Cebel’in 19 Mayıs’ına beyaz ışık “TRT Uluslararası Radyo Günleri”
Türkiye’de radyo yayıncılığının
başlamasının 83. yıldönümü etkinlikleri kapsamında TRT Radyo
Dairesi tarafından hayata geçirilen
‘Uluslararası Radyo Günleri’ etkinliğinin ikincisi Mersin ve Kıbrıs’ta
yapıldı.

19 Mayıs 2010 CEBEL GÜNÜ ve bunun 21. yıl
dönümü. Yirmibir yıl önce 19 Mayıs 1989, 20.
yüzyılın son onbir yılı. Yirminci yüzyılın birinci
yarısı insan kıyımının en acımasız örnekleriyle
doludur. Birinci yarısının sonunda insanoğlu birazda olsa barbarlığını sorguladı.
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Kırcaali İli genelinde 53 400 kişi yerel yönetimlere destek verdi
Kırcaali İli belediyeleri
genelinde geçen yılın
Eylül ayından beri yapılan 350 yoklama, Kırcaali, Momçilgard (Mestanlı), Kirkovo (Kızılağaç),
Krumovgrad (Koşukavak), Ardino (Eğridere),
Cebel ve Çernooçene
(Karagözler) belediyeleri çalışanlarını bezdirdi. Özel ve tüzel kişiler,
yerel yönetimler, sivil
toplum örgütleri, hakları ve özgürlükleri için
totaliter dönemde siyasi
hapis yatanlar, şehit yakınları, farklı etnik kimliğe ve dine sahip kişiler,
demokrasi temellerine
bağlı kalarak yüksek
sesle yapılan bu siyasi
zulme, taraflı olma eğilimine, ayrımcılığa karşı
yeter dediler. Ülkeyi yönetenler, ellerindeki tüm
imkanları ve kurumları
kullanarak Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
belediye başkanları üzerinde oynadığı tehlikeli

ve yapmaya çalıştığı
siyaset oyunu, kamuyu
uyandırdı. Sivil Toplum
Girişimi oluşturuldu. 7
ilçeden birer temsilci olmak üzere 11 kişilik bir
çalışma grubu kuruldu.
Başına da Doktor Niyazi
Şakir geçti. Bulgaristan
yeni tarihinde yaşanmayan bir ilke imza atıldı.
Avrupa Birliğine üye bir
ülkede, ülkeyi yönetenler
tarafından yerel yönetimlere karşı farklı yollardan yapılan baskıya
karşı imza kampanyası
başlatıldı. Bu kampanya
siyasete bağlı olmayanlar tarafından yönetildi
ve 15 gün gibi kısa bir
zaman zarfı içerisinde
ilimizde 53 400 imza
toplanıldı. Toplanan bu
imzaların, Bulgaristan’da
ve Avrupa’da hangi kurumlara sunulacağına
dair halkı bilgilendirmek
için bir toplantı yapıldı.
Toplantı önce kamudevlet malı olan ve va-

lilik tarafından yönetilen
Kırcaali belediyesi binasının bitişindeki salonda
yapılmak istendi. Resmi
başvuru yapıldı ve Vali
Tauşanova halkın malını halka kullanmaya izin
vermedi! Üstelik de, aynı
gün yerel bir gazeteye
şöyle bir demeç vermişti: “Bu salon kamu-devlet

malıdır. Gelecekte de
karşılıksız olarak kamusal etkinlikler, kutlamalar, konserler, bayramlar,
toplantılar, seminer ve
konferanslar için kulla-

nılmaya devam edecektir”. Sanırım söze gerek
yok. Vali tarafından verilmeyen salon kullanma izni sonrası, toplantı
Kırcaali meydanında,

Bulgaristan’ın milli kahramanı Vasil Levski’nin
anıtı önünde yapıldı.
Belki de daha iyi oldu.
Çünkü 500 kişilik salona meydana toplanmış
kalabalık sığmayacaktı.
Bulgaristan için, demokrasi için, daha iyi
bir yarınlar için oluşan
bu hareketin sonucunu
hem görmeye hem de
desteğini vermeye, Avrupa Parlamentosu’ndan
ALDE grubu üyesi
Metin Kazak, Millet
Meclisi’nden HÖH milletvekilleri Lütfi Mestan,
Remzi Osman, Petya
Raeva, Yanko Yankov,
Necmi Ali, Erdoğan Ahmedov gelmişti. Onların
yanı sıra HÖH Başkan
Yardımcısı Ruşen Rıza,
Devamı Sayfa 3’te

“Devlet tütün üretiminden yılda
2 milyar leva kazanıyor”

Aliosman İmamov

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Başkan
Yardımcısı Aliosman İmamov, Başbakan Boyko Borisov’un hiç kimsenin tütün üreticilerine
bu sektörün geleceği olmadığının anlatmadığı
hakkındaki yoruma şöyle cevap verdi : “Böyle
bir yorumu kim yapmışsa, kazançlı bir sektörün
yok edilmesi sorumluluğunu da almalıdır. Devlet
tütün üretiminden yılda 2 milyar leva kazanmaktadır.”
İmamov’a göre, dünya’da sigara içen kişiler olduğu müddetçe tütün üretiminin geleceği vardır.
Aranış olduğu sürece bu kültürün Bulgaristan’da
üretilmeye devam etmesinin gerektiğini söyledi.
Hatta Bulgaristan’da tütün ürünleri için kanun
olduğunu ve bu sektörün sanayice düzenlenmiş
olduğunu da ilave etti.
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Kapalı Dünya-çıkmaz sokak. Yoksa umut mu var?
Gündem
İsmail KÖSEÖMER
iskobg@yahoo.com
Eskiden insanlar kitap
okurdu, çocuklar dedelerin etrafında masal
dinlerdi, mahallelerde
ve sokaklarda oyunlar
oynarlardı. Henüz 20
yıl geçti, ne oldu bize?
O zamanlarda sanki
bayramlar da daha coşkuluydu…
Büyüklerimizde talim
ve terbiye için daha
fazla zaman vardı,
bahçeler daha yeşildi,
çiçekler sıra sıra ve çeşit çeşitti. Kuşlara bile
evler yapılır ağaçlara
asılırdı. Saklambaç,
çelik çomak ve bir sürü
daha oyunlar oynanırdı. Çocuk sesleri etrafı
çınlatır, her yer hayat,
neşe ve coşku doluydu. Demir perde düştü,
ezilenlere umut doğdu.
Hani özlediğimiz şu modern ve kültür dolu dünya vardı ya, işte oralara
doğru kapı açıldı. Belki
de açılmamalıydı, ama
kim bilebilirdi ki başımıza gelecekleri. Demokrasi geldi, sevindik.
Gasp edilen haklarımız

ve özgürlüğümüz için
barışçıl yollardan bunca savaş yaptık, şehitler verdik, aileler parçalandı ve kişiler sürgün
edildi. 1989 yılının Kasım ayı geldi, herkesin
kan dolaşımı hızlandı,
“değişim, değişim” diye
sesler yükseldi. Sözde
Bulgaristan’da var olmayan Türkler birden
bire mantar gibi bitiverdi, ben milli azınlığım
dedi ve tarihin akışını
değiştirdi. İsimlerimizi
geri aldık, dini bayramlarımızı serbestçe kutlamaya başladık ve hatta
o gündür bugündür de
Millet Meclisinde temsil
ediliyoruz. Türkçemiz
bile küllerinden doğdu
ve okullarda serbest
seçmeli ders olarak
okutulmaya başladı. Ne
mutlu günlerdi…
Nihayet hak ettiğimiz
yere doğru, yavaş da
olsa yürümeye başladık. Herkesin yüreğinde bir umut doğdu,
yüzler güldü, sınırlar

açıldı, mevcut siyasi
yapı değişti ve özlenen nimetlerden bizler de yararlanmaya
başladık. Dünyamız o
kadar çabuk değişti ki,
işte bu değişime, yeni
oluşan dinamiklere hazırlıklı olamadık. Her
odada televizyon, hem
de renkli, her evde bilgisayar, herkeste de
birer cep telefonu devri
başladı. Uydu yayın alıcılar da her evin değişmez bir parçası oldu.
Kablolu yayınlar, internete erişim birden bire
koskocaman dünyayı,
evimize hatta cebimize
getirdi. Çeşitli giysiler,
batılı arabalar, küpeli
ve dövmeli erkekler,
bakımlı ve özenti dolu
kadınlar devri başladı.
Maalesef bu değişim
en hızlı gençleri etkiledi. Artık neredeyse
kimse kitap okumuyor,
birbirine mektup yazmıyor, büyüklerimiz ve
reşit olan gençlerimiz
dünyanın dört bir yanına açılıyor, gelenekler
ve görenekler unutuluyor. Hatta ayrılıklar
bile internet üzerinden
“skype” denilen veledin
yardımıyla ve de cep
telefonlarından çekilen
kısa iletilerle yapılıyor!
Büyüklere saygı, küçüklere şefkat unutulu-

yor, ama en kötüsü de
Türkçemiz unutuluyor.
Türk Dili yoksa Türk
Kültürü yoktur, Türk
Kültürü yoksa Türk
olmak boştur, verimsiz çorak arazi gibidir.
Okullarda seçmeli ders
olarak verilen Türk Dili
dersleri 1992 yılında
alelacele hazırlanan
ve dil bilgisi bakımından yetersiz, alıştırmalardan yoksul bırakılan
kitaplarla yapılmaktadır. Öyle ki, %100 Türk
köylerinde bile yeterince istek olmadığı için
Türkçe okunmuyor! Bu
durumun somut örnekleri çok, ama veremem.
İstemediğimden değil,
yalnız olduğumdandır. Ne zengin babaya
ne de yıkılmayacak
bir güce sahibim, ama
yine de susamam! Ne
bir Türk Okulu, ne bir
lisemiz var. Üniversite
desen hayal! Ne bir sivil
toplum örgütü ne de bir
kültür merkezimiz var.
Aslında okuma evimiz
bile yok. Bunu bile çok
görene, bırakın yukarıdaki sayılanları, izci
grubumuz bile yok diye
cevap vereceğim. Milli
azınlığız diye göğsümüzü döverken bunu
kanıtlayacak bir somut
dayanağımız dahi yok.
Tabi ki, kişi sayımız

rakam olarak önemliyse. Köpek gibi daha iyi
bir yarın için çalışırken
kendi vatanımızda dahi
kabul görülmüyoruz.
Batıya çıkınca yabancı, uzaya çıkınca da
uzaylı gözü ile bakılıyoruz. Ama unutmayın
biz Türkler uzaya dahi
çıktık. Biliyorum, bundan bana ne diyeceksiniz? Ama ne yapayım,
gönül işte, şu öksüz
Türklüğümü seviyorum.
Ne zamana kadar milli benliğimizden ödün
vereceğiz? Ne zamana
kadar hasede, fesada
yenik düşüp sorunları
görmezden geleceğiz?
Artık hiç kimse şanlı
tarihimizi okumuyor,
atalarımızın yaptıklarından ders çıkartmıyor. Bırakın onları, son
38 yılda haklarımız,
özgürlüğümüz için şehit düşen kahramanlarımızın bile isimlerini
bilmiyoruz. Hatırlayın,
tarihini unutan, benliğini kaybeden uluslar yok
olmaya mecburdur. Etrafınıza bir bakın, mevcut durumu gözden
geçirin ve konuşmaları
daha bir dikkatle dinleyin. Sanki iki dev dağın
arasında tıkalı kalmışız.
Oysa önümüzde koskocaman bir geçit var.
Günlük konuşmalarda

kullanılan kelimeleri
bakın, sayın ve durumumuza ağlayın. Evet,
en iyi durumda iki yüzü
aşmıyor. Üstelik yarısı
da Bulgarca ve yabancı dil karışımı… Türkçe,
okullarda mecburi ders
olmadıkça, bol bol kitap okunmadığı sürece, oyunlar sokaklara,
parklara dönmediği sürece, tarihimiz öğrenilmediği sürece, herkes
sorumluluk alıp ben de
varım demediği sürece, aydınlık savaşçıları
yetiştirip hazırlamadığımız sürece, ne yarının
liderleri yetişir ne kültürümüz gelişir ve hayat
sadece var olmaktan
ibaret olur. Tüketici
olarak kalırız, oysa her
zaman üreticiler kazanır, gelişir ve gidişatları
belirler. Yabancı dil öğreniyorsun, resmi dili
iyi ve akıcı kullanmaya
çalışıyorsun. Peki, ana
dilden ne haber? Sen
kimsin, özün nedir senin? Nereden geldin,
şu an nerelerdesin ve
yarın nerede olacaksın? Cehalet diz boyu
olmuş, korkaklık baş
göstermiş. Hani senin
cesaretin? Yoksa hala
umut var mı diyorsun?
Ha umut demişken, görürsen söyle bana da
uğrasın…
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1. sayfadan devamı

HÖH Genel Sekreteri
Mustafa Karadayı, Kırcaali İli Belediye Başkanları, siyasi hapis yatanlar
protokolde yerlerini almışlardı. Onların yanında da 11 tane pırıl pırıl
genç ellerindeki klasörler
içinde toplanan imzaları
tutmaktaydılar. Ve karşılarında da özgürlüğün
abidesi, demokrasinin
bekçisi, halk vardı. Hem
de yüzlerce. Konuklar
tanıtıldı, alkışlar yükseldi ve konuşmalara geçildi. Sivil Toplum Girişimi
Başkanı Dr. Niyazi Şakir
imza kampanyasına katılanlara teşekkür etti.
Toplanan imzaların bir
nüshasını Avrupa Parlamentosu temsilcisi Metin
Kazak’a, diğer bir nüshasını da Bulgaristan Millet
Meclisi temsilcisi Lütfi
Mestan’a takdim etti. Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis: ”Eğer suçumuz gece gündüz demeden halkımıza hizmet
etmekse, bu suçu seve
seve, gönül rahatlıyla
kabul edebilirim. Ancak
uygulanan bu yıldırma
siyaseti taraflı ve haksızsa, bunun karşısında
bizleri bu göreve getiren
halkımız adına dimdik
duracağız. Direnmeye,
yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Hangi aklıselim kişi ekonomik kriz

döneminde Avrupa Birliği fonlarınca hazırlanıp
kabul edilmiş 17 milyon
leva değerindeki sosyal
projeleri durdurur. Sağ
olsun valimiz, halkımıza
bunu da yaptı! Başbakan
Borisov ile görüştüğümde tek cümle söyledim.
O da yerel yönetimle
bölge yönetimi arasında
diyalogun olmadığını dile
getirdim. O gündür bu
gündür sonuç sıfır. Ama
olsun, bizler hep beraber bunun da üstesinden
geleceğiz. Vermiş olduğunuz bu destek için,
demokrasi dersi için arkadaşlarım, kurmaylarım
ve kendi adıma teşekkür
ediyorum. Kırcaali Belediye Başkanı olarak, bir
Kırcaali’li olarak ve söze
sığamayacak bu deste-

ğinize sahip olduğum
için de kıvanç doluyum”
diye konuştu.
Toplantıda söz alan Metin Kazak, verilen bu imzaların ne kadar önemli
olduğunu açıkladıktan
sonra sırasıyla Avrupa
Komisyonu’na, Avrupa
Parlamentosu’na, Avrupa Kamu Denetçisi’ne
(Ombudsman), Avrupa
Parlamentosu Dilekçeler
Komisyonu’na sunacağını meydanı dolduranlara
duyurdu ve şöyle devam
etti: “Bulgaristan, Avrupa
Birliği adaylığı sürecinde
yasalara dayalı bir ülke
oluşturacağı teminatını
vermişti. Ülkedeki düzgün yönetim de hukukun
üstünlüğüne, ama insan
haklarının ihlal edilmeme prensibine daya-

Edirne Belediyesi Türk Sanat Müziği
Topluluğu’ndan Kırcaali’de Muhteşem Konser

Özgen Kıskaç şefliği
altında Edirne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu,15 Mayıs
2010 /Cumartesi/ saat
19.00’da Kırcaali’de halka müzik ziyafeti sundu.
Kırcaali ve Edirne belediyeleri, Trakya - Balkan
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ve “Ömer
Lütfi” Kültür Derneği tarafından organize edilen
konsere çok sayıda seyirci katıldı.
Tür k Sanat M üzi ğ i
Topluluğu’nun, 2 bölümden oluşan konserinde

en sevilen 25 seçkin eser
seslendirdi. Konserin sonunda ayakta alkışlanan
Türk Sanat Müziği Topluluğu adına yönetmen
Özgen Kıskaç’a, Edirne
Trakya- Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Basri
Öztürk tarafından plaket
sundu.
Bu güzel etkinliğe konuk olan Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı
Namık Kemal Döleneken
de kendi adına ve Edirne
Belediyesi adına koro
yönetmenine teşekkür

etti ve bir plaket sundu.
Sayın Döleneken bir teşekkür plaketi de Kırcaalili meslektaşı Elisaveta
Kehayova’ya sundu.
Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı Elisaveta Kehayova Sanat
Topluluğuna sundukları
muhteşem konserden
dolayı başta yönetmen
Özgen Kıskaç’a, Edirne
Belediye Başkan Yardımcısı Namık Kemal
Döleneken’e teşekkür
etti ve plaketler sundu.

Kırcaali Haber

nacaktı. Ve bu ülke, bu
denli açık şekilde insan
haklarını ne ihlal edebilir,
ne de çiğneyebilirdi. Avrupa Parlamentosu’nda
Bulgaristan Milletvekili
olarak, hiçbir Avrupa
ülkesinde, ülke yönetimi
tarafından sahip oldukları makamları, araçları ve
gereçleri kullanarak, yerel yönetimlere sistematik bir şekilde bu kadar
vurdumduymazca idari
ve siyasi baskının yapıldığını görmedim. Bu
ülke, bir Avrupa ülkesi
olamaz!”
Hak ve Özgürlükler
Hareketi Meclis Grubu
Başkan Yardımcısı Lütfi
Mestan, HÖH tarafından
yönetilen belediyelere
karşı yapılan taraflı politikaya vurgu yaptıktan

Sayfa 3
sonra şunları söyledi:
“Elimde tutuğum bu imzalar, güçlü yönetim ile
güç yönetimi arasındaki en belirgin örneğin
simgesidir. Aramızda
hiç kimse dokunulmazlığa sahip değildir. Ama
hiç kimse de kurbanlık
koyun değildir. İşte bu
imzalar bunun kanıtıdır.
Buradan, sizlerin önünde ülke yöneticilerine de
çağrı yapıyorum. Hala
geç değil, HÖH belediye başkanlarına karşı
yürüttüğünüz bu taraflı
saldırı politikadan vaz
geçin. Bizim başkanlarımız sorun değildir, tam
tersi, onlar ekonomik
kriz döneminde sorunlara çaredirler.”
Kırcaali Millet vekili
Remzi Osman konuşmasında ise: “Bizim gibi
bir bölgede bu kadar
çok imza hiç bir zaman
toplanmamıştır. Kırcaali ilinin Hristiyan ve
Müslümanları medeni
topluluğun ne demek
olduğunu gösteriyorlar.
Yoklamalara hiç kimse
karşı değil, fakat ensede
solunmamalı. On ve üstünde farklı kurumlarca,
başlıca HÖH yönetimindeki belediyelerde yoklamalar yapılıyor. O da
gene, yapılan hep aynı
bir iş için. ” dedi.
Remzi Osman devamla, Bulgaristan’ın GERB
(Avrupa Gelişimi İçin
Vatandaşlar) partisi yönetimindeki birçok belediyelerde büyük projelerin başlatıldığını, fakat

hiç kimsenin bu konuyu
gündeme taşımadığını
belirtti.
Hak ve Özgürlükler Hareketi Başkan Yardımcısı
Ruşen Rıza da bu yoklamaların sadece Kırcaali
iline mahsus olmadığını,
ülke genelinde HÖH tarafından yönetilen belediyelerde bu rakamın
dokuz yüzü aştığını söyledi. Kırcaali’nin de yapılan 110 yoklamayla listenin başında geldiğini ve
erişilmesi güç bir rekora
imza attığını hatırlattı.
20 senelik demokrasi
geçişinden sonra, hala
temel insan haklarının
ve özgürlüklerinin ihlal
edilişini gördüğüne de
inanamadığını ve hayretler içinde izlediğini
belirtti. Hükümetin dokuz
aylık yönetiminden sonra belediyelere ve kişilere ayrımcılık yapıldığının
altını çizdi. O kadar ki,
hükümetin ülke yönetiminden aciz olduklarını
ve bunu gizlemek için de
polisiye yöntemlere başvurduklarını belirtti. Kırcaali belediyeleri halkını
bu konuya gösterdikleri
duyarlılıktan dolayı tebrik
etti. Konuşmasını “polisiye yönetime hayır, halk
arasında korku taslamaya hayır, demokrasiye
evet, özgürlüklere evet”
sloganıyla tamamladı.
Kopenhag Kriterleri,
Lisbon Kriterleri derken,
sanırım dünya Kırcaali
Kriterlerine de hazır olmalı…

İsmail KÖSEÖMER

Ülkede 3,5 milyon kişi sigara içiyor

İstatistiklere göre sigarayı bırakmak isteyenlerden sadece %7’si
başarabilmektedir.
Akciğer hastalıkları
o r g aniz asyo nun dan
yapılan açıklamaya
göre, Avrupa’da 100
milyonun üzerinde sigara kullanıcısı varken,
Bulgaristan’da da aktif
kullanıcıların sayısı 3,5
milyondur. Ülkemiz, Avrupa ülkeleri arasında
en çok sigara içenlerin
başında gelmektedir.
Organizasyonun mü-

dürü Doç. Dr. Kosta
Kostov : “Sigara içen
kadınların ciltleri bozulmaktadır. Bu tür biyolojik sonuçların geri
dönüşümü yoktur. Ülke
genelinde bu kötü alışkanlıktan kurtulmak isteyenlerin sadece %7’si
bunu kendi idaresiyle
başarabilmektedir. Sigara içenlerin %30’u
fiyatların yüksek olduğundan sigarayı bırakabileceklerini söylüyor.
Son veriler gösteriyor
ki, sigara içilen ortamlarda bulunan kişilerin

%40’ı sigaradan olumsuz etkilenebilmekteler.
Ülkenin sağlık istatistiği
şunu gösteriyor ki, akciğer kanserine yakalanan kişilerin %50’si
50 – 60 yaş grubundaki
kişilerdir. Akciğer kanseri tanısı konulmuş
hastaların da sadece
%10’u ameliyat edilebilir ” dedi.
Bu korkutucu istatistikler “Ben suçlu olmak
istemiyorum!” adı altındaki kampanyanın başlatılmasına sebep oldu.
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"TRT Uluslararası Radyo Günleri" Balkanlar’da
geçen hafta

Türkiye'de radyo yayıncılığının başlamasının 83. yıldönümü
etkinlikleri kapsamında TRT Radyo Dairesi tarafından hayata
geçirilen 'Uluslararası
Radyo Günleri' etkinliğinin ikincisi Mersin
ve Kıbrıs’ta yapıldı.
Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar
Bölümü’nden de Şevkiye Çakır, Meral Mestan ve Sevda Dükkancı TRT’nin daveti üzerine bu güzel organizasyona katıldı. TRT
“Uluslararası Radyo
Günleri” geçen yıl Ankara ve Kapadokya’da
gerçekleşmişti.
Uluslararası Radyo Günleri'nin 6-10
Mayıs tarihlerinde bu
kez Mersin ve Kuzey
Kıbrıs’ta kutlandı. Etkinliğe 22 ülkeden
Türkçe yayın yapan
70’ten fazla radyocu
katıldı. Arnavutluk,
Azerbaycan, BosnaHersek, Bulgaristan,
İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs,
Kosova, Makedonya,
Moldova - Gagavuzya,
Özbekistan, Romanya,
Rusya - Kırım, Rusya
-Başkurdistan, Rusya
-Tataristan, RusyaÇuvaşistan, Suriye,
Türkmenistan ve Yunanistan katılımcılar
gönderen ülkelerden
bazıları.
6 Mayıs 2010 Perşembe günü, etkinliğe
katılan radyolar hem
kendilerini ifade etme
imkanı buldu, hem de
birlik ve dayanışma
mesajları içeren sohbetler yaparak, kendi
ülkelerini, radyolarını
ve görüşlerini dinleyicilere aktarma fırsatı
buldular.
TRT Çukurova Bölge Müdür lüğü'nde

gerçekleştirilen programa, 22 ülkede Türkçe olarak yayın yapan
radyoların temsilcileri

lük yaşamı hakkında
da bilgi sahibi olma,
Kıbrıs’ın eşsiz güzelikklerini, turistik bir

nı yakından izlemek
ve ülkelerimize geri
döndüğümüzde oradaki deneyimi paylaş-

12 Mayıs’ta Somalili korsanlar, Aden körfezinde
Liberya bayrağı altında yüzen bir Yunan gemisini mürettebatı ile birlikte kaçırdı. Demir taşıyan
gemi, Ukrayna’dan Singapur üzerinden Çin’e gidiyordu. Mürettebat üyelerinden ikisi Yunan vatandaşı, diğerleri ise Filipinlidir. Bundan bir gün
önce Somali korsanları, Bulgar bandıralı “Panega” gemisini güvertede bulunan 15 Bulgar’la birlikte ele geçirdi. Geçen yılın sonunda korsanlarca kaçırılan 2 geminin mürettebatında bulunan
13 Bulgar denizcisi ile birlikte Somali’de rehin
tutulan Bulgarların sayısı 23 oldu.

***

Fotoğraf: Meral Mestan
Bulgaristan Ulusal Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümünden Meral
Mestan, Şevkiye Çakır ve Sevda Dükkancı / soldan sağa/, TRT'nin
daveti üzerine TRT Radyo Dairesi tarafından hayata geçirilen
'Uluslararası Radyo Günleri' etkinliğine katıldılar.
katıldı. Müdürlüğün
bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte radyocularla bir araya gelen
Vali Hüseyin Aksoy,
dünyada Türkçe yayın
yapan radyoların temsilcilerini Mersin'de
ağırlamaktan büyük
bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek,
gerçekleştirilen etkinliğin ülkelerarasındaki
birlikteliği ve duyguyu
daha üst noktalara taşıyacağına inandığını
dile getirdi. Yurt dışından gelen konuklara
Çukurova Bölgesi ve
Kuzey Kıbrıs’ın tarihi,
turistik ve kültürel mekanları da gezdirildi.
Bu çerçevede gerçekleştirilen gezilerden
ilki, Tarsus yöresine,
ikincisi, Erdemli- Silifke yöresine oldu. Son
güzergah ise Kuzey
Kıbrıs idi. Burada konuklara Bayrak Radyosu ve Radyo Vatan ev
sahipliği yaptı. Kuzey
Kıbrıs ‘ın tarihi, doğal
ve kültürel güzellikleriyle ada halkının gün-

mekan olanaklarını yakından görme, Kıbrıs’ı
haber bültenlerindeki
siyasi sorunlarıyla değil misafirperver insanları ve maviyle yeşili
muhteşem bir şekilde
birleştiren geniş kumsallarıyla, temiz sokakları, sardunyalarla

mak, Türkiye’de radyo
yayıncılığının tarihsel
gelişimi ve günümüzdeki yerini incelerken,
kendi radyolarımıza bu
tecrübeden alacağımız
çok iyi uygulamalar da
vardır elbet.
Bulgaristan Ulusal
Radyosu ve Türkçe

Makedonya, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 6 aylık dönem başkanlığını devraldı. En
eski Avrupa teşkilatının başkanlığını Makedonya
Dışişleri bakanı Antonio Miloşoski’ye eski başkan İsviçre tarafından teslim edildi. Görevi devralan Makedon Bakanı şöyle konuştu: “Bu gün
Makedonya için tarihi önem taşıyor. Bundan 15
yıl önce Avrupa Konseyine üye olan Makedonya
günümüzde örgütün başkanlığına geçiyor”.

***

Tanınan Kosova’lı yazar ve siyaset analisti Veton Suroy, Arnavutluk’ta yaşanan siyasi krizden
çıkış yolunun bulunması için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Suroy, Arnavutluk
Cumhurbaşkanı Bamir Topi ile görüştü. Milletvekilleri artık yaklaşık iki haftadır açlık grevi yapan
Sosyalist Parti, Suroy’un çözüm bulunmasında
arabulucu olmasını kabul etti, fakat Demokratik
Parti görüşünü hala belirtmiş değildir.

***

Sırbistan’da çoğu AB ülkelerine yönelik insan
kaçakçılığı yapan uluslararası suç örgütünün
9 üyesi tutuklandı. Arnavutlar tarafından kurulan ve Macar ve Sırplar’ın da yer aldığı örgüt,
Kosova’lı Arnavutlar’ın Sırbistan’a geçmesini ve
Macaristan sınırına götürülmesini sağlıyordu.
Oradan kaçaklar, Tisa nehri üzerinden kayıklarla Macaristan’a geçiyordu. Örgütün 2007 yılının
sonundan bu yana faaliyet göstermiş olduğu
bildirildi.

***

kaplı balkonlu beyaz
evleriyle yaşamak bizyurtdışından gelenlere çok büyük mutluluk
verdi.
TRT sayesinde
Türkiye’nin değişik
yerlerini, farklı güzelliklerini, tarihi ve kültürel
mekanlarını görmek,
kurumun çalışmaları-

Yayınlar Ekibi olarak
TRT’nin daveti için
teşekkür eder, bu organizsyonda emeği
geçen bütün yetkili ve
radyocu arkadaşlarımızla kurulan dostluk
köprülerinin devamını
dileriz!
Sevda DÜKKANCI

Yunanistan’daki finansal krizin yayılarak
Avrupa’nın diğer devletlerini de kapsamına alması tehlikesi, avronun düşüşü ile birlikte Türkiye işadamlarını tedirgin ediyor.

***

Ekonomi Bakanı Ali Babacan, Türkiye’de
Avrupa’lı devletlerdeki gibi sorunların yaşanmadığı yönünde teminat vermesine rağmen
Türkiye’nin ihracatının yüzde 50’den fazlasının
Avrupa ülkelerine yapıldığına dikkat çeken ihracatçılar, endişelidir. Türkiye İhracatçılar Birliği
Başkanının sözlerine göre Avro’nun değer kaybından en çok hazır giyim ve otomotiv sektörleri
etkilenecek.
BNR
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Cebel’in 19 Mayıs’ına beyaz ışık

19 Mayıs 2010 CEBEL günü
ve bunun 21. yıl dönümü. Yirmibir yıl önce 19 Mayıs 1989,
20. yüzyılın son onbir yılı.
Yirminci yüzyılın birinci yarısı
insan kıyımının en acımasız
örnekleriyle doludur. Birinci
yarısının sonunda insanoğlu
birazda olsa barbarlığını sorguladı. Sorguladı da insanlık
adına birçok uluslar arası kuruluşların temelini attı. İnsanlık adına işe soyunanların sicili kötüydü. Kendileri İnsanlık
suçu işlemişlerdi ve yine kendileri İnsanlığa sahip çıkmak
için bu kuruluşların temellerini
attılar. Acaba, barbarlıklarının
bedelini ödemek için mi yaptılar bu hayır işlerini. Keşke
öyle olsaydı. Ne yazık ki 20.
yüzyılın ikinci döneminde de,
sıcak ve soğuk savaşlar farklı
yöntemlerle insanlığı kıymaya
devam etti. Yani 21. yüzyıl
insanlık adına kötü mirasları
devraldı.
Cebel bir parça da olsa özgürlüğünün 21. yılında geçmişi
sorgulamaktadır. Acı geçmişinin izleri hala silinememişken,
geleceğinin güvencesi de teminat altında değildir. Cebel
olayları dünyadan soyutlanmış değildir. Bunlar, inanç ve
soy bakımından insanlığın sadece bir bölümünün olayı da
değildir. Cebel'in geçmişinde
uygarlıkların harmanlanması
vardır. İnsanı, son altı yüz yılın
hâkimiyet kimliğinin genlerinde
binlerce yıllık harmanlanmış
uygarlık özellikleri taşır. Bir
toplumun tarihi, coğrafi, sosyolojik ve psikolojik oluşmuş
inanç, dil ve yargı değerlerinin üzerine yabancı bir siyasi
hâkimiyet gelirse; bu çok vahimdir. Daha da vahimi kanlı
savaşlar sonucu gelmesidir.
Bunun adı da ‘’kurtuluş’’ olursa,
işte bu; uygarlıklara vurulmuş
en büyük darbedir. Ne yazık
ki, dünyamızda bu tek örnek
değildir. Cebel’in bu talihsiz
kaderi büyük güçlerin Balkanlar paylaşımında oluşmuştur.
Cebel, insanlığın yüzkarası
insan fırınlarından, insan neslinin geleceğini karartan atom
bombasından sonra da bıçak
sırtında kalmıştır. Acımasız iki
askeri güç; NATO ve Varşova
Paktı’nın elektrik alanında bulunmuştur. Ve daha da acısı,
Varşova gücünün sınırında
yaşayan insanların soy, kültür, tarih ve inanç değerlerinin
devamı karşı gücün sınırları
içinde de yaşıyordu. Yedi yüz
yıllık coğrafya parçalanmıştı.
Her iki tarafta da benim milletimin tutsaklığa boyun eğmeyen, binlerce yıl harmanlanmış
değerlerden oluşan kişiliğinin
özgürlük inancı ve akıl mantık
üstünlüğünün her ifade edilişi
acımasızca bastırıldı. Karşı
taraftakiler komünist damgası yerken bizim taraftakilerde
faşist gerici İslamcı damgası
yedi. Benim milletimin uygar-

lık ve özgürlük ifadeleri sürekli
acımasızca yargılanarak bastırıldı. Her iki tarafta da potansiyel düşman ve karşı tarafın
casusu olarak algılandı. Komünist rejimin gözünde Cebel
ve Rodoplarda her bir Türk,
potansiyel düşman ve casustu. Son komünist rejimde de
1945 ten 1990 a kadar önceki
dönemlerdeki gibi hep sömürüldü. Komünizmin kurbanı
olan ve suçsuz yargılanan binlerce insanın suç dosyalarında
bu ön yargı belgelidir. Düzenin
adı halk cumhuriyetiydi ama
halkın yönetimi olamadı. Pro-

iradesiyle gelmemişti. Sadece
halkının adını kullanıyordu.
Her karşı fikri ve hatta varsayıma dayanarak acımasızca
bastırıyordu. Potansiyel düşman görünen Türklerle açık ve
kapalı alanda savaş yürüttüler.
Türklerin folklor, sanat, giyim,
kuşam, edebiyat ve hatta
beslenme kültürü yok edilmeye çalışıldı. Cebel ve bölge
halkı bu insanlık dışı baskılara karşı her çeşit mücadele
verdi. Onlarca Türk faili meçhul cinayetlerin kurbanı oldu.
Yüzlerce Türk siyasi hapislere sokuldu. Yine yüzlerce aile

yaptığı insanlık dışı manevi bir
soykırımdı. Onun için Türklerin yanı sıra Bulgar halkının da
nefretini kazandı.
Cebel in 19 Mayısı tesadüf değildir. Türkiye’nin 19
Mayıs’ıyla ne ilişkisi mi var?
Evet, kültürel sosyolojik ilişkisi var. Komünist rejim Bulgaristan halkının kültür yaşamını
özgür bırakmadı. Türklerin tüm
değerleri yasaklandı. Türk toplumu Anadolu’nun devamıydı
ve orada uzak-yakın akrabaları
vardı. Bu akrabalık bağları her
on-on beş yılda olan göçlerle
tazeleniyordu. Bulgaristan Tür-

letarya diktatörlüğü adı altında kızıl faşizm ve vahşi devlet
kapitalizmi uygulandı. Halkın
sosyal ve ekonomik özgürlüğü yoktu ve sermaye birikimi
oluşturmasına izin verilmedi.
Sermaye devlet adına yönetenlerin elindeydi. Cebel halkı, boğaz tokluğuna çalıştırıldı. Cebel ve bölgesine devlet
yatırımları yapılmadı. Erkek iş
gücünün %65 i bölge dışında
inşaatta, fabrikalarda, tarımda
ve maden ocaklarında gurbetçi
olarak çalıştı. Her öğrenci çocuk hayvan güder, annesiyle
birlikte tarlada çalışır, ailesine
ekonomik katkıda bulunurdu.
Cebel ve bölgesinde yaşayan
insan topluluğunun varlık değerleri hâkim sınıfın kimliği
ve istekleriyle örtüşmüyordu.
Hâkim sınıf Moskova’nın emrindeydi. Moskova sıcak denizlere inebilmek için Balkan
coğrafyasında yaklaşık 300
yıl bölücü mücadele vermişti.
Rusya, Bulgaristan’ın birnevi
Bulgar kimliğiyle de savaşıyordu. Tüm üniversitelerde
Moskova bilim hâkimiyeti vardı. Ders kitapların çok daha
ucuzu Rusçaları vardı. Üniversite öğrencileri bunları tercih
ediyordu. Rus dili anasınıfına
kadar zorunlu olarak inmişti.
Hâkim sınıfın kimliği sosyalizm
adına Bulgar idi. Bulgar Jivkov
yönetimi demokrasiyle halkının

veya bireyleri sürgün sürüldü.
Korkutulmuş ve susturulmuş
sanılan Türk halkı kendi içine
kapandı ve pasif mücadelesini
sürdürdü. Rejim, halk bütünlüğünden korktuğu için halkın
üzerine Bulgar etnik kimliğini
göndermeye sakındı. Türk’ü
Türk’e karşı, Türk’ü Türk’le
ezmeyi denedi. Başarılı olduğunu sandılar. İnsanlarımı dini
inançları bilgilerinden mahrum
bıraktılar. Dini inançlara her
çeşit iftiralar attılar. Hümanist
ve sosyalist bir kültür değerleri ortaya sunuldu. Aslında bu
değerler eski uygarlıkların ve
dinlerin ortak değerleriydi. Birçok insanımızı bunlara inandırdı. Bu değerlerin toplum
hayatına geçirilmesi, aslında
Türk değerlerinin başka bir
isim altında gelişmesi ve güçlenmesi olacaktı. Hâkim sınıf
bunlara da uymadı. Bir zaman
geldi, Türklüğün her şeyi yasaklandı.
Kültür ve yaşam değerlerimiz tarihten geliyor, sanatımız
ve edebiyatımız Türkiye den
besleniyordu. Komünistlik ve
Nazım Hikmet komünistliği
Bulgaristan tarafından aşılanmıştı. Bir zaman geldi Nazım
Hikmet ve komünistliği de yasaklandı. İşte o zaman kazandıklarını sandıkları insanları da
kaybettiler. Onlar bizim Troya
atı askerlerimiz oldu. Rejimin

küne iktidarda yer verilmedi.
Bu sebeple Bulgaristan Türkü
kendi kültür değerlerinin devamını Türkiye’de aradı. Evde
ve kırda her Türk’ün radyosu
Türkiye yayınları için açıktı.
Görsel iletişim araçlarının gelmesiyle de Türk televizyonları
izlenmeye başlandı. Komünist rejim bunları da yasakladı. Devlet binlerce megavatlık
enerjiyi Türk radyo ve televizyonlarına engelleme(parazit)
yapmak için harcadı. Bizler
Türk Bayramlarında Türkiye’yi
izlemek için can atıyorduk.
Parazitleri aşmak için seyyar
televizyonları ve ona enerji sağlayacak aküleri yüksek
tepelere çıkararak yayınları
izliyorduk. Bayram törenlerini,
Salı günleri yerli filmleri ve büyük futbol maçlarını izliyorduk.
Devletin emniyet güçleri bizleri
havadan ve karadan engellemeye çalışıyordu. Tek sözle
Türk bayramlarında güvenlik
tedbirleri arttırılıyordu. 19 Mayısta da böyle oldu.
Türk halkı asimilasyonun
zirvesi olan Aralık 1984 de
ayaklandı. Bu ayaklanma kanlı
bastırıldı. Ve onlarca can mezara, yüzlercesi zindana ve
sürgüne ve yüz binler susturuldu. Yüz binler susturuldu
ama kazanılamadı. Suskunların sessiz ve gizli mücadelesi
başladı. Cebel’ in nüfusunun

yarısı 1950 den 1978 e kadar
Türkiye ye göç etmişti. Cebel
demir perdenin zindanındaydı
ama gizli mücadele devam
ediyordu. Cebel halkının geleneklerinde dünyayı tanıma,
her kaynaktan haber alma
ve bunları toplu ortamda tartışma alışkanlığı vardı. Cebelli çocukların bile hayvan
güderken, evde eğlenirken,
atlas oyunları vardı. Dünyayı,
ülkeleri, nüfuslarını, bayraklarını öğreten oyunlardı bunlar.
Cebel küçücük bir taşra kasabasıydı, fakat bütün dünyayı
izliyordu. Türkiye’de ve dünyada ünlüler hep biliniyor ve
bazı kişilere aralarında bu ünlülerin isimleri takma ad olarak
veriliyordu. Örneğin; Menderes, İnönü, Kenedi, Gagarin,
Edison, Ayınştayın, Cansın ve
benzerleri. Kahvelerde zekâ
oyunu satranç çok meşhurdu.
Cebelliler 1956 Macar-Hun
halkının özgürlük başkaldırısının kızıl Moskof tarafından
bastırılışının acısını taşımıştır
yüreğinde. 1968 de Çek ve
Slovak halklarının özgürlük
isteyişinin, kanla bastırılmasının acısını da paylaşmıştır. Cebelliler Vietnamlıların,
kardeş Filistinlilerin dertlerini
dert etmiş yüreğinde ve Berlin duvarından insanlık namına utanmıştır. Cebelliler tütün
tarlasına çapayla ve fidelerle
işlemiştir özgür Kuzey Kıbrıs
Türk haritasını. Türk devleti
nin bilgisinden ilgisinden uzak
1974 de her Cebelli bir gönüllüydü.
Kızıl faşistler 1984–1985 de
halkın kahramanlarını (isyancıları) hapis edip sürgünlere
sürerek Cebelden uzaklaştırdı. Susturulan Türklerin 19
Mayıs 1989’da yüreğinde şehitlerin matemi büyüdü hapis
ve sürgün komşularının acıları yoğunlaştı ve bir volkan
gibi patladı. Devletin politikası
Türk'ü Türk'e kırdırmaktı. İstisnalar kaideyi bozmaz demişler. Cebelliler birbirini kırmadı.
Bir yumruk olarak tek vücut
dünyaya örnek oldular.
On dokuz Mayıs 1989’da
halkın pasif mücadelesi,
Türkiye’deki Balkan Türklerinin
hareketi ve uluslar arası baskılar kızıl faşist Jivkov yönetiminin ekonomik, sosyal, hukuki
ve siyasi krizine sebep oldu.
Sovyetler Birliği kendi uydusu
olan Bulgaristan’ı destekleyemez duruma düştü. Çünkü deney çok başarısızdı ve tehlikeli
sonuçlara doğru kayıyordu.
Kızıl faşizmin Bulgaristan deneyi; 15 cumhuriyetten ve 115
muhtariyet bölgeden oluşan
Sovyetler Birliğini uyandırdı ve
çatırdatmaya yol açtı. Sovyet
Rusya 72 yıldır kuruluşunun
temel ilkelerini çiğneyerek, her
cumhuriyete ve tüm muhtarlıklara Rus mayası aşılamaya
koyuldu. Kazakistan’ın nüfus
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Cebel’in 19 Mayıs’ına beyaz ışık
5. sayfadan devamı
yapısında Rus sayısı % 35’şi
aşmıştı. Bu yüzlerce örnekten
sadece bir tanesidir. Rusya’nın
uydusu olan doğu bloğu ülkelerinde de Rusluk rahatsız
edici boyutlarındaydı. Kızıl
faşist Jivkov’u şeytan yanılttı.
Bulgaristan Türk’ü modern bir
soykırım deneyine maruz kaldı
ama yüksek medeni iradesiyle,
iç ve dış(uluslar arası) hukukla
ve ayrıca teröre bulaşmadan,
masum insanları, suçsuz görevlileri ve sivil halkı hedef almadan, kendi mücadele hukukunu yaratarak, mücadelesini
verdi.
1989’a kadar dünyadaki gelişmeleri takip eden, onlardan
metanet ve olgunluk kazanan
Cebelliler yeri ve zamanı gelince iradelerini ortaya koydu.
Merkezi yönetimi putlaştıran
ve ek kolluk kuvvetle donatılan yerel yönetimler kendilerini kuş uçurtmaz görüyorlardı.
Yine Türkiye’nin milli bayramlarından biri olan 19 Mayıstı
ve güvenlik güçleri tetikteydi.
Cebelin Şeyhköy mahallesinin
yeni yerleşim sokağında oturak Kasım adında bir vatandaşı rahmetli olmuştu. Yıllardır
bütün İslam törenleri yasaktı.
Cebelliler Şeyhköy mahallesindeki bu cenazeyi Türkİslam geleneklerine uyarak
kaldırmaya kararlıydı. Öylede
yaptılar. Kolluk kuverler siyasi
yönetimin emriyle müdahale
etti. Halk ayaklanması başladı. Bu ayaklanmaya; rejim
aleyhindeki diğer teşkilatlar da
Türkleri öne sürerek, açık ve
kapalı destek verince, olaylar
büyüdü de büyüdü. Cebelin,
ruhuna zincir vurulmaz insanının kişiliği, dünyadaki özgürlük
mücadelelerinin özel bir parçası oldu.

On dokuz Mayıs 2010’da
Avrupa vatandaşı olarak Cebel, yirmibir yıl önceki nüfusunun geride kalan, sadece
bir çeyreğiyle mücadelesine
devam etmektedir. Dünyadan
gelen ziyaretçiler ve ülke yönetiminin şahsında bakanlar
ve milletvekilleriyle bu önemli
günü anmıştır. Bu anma, okunan mevlit, düzenlenen spor
yarışmaları, sanat gösterileriyle ve tüm halkın parkları,

du. Kendimi sorguluyor, acaba
bende eski acıların karamsarlık izleri mi kalmış diyordum?
Heyecanıma elbette ki şehitleri hatırlamam da sebep
oluyordu. İçime kurtta nerden
mi düştü? Eski Zara cezaevinde eşimle rahmetli annem
ziyaretime gelmişlerdi. Onlar
cam duvarın arkasında bulunuyorlardı ve anamla anadilimi
konuşmam yasaktı. Rahmetli
anneciğim eşimin kulağına

Yasakların art niyet taşıdığının
kanısındayım.
Bir ilçenin bayramı bir kere
tüm ülkenin milli günü değildir.
Devlet dairelerinde resmi dile
ve ülkenin tümünde kutlanan
resmi bayramlar törenlerinde
resmi dil tartışılır ama karşıtlığımız yok. Ancak ülke bütünlüğündeki mozaik parçaları
bütünlükten çıkmadan kendi
öz değerlerini kendince ifade
edebilmeliler. Eğer ifadeler
suç unsuru taşıyorsa, akabinde savcılar görevlerini yapar.
Halkının dilini bileceksin, hal-

sokakları zoraki değil, gönüllü
doldurarak candan yürekten
kutlaması elbette ki gurur vericiydi. Yirmi yıl öncesine kadar siyasi yargılardan yargılanmış ve yirmi yıl önce sınır
dışı edilmiş bir Cebelli olarak
bu bayrama davet edildim ve
protokolde tek siyasi mahkum
olarak yer aldım. Sanatçı kişilik yapım ve heyecanımdan mı
bilmem? ara sıra nabzım yükseliyor ve içime kurt düşüyor-

sessizce fısıldıyor, eşim de
bana tercüme ediyordu. Demokrasi bayramında bu acı
tabloyu hatırladım.
Bir dönem fikir üreten ve çalışkan milletvekilliği yapmış ve
galiba üçüncü dönem demokrasiyle seçilen ve son seçimde
de rakipsiz seçilen Cebelin belediye başkanı Bahri Ömer’in
halkına kürsüden halkının ana
diliyle hitap edememesini demokrasiye hiç yakıştıramadım.

kın arasında hitap ettiğin dili
bilmeyen vatandaşların olacak ve sen; resmi dili öğrenseydin diyeceksin. Öğrettin de
öğrenmediler mi? Farz edelim
ki; hepsi biliyor. O zaman yerel
yönetimin yerelliği, özgürlüğü
ve etnik farklılıkların ifade özgürlüğü nerede kalıyor? Bu gidişle gelecekte camilerde de
ibadet resmi dille yapılacak
demezler mi? Hükümet ortağı
olan bir partinin kültür ve eği-
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timden sorumlu sayın genel
başkan yardımcısı milletvekili
kürsüde; ‘’Kazanılan haklarımızı korumak için her gün
mücadele vermek zorunda
kalıyoruz’’demesi çok acıdır.
Galiba kazanılan hakları geri
almak isteyenler var. Demokrasilerde, ülke bütünlüğünü
güçlendirecek, vatandaşlarının yeni hakları ve yeni kazanımları olur. Bir de vatandaşlarının anadilini okuma hakkını
şartlandıracaksın. Resmi dilin
dışında; anadili yabancı diller
sırasına koyacaksın ve bir
yanda Avrupa dilleri ve öbür
yanda anadilin.’’ Seç istediğini’’ diyeceksin. Bu şart insan
katliamıdır. Neye benzer biliyor musunuz? Ya ekmek ye,
ya su iç, ikisi de olmaz. Ana
dilini tercih edenler, Türk ama
kör cahil kalacak ve Avrupa
üyesi olarak akademik ve hatta mesleki yükselemeyecek.
Yabancı dilini tercih edenler de
kimliğini kaybedecek.’’ Hakların vardı, ama senin dedelerin
zaten Bulgar’dı ve sen Türkçeyi tercih etmedin denecek’’.
Bu Bizans oyunları ülkenin
geleceğinin temellerine dinamittir. Balkanlardan çokları gelip geçti. Bunlar da geçer. O
coğrafya çok birlikler gördü ve
çok birlikler tarihin çöplüğüne
gitti. Değişmeyen ve kıyamete kadar değişmeyecek olan;
Balkan halkları bir arada yaşamaya devam edecektir.
Balkan halkları Afrika’nın
yamyamları değildir. Tarihleri
uygarlık değerleriyle yüklüdür.
Birbirlerinin değerlerine saygılı
olmalılar. Bu saygı zorunluluk
da gerektirmez. Çünkü birbirlerinin birçok değeri ortak
değerleri olmuştur. Mutlaka
bunun bilincine varmalılar.
Cebelliler bu yüksek bilinçle
varlıklarını ve hak ve özgürlüklerini korumaya devam
edeceklerdir.

Ramazan AYYILDIZ

CEBEL BELEDİYE MERKEZİ YENİLENİYOR

Cebel Belediyesi 19 Mayıs törenine hazırlanırken,
onun yanı sıra da kasabanın merkezini yenilemeye
devam ediyor.
Bursa Büyükşehir

Belediyesi’nin maddi
desteğiyle Cebel merkezi
çehresini tamamen değiştiriyor. Yeni inşa edilen ve
“19 Mayıs” adını taşıyacak olan meydanda, açık

hava konser alanı, saat
kuleli anıt çeşme, dinlenme yerleri ve bol bol yeşillikler yer alacaktır.
Meydan inşasının yanı
sıra Cebel Belediye

Yönetimi çocukları da
unutmamıştır. Onlar için
merkeze, tüm istemlere
uygun modern bir çocuk
parkı yapıldı ve küçüklerin hizmetine sunuldu.

Geçen yılın Mayıs ayında da kasabanın ana sokaklarının alt yapısı yenilenmiş ve tümüne asfalt
döşenmişti.
Kırcaali Haber
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ОТВОРЕНО ПИСМО

В ПОДКРЕПА НА МЕСТНАТА ВЛАСТ
От членовете на Сдружение „Политически
репресирани” – Кърджали
Ние, членовете на Сдружение „Политически репресирани” – Кърджали сме
силно афектирани от кампанията която се води за очерняне на представителите на
местната власт в областта.
Като представители на онази част от обществото, която е платила висока цена
в борбата за правата и свободите по времето на тоталитарния режим в родината
ни, дълбоко сме огорчени от
отношението и политиката
на новите управляващи в
страната. Различните политико-управленски среди се стремят да очернят,
да обезличат авторитета,
качествата и положителния имидж от свършената работа на кметовете по
общини. Възмутени сме от
тенденциозното отноше-

ние на една политическа
партия, която си е поставила за цел на всяка цена,
не зависимо от средствата
и методите да се опита да
спечели изборите за кмет в
кърджалийските общини и
различните населени места.
Методите на черния пиар
не могат да засенчат положително направеното за
народа. Кърджали заедно с
другите 6 общини дълги години бяха забравено място,
както в икономически така
и в социален аспект. През
последните години всички
кметове водиха правилна
и положителна политика за
изкореняване на тази „изостаналост” чрез успешното
реализиране на инфраструктурни, социално-културни и интеграционни проекти. Помним какво бе пре-

ди и в какво се превърна и в
какво продължава да се превръща нашият регион. Регион
на честни, трудолюбиви и изключително свободолюбиви
хора. Най-трудно е да бъдеш
приет за равен в собствената си страна. И сега когато
кърджалийско е на път да се
отърси от всичко негативно
трупано по-времето на тоталитарния режим, е изправено
пред една нова опасност, а
именно в условията на икономическа криза да се върне в
годините на каменната ера. И
всичко това се прави с цената на политически репресии,
опити за вдъхване на страх
чрез показност и чрез широко афиширане на недействителни съмнения, които не
отговарят на истината . Като
радетели на демокрацията
силно вярваме, че тя трябва

да е еднакво приложима за
всички.
Докато кмета на Кърджали
инж. Хасан Азис е проверяван 110 пъти колко пъти са
проверявани кметовете на
управляващата партия?
Докато всички кметове от
областта са проверявани
общо над 350 пъти колко
пъти са проверявани кметовете на управляващата
партия? Да не би успешното управление на сегашния
кмет на град Кърджали не
се нрави на някои хора или
проблем е етническата му
принадлежност? Да не би
успешното управление на
всички кметове от областта
плаши някого? Тази странна политика на принципа
„Хвърляй кал, то все ще остане нещо!” е изключително
опасна и тенденциозна. Ние
репресираните изключително вярваме, подкрепяме и
ще подкрепяме за в бъдеще
опитите на всяка управленска власт в борбата за изкореняване на корупцията,
борбата с мафията и всички
подобни действия, които ще
допринесат за развитието
на демокрацията и благо-
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денствието на народа. Но
и сме твърдо против реваншизма, опитите за втълпяване на виновност, политическите репресии, всяването на страх и потъпкване на
конституционните права на
гражданите. Кърджали винаги е за пример когато се
споменава модела за етнически мир, толерантност и
добросъседски отношения.
Град приютил двете най-големи народности в нацията. Място където успешно
съжителстват християни,
мюсюлмани както и другите представители на различните етноси, религии и
култури.
Ние, членовете на Сдружение „Политически Репресирани” – Кърджали, призоваваме управляващите за
водене на по-толерантна,
адекватна и конструктивна политика с представителите на местната власт,
без оглед на партийната и
политическата им принадлежност.
Сдружение „Политически
Репресирани” – Кърджали

Хиляди кърджалийци протестират срещу политическите репресии

53 400 жители на Източните
Родопи подкрепиха за десетина дни подписката под надслов ”Нормални условия за
работа-силна местна власт”.
Това съобщи председателят
на Граждански инициативен
комитет Ниязи Шакир на среща на открито, проведена на
13 май 2010 г. пред Паметника
на Васил Левски в Кърджали.
Резултатите ме карат да се
гордея, че съм кърджалиец,
защото ние всички заедно пак
доказахме, че Кърджали е европейското лице на България
не само със своето развитие
през последните няколко години, чудесните си междуетнически взаимоотношения и
комшулук, но и че живеещите
в област Кърджали могат да
бъдат истински европейци
и да изкажат на висок глас
граж данската си позиция.
Ние, гражданите сме притеснени от факта, че щом
днес се посяга на представителите на местната властгрубо погазвайки основния
принцип на правото,невинен
до доказване на вина,, то не
е далеч времето, когато ще е
на дневен ред нарушаването
на правата на обикновените
граждани, посочи г-н Шакир.
Първоначално беше предвидено срещата да се организира в голямата зала на
областна администрация,
но областният управител
г-жа Иванка Таушанова не
позволи достъп до публична държавна собственост
с неаргументиран отказ.На
срещата присъстваха Лютви
Местан, зам.-председател
на ДПС и ПГ на ДПС, Ремзи
Осман, зам.-председател на
ПГ на ДПС, Рушен Риза, зам.

председател на ДПС, Янко
Янков, член на ЦОБ, Мустафа Карадайъ, секретар на
ЦОБ, евродепутатът Метин
Казак, народните представители Неджми Али, Петя Раева, Тунджай Наимов,Ердоан
Ахмед, лидерът на Младежкото ДПС Джейхан Ибрямов,
кметовете на седемте общини в област Кърджали, председателите на общинските
съвети, общински съветници,
кметове на населени места,
представители на бизнеса,
неправителствения сектор,
жители и гости на областния
град.
Поводът за събирането бе
ясно изразеното тенденциозно отношение на сегашното управление на страната
към местната власт, с което
се пречи на нормалното управление на общините, спират се жизненонеобходими
проекти за развитието на
областта.
Подписката беше връчена на представителите на
Народното събрание и Европарламента, тя ще бъде

внесена в Президентството, Министерски съвет, при
националния омбудсман,
НСОРБ, Комитета на регионите, посланици на европейските страни.
Папки с подписите на 53 400
жители на Кърджалийска област ще бъдат внесени и в
Европейската комисия, Европейския парламент , европейския омбудсман, в Комисията по петициите в ЕП,
обеща евродепутатът Метин
Казак. Той подчерта, че България е поела ангажимент да
изгради правова държава, в
която принципите на доброто управление предполагат
върховенство на закона, но
съчетано с върховенството
на правата на човека и че
тази държава не може да си
позволи подобно крещящо
нарушение на основните човешки права.
Лютви Местан подчерта
тенденциозността на проверките в общините, управлявани от кметове на ДПС.
Той посочи, че протестът не
е против правото на специ-

алните органи в държавата
да проверяват кметовете,а
против тенденциозността
и пристрастието. „Ние днес
имаме силово управление,
което обаче не е силно управление, защото не се справя с кризата. И понеже не
се справя с кризата, трябва
да има жертви. Сред нас тук
няма нито един недосегаем.
Но сред нас няма и жертвени
агнета за нечии политически
пристрастия, това е основното, което ни казва подписката”, подчерта г-н Местан.
Според него управляващите
чрез целеви проверки, чрез
очерняне се опитват да елиминират силните играчи на
ДПС и да постигнат служебна
победа на местните избори
догодина, но ДПС не просто
ще участва с тях в изборите,
но и ще ги спечели.
Ако не спрат политическите репресии, ДПС ще събере
кметовете, съветниците и актива си на митинг под прозорците на Бойко Борисов пред
сградата на Министерския
съвет, стана ясно от изказването на Ремзи Осман. Според
него никога не са събирани
толкова подписи, християни
и мюсюлмани дали с подписката урок по демокрация.
От няколко месеца сме
подложени на своеобразна
репресия от държавната машина. Само срещу община
Кърджали са образувани 108
проверки от различни институции. Кърджали е удобна политическа мишена, а кметът
на Кърджали е удобният виновник. В същото време други общини, близки до новата
власт, не се проверяват,каза
кметът на Кърджали Хасан

Азис. Според него новото
правителство на ГЕРБ е тенденциозно настроено към общини, управлявани от ДПС и
партии от предишната власт.
Това създавало напрежение
в районите и не позволявало
на администрацията да работи спокойно, уточни кметът.
Кметът нарече подписката с
рекордните 53 400 имена „пореден урок по демокрация”.
Подписката е ясна подкрепа и оценка за работата на
местната власт и своеобразен жълт картон за управляващите страната, подчерта
кметът.
На срещата беше прочетено отворено писмо от Сдружение „Политически репресирани”. В него се посочва,
че различни политико-управленски среди се стремят
да очернят, да обезличат
авторитета, качествата и положителния имидж от свършената работа на кметовете
на общини от Кърджалийско.
Кметът на Кърджали е проверяван 108 пъти, колко пъти
са проверявани кметовете
на ГЕРБ? Да не би успешното управление на сегашния
кмет на Кърджали да не се
нрави на някои хора или е
проблем е етническата му
принадлежност? Тази странна политика на принципа
„Хвърляй кал, то все нещо
ще остане” е изключително
опасна и тенденциозна,се
посочва в писмото.
Пред множеството се изказаха още кметовете на Кирково и Момчилград, Р.Риза и
Я.Янков.

Кърджали Хабер

Kırcaali Haber
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Yüksek Temyiz Mahkemesi Bulgaristan Müslümanları
Yönetimi’nin mahkeme kaydını sicilden sildi

Hacı başta olmak üzere şimdiki baş müftülüğün mahkeme kaydını
sicilden sildiğini Sizleri

haberdar etmek istiyor. Ancak buna rağmen Müslüman toplumunun her bir üyesi

Bulgaristan Cumhuriyetinin demokratik
olarak seçilen Baş
müftüsü Dr. Mustafa
Haci olduğunu biliyor.
Baş müftülük yönetimi
Müslümanları basiretli ve sakin olmaları
çağrısında bulunmaktadır. Şüphesiz bizler
kanuni ve demokratik
işlemlerle kendi haklarımızı savunacağız.
Her zaman olduğu gibi
Bulgaristan’daki Müslümanlar birlik ve beraberdirler ve bu yüzden ortak çabalarımızı
Anayasa ve ülke kanunları tarafından verilen kendi haklarımızın
korunmasına yönelik

“TÜRK MASALLARI VE TÜRKÜLERİ”

hayatını yaşamaktadır.
Aynı zamanda canlı olarak müzik refakatinde
birkaç sesli şarkılar icra
edilmektedir.
„Türk Halk Masalları
ve Türküleri” oyunu halk
bilgeliğini, dilini, mizahını ve türkülerini sevenler için zevkli bir seyirdir.
Genç izleyicilere hitap

eden bu oyun onların
anne, baba, nine ve dedeleri tarafından da aynı
ilgiyle izleniyor.
Eski Türk masalları
üzerine kurulu oyunun
yönetimi, dramaturjisi,
uyarlaması, sahne ve
kostüm tasarımı Prof. Dr.
Rumen Raçev ve Doç.
Dr. Boryana Georgieva

Yüksek Temyiz Mahkemesinin 12 Mayıs
2010 tarihinde almış
olduğu kararı ile başta Bulgaristan Baş
müftüsü Mustafa Hacı
Aliş ile Müslümanların mevcut yönetimin
mahkeme kaydını sicilden sildi (geçersiz
kıldı).

mi ülkedeki 1,5 milyondan fazla Müslüman’ı
erdemli olmaya, sağduyulu davranmaya
ve kışkırtmalara gelmemeye davet ediyor.

Böylelikle, Mahkemenin bu kararı ile Bulgaristan Müslümanları
başına 1996 yılında
yapılan kongrede seçilen Nedim Gencev
yönetimi gelecektir.
Bu karar doğrultusunda Bulgaristan
Müslümanları Yöneti-

Muhterem Müslüman
kardeşler,

Kadriye Latifova Devlet Müzikal ve Dram Tiyatrosu
Sekiz oyuncu ve aynı
zamanda masal anla-

tıcısı. Söz, müzik ve
dansları ile oyuncular
kah anlatıyor, kah çeşitli
masal kahramanı rolüne
giriyor. Mesela padişah,
şehzade, eşkıya, fiil vs.
Hareketleriyle orman,
gece, gündüz, güneş, tiyatro vs. anımsatıyorlar.
„Türk Halk Masalları ve Türküleri” oyunu
Türkiye’nin ve Bulgaristan Türklerinin otantik
masal ve türkü folkloru
temelleri üzerinde yaratılmıştır. Bu Türk halk
yaratıcılığının çağdaş
bir yorumudur. Türk halk
mizahı ve dehasına dokunmak demektir.

Bulgaristan cumhuriyeti müslümanları
baş müftülük yönetimi çağrısı

Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanları
Baş müftülüğü Yüksek
Temyiz Mahkemesinin
12.05.2010 tarihinde
almış olduğu kararla
Baş müftü Dr. Mustafa

Her bir ulusal folklor bir
ulusun milli özelliklerini
açıklamaktadır. Bunların
bazıları ile gurur duyabilir bazılarına ise yürekten gülebilir. Bu konuda

Türk masal ve türkü folkloru dünya folklorundan
farklı değildir.
Oyunda, Türkiye’nin
çeşitli bölgelerinden ve
Bulgaristan’da Türklerin
yaşadığı bölgelerden
tanınan ve bilinen halk
masalları ve türküleri kullanılmıştır. Türk halk müziği ve türküleri oyunun
ayrılmaz bir dramaturjik
parçasıdır. Oyunu, olayların toplamı ve konusu
bakımından tamamlamaktadır.
Masalların çağdaş okunuşu, türkü folklorunun
eşsiz ve çekici sunumu,
21.yüzyıl kuşağının duy-

gusallığına ve algılamalarına yakındır. Böylece
çocuklar öğretici olarak
değil de eğlenceli ve
oyunvari bir şekilde onların anlayabileceği bir
dilde, halk dehasına dokunmuş olacaklar.
Folklor, kadim zamanlardan beri halkın hayal
ve manevi gücünün geliştiği bir temeldir. Çok
eski zamanlarda meydana gelen sorunlara
yanıt arayışında folklor
nesiller ve çeşitli etnik
gruplar arasında manevi
köprü olmuştur.
„Türk Halk Masalları ve
Türküleri” oyunu, bu asırlık köprüleri muhafaza
etmektedir. Günümüzün
çocukları, gelecek nesillere manevi köprüler kurabilmeleri için genç izleyicilere, Türk folklorunun
güzelliğini ve bilgeliğini
tarif etmekte, kimliğini
muhafaza etmektedir.
Bu oyun, yönetme ve
uygulama açısından
zordur. Sahne akışında
oyuncular sürükleyici,
anlatıcı, büyüleyici, yorumcu ve uçan dansçıdırlar. Onlar, izleyicinin
gözleri önünde, kuklaları
yaratıp canlandırmakta
ve böylece bu kuklalar
sahnede kendi masalsı

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

yoğunlaştıralım.
İslâm dinine mensup
olan 1,5 milyondan
fazla Bulgaristan vatandaşının görüş ve
beklentilerini yansıtmayan Yüksek Temyiz
Mahkemesinin adaletsiz bu kararından bir
çıkış yolu arayacağımız daha sonraki tutum ve davranışlarımız
hakkında sizi haberdar
edeceğiz.

tarafından yapılmıştır.
Oyundaki karakterleri de
sırasıyla; Yakup Yakup,
Rahim Ferhat, Nihat
İsmail, Dinko Kovaçev,
Kamil Topçu, Sevgül
Süleyman, Nihal Rasim,
Leman Saleydin tarafından canlandırılmaktadır.

Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanları Baş
müftülük yönetimi
Sofya,
13.05.2010

Kırcaali Haber

Бахри Юмер
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