali, Drumçeli İbrahim İbrahim, Svobodalı
Mustafa İbrahim, Gorsko
Dülevolu Mustafa Osman,
Gruevolu Mustafa Ali ve
Abdülazis Bekir’in ruhlarına saygı duruşunda
bulunuldu, Kırcaali Bölge
Müftülüğü Vaizi Nasuf
Halil tarafından dualar
okundu.
Anma töreninde resmi
konuklar arasında Hak
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı
Lütfi Mestan, HÖH Gençlik Kolları Başkanı ve AP
Milletvekili İlhan Küçük,
HÖH Kırcaali İl Başkanı
ve Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer, T.C.

Filibe Başkonsolosluğu
Muavin Konsolos İmren
Kaygısız, Bursa Balkan

ve Rumeli Göçmenleri
Konfederasyonu Başkanı
ve Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı
Zürfeddin Hacıoğlu, Bur-

Başkanı Akif Akif, selamlama konuşmasında herkesin yeni 2015 yılını kutlarken, tüm insanlığa huzur, barış, sağlık, bereket

sa BAL-GÖÇ Genel Başkanı ve Balkan Göçmenleri Federasyonu Başkanı
Doç. Dr.Yüksel Özkan,
Mestanlı Yöresi Kültür
ve Dayanışma Derneği
Başkanı Hasan Öztürk,
Kırcaali Siyasi Tutuklular
Vakfı Başkanı Halil Rasim, Momçilgrad Mağdurlar Vakfı Başkanı Halil
Feyzulla hazır bulundular.
Ayrıca çok sayıda milletvekili, belediye başkanı, yerel meclis başkanı,
Türkiye’den kardeş belediyelerin temsilcileri, Bulgaristan ve Türkiye’den
sivil toplum kuruluşları
temsilcileri, Türkiye’de
HÖH temsilcileri, şehit yakınları, ülke çapından siyasi mağdurlar, Türkiye’ye
sınır dışı edilen ve göç
eden yüzlerce vatandaş
anma törenine katıldı.
İlk önce T.C. Sof ya
Büyükelçisi Süleyman
Gökçe’nin tebrik mesajı
okundu. Mesajında Sayın Gökçe, görevi icabı
Türkiye’de bulunması nedeniyle törene bizzat katılamadığını belirterek, “Bu
vesileyle kimlik ve isimlerini korumak uğruna hayatını kaybeden şehitlerin
aile ve yakınlarının derin
acısını paylaştığımı bir
kez daha ifade ediyorum.
Ve şahsınıza, tüm soydaşlarımıza kalbi selam,

ve hayır getirmesini diledi.
30 yıl önce bu meydanda
yaşanan acı olaylara değindi. Şehitlerin ölmediğinin altını çizerek, “Biz de
atalarımız gibi, şehitlerimiz gibi vatanımızı çok
seviyoruz. Gece gündüz
demeden ülkemize hayırlı, atalarımıza layık insan
olmamızı bizlere nasip
eyle Ya Rabbi! Şehitlerimizi anmak üzere burada bulunmaktan siz aziz
vatandaşlarımız gurur
duyacaksınız. Kendinize
güveniniz ve bu özgüven
içinde doğru yürüyerek
ilçemizi, devletimizi, milletimizi iyi bir gelecek
beklediğinden hiç şüpheniz olmasın” dedi. İlçe
halkını Momçilgrad Devlet
Orman İşletmesine Şükrü
Veli’nin göreve atanmasını protesto etmek için 6
Ocak 2015 tarihinde saat
11.00’de bu meydanda
toplanmalarını arzuladı.
Siyasi mağdurlar adın a ko n u ş a n B u r g a z
İ l i Ru e n İ l ç e s i ’n d e n
Sabri Mehmetali, “Biz
B a t ı R o d o p l a r ’d a n ,
Deliorman’dan,
Dobr uc a’dan, Burgaz
bölgesinden totaliter rejime karşı birleştik, boyun
eğmedik, gazi olduk ve
bugün aranızdayız. Bizim Hak ve Özgürlükler
Hareketi par timiz var.
Bizler korkmuyoruz. (Lütfi Mestan’a hitaben) Sen
de korkma Başkanım, arkanda büyük bir güç var,
kürsüye çıktığında bizleri
hatırla” dedi.
Mestanlılar adına törende bulunanları selamlayan Hasan Öztürk, “Tek
arzumuz var. Artık bunu
herkes anlasın, bizden
Bulgar olmaz. Bizden
vatan haini de olmaz.
Tek isteğimiz hakkımızı almak ve her alanda
Bulgaristan’ın kalkınmasına katkıda bulunmak.
Atalarımızın bize emanet
ettiği bu topraklara sahip
çıkmak, birliğimizi, birlikteliğimizi, yan yana duru-

saygı ve esenlik dileklerimi sunuyorum” diyor.
Momçilgrad Belediye

şumuzu, haklarımızı ve
özgürlüklerimizi korumaya her zaman ihtiyacımız
var. 30 yıl önce olduğu
gibi bugün de buna ihtiyaç
duyulduğunu hepiniz biliyorsunuz” diye ifade etti.
HÖH Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Stanislav
Anastasov, “Dünkü anma
töreninde Türkan bebek
yaşasaydı benim gibi 31
yaşında olacaktı, ama
acaba bu devletin durumundan memnun olacak
mıydı, diye düşündüm.
Yönetimde milliyetçi ve
popülist par tilerin yer
almasından, milletvekili, bakan gibi insanların
Türk, Roman ve ayrımcılığa karşı azınlıkları
savunan Bulgarlara karşı
sözel saldırıda bulunmasından memnun olacak
mıydı?!” diye ifade etti. Bu
durumdan korkulmaması
gerektiğini, aslında şu
anda korkanların yabancı
düşmanlığı besleyen ve
yardımcılarının /Reformcu Blok/ olduğunun altını
çizdi. Bugün 1984 yılında
olduğu gibi değil, yabancı düşmanlığına Roman,
Türk, Ermeni ve hatta
Bulgarların kendilerinin
de tepki verdiğine dikkat
çekerek, bundan korktuklarını belirtti. Anastasov,

BAL-GÖÇ Genel Başkanı Doç. Dr.Yüksel Özkan, 25 yıl demokrasiye
rağmen bazı partilerin
hala Bulgaristan Türklerine ikinci sınıf muamelesi
yaptıklarına dikkat çekerek, Parlamento’da gerçekten bir hoşgörüsüzlük
olduğunu belirtti. Sözde
Türkleri temsil eden Reformcu Blok dahilindeki
Kasim Dal’ın partisinden
yöneticilerin ve Türk asıllı Kültür Bakanı Vecdi
Raşidov’un da Türkçe
Haberlerin devlet televizyonundan kaldırılması
talebine karşı bile ses çıkaramadıklarını ifade etti.
Doç. Dr. Özkan, “Aslında
siz 10 dakika Türkçe Haber değil, 24 saat Türkçe
yayın talep etmelisiniz. Bu
sizin hakkınız! Türkçeyi
öğrenmeyi de talep edin,
lütfen! Mayıs ayında verilen dilekçeler on değil,
yüz binlerce olsun, lütfen!
Bakın 1984-85 yıllarında 1milyon 306 bin Türk
kardeşimizin ismi değişti.
Bunun anlamı, Bulgaristan’daki Türk varlığı tüm
Balkanlar’daki Türk varlığının 4-5 misli” diye kaydetti. BAL-GÖÇ Başkanı,
“Üç yıl önce birileri sizleri
parçalamak istiyordu. O
zaman da söyledik. Hak

“Yalnız değiliz. Avrupa ve
NATO müttefikleri bizimle,
korkmayın!” dedi.
AP Milletvekili İlhan Küçük, Bulgaristan’ın AB
üyesi olmasına rağmen
ülkede temel haklarla ilişkin yaşanılan sorunlara
değindi. Seçim kampanyası sırasında HÖH Başkanından başka kendisi
ve parti temsilcilerine de
Türkçe konuşmak gerekçesiyle ceza kesildiğine
dikkat çekerek, kimliklerle ilgili meseleleri Avrupa Parlamentosu’nun
gündemine getirmeye
devam edeceklerini belirtti. Bu,ülkenin üzerine
leke düşürülmesi değil,
Bulgaristan’ın demokratik bir ülke olmasını ve
hem Stanislav’a, hem de
İlhan’a karşı üvey anne
değil de, anne gibi davranmasını istiyoruz” diye
kaydetti.

ve Özgürlükler Hareketini
siz kurdunuz, siz yaşattınız, siz yaşatacaksınız.
Birlik ve beraberlik içinde
gençlere de yer vereceksiniz, değişimi de sağlayacaksınız. Siz seçimlerde bu birliğe, beraberliğe
el uzatanlara aslında
cevabınızı verdiniz. Ben
size teşekkür ediyorum.
Bulgaristan’ın birinci sınıf
vatandaşları olmak için
mücadele edeceğinize
inanıyorum. Yöneticilerin
HÖH partisini yönetimde
partner olarak görerek,
daha akılcı yol alacaklarına inanıyorum” diye altını
çizdi.
Muavin Konsolos İmren Kaygısız, Büyükelçi
Süleyman Gökçe ve Filibe Başkonsolosu Alper
Aktaş’ın selamlarını ileterek, “Bugün aranızda
değiller ama buradaki
duyguyu, sizlerin yaşadığı

acıyı hepimiz sizlerle birlikte cani gönülden paylaşıyoruz” dedi. Ailesinin de
Rodop göçmenleri olup,
üç yıldır sürdürdüğü Filibe Başkonsolosluğunda
görevinin manevi anlamda öneminin çok büyük
olduğunu ifade etti. Türkçe eğitimi, Türkçe yayın
gibi hakların hak edilen
şekilde sağlanması için
gayret etmeye devam
edeceklerini kaydeden
Sayın Kaygısız, “Sizlerin
bu etkinliklere gelmesi,
yaşlı genç, çoluk, çocuk,
hepinizin milli bilincinize,
tarihe sahip çıkmanız çok
önemli. İnşallah, bundan
böyle de devam eder ve
Bulgaristan Türkleri daha
eşit, barışçıl, daha hak ve
özgürlüklerini elde etmiş
bir şekilde yaşar” dedi.
Zür feddin Hacıoğlu,
“Ben öncelikle o acı günleri söyledikleri şiirlerle bu
kadar güzel ifade eden
çocuklarımızı ve öğretmenlerini tebrik etmek
istiyorum. Birkaç yıldır bu
kürsü her yıl daha serbest
bir kürsü oluyor. Bu kürsüyü serbest kürsü haline
getiren başta HÖH Genel
Başkanı, tüm organları
ve üyelerine de teşekkür
etmek istiyorum. 25 yıldır demokrasi döneminde tüm kazanımların bir
kısmını demeyeceğim,
tamamı HÖH sayesinde
olmuştur. Daha yapacağımız iş var mı, mutlaka
var” diye ifade etti. Mogilyane’deki anma töreninde
değindiği gibi şehitlerin
kanını akıtanların mutlak
adalet karşısına çıkarılmasını istediklerinin altını çizdi. Bulgarlaştırma
sürecine ilişkin soruşturmanın devam etmesini ve
bu konuda kamuoyuna ve
siyasetçilere baskı unsuru
olunmasını istirham etti.
“Bizler adımız elimizden
alındığı için kıymetini iyi
biliriz” diyerek Lütfi Mestan, Stefan Günü olduğu
için tüm kalabalık adına
hoşgörü ifadesi olarak bu
adı taşıyanların gününü
ve Hıristiyanların Noel
Yortusunu kutladı. Acılı
şiirlerin söylendiği programın Bulgaristan şiiriyle bittiğini ve bunun da
Türklerin büyük bir millet
olduğunun işareti olduğunu ifade eden Sayın
Mestan, “Ben rövanşizm
ve bölücülük yolunu seçmeyen Mestanlılarla ve
bu yolu izlemeyen HÖH
partisinin Başkanı olmaktan gurur duyuyorum.
Bizler hep birlikte Avrupa
ve demokrasi yolundaki
Bulgaristan’ı inşa edeceğiz. Türkler ve Müslüman topluluğu Avrupa’da
en hoşgörülü azınlıktır”
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İlk direnişin 30.yılı anma töreni
Resmiye MÜMÜN

Bu yıl da, 24 Aralık 1984
yılında komünist totaliter
rejimin başlattığı Bulgarlaştırma sürecine karşı ilk
büyük direniş yürüyüşün
yapıldığı Ardino ilçesi
(Eğridere) Mleçino (Sütkesiği) köyü meydanında anma töreni gerçekleştirildi. Tören Hak ve
Özgürlükler Hareketi’nin
(HÖH) Ardino İlçe Başkanlığı tarafından düzenlendi. Bu münasebetle
yüzlerce soydaşımız yaşanılan kötü olayları anarak geçmişten geleceğe
ders almak için bir araya geldi.Törenden önce
merkez köy camisinde
mevlit okundu. Ardından
bir grup genç sundukları
şiir dinletisi ile gelen misafirleri selamladılar. 30
yıl önceki olayları Faik
İsmail Arda, Recep Küpçü, Rasim Bileziroğlu,
Niyazi Hüseyin Bahtiyar,
Ahmet Emin Atasoy, İbrahim Kamberoğlu, Habibe Ahmedova, Ali Durmuş, Ramadan Hüseyin
Muslu’nun ş iir ler iyle
canlandıran gençler seyircileri duygulandırdılar.
Öyle ki yürekler doldu
taştı. Gençler özgürlüğün
sembolü olarak birer güvercin uçurarak kürsüden
ayrıldılar.
Anma töreninde HÖH
Meclis Grubu Başkan
Yardımcısı Ferihan Ahmedova, Avrupa Parlamentosu Milletvekili
Necmi Ali, Haskovo mil-

letvekilleri Saliha Emin,
Mehmet Ataman, Kırcaali milletvekilleri Şabanali
Ahmet, Mustafa Ahmet,
T.C. Filibe Başkonsolosluğu Muavin Konsolos
İmren Kaygısız, HÖH İl
Başkanı ve Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer,
HÖH Gençlik Kolları İl
Başkanı Bayram Bayram, Ardino Belediye
Başkanı Resmi Murat ve
24 Aralık 1984 yılı olaylarını teşkilatlandıranlardan

Belene mağdurları Rıfat
Yağcı, Rıfat Şerif, Recep
Hakif, Mümün Mahmut,
Duran Hüseyin, Şaban

rahmetli Sali Mahmut,
Mümün Mahmut, Salim
Mümün, Rahmi Şaban,
rahmetli Fevzi Recep,

Sadullah, Sabri Ramadan, Adem Yakub, Gürsel Hasan ve İlyaz Hüseyin, Fehim Tahirömer ve
Siyasi Mağdurlar Vakfı
Başkanı Halil Küçük yerini aldılar.
Ayrıca Türkiye’den gelen Ardino’nun Onursal
Vatandaşı Bursa Eğridereliler Derneği Başkanı
Ahmet Kahraman, Ardino
Onursal Vatandaşı Reşat Aydın, İstanbul HÖH
Temsilcisi Fahri Vatansever, Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu
Genel Sekreteri Zülkef
Yeşilbahçe ve Yunanistan Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı
Sami Toraman törene konuk olarak katıldılar.
Törende Kırcaali ili ilçe
belediye ve meclis başkanları, meclis üyeleri,
parti ilçe başkanları, sivil
toplum kuruluşları temsilcileri, yurt içinden ve yurt

İsmet Abdülhekim, Hüseyin Mümün, Necatin
Azis ve Celalettin Hasan
arkadaşlarının isimlerini
okudu. Törende bulunanları kürsüye davet etti.
Bulgarlaştırma süreci
esnasında yapılan baskılara, zulümlere değinerek, aslında komünist
rejimin asimilasyon ve
yıldırma politikasının
1956 yılında başladığını
kaydetti. 1970’li yıllarda
Pomak ve Roman kardeşlerin de Türk isimlerinin değiştirildiğini hatırlatarak, 1980’li yıllarda
zirve yaptığını vurguladı.
1984 sonbaharda başlatılan isim değiştirme
kampanyasında karşı
gelenlere akla gelmeyecek işkenceler yapıldığını belirtti. Şahit olmasın
diye köylerin gece basıldığına dikkat çeken Yağcı, 29 Kasım Gıdırlar, 9
Aralık Sinanlar, 15-16
Aralık Ürpek, 19 Aralık
1984 Yatacık köylerinin
basıldığını paylaştı. Hallar (Başevo) köyünden
olan Yağcı, bunu kabullenemediklerini ve 23
Aralık gecesi Gorno Parhovo (Tosçalı) köyünden
bir grup gençle bir araya
gelip karşı koymaya karar verdiklerini dile getirdi. Sabahın 4’üne kadar
yoğun kar yağışı altında
Başevo’dan 16 ve Gorno
Prahovo’dan birkaç arkadaşla beraber yukarıda
belirtilen köylerde evleri
tek tek gezip Mleçino’da
barışçıl miting düzenleme kararını ilettiklerini
ifade etti.
Er tesi günü merkez
Sütkesiği köyü meydanına geldiklerinde burada
yüzlerce kişi olduğunu,
ancak devletin asker ve
milis güçlerinin protestocuları tanklarla, top
tüfekle karşıladıklarını
paylaştı.
İtilerek, dövülerek oradan kovulduklarını ve
birkaç gününe direnişte

dışından yüzlerce vatandaş hazır bulundu.
Konuşmasını Belene
mağdurları için yaptığını belirten Rıfat Yağcı,
23 Aralık gecesi Hallar,
Karamusollar, Çıraklar,
Harpoğullar, Dedeler,
Mustafacıklar, Yusufpaşalar, Haşallar, Amatlar
köylerini hane hane dolaşan Rıfat Şerif, Nuri
Nureddin, Fehim ve Ramadan Tahirömer, Saffet Ahmet, Sami Ahmet,

önde gelenlerin Belene
kampına gönderildiklerini anlattı. “Bugün bizler
bu meydandayız, 30 yıl
önce sokulamadığımız
bu meydanda bugün,
”Bir daha asla dokunmayın dilimize, dinimize ve
de ismimize!” demek için
buradayız” diyerek sözlerini tamamladı.
Eski göçmenlerden aslen Topallar (Hromitsa)
köyünden olan yazar Zülkef Yeşilbahçe, Bulgarlaştırma sürecinin şehitleri ve gazilerin önünde
saygıyla eğildiğini ifade
etti. Yeşilbahçe,”Milletler
arasında, BulgaristanTürkiye arasında dostluğu nasıl geliştirebiliriz,
nasıl mesajlar verebiliriz
düşüncesinin üzerinde
durma zamanı gelmiştir.
Çünkü intikam intikam-

cani gönülden paylaşıyorum” dedi. Bütün şehit ve
gazilerin önünde saygıyla
eğildiğini belirten Muavin
Konsolos, “Bundan böyle
nefreti değil de, kardeşliği, barışı, sevgiyi aşılamamız lazım” mesajını
verdi. İleride Türkçenin
doğru dürüst öğrenilmesini, barış içinde ve eşit
şartlarda yaşayabilmek
ümit ettiğini ifade etti.
Batı Trakya Türkleri adına kalabalığı selamlayan
Sami Toraman, “Bizler
biriz. Diniyle, kültürüyle,
ülküsüyle tekiz. Bize kimse vaftiz babalığı yapmasın. Biz dilimizden, Türk
olmaktan ve Müslüman
olmaktan çok onurlu ve
gururluyuz. Bu konuda
taviz vermeyiz. Biz bu
topraklarda 31 Ağustos
1913 tarihinde ilk Türk

la temizlenmez. İntikam
hoşgörü ile temizlenir. Bu
iki millet 550 yıl kardeşçe
yaşamış” diye dikkat çekerek, Bulgar arkadaşlara, “Gelin dost olalım,
dost kalalım. Düşmanlığı
değil, dostluğu gelecek
nesillere miras bırakalım”
mesajını verdi. “Ata Topraklarından Ana Vatana
Anılar” isimli kitabından
uyarlanarak “Kaçış-1950”
isimli sinema filmi çekildiğini ve geçen asrın 50’li
yıllardan 70’li yıllara kadar Bulgaristan Türklerinin çektiği ıstırapların
filmi olduğunu açıkladı.
Hiçbir telif hakkı almadığını paylaşan Yeşilbahçe, belgeselin birkaç ay
sonra ilk gösterimi olacağını paylaştı.
Filibe Başkonsolosluğu
Muavin Konsolos İmren
Kaygısız, kalabalığı T.C.
Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe ve Filibe Başkonsolosu Alper Aktaş’ın
adına selamladı. Ülkede
3.yıldır görevde olduğunu ifade eden Kaygısız,
dedesinin de Smolyan
(Paşmaklı) kasabasından
Türkiye’ye göç ettiğini ve
40 yıl boyunca ailesini
ziyarete gelemediğini
paylaştı.“Sizlerin acılarını

Cumhuriyeti’ni kurmuş
insanların torunları ve
çocuklarıyız.Kan kanla
temizlenmez. Her zaman
barışı takip etmeliyiz”
diye ifade etti.
Resmi Murat, 30 yıl
önce bu meydanda direnişi başlatan kahramanların önünde saygıyla
eğildiğini ifade ederek,
asimilasyon politikası şehitlerinin anısına
düzenlenen 12. anma
töreninde bulunan herkesi ve ayrıca Türkiye
ve Gümülcine’den teşrif
eden konukları selamladı.
Başkan Murat, “Anma
törenlerinin tertiplenmesine katkısı olanlardan
birisiyim ve bundan onur
duymaktayım. İnşallah,
birliğimiz ve beraberliğimiz zor günlerde ve mutlu günlerde devam edecek” dedi. Ülkede süren
istikrarsızlığa rağmen
Ardino bölgesinde iyi çalışmalar yapıldığını belirtti. Bunun HÖH’ün önceki
hükümette ortak olduğu
1 yıl içinde desteklediği
projeler sayesinde olduğuna vurgu yaptı. İlçede
gerçekleştirilen onlarca
projenin her bir yerleşim
yerinde mevcut ihtiya-

cın karşılanması üzere
devam edeceğinin altını
çizdi. Konuşmasını bitirirken Belediye Başkanı,
tüm Türk halkının yeni
yılını kutlarken sağlık,
barış ve yeni dostluklar
getirmesini diledi. Daha
sonra Bulgarlaştırma
sürecine karşı direnişin
30.yılı münasebetiyle
HÖH Ardino İlçe Başkanı İzzet Şaban ile birlikte
Belene mağdurlarına birer plaket sundular. Resmi Murat bugün HÖH
Başkanı Lütfi Mestan’ın
doğum günü olduğunu
hatırlatarak, kendilerine güç kuvvet ve partiyi
yönetmeye, Bulgaristan
Türklerinin gururu olmaya devam etmesini diledi.
M illet vekili Saliha
Emin, bu yıl 1989 Zorunlu Göç’ün de anıldığını
hatırlattı. Geçen pazar
günü Bursa’da olduklarını
ve orada BAL-GÖÇ Genel Kongres’nde zorunlu
göçü anlatan bir belgeseli izlediklerini paylaştı. Ergen yaştayken annesini
kaybeden Benkovski (Killi) köyünden bir soydaşın
ve aynı zamanda Türkan bebeğin kuzeninin,
“Türkan daha 2 yaşında
yoktu. Sarı saçlarla, mavi
gözlerle bir çocuktu. Nasıl da kıydılar” dediğini
aktardı. Türkan bebekle
hemen hemen emsal olduklarını ve sağ olsaydı
onun da belki bugün bir
anne olabileceğini düşündüğünü ve buna çok
üzüldüğünü ifade etti.
Şehitleri rahmetle andığını, gazilere minnet ve
şükranlarını sunduğunu
belirten Emin, “Gerçekten şehitlerimize çok şey
borçluyuz. Geçmişimizi
unutmayacağız ama günümüze de uyanık bir şekilde bakmamız gerekir.
Milliyetçi cephelerin cirit
attığı bir ülkede işimiz kolay değil” diye altını çizdi.
Haklarımızı koruyabilmemiz için birlik, beraberlik
içinde hareket edilmesi
gerektiğini vurguladı.
Herkesin gelecek 2015
yılını kutladı.
Direnişte yer alanları
selamlayarak konuşmasına başlayan Milletvekili Şabanali Ahmet, “Kim
güzel bir çığır açarsa, o
çığır yaşadığı müddetçe
onların sevap hazinelerine devamlı yazılmaya
devam edecektir. Şimdi
bugün yeni nesil kendi
usullerince, geleneklerince devam ettiriyorlar
” diye hatırlattı. Milletvekili, ilk direnişten 30
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Bulgarlaştırma sürecine karşı yapılan direnişin 30.yılı
Sebahat AHMET

Yüzlerce Türk ve Müslüman vatandaş Ardino /
Eğridere/ ilçesinin Gorno
Prahovo /Tosçalı/ ve Başevo /Hallar/ köylerinde
Bulgarlaştırma Sürecine
karşı yapılan ilk ayaklanmaların 30.yıldönümü
anma etkinlikleri düzenlendi.
23 Aralık 1984 yılında
Tosçalı başta olmak üzere Hallar, Karamustallar, Çıraklar ve Ahmatlar
köylerinde, totaliter Jivkov
rejimi tarafından Türklere
karşı başlatılan asimilasyon politikalarına karşı
Büyük Yürüyüş hazırlıkları yapılmıştır. Ertesi dün
24 Aralık 1984 yılında
yüzlerce Müslüman Türk,
Mleçino /Sütkesiği/ köyü-

ne toplanarak asimilasyona Dur! demek için büyük
bir miting düzenledi. Bu
olaylarda onlarca soydaş
yaralandı ve Belene ölüm
kampına gönderildi.
23 Aralık 2014 günü ilk

olarak Hallar köyüne toplanan onlarca soydaş, 30
yıl önce yürüyüş kararının
alındığı meydanda anma
töreni düzenledi. Törende, HÖH Kırcaali İl Başkanı Bahri Ömer, Ardino
Belediye Başkanı Resmi
Murat, eskı Vali Yardımcısı Musa Seidahmet, yürüyüşlerin organizatörleri
olmak üzere, yurt içi ve
yurt dışından çok sayıda
vatandaş yer aldı.
Yürüyüşün organizatörlerinden Rıfat Yağcı
yaptığı konuşmasında,
o zamanki sıkı yönetime
rağmen etraf köylerdeki
soydaşlar ile 24 Aralık yürüyüşünün hazırlıklarının
nasıl yapıldığını anlattı.
Yağcı konuşmasında,
“Totaliter Jivkov rejimi biz
Türklerin isimlerini değiş-

tirmeye başlamıştı. Buna
dur demek için bir yürüyüş hazırlıklarına başladık. Bu meydana toplanarak, Tosçalı’dan gelen
arkadaşlarımızın da bize
vermiş olduğu kıvılcımla

24 Aralık’ta Mleçino’da
düzenlenecek mitinge
katılma kararı aldık. Bura-

hizmet vermek için varız.
Yaptığımız hizmetler görülmekte. Sizlerin bizler-

dan 300 kişi o mitinge katıldık. Her zaman olduğu
gibi köydeşlerimizin birlik
ve beraberliğini gösterdik. Köyümüz 300 yıllıktır
ve şuana kadar birlik ve
beraberlik içerisinde yaşamaya devam ediyoruz.
Türklük mücadelemiz halen sürmektedir” dedi.
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, tüm katılımcıları selamlayarak,
bu acı olayların bundan
sonra bir daha yaşanmamasını diledi. Başkan
Murat konuşmasında,
“Belediye Başkanı olarak
ilk önce sizlerin önünde
saygıyla eğilmek istiyorum. Yaptığımız görevlerde ise dimdik durmaya
çalışıyoruz. Bugün 30
yıl öncesindeki olayları
anmak için buraya toplanmış bulunuyoruz. O
kara günleri burada hep
beraber anıyoruz ve hatırlıyoruz. Bizler sizlere

den ne zaman ve ne gibi
hizmetler istediyseniz, biz
onları her zaman yapmaya çalıştı ve yapmaya da
devam edeceğiz” diye ifade etti.
Ardından cami duvarına
monte edilen anma panosunun açılışı yapıldı.
Etkinlik, daha sonra
Tosçalı’da devam etti.
Merkez camide okunan
Mevlid-i Şerif’in ardından, köy meydanında düzenlenen törene yüzlerce
vatandaş katıldı.
Tosçalılı çocuklar Türkçe olarak şiirler okudu,
şairler de o döneme
adanmış şiirlerini okudular.
Ardından Tosçalı yürüyüşlerinin organizatörlerinden Mümin ÇOLAKOĞLU, bundan 30 yıl
önce totaliter rejim tarafından başlatılan Bulgarlaştırma sürecine karşı
düzenlenen ilk yürüyüşün

İlk direnişin 30.yılı anma töreni
6. sayfadan devam

yıl sonra bu meydana
toplanan kalabalığın var
oldukça mücadeleden
vazgeçmeyeceği anlamına geldiğini düşünüyor.
Sayın Ahmet,“ Hakikaten biz burada kültürümüzle, medeniyetimizle,
dinimizle, milli kimliğimizle 500 yıl içerisinde
Bulgaristan’da bir medeniyet inşa ettik. Biz bu
topraklara geçici güzellik
için gelmedik. Burada bu
toplumun yaşamının sürmesi için geldik. Bundan
sonra da bu devam edecek. Biz Yunus Emre’nin
dediği gibi, Yaradılanı
Yaradandan ötürü severiz. Biz insancıl, hoşgörü
ile bakarız. Karşılığında
da hoşgörü bekleyerek,
hoşgörülü olmayı iddia
ediyoruz ” dedi. Bulgar
tarih kitaplarında Bulgarlaştırma sürecinin
gerektiği gibi yerini almadığına dikkat çeken

milletvekili, ancak birlik,
beraberlik içinde hareket
edildiğinde haklarımızı
savunabileceğimizi belirtti. Bugün 24 Aralık’ta
Hıristiyanların en büyük
bayramlarından biri olan
Noel Yortusu’nun kutlandığını ve 30 yıl önce böyle bir günde yerli halkın
“Soydan Dönüş” olarak
adlandırdığı asimilasyon
politikasına kalkıştıklarına dikkat çekti.
Necmi Ali, 12 yıl önce
anma törenine bu meydana sadec e 4 0 - 5 0
kişinin toplandığını ve
bugün bu kalabalığı görünce mutluluk duyduğunu ifade etti. 25 yıldır
demokrasi yolunda yüründüğünü, HÖH iktidardayken hakların yerine
geldiğini, fakat muhalefette olduğunda hak ve
özgürlüklerimize saldırıldığını belirtti. Sayın
Ali, iki dönem Savunma
Bakan Yardımcısı olduğunu, bugün ise Savun-

ma Bakan Yardımcısının
Türk olduğu için ırkçı ve
milliyetçi partiler tarafından makamdan alınmasının talep edildiğine dikkat
çekti. Türklere ayrımcılık
yapıldığını söyleyen AP
Milletvekilli, seçim kampanyasında HÖH partisi
temsilcilerine Türkçe konuştukları için 15 ceza
kesildiğini hatırlattı. Bu
meseleyi Avrupa Parlamentosuna taşıdıklarını
açıkladı. Bu mesele ile
ilgili çalışmalar yapan bir
grup oluşturulduğunu ve
yakında sonuçların ortaya çıkacağını ifade etti.
Katılımcılara Rusçuk
bölgesi halkının selamlarını ileten milletvekili
Feriha Ahmedova, HÖH
Genel Başkanı Lütfi Mestan, Genel Merkez ve
Meclis Grubu adına da
kalabalığı selamlayarak,
Yeni yılı güzel dileklerde
kutladı. Tarih kitaplarında
Bulgarlaştırma sürecinde
yaşanan zulümlere yer

verilmediği için bu anma
töreni düzenleyenlere teşekkür eden milletvekili,
tüm şehit ve gazileri rahmetle ve şükranla andığını ifade etti. Ahmedova,
“Haklarımızı vermiyoruz
diyerek sizler bizlere örnek oldunuz. Ben haklarımızı siyaset yoluyla
korumak için siyasete
atıldım” dedi.
Şu anda Sofya Yüksek
İslam Enstitüsü’nden mezun olmak üzere lisan
tezi hazırlayan Sezer Ayhanov, tüm Bulgarlaştırma sürecinin kurbanları
için dua okudu.
Tören, HÖH partisinin
etkin üyelerin, yurt içinden ve yurt dışından
gelen duyarlı konukların ve yerli halkın köy
meydanındaki 24 Aralık
1984 yılı anıt çeşmesine
çelenk ve çiçek koyarak
saygı duruşlarıyla son
buldu.

organize edilmesi ve gerçekleşmesiyle ilgili olayları anlattı.
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, yurt dışından ve bölgeden gelen
misafirleri selamlamasından sonra, tüm soydaşlara törene katılımlarından
dolayı teşekkürlerini ifade
etti.
30 yıl önce 8.sınıf öğrencisi olduğunu ifade eden
Murat, o dönemdeki bazı
hatıralarını paylaştı. Başkan konuşmasında şunları söyledi, “Bugün burada
o acı günleri bir daha hatırlıyoruz. Umarım bu kara
günler artık hiçbir zaman
yaşanmaz. Bu anma töreninin düzenlenmesinde
katkısı olan tüm arkadaşlarımı ve başta başarılı
işadamı Kasim Mestan
olmak üzere, Bursa’dan,
İstanbul’dan, Türkiye’nin
ve Bulgaristan’ın fark-

lı bölgelerinden gelen
herkesi saygıyla selamlıyorum. Ben ve arkadaşlarım sizleri temsil eden
kişiler olarak bugünün
mevcut şartlarına göre
görevimizde en üstün hizmeti vermeye çalışıyoruz.
Bizlere şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra
da güvenmenizi istiyoruz.
Biz sizin isteklerinizi imkanlar dahilinde gerçekleştirmek için buradayız.
Bizim çalışmalarımız
herkes tarafından görülmektedir. Sizler ve bizler
birlik ve beraberlik içinde
olduğumuz sürece, daha
iyi işlere imza atacağımıza inanıyorum.”
Daha sonra Kültür Evi
duvarına monte edilmiş
anma panosunun açılışı
yapıldı. Camide hazırlanmış olan etli pilav tüm
katılımcılara ikram edildi.

Mestanlı’da Asimilasyon
Şehitleri Anıldı
5. sayfadan devam
diye belirtti. Totaliter rejime karşı ilk anıtın da
bu meydanda olduğunu
belirten Sayın Mestan,
daha önceki dönemlerde
de Müslümanlara karşı
asimilasyon uygulandığını hatırlatarak, aslında
bugün Bulgarlaştırma sürecinin son aşaması olan
en kitlevi asimilasyon
kampanyasının anıldığına
dikkat çekti. Bulgarlaştırma süreci için tek kişinin
bile suçlu gösterilmemesi
HÖH’ün acısı olduğunu
ifade eden Başkan, bunu
yapmaya yetkili makamların olduğuna dikkat çekerek, “Bizler bu yüzden
Bulgarlaştırma süreci davasında ve tüm totaliter
rejimde yapılan suçlara
ilişkin davalarda zaman
aşımı uygulanmasına
karşıyız ve bu yüzden de
Ceza Kanunu hakkında
kanun önergesi sunduk.
Davanın zaman aşımına
uğramaması için bu yasa
tasarısının biran evvel
kabul edilmesi şart” dedi.
41.Halk Meclisi tarafından
kabul edilen asimilasyon
politikasını kınama bildirisini hatırlatarak, bildiriyi
destekleyen partilerin yönetimde ırkçı ve milliyetçi
partilerin olmasına izin
verdikleri için samimiyetlerinden şüphe edildiğini
ifade etti. Irkçı ve milliyetçi
Vatanseverlik Cephesi’nin
yönetimden uzaklaştırılmasını talep etmek için
kalabalıktan izin istedi.
Yöneticilerin Romanlara
karşı ayrımcı ifadeler kullandıklarına dikkat çeken

HÖH Başkanı, onların
ülkenin eşit vatandaşları
olduklarını ve bunun için
de HÖH’e oy vermeye devam edeceklerini belirtti.
Başbakan Boyko Borisov
sık sık milli uzlaşmadan
bahsederken, bölgede
GERB temsilcilerinin Reformcu Blok ile birlikte
siyasi nedenlerle yoğun
olarak memurları görevden aldıklarını ve yine
böyle sebeplerle ilk defa
Raven Avcılık Alanı’nı üçe
ayırmaya çalıştıklarını ifade etti. Bu alanda kutsal
dini mekanlar olduğunu
hatırlatarak, protestocuların sesine kulak vererek,
Başbakanın buna izin
vermemesini umduğunu
paylaştı. Bulgar avcılık
hareketinin temel prensibinin parti üstü olduğunu
belirtti. Türkçe konuşmalarından dolayı aldığı cezaları hatırlatarak,
“Bulgarca konuştuğum
için birileri korktuğumu
sanmasın. Ben korkmam”
dedi. Dünkü törende dediği gibi borcunun 12 687
leva olduğunu ve davaları
kaybederse Strasburg’da
Bulgaristan’a karşı dava
açacağını kaydederek,
Türk çocuklarının Ana dilini okumaları çağrısında
bulundu.
Tüm konuşmacılar asimilasyon şehitlerini rahmetle gazileri saygıyla
anarak şükran ve minnetlerini sundular, törene
katılan herkesin gelecek
yeni 2015 yılını kutladılar.
Momçilgrad’dan önce
Raven ve Gruevo köylerinde de şehit düşen soydaşlarımız için kısa anma
törenleri yapıldı.
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Büyükelçi Süleyman Gökçe'nin Yeni Yıl Kutlama Mesajı
Bulgaristan’daki vatandaşlarımızın, soydaşlarımız ve dost
Bulgaristan halkının yeni yılını
kalbi duygularımla kutluyorum.
2 015 yılının Tür k i ye ve
Bulgaristan’a sağlık, esenlik,
mutluluk, refah ve huzur getirmesini diliyorum.
Bir yılı aşan süredir Türkiye
Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği görevini yürütüyorum. Yoğun
ve hareketli geçen bu dönemde,
ülkelerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirmek için çalışmalar
yaptık. Ekonomi, ticaret, yatırım,
ulaştırma, altyapı, enerji, kültür,
turizm alanlarında ve bölgesel konularda karşılıklı yarara
dayalı güçlü bir ortaklık ilişkisi
geliştirmeye çaba harcadık. Türkiye ile Bulgaristan’ın elbirliğiyle
bölgemizdeki diğer ülkelerin de
faydalanacakları ortak bir refah
alanı oluşturmak için çabalarına
2015 yılında devam etmelerinin
yararına inanıyorum.
Komşumuz Bulgaristan, hem
dostumuz, hem müttefik ve ortağımızdır. Yakın ilişkilerimizin,
karşılıklı yarara dayalı işbirliğine dönüşmesi her iki ülkenin
de ortak menfaatine hizmet etmektedir. 2015 yılında yapılacak
karşılıklı üst düzeyli ziyaretler bu
bakımdan önemlidir.
2012 yılında kurulan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi
(YDİK)’nin ikinci toplantısının
2015’in ilk aylarında düzenlenmesi, bu ortak niyetimizin
önemli bir işareti olacaktır.
İç siyasette hareketli bir sene
yaşayan Bulgaristan’da yıl içinde üç ayrı Hükümet görev yapmıştır. 5 Ekim 2014 tarihinde
yapılan erken genel seçimlerin
ardından, 7 Kasım’da Ulusal
Meclis’te güvenoyu alarak göreve başlayan Bulgaristan’ın 91.
Hükümeti’ni tebrik ediyoruz.
Bu vesileyle, AB ve NATO üyesi Bulgaristan’ın Avrupa-Atlantik
değerleri ve ilkeleriyle bütünleşmesinin kararlılıkla sürdürüleceği yönünde güçlü beklentimizi
vurgulayarak, Hükümet’e başarılar diliyoruz.
Bu süreçte, Bulgaristan’ın çözüm bekleyen sorunlarının hafifletilmesinde Türkiye güvenilir bir
ortak olmaya devam edecektir.
Toplumsal ve dini hoşgörünün
yaygınlaşması, temel hak ve
hürriyetlere sahip çıkılması,
özgürlükler alanının genişletilmesi önem taşımaktadır. Avrupa-Atlantik uluslar topluluğunun değerlerini benimseyen 91.
Hükümet’e bu alanda önemli
görev ve sorumluluk düştüğüne
inanıyoruz. Bu tarihi vecibenin
Bulgaristan’daki “demokratik
değişim” sürecinin başlaması-

nın 25. Yıldönümü’ne rastlaması
anlamlıdır.
Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G-20’nin

lemesine ve güçlendirilmesine
yönelik ortak çabaların 2015
yılında da sürdürülmesi için çalışacaktır.

Dönem Başkanlığı 1 Aralık 2014
tarihinden itibaren bir yıl süreyle
Türkiye tarafından yürütülecektir. Türkiye, bölgemizde istikrar,
barış ve refah alanının geniş-

Bu düşüncelerle, vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın ve dost
Bulgaristan halkının yeni yılını
yeniden kutluyor, kalbi selam
ve saygılarımı sunuyorum.

Minik Şehit Türkan, Edirne’de Anıldı
Bulgaristan’da, zorunlu asimilasyon girişimi sırasında
çıkan olaylarda annesinin
kucağında öldürülen 17 aylık
Türkan Feyzullah, Edirne’de
anıldı.
Şükrüpaşa Mahallesi’nde
geçen yıl Türkan bebeğin
anısını yaşatmak için yaptırılan park ve heykelin bulunduğu alanda düzenlenen
törende, saygı duruşunda

Küçük ise Türkan bebeğin
hatırası önünde saygıyla eğildiklerini söyledi.
Bulgaristan’ın günümüzde
Avrupa Birliği üyesi olmasına
rağmen demokratik açıdan
büyük problemler yaşadıklarını dile getiren Küçük, “Genel Başkanımız son seçimlerde 2 cümle Türkçe konuştu
diye ceza aldı ama biz bunun
peşini bırakmadık, konuyu

bulunuldu ve İstiklal Marşı
okundu.
Edirne Belediye Başkanı
Recep Gürkan, törendeki konuşmasında, Türkan bebeği,
katledilişinin 30. yılında saygı
ve rahmetle andığını söyledi.
Bulgaristan’da, dinleri, dilleri, bayrakları, isimleri nedeniyle hunharca katledilen
bütün şehitleri de andığını
dile getiren Gürkan, gazilere
uzun ömürler diledi.
Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Gençlik
Kolları Genel Başkanı İlhan

Avrupa Parlamentosu’na taşıdık” dedi.
Rumeli Balkan Türkleri
Konfederasyonu Başkanı
Zülfettin Hacıoğlu ve Trakya Balkan Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği Başkanı
Esma Gündoğdu da bundan
30 yıl önce Bulgaristan hükümeti tarafından uygulanan
soykırım politikasının unutulmaması gerektiğini aktardı.
Konuşmaların ardından
Edirneliler ve Bulgaristan’dan
gelen soydaşlar anıt önüne
çelenk ve karanfiller bıraktı.
Kırcaali Haber

Başkonsolos Alper Aktaş’ın Yeni Yıl Mesajı
Değerli vatandaşlarımızın,
soydaşlarımızın, dost ve kardeş
Bulgaristan halkının yeni yılını
şahsım ve mesai arkadaşlarım
adına en samimi dileklerimle
kutluyorum.
2015’in Türkiye ile Bulgaristan
arasındaki ilişkilerin her alanda

tiğimiz yıllarda olduğu üzere,
2015’te de değerli vatandaşlarımıza etkin ve hızlı konsolosluk
hizmeti sunmayı sürdürecek ve
hizmet kalitesini arttırmak için
çalışmalarına devam edecektir.
Bu çerçevede, bilahare duyurulacak tarihlerde Plevne başta ol-

daha da gelişeceği bir yıl olacağına, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da kuvvetleneceğine
yürekten inanıyoruz.
Sofya Büyükelçimiz Sayın Süleyman Gökçe’nin yeni yıl tebrik mesajında belirttiği üzere;
“Komşumuz Bulgaristan, hem
dostumuz, hem müttefik ve ortağımızdır. Yakın ilişkilerimizin,
karşılıklı yarara dayalı işbirliğine
dönüşmesi her iki ülkenin de ortak menfaatine hizmet etmektedir.”
Başkonsolosluğumuz geç-

mak üzere görev bölgemizdeki
pek çok ilde gezici konsolosluk
hizmeti sunulacaktır.
Bu vesileyle, şahsım ve Başkonsolosluğumuz personeli
adına vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, dost ve kardeş
Bulgaristan halkının yeni yılını
bir kez daha tebrik ediyor; yeni
yılda sizlere sağlık, mutluluk,
huzur ve başarılar diliyorum.
Saygılarımla,

Alper AKTAŞ
Başkonsolos
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