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BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİ

2. DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA TÜRKÇE EĞİTİM
Bulgaristan Türkleri, azınlık tarihleri boyunca 

(1877/78’den bu yana) Türkçe eğitime dört elle 
sarılmış, her türlü zorluklara göğüs gererek 
okullarını ayakta tutmaya çalışmışlardır.
İkinci Dünya Savaşının sonuna kadar Türk 

okulları özel okul statüsünü korumuş ve eğitim 
genel olarak Türk dilinde yapılmıştır.

 
Yanlış adrese düzenlenen polis baskını sıra-

sında 20 yaşındaki kız dövüldü, başı yarıldı.
23 Temmuz gecesi saat 23.15 ile 23.30 su-

ları arasında 4 sivil polis Aysel ve Sabahattin 
Mustazfov ailesinin evine baskın düzenliyor. 
Aynı anda dairede üniversitedeki sınavına 
hazırlanan 20 yaşındaki kızları Şirin de bu-
lunuyor.

Sayfa 5’de

Türk aileye yapılan polis şiddeti

Sayfa 2’deProf. Dr. H. YENİSOY

Binlerce Müslüman Sofya’da Yürüyüş Yaptı
Bulgaristan Müslüman-

ları Başmüftüsü Mustafa 
Aliş Haci'ye destek ve-
ren Müslümanlar, baş-
kent Sofya'da bir miting 
düzenleyerek adalet ve 
demokrasi istediler.

Bulgar istan'ın dör t 
bir yanından gelerek 
Sofya'da toplanan yakla-
şık 3500 kişi, Başmüftü 
Haci'nin yerine geçmek 
isteyen eski ajan emekli 
yarbay Nedim Gencev'in 
girişimlerini protesto et-
tiler.

Mitingde bir konuşma 
yapan Başmüftü Mus-
tafa Aliş Haci, Gencev'i 
ima ederek, "Bulgaristan 
Türklerine karşı 1989 
yılına kadar asimilasyon 
kampanyası yürüten kimi 
kişiler, bizi bölmeye çalı-
şırken başarılı olamadı-
lar. Şimdi de olmayacak-
lar" dedi.

Protestocular tarafın-
dan alkışlarla destekle-
nen Başmüftü Haci, "Biz 
1989'daki gibi bugün de 

barışçı protestomuzu 
yapmak üzere burada-
yız. Gerekirse yarın da 
burada olacağız. Barış-
çı protestolarımızı sür-

düreceğiz, haklarımızı 
almaya çalışan kimsenin 
önünde baş eğmeyece-
ğiz" diye konuştu.

Burgaz kentindeki cami 

inşaatının yasadışı ola-
rak durdurulmasına karşı 
olduklarını belirten Haci, 
Eski Zağara, Samokov 
ve Küstendil gibi birçok 

kentteki camilerin ibade-
te kapatılmasını şiddetle 
kınadıklarını söyledi.

Başkent Sofya'da bin-
lerce kişinin cuma na-
mazını Banyabaşı adlı 
tek caminin önünde, 
sokaklarda kıldıklarını 
anımsatan Haci, ikinci 
cami ve Yüksek İslam 
Enstitüsü binası inşaatı 
talebinin bürokratik en-
gellerle sabote edildiğini 
belirtti.

Todor Jivkov yöne-
timinin devrildiği 10 
Ekim 1989 tar ihinin 
Bulgaristan'da demok-
rasinin başlangıç tarihi 
olduğunu belirten Haci, 
"Müslümanlar için de bir 

10 Ekim gelsin artık diyo-
ruz" ifadesini kullandı.

Bakanlar Kurulu ve 
parlamentoya, Başmüftü 
Haci'yi destekleyen 213 
bin Müslümanın imzala-
dığı bir protesto bildirisini 
teslim eden göstericiler, 
parlamento binasına ka-
dar bir yürüyüş yaptılar. 

Göstericiler, "Asimi-
lasyon kampanyası de-
vam ediyor", "Nedim 
Gencev dolandırıcıdır", 
"Gencev'e hayır" yazılı 
pankartlar taşıdılar ve 
"Demokrasi ve adalet" 
sloganları attılar.

Üyelerin çoğunluğu-
nu Türklerin oluşturdu-
ğu Hak ve Özgürlükler 
Hareketi 'nden (DPS-
HÖH) Ahmet Doğan 
hariç tüm milletvekilleri 
de, göstericilerin yanına 
gelerek şikayetlerini din-
lediler.

Göstericilere hitaben 
konuşma yapan HÖH 
milletvekili Tuncer Kır-
caliev, "Partimiz sonu-
nu kadar isteklerinize 
destek veriyor" dedi ve 
ibadetin yerine getiril-
mesinin demokrasinin 
ayrılmaz bir parçası ol-
duğunu söyledi.

Kırcaliev, Bulgaristan 
Müslümanlarının Baş-
müftülük makamının tüm 
sorunlarının yasal ve adil 
bir şekilde çözülmesi için 
bir yasa tasarının hazır-
lanacağını da bildirdi.

Geniş güvenlik önlem-
leri alınan eylem olaysız 
sona erdi.               aa

Ardinolu’ların büyük buluşması gerçekleşti
17 Temmuz’da Ardino 

Belediyesi ile Eğridereli-
ler Kültür ve Dayanışma 
Derneği’nin Beli Brezi’de 
düzenledikleri Ardinolu-
lar buluşması Türkiye, 
Yunanistan, ülke içi, 
Ardino ve köylerinden 
400’ü aşkın katılımcıyla 
gerçekleşti. Ev sahibi 
Ardino Belediye Başka-
nı Resmi Murat, açılış 
konuşmasına başlarken 
hemşerilerini ve değer-
li konuklarını sımsıcak 

‘Hoş geldiniz’le selam-
ladı.

Ardino’da, son yılda 
sıkıntılara rağmen ba-
şarılı belediye çalışma-
larını özetledi. Ardino 
ve Ardinolulara ne denli 
önem ve değer verilmesi 
gerektiğine değindi. Ülke 
içi ve hele Türkiye’de ya-
şamlarını sürdüren Ardi-
no kökenli ünlülerimizle 
gurur duyduğumuzu 
dile getiren sn. Murat,  
birçoğunun uzaklardan 

kalkıp bu ilk buluşmaya 
geldiklerini duyurdu ve 
Ardinolulara onur ve gu-
rur verdiklerinden dolayı 
kendilerine candan te-
şekkürlerini sundu.

Bulgaristan’ın Bursa 
Fahri Konsolosu Hayati 
Korkmaz, spor dalında 
Ardino’nun efsane ismi 
Reşat Aydın, yazar Ha-
lit Aliosman Dağlı vb. 
hemşerilerini bu defa da 
yalnız bırakmadı.

Kırcaali milletvekille-

rinden Remzi Osman’la 
Necmi Ali, Kırcali Hak 
ve Özgürlükler Partisi 
İl Başkanı Bahri Ömer, 
Bursa Büyükşehir Be-
lediye Özel Kalem işleri 
Müdürü Ercan Özel de 
gece boyunca Ardinolu-
larla birlikte oldular. Ünlü 
sanatçı Faruk Yılmaz, 
konuk ve hemşerilerimi-
ze müzik ziyafeti verdi.

      
    Ardinonun sesi
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İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA BULGARİSTAN’DA TÜRKÇE EĞİTİM

Bulgaristan Türkleri, 
azınlık tarihleri boyunca 
(1877/78’den bu yana) 
Türkçe eğitime dört elle 
sarılmış, her türlü zor-
luklara göğüs gererek 
okullarını ayakta tutma-
ya çalışmışlardır.
İkinci Dünya Savaşı-

nın sonuna kadar Türk 
okulları özel okul statü-
sünü korumuş ve eğitim 
genel olarak Türk dilin-
de yapılmıştır.
Bu yazıda Türk okul-

larının resmî okul sta-
tüsüne geçmesi, Türkçe 
eğitimin gelişme evrele-
ri, okulların kapatılması 
ve Türkçe eğitiminin 
bugünkü durumu kro-
nolojik olarak ele alınıp 
65 yıl süren bir sürecin 
genel tablosu çizilecek-
tir .
1940’ların İkinci 

Yarısında Türkçe 
Eğitim. 
İkinci Dünya Savaşı-

Prof. Dr. Hayriye S.   
       YENİSOY

nın ardından iş başına 
geçen komünistler ken-
dilerini güvene alıncaya 
kadar Türk topluluğuna 
iyi davrandılar. Bu azın-
lığı kazanabilmek için 
çok çaba harcadılar. 
Halkın egemen oldu-
ğu yepyeni bir düze-
nin kurulduğu, bundan 
böyle Türk azınlığı da 
dahil, tüm azınlıkların 
her alanda eşit haklara 
sahip olacakları bildiril-
di ve birçok vaatlerde 
bulunuldu . 
27-28 Aralık 1944’te 

Vatan Cephesi Millî 
Komitesi Sofya’da Türk 
azınlığın temsilcileriyle 
bir toplantı düzenledi. 
Türk Vatan Cephesi 
Kongresi niteliğinde 
düzenlenen bu top-
lantıda Türk delegeler 
çözümlenmesi gere-
ken siyasal, ekonomik, 
eğitim ve kültürel alan-
daki sorunlarını ortaya 
koydular. İstekler ge-
nellikle okullarla ilgiliydi. 
Ortaya konulan eğitim 
sorunlarından başlıca-
ları şunlardı: Türk kız 
ve erkeklerine de zo-
runlu eğitimin yaygın-
laşması; derslerin Türk 
dilinde ve Lâtin esa-
sına dayalı yeni Türk 
alfabesiyle yapılması; 
Türk okullarını bitiren 
Türk çocuklarının daha 

yüksek dereceli Bulgar 
Okullarına kabul edil-
meleri; haftada bir saat 
din dersi okutulması; 
Türk okullarının müdür 
ve başöğretmenlerinin 
Türk olmaları; Bulgar 
öğretmenlerin yararlan-
dıkları haklardan Türk 

öğretmenlerin de ya-
rarlanması; İkinci Dün-
ya Savaşından önceki 
yıllarda aşırı milliyetçi 
ve faşist eğilimli Bulgar 
hükümetleri tarafından 
Türk azınlığın elinden 
alınmış okul binaları-
nın, okul tarlalarının vb. 
malların Türklere iade 
edilmesi; Türklerin yo-
ğun yaşamakta olduğu 
bölgelerde eğitime el-
verişsiz Türk okullarının 
yerine yeni okul binaları 
yapılması; Türk okulla-
rına öğretmen yetişti-
rilmesi için Güney ve 

Kuzey Bulgaristan’da 
birer Türk pedagoji 
mektebinin (öğretmen 
okulunun) açılması ve 
bunların hükümetçe 
yönetilmesi; Türk okul-
larının malî idaresini 
devletin üstlenmesi; 
Türkçe okul kitaplarının 

hazırlanması vb.
Söz konusu toplantıda 

öteki konularla birlikte 
eğitim konuları da tartı-
şılmış ve alınan kararlar 
madde madde kâğıda 
dökülerek yetkililere 
sunulmuştur.
Önerilerin bir bölümü 

hükümet tarafından 
uygun bulunmuş ve 
uygulamaya koyulmuş-
tur. Örneğin, Bakanlar 
Kurulunun 26 Haziran 
1945 tarihli kararıyla 
7-15 yaşındaki çocuklar 
için aralarında cinsiyet, 
milliyet, din farkı gözet-

meksizin zorunlu eğitim 
uygulaması getirilmiştir. 
Eğitim Bakanlığının 400 
sayılı genelgesi gere-
ğince Türk çocukları-
na Bulgar okullarında 
okumalarına izin veril-
miştir.
Zorunlu eğitim yasa-

sının gerçekleştirilmesi 
için geçmişte Bulgar 
hükümetleri tarafın-
dan kapatılmış birçok 
Türk okulundan bazı-
ları açılmaya başlamış, 
bunların ihtiyaçlarının 
karşılanması için 1946 
yılının başında Millî Eği-
tim Bakanlığının bütçe-
sinden 60 milyon leva 
tahsis edilmiştir. Tüm 
Türk okullarına devle-
tin malî destekte bulun-
masını, hatta Türk özel 
okullarının devlet oku-
luna dönüştürülmesini 
isteyenler de olmuştur. 
Ancak Türk aydınları 
ve özellikle öğretmenler 
ve mektep encümenle-
ri (okul kurulları) Türk 
okullarının özel okul 
statüsünde kalmasını, 
sadece malî bakımdan 
bunların devlet tarafın-
dan idare edilmesini uy-
gun buluyorlardı. Çünkü 
resmî okul statüsüne 
geçmeleriyle (devletleş-
tirilmeleriyle) bunların 
zamanla millî karakteri-
ni kaybedebileceklerin-

den endişe ediyorlardı. 
Aralık 1945’te Bulgar 
Çiftçi Birliği Kongresin-
de de Türk delegeler 
aynı konuyu ortaya koy-
muş, Kongrede bu konu 
tartışılarak Türk okulla-
rının özel okul statüsün-
de kalması, bunların 
sadece malî idaresini 
devletin üstlenmesi ka-
rarı alınmıştır.
Bu arada Bulgar Ulu-

sal Meclisi 27 Eylül 
1946 tarihli oturumun-
da azınlık okullarının 
devletleştir i lmesiyle 
ilgili yasa tasarısını ka-
bul eder ve bu okulların 
statüsü sorununa çö-
züm getirilmeye çalışılır. 
Yasanın 154. madde-
sinde şöyle deniyordu: 
“Azınlık çocuklarının 
okuduğu okullar beledi-
ye ve devlet tarafından 
açılır, finanse edilir ve 
yönetilir. Fakat bunlar 
azınlık okulu statüsü-
nü korurlar. Okullarda 
öğretim dili ana dilidir”. 
155. maddeye göre de 
“Azınlık okulu - Bulgar 
devletince bir azınlık 
topluluğu olarak tanın-
mış, bu ülke sınırları 
içerisinde yaşamakta 
olan Bulgar uyruklu, 
Bulgar olmayan halktan 
öğrencilere ait bir öğre-
tim kurumudur”. 
   Devamı gelecek 
   sayıda
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Türkçe Öğretmenleri Anadili Eğitimini Şartlara Bağlıyor 
Son zamanlarda gö-

rünen о ki, hükümetin 
reformları arasında 
Bölge Eğitim Müfettiş-
liklerini kapsayan yapı-
sal değişiklikler de var. 
Ve şimdi Anadili veya 
Türkçe müfettişi diye 
biri yok, çünkü bu gö-
rev yabancı dil müfetti-
şine verildi. Bu durum 
belki Anadilin gittikçe 
daha az öğrenci ta-
rafından tercih edildi-
ğinden kaynaklanıyor. 
Son hükümet kararla-
rına göre Anadili seç-
meli ders olarak genel 
okul programı dışında 
gerçekleştiriliyor. Türk-
çe öğretmenleri hala 
18 yıldır kullanılan eski 
ders kitaplarıyla çalışı-
yorlar. Özellikle Bulga-
ristan AB üyesi olunca 
Türkçe yabancı diller-
den sonra tercih edil-
meye devam ediyor.   
Bu konu hakkında 

emekli Türkçe öğret-
meni Sabri Bakkal  ile 
görüştük. Kendisi Kır-
caali bölgesinde 27 yıl 
Türkçe öğretmenliği 
yapmış, müdür ve eğit-
men olarak da okulda 
toplam 42 sene çalış-

mıştır. 
 
-Sayın Bakkal, sizce 

neden çocuklarımız 
çoğunlukta Anadili’ni 
okumuyorlar?

-Benim tahminime 
göre Türkçe eğitimi 
terc ihi  konusunda 
şartlar velileri zorluyor. 
Yoksa bence Anadili’ni 
okumak istemeyen ço-
cuk yok. Bulgaristan’da 
doğru dürüst bir Ana-

dili öğretimi gerçek-
leştirmek için gereken 
istemler yaratılmış de-
ğil. Eskiden özel Türk-
çe okullar vardı. Tabii 
ki şimdi devir değişti. 
Bazı ebeveynler dijital 
çağ sayesinde Türkçe 
kanalların izlenilmesini 
Anadili konusunda ço-
cuklarına yeterli kabul 
ediyorlar. Bir de prog-
ram dışı ders çalışma-
ları öğrencilere ağır 
geliyor. Üstelik aynı 

zamanda diğer ana 
derslerden hazırlık 
yapmaları gerekiyor. 
Özellikle kasabalarda 
büyük okullarda du-
rum çok kötü. Orada 
belirli dilekçe topla-
nılmadığından Türk-
çe okumak isteyen 
öğrencilere öğretmen 
sağlanılmıyor. İyi ki 
Türklerin yoğun oldu-
ğu yerleşim yerlerinde 
hala Anadili okunuyor. 
Bu da ancak belediye-
lerin programı onayla-
yıp bütçe sağlamala-
rıyla mümkün oluyor. 

-Peki, bu sorun na-
sıl çözülmeli? 

-Bence Türkçe zo-
runlu ders kategori-
sine geçmeli, çünkü 
Anadili eğitimi diğer 
dillerin öğrenilmesine 
zemin oluşturur. Tabii 
ki bunlardan en önem-
lisi çocuklarımız için 
resmî dil olan Bulgar-
ca. Bunun için her okul 
özel ders programı ha-
zırlamalı. Ülkemizde 
Türkçe öğretmeni so-
runu yok, fakat acilen 
yeni ders kitapları ve 

araçlara ihtiyaç duyul-
maktadır. 

-Anadili öğrenilme-
den diğer diller öğ-
renilemez dediniz. 
Demek Türkçemiz 
çok önemli?

 - Türk ulusunun ba-
bası ulu önder Mus-
tafa Kemal Atatürk 
demiş ki, “Dille millî 
duygu arasında sıkı 
bir bağlılık vardır. Ken-
di benliğini kaybeden 
başkalarına gıda olur.” 
Tercüme edersek, 
kendi dilini ne kadar 
çok iyi bilirsen o ka-
dar milletine bağlısın, 
sözü ortaya çıkıyor. 
Yani Türk varlığımızı 
ayakta tutabilmemiz 
için kültürümüzü ya-
şatmalıyız. Bunu da 
önce dilimize, sonra 
örf, âdet ve dinimize 
sahip çıkmakla başa-
racağız. Namık Kemal 
ise, “Edebiyatsız millet 
dilsiz insan kabilinden-
dir” diyor.  Çocukları-
mız Türkçeyi bilme-
dikçe ulvî, yani üstün, 
güzel duyguları dile 
getirmekten mahrum 

kalıyorlar. Oysa Türk-
çemiz en eski diller-
den biri olup sağlam, 
kati kurallara sahiptir. 
Bunlardan ayırt edici 
özelliği ünlü ve de ün-
süz ses uyumudur ki 
bu durum Türkçemi-
zin ahengini doğurur. 
Dikkatimi çeken başka 
bir husus da gençleri-
mizin naziklik, incelik, 
zarafet anlamı taşıyan 
ifadeleri kullanmama-
ları, çünkü onları bilmi-
yorlar. İnsanî konular-
daki fikirlerini geliştir-
mek için bol bol Türk 
Edebiyatı’nın dâhilerini 
okumalarını tavsiye 
ederim. Mesela Meh-
met Akif Ersoy, Halit 
Ziya Uşaklıgil, Ömer 
Seyfettin, Aziz Nesin, 
Nazım Hikmet, Kerime 
Nadir, Halide Edip Adı-
var, Yakup Kadri. Bir 
de unutmayalım ki, her 
milletin kültürü altında 
folklor yatar. Onun için 
daha genç yaşta halk 
yaratıcılığına gereken 
önemi verip değerlen-
dirmeliyiz.  
                                                                                     
Söyleşi: 
Resmiye MÜMÜN

Suya sıkılan kurşunlar
İtiraz edilmeyen bir 

gerçektir ki, hayırse-
verlik biz Türk milleti-
nin kanında. Bununla 
da kendimizi tanıtmış 
ve sevdirmişiz. Dede-
lerimiz asırlar öncesi 
attıkları her adımda 
mimarisiyle, kültürüyle, 
sanatıyla eşsiz, ebedi 
eserler bırakmışlar 
nesillere. Bizler, Mos-
tar Köprüsüyle, Ayşe 
Molla Çeşmesiyle ve 
daha daha nelerle gu-
rurlanmamak elde mi! 
Bu zamanın mimarları-
na parmak ısırtan ca-
milerimiz bir başka…
Hayır işi, bir fukara-

nın avucuna beş para 
sıkıştırmak değil ve 
onunla da bitmiyor. 
Dağ başında, kuru-
muş dere kenarında 
sızan suyun damarını 
bulup, oraya bir pınar 

yapmak, der toplanmış 
bir çeşmenin kurnasın-
dan damla damla da 
olsa su akıtmak da bir 
hayır sayılır. O akıtılan 
pınar veya çeşmeden, 
insan hariç bir kuş, bir 
vahşi hayvan, yırtıcı 

olsa bile su içse, ya-
pılan bu hayrın değeri 
ödenemez. 
Geçenlerde Plovdiv 

– Kırcaali yolculu-
ğumda akıl ermez bir 
olay ile karşı karşıya 
geldim. Gördüklerime 

inanamadım doğrusu. 
Yolun Paniçkovo (Ça-
nakçı) balkanı dediği-
miz bölümünde (Kır-
caali yönü) virajlı bir 
derenin kenarındaki 
çeşme yanında ara-
bamızı stop ettik. Ni-

yetimiz çeşmeden su 
içip, biraz serinlemek-
ti. Fakat kurnaya hür-
metle eğilirken bakış-
larım kurna başındaki 
mermer taşa takıldı. 
Taşa oyulmuş levha-
da: “Recep ve Zehra, 
Bülent Karagözlerin 
hatırasıdır” yazılı. Ha-
yır için mermerden 
yapılmış bir çeşme. 
Gel gelelim, susuzlu-
ğunu giderenlerden 
birini levhadaki Türk-
çe yazılar veya adlar 
rahatsız etmiş olacak 
ki, çıkarmış belinden 
o soğuk demirini ve 
çekmiş tetiği. Sıkılan 
her kurşun birer har-
fe ve etrafına isabet 
edilmiş. Bu kurşun 
yağmurundan (hiç de 
çekiç yarasına benze-
miyorlar) ortaya çıkan 
manzara yürekler acı-
sı. Tetiği çekmezden 
önce bir düşünmeli ve 
kendi kendine sorma-
lıydı. Kime çekiyor? 
İçtiği suya mı, yoksa 

çeşmeyi yaptıranlara 
mı? Yaptıranlar birer 
yudum su içip, arka-
larında kurnası akan 
çeşme bırakıp gitmiş-
ler.
Yüce Allah’ımızın 

bize verdiği ve onsuz 
olamadığımız en kıy-
metli nimete kurşun 
sıkmak… Vicdansız-
lık!.. Nankörlük!.. 
Türk musikisinin gü-

neşi merhum Zeki 
Müren’in söylediği bir 
şarkı var:
 
“Bu çeşme ne gü-

zelmiş
Su içecek tası yok 

Kırma insan kalbini 
Yapacak ustası 

yok”

Gördüğüm bu man-
zaradan sonra, şarkı-
nın bu dörtlüğünü hiç 
aklımdan çıkaramıyo-
rum doğrusu.
“Eden bulur!” demiş 

atalarımız.

 Durhan ALİ
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SİPARİŞ İÇİN TELEFON
0361 / 66724

Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

Kırcaali’de kardeşlik rüzgârı
Bulgaristan’da Türklerin 

yoğun yaşadığı il olan ve 
belediye başkanlığını bir 
Türk’ün yaptığı Kırcaali 
Belediyesi, Türk heyetini 
ağırladı. Türk heyetinde 
Bornova Belediye Baş-
kanı Prof.Dr. Kamil Ok-
yay Sındır, Manisa Kara-
ağaçlı belediye başkanı 
Sadık ataklı, BASAM 
(Balkan Stratejik Araş-
tırmalar Merkezi) baş-
kanı ve Buca belediyesi 
meclis üyesi Rifat Sait, 
Avrasya Dernek başka-
nı Mehmet Serbest ve 
dernek üyeleri hazır bu-
lundular.

Kırcaali belediyesinde-
ki karşılamada Başkan 
Hasan Aziz'in Türkiye'de 
bulunması nedeniyle 
başkan yardımcısı Ba-
yan Elisaveta Kehayova 
ev sahipliği yaptı. Bayan 
Kehayova'nın misafir-

perverliği yanında gü-
zelliği ile de dikkat çekti. 
Ev sahibi Kırcaali he-
yetinde belediye meclis 
üyesi ve Bulgaristan’daki 
tek Türkçe gazete olan 
Kırcaali Haber gazetesi 

sahibi Müzekki Ahmet 
ve belediye bürokratları 
hazır bulundular.

Bornova Belediye Baş-
kanı Prof. Dr. Kamil Ok-
yay Sındır ve Kırcaali 
belediye Başkan Yar-

dımcısı Bayan Elisave-
ta Kehayova kendisine 
Bornova belediyesi ta-
rafından hediye edilen 
özel poşu ve şapkalarla 
poz verdiler.
        Kırcaali Haber

Bornova-Mestanlı kardeşliği
İzmir’in Bornova bele-

diyesi ile Bulgaristan’ın 
Mestanlı belediyeleri 
kardeş kent olmak için 
mutabakat yaptılar. 
Mestanlı belediyesin-
den gelecek olan kar-
deşlik teklifi, Bornova 
belediyesi meclisinde 
görüşülüp, onaylan-
dıktan sonra resmiyet 
kazanacak.
1.Dünya Mestanlı-

lar günü festivali için 
Bulgaristan’a davet 
edilen Bornova Bele-
diye Başkanı Prof.Dr. 
Kamil Okyay Sındır, 
burada kardeş kent 
olmak üzere Mestan-
lı belediye başkanı 
Erdinç Hayrullah’tan 
aldığı teklifi memnu-
niyetle karşıladı. Buna 
göre Mestanlı bele-
diyesinden Bornova 
belediyesine resmi bir 
kardeşlik teklifi gön-
derilecek ve bu teklif 
Bornova belediyesinin 
ilk meclis toplantısında 
görüşülüp, karara bağ-
lanacak.
Mestanlı belediye-

sinde yapılan kardeş 
kentler toplantısına 
Bornova belediye 
başkanı Prof. Dr. Ka-
mil Okyay Sındır, Mes-
tanlı belediye başkanı 
Erdinç Hayrullah, BA-
SAM (Balkan Stratejik 
Araştırmalar Merkezi) 
başkanı Rifat Sait ve 
Mestanlı belediyesi 
başkan yardımcıların-
dan oluşan bir heyet 
katıldı. Nüfusunun 

büyük bir bölümünü 
Türklerin oluşturduğu 
Mestanlı belediyesi 
önemli kişilerin de do-
ğum yeri olarak dikkat 
çekiyor. Bunlardan 
bazıları da dünya hal-
ter şampiyonlarından 
Naim Süleymanoğlu 
ve Halil Mutlu. Diğer 
yandan Bornova’da da 
çok sayıda Mestanlı 
göçmeni yaşıyor.
1.Dünya Mestanlılar 

günü festivaline katı-
lan Bornova Beledi-
ye Başkanı Prof. Dr. 
Kamil Okyay Sındır, 
burada yaptığı konuş-
mada büyük alkış aldı. 
Festivale İzmir ’den 
gelen Bornovalıların 
ilgisiyle karşılaşan 
Başkan Sındır, tüm 
hemşerileriyle tek tek 
kucaklaştı.

       Kırcaali Haber

Yunanistan yönetimden Eski Baş-
bakan Karamanlis’e suçlama

Yunistan idareleri Eski Başbakan, mu-
hafazakar Kostas Karamanlis, eski sağlık 
ve ekonomi bakanının AB nezdinde yanlış 
mali ve ekonomi istatistikler sunduğu ge-
rekçesiyle suçlamada bulundu. Ekip aley-
hinde soruşturma başlatacak.Raporlarda 
kullanmak üzere verilen istatistikler ve ra-
kakmların düzeltildiği ve AB’ye yanlış bilgi-
ler sunduğu kaydedilen Karamanlis ekibine 
ceza-i takip başlatıldı.

AB Makedonya’nın ilerlemesine 
olumlu not verdi

Makedonya’nın istikrarı ve ortak üyeliğine 
adanan Brüksel zirvesinden sonra yapılan 
açıklamada, AB Genişlemeden Sorumlu 
üyesi Stefan Fule, Avrupa Komisyonu’nun 
geçen yıldan beri izlediği olumlu yaklaşım-
dan vazgeçmediğini, Makedonya’nın AB ile 
üyelik müzakerelerini başlama teklflerinin 
hala geçerli olduğunu vurguladı. Makedon-
ya Dışişleri Bakanı Antonio Miloşevski, ül-
kesinin idarede, yargıda, ekonomi sektörü 
ve yolsuzlukla mücadele alanında reform-
ları sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Bosna-Hersek Afganistan’a takviye 
asker gönderiyor

Bosna-Hersek parlamentosu, NATO’nun 
talebi üzerine
Afganistan’a takviye asker göndermeyi 

kabul etti.
Parlamento, 45 kişilik bir piyade birliğinin 

Afganistan’daki uluslararası güce katılma-
sını kararlaştırdı. NATO’ya üye olmaya ça-
lışan Bosna-Hersek, Afganistan’a gelecek 
yıl asker göndereceğini açıklamıştı.

Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya 
ortak demiryolları ağı oluşturuyor

Sırbistan Altyapı Bakanı Milutin Mırkono-
viç Sırbitan, Hırvatistan ve Slovenya ortak 
demiryolları ağı oluşturacakalrını duyur-
du. Bu yıl Ekim ayında faaliyete geçecek 
karma şirketin amacı, 10 Numaralı Avrupa 
koridorunda şimdi mevcut 703 tren sayısı 2 
500- 3 000’e çıkarmaktır. Bu şekilde üç ül-
keye döviz girdisinin artması hedefleniyor. 
                                                             BNR

Balkanlar’da 
geçen hafta
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Kırcaali’de Türk aileye yapılan polis şiddeti 
Yanlış adrese düzen-

lenen polis baskını sı-
rasında 20 yaşındaki 
kız dövüldü, başı ya-
rıldı.
23 Temmuz gecesi 

saat 23.15 ile 23.30 
suları arasında 4 sivil 
polis Aysel ve Saba-
hattin Mustafov ai-
lesinin evine baskın 
düzenliyor. Aynı anda 
dairede üniversitedeki 
sınavına hazırlanan 20 
yaşındaki kızları Şirin 
de bulunuyor.
Gerisini Aysel Musta-

fova anlatıyor. “ Daireye 
kendilerini tanıtmadan 
4 kişi girdi ve eşimin 
başına silah dayaya-
rak yere serdiler. Kim 
olduklarını anlayama-
dık, soyguncu çetenin 
baskın düzenlediğini 
zannettik. Yaşanan 
şok anlatılamaz, hala 
titriyorum”.
Çıkan sesleri duyan 

kızları odasından çıkıp 
ne olduğunu anlamaya 
çalışırken polisin kapı-
yı “Azıcık hızlı” itme-
siyle anlından açılan 
yaradan kan fışkırıyor. 
O esnada yatak oda-
sında bulunan hem 
polisi aramaya hem de 
duvarlara vurup kom-
şulara haber vermeye 
çalışan Aysel de itile-
rek kanepeye oturtulu-
yor. Mustafov ailesinin 
komşusu duvara vuru-
lan yumrukları duyup 
ne olduğunu bakmaya 
gelince, bunun bir po-
lis operasyonu olduğu 
sözleriyle geri uzaklaş-
tırılmış.
Devamla Aysel Mus-

tafova: “Tüm bu olup 
bitenler Türkiye’den 
misafirliğe gelen ye-
ğenimin ve o esnada 
sınava hazırlanan kı-
zımın gözleri önünde 
oldu. Kızım ne olduğu-
nu anlayamadan evi-
mize giren kişilerden 
(polislerden) korkup 
saklanmaya çalışırken, 
kapı ile elbise duvarı 
arasında sıkıştırıldı ve 
polislerden biri birkaç 
kez kapıyı o kadar sert 
itti ki kızımın başı yarıl-
dı. O esnada yeğenim 
yatağında uyumaktay-
dı. Uyku halindeyken 
yatağından zor ile kal-
dırıp yere serildi. Uyku 
sersemi olan yeğenim 
Ramadan gözlüğünü 

takmaya çalıştı ve Bul-
garca bilmediği için de 
polisin ona “yere yat, 
kıpırdama” emrini anla-
yamadığı ve dikilmeye 
çalıştığı için de tekrar 
zor ile yere serildi ve 
gözlükleri kırıldı. Ço-
cukların ikisi de korku-

dan acı acı bağırıyor 
ve ağlıyorlardı. Onları 
sakinleştirmeme izin 
vermediler.” 
Kızının başı kanlar 

içinde olduğunu gö-
ren anne daha fazla 
dayanamayıp “Vura-
caksanız vurun!” de-
yip çocuklara doğru 
koşmuş. Bir yandan 
kızının başındaki kana-
mayı durdurmaya çalı-
şıyor, yarayı temizliyor 
bir yandan da polislerin 
kendilerini tanıtmaları-
nı istiyormuş. 
Ayse l  Mustafova 

2000 ile 2003 yılları 
arası Kırcaali’deki pa-
saport ve kimlik dai-
resinde çalışmış. Eşi 
Sabahattin Mustafov 
7 yıl poliste görev yap-
mış, kayınpederi ise 
emekliye ayrılmadan 
önce poliste toplam 32 
yıl görev yapmış. Ay-
sel, “Polis Kanunu’nu 
iyi biliyorum. Polislerin 
kendilerini tanıtmala-
rını defalarca istedim” 
diye konuştu. Daireye 
giren dört kişiden ikisi 
en sonunda isimlerinin 
Georgi Georgiev ve 
Krasimir Spirov oldu-
ğunu söylemiş. Aysel 
Mustafova o esnada 
evde olmayan oğlu-
nu aramış ve polise 
götürülen eşine eşlik 
etmesini istemiş. Ken-
disi kızı Şirin’i ve ye-
ğeni Ramadan’ı acile 
götürmüş, çünkü polis-
ler acili aramasına izin 
vermemiş. 
Sabahleyin saat üçte 

eşi Mustafa polislerce 
serbest bırakılmış ve 
gerçek ortaya çıkmış. 

Ailenin yaşamış oldu-
ğu bu gece yarısı kor-
kunç olay polislerin, bir 
kadın tüccarını yaka-
lamak için düzenlediği 
operasyondan dolayı 
yaşanmış. Aysel’in 
oğlu telefonla taksi ça-
ğırmış, o esnada tele-

fonları dinleyen polisler 
de Mustafov ailesinin 
adresine ulaşmışlar. 
Kadın: “Oğlum, bu 
taksicinin kadın pazar-
lamadan dolayı polis 
tarafından arandığını 
nereden bilebilirdi? ” 
sorusunu soruyor. 
Aysel’in anlattıklarına 

göre polisler yaptıkları 
hatayı anladıkların-

da, Emniyette görevli 
Suç Dairesi Polis Mü-
dürü Dobrinski, eşi 
Sabahattin’e, “Bu olay 
baş da senin ailenin 
başına mı geldi? Tüm 
zararlar bizim tarafı-
mızdan karşılanacak. 
Yeter ki olay kapatılsın 
ve arkadaşlarımız işten 
atılmasın” demiş. Bu-
nun yanı sıra, kızının 
bu gün üniversitede 
sınavı olduğunu, her 
şeye rağmen sınava 
gittiğini, ancak olayın 
şokundan kurtulamayıp 
sınavın başlamasından 
birkaç dakikasına   göz 

yaşlarına hakim ola-
mayıp, sınav salonunu 
terk ettiği bilgisini de 
gazetemize aktardı.
Aysel Mustafova, 

İçişleri Bakanına, Baş-
savcıya, Meclis İnsan 
Hakları Komisyonuna, 
Bulgaristan Kamu De-
netçisine, Milletvekilleri 
Ahmet Doğan, Remzi 
Osman, Tsveta Kara-
yançeva, Avrupa Birli-
ği Meclis üyesi Metin 
Kazak ve İl Emniyet 
Müdürüne olayı anla-
tan şikayet mektubu 
yazmış. Aynı şekilde 
kendisine ve ailesine 
verilen ahlaki ve fizik-
sel hasardan dolayı da 
mahkemede dava aç-
maya hazırlanıyor. 
Kırcaali Emniyetinden 

bir açıklama gelmedi 
ve şikayetin araştırıldı-
ğı söylendi.
İçişleri Bakanı Tsve-

tan Tsvetanov düzen-
lediği basın toplantı-
sında, Kırcaali Emniye-
tinin fuhuş kanallarını 
ve kadın pazarlamayı 
yok etme yönündeki 
gerçekleştirmiş olduğu 
operasyonda zarar gö-

ren aileden özür diledi. 
Kendilerini de bizzat 
arayıp özür dileyece-
ğini söyledi. Bu olayın 
araştırılması için emir 
verdiğini ve sunulan 
bilgilerin kanıtlandığı 
takdirde de gerekli ida-
ri işlemin yapılacağını 
açıkladı. Bunun yanı 
sıra da haklarını aşan 
ve görevlerini kötüye 
kullanan emniyet gö-
revlileri hakkında da 
gerekli işlemlerin yapı-
lacağını duyurdu. 

O L A Y 
PARLAMENTOYA 

TAŞINDI

Bulgaristan Sosyalist 
Partisi (BSP) ve üye-
lerinin çoğunluğunu 
Türklerin oluşturdu-
ğu Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi (DPS-
HÖH), İçişleri Bakanı 
Tsvetanov'dan parla-
mentoda Kırcaali’deki 
polis baskını ile ilgili 
açıklama yapmasını 
istedi.
Başbakan Yardımcısı 

ve İçişleri Bakanı Tsve-
tan Tsvetanov ise ola-
yın "önceden planlan-
mış bir polis operasyo-
nu" olduğunu söyledi.
Bulgaristan Ulusal 

Televizyonu (BNT) ve 

Radyosu BNR tara-
fından canlı yayımla-
nan parlamento genel 
oturumda konuşan 
Tsvetanov, açılan so-
ruşturmanın gidişa-
tını engellememek 
amacıyla daha önce 
açıklama yapmadığını 
belirterek, Kırcaali'de 
kadın ticaretine karşı 
önlemler kapsamında 
18 Temmuzdan itiba-
ren planlı baskınlar dü-
zenlenmesi için polise 
özel talimatlar verildiği-
ni söyledi.
Kırcaali'ye İçişleri Ba-

kanlığı müfettişlerinin 

yollandığını açıklayan 
Tsvetanov, müfettişle-
rin hazırlayacağı rapo-
ra göre gerekli yasal 
işlemlerin yapılacağı-
nı bildirdi. Tsvetanov, 
"Baskın düzenleyen 
polisler suçlu bulunur-
sa onlara karşı en sert 
önlemler alınacaktır" 
dedi.
Tsvetanov, olaydan 

sonra Mustafa aile-
sini arayarak, Şirin 
Mustafa'nın yaralan-
masından dolayı şah-
sen özür dilediğini de 
söyledi.

HÖH'NİN TEPKİSİ

Bakan Tsvetanov'un 
açıklamaları, Hak ve 
Özgürlükler Hareke-
tinin Kırcaali Gençlik 
Örgütü ve Bölge Bele-
diye Kurulu tarafından 
yayımlanan bir bildiriy-
le kınandı.
Bildiride, Türk ailesi-

nin karşılaştığı uygu-
lamanın bir "vahşet" 
olduğu belir t i lerek, 
Kırcaali Bölge Emniyet 
Müdürlüğünün "sus-
kun" kalması eleştirildi. 
Bildiride, temel anaya-
sal insan haklarının 
çiğnendiği bu olaya 
tüm devlet kurumları-
nın gerekli tepkiyi gös-
termesi istendi.
HÖH Kırcaali millet-

vekili Lütvi Mestan da 
eve baskın düzenle-
nirken gerekli savcılık 
izninin bulunmadığını 
ileri sürerek, polis yet-
kisini aşarak masum 
insanlara zarar verdi-
ğini bildirdi.
HÖH mi l le t vek i l i 

Hristo Biserov da bu 
operasyonun, polisin 
profesyonellik eksikli-
ğinin apaçık bir kanıtı 
olduğunu vurguladı. Bi-
serov, "Kırcaali savcısı 
da inadına operasyona 
izin verip vermediğini 
açıklamıyor" diye ko-
nuştu.

İsmail KÖSEÖMER
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Bir köyümüzü anlatıyoruz
Stomantsi
  (Çelikli)

“Orda bir köy var uzakta,
O köy bizim köyümüzdür…”

                Ahmet Kutsi Tecer 
Ne de iyi, doğru yazmış bü-

yük şair Tecer. Evet, nerede 
olursa olsun ovada, dağda, 
ister dikenli, ister taşlı o bizim-
dir, bizim köyümüzdür. Sabah 
akşam kuş cıvıltıları, göldeki 
kurbağa sesleri, tozlu yollarda 
iri ufak hayvanlar, köpek hav-
lamaları, sakinlerinin tarlaya 
gidişi dönüşü…

Sayın okuyucularıma öyle 
köylerden biri, Stomantsi’yi an-
latmak istiyorum. Kırcaali ilinin 
en uzak yerleşim yerlerinden 
biridir. Kirkovo Belediyesine 
bağlı olan bu köy belediyede 
aynı adı taşıyan başka bir köy 
de bulunduğu için halk arsında 
Kocaömer Çileklisi diye de bili-
nir. Rodoplarımızın zengin ye-
raltı zenginliklerine sahip oldu-
ğunu kim bilmez ki? Etrafında 
bol miktarda çelik gibi sert ve 
beyaz taşların bulunmasından 
dolayı Bulgarcası “stomana” 
kelimesinden Stomantsi diye 
kayıtlara geçen köyün asıl adı-
nın “çelik” kelimesinden Çelikli 
olması gerektiğini düşünüyo-
rum. Yaşlılara göre 550-600 
yıllık. Yaşını bilmeyen asırlık 
meşeler de bunu kanıtlama-
ya çalışıyorlar. Ama dahasını, 
doğrusunu hadi âlimlere, bil-
ginlere bırakalım… 

Hatırladığım kadarıyla bu 
köye 35-40 yıl önce uğramış-
tım. İki arkadaş kısa bir yurt 
gezisine çıkmıştık. Fotinovo’yu 
(Çakırlı) geçtikten sonra Hacı 
mahallesi yakınlarında bize bir 
talika (at arabası) erdi. Sahibi 
iri-yarı, aba poturlu altmışlık 
bir iydi. Hoşbeşten sonra 
maksadımızı anlamış olacak 
ki, ağaç tekerlekli arabasına 

davet etti. Eğri büğrü taşlı yol-
da dağa tırmanmaya başladık. 
Etraf çırılçıplaktı. Bir mahalle 
geçtik. Diğer mahallede yolun 
kenarında araba durdu. Sahibi 
bizi eve davet etti. Öğle üze-
riydi. Rodopluların misafirper-
ver olduklarını kim bilmez ki? 
Beraberimizde yiyecek oldu-
ğunu yolumuza devam etmek 
istediğimizi ve diğer durağı-
mızın Rogozçe (Asarcık) böl-
gesindeki tarihi Ustra Kalesi 
olduğunu söyleyince, adını 
hiç unutmak istemediğim o iyi 
insan, bizi köyün kuzeyindeki 
bir yere kadar uğurladı ve yolu 
göstermişti…

Birkaç gün önce Stomantsi’de 
dini bir törene davet edildim. 
40 yıl evvel kısa süre için uğ-
radığım bu köyü zaten özle-
miştim. Çok sevindim. Orada 
şimdiki dostlarımı görecek-
tim.  Yüce Rabbimiz ve devlet 
tarafından unutulmamış, lakin 
medya mensuplarının çok sey-
rek uğradıklarını bildiğim için 
sabırsızlanıyordum. Köydeşim 
Hasan ve Türkiyeli misafirleri-
miz Nesibe abla ile Osman 
enişte (Stomantsi kökenli) yola 
düştük. Yukarıda belirttiğim 
Hacı mahalle – Samodiva yo-
lundan sola saptık. Hatıralarım 
birden canlandı. 40 yıl gerilere 
döndüm. O “yoldan” eser kal-
mamıştı. Küçük kısımlara ay-
rılmış tarlalarda köylüler tütün 
topluyorlardı. Dağa tırmandık, 
ama bu defa asfalt yoldan. 
Birden, adeta yeşil bir denizi 
andıran çam ormanına girdik. 
Şırıl şırıl akan çeşmelere rast-
ladık. Epey yüksek olan dağın 
eteğinde bizleri ilk olarak muh-

tar Hazel Mustafa’nın yaşadı-
ğı mahalle sakinleri karşıladı. 
Maksadımızı anlayınca Camiyi 
gösterdiler. Merkez yolun etraf-
ları arabayla doluydu. Camiye 
yakın sergiler, salıncaklardaki 
çocuk sesleri bu dini törenin 
adeta bir bayrama dönüştü-
ğünü gösteriyordu.  Beyaz, 
çelik gibi sert taşlarla inşa 
edilmiş Camiyi, avlu duvarını 
ve kadın-erkek helâsını (ayak 
yolu) görünce şaşırmamak 
elde değildi.      Zaten köyün 
tüm ev, dam, avlu duvarları vs. 
gibi yapıları hep o muhteşem 
taştandı. 

Cami avlusu yemyeşil. Orta-
sında ulu bir meşe. Bu Allah 
evinin içi ve dışı yerli, Türkiye-
li, Fotinovo, Benkovski, Cebel 
ve Çorbaciysko bölgelerinden 
akın etmiş büyük küçük, ka-
dın ve erkekle doluydu. Hazel 
Mustafa 3 dönemdir köyün 
muhtarı. Ostrovets kökenli. 
(Babası, merhum Mustafa 
Hacıyusuf da ömrünün daha 
fazlasını muhtar olarak ge-
çirmişti.) Ondan öğrendiğime 
göre köy 5 mahalleden oluşu-
yor ki, ikisi Cebel Belediyesi-
ne bağlı. 500’e yakın nüfusu 
var. Muhtarlık binası, okul, 
çocuk bahçesi, sağlık ocağı, 

dükkân, kafeterya, asfalt yol, 
içme suyu şebekesi, telefon 
ağı, elektrik vs. gibi edinimle-
rin çoğu muhtar Hazel’in dö-
neminde gerçekleşmiş, hayata 
geçmiş. Maalesef köy şimdi 
onların bazılarından mahrum. 
Ama ne yapsınlar, olanlarla 
yetinmek zorundalar. Geçim 
kaynağı, çok yerde olduğu gibi 
tütün. Başka alternatif ise yok. 
Sevindirici taraf, diğer yerlere 
nazaran, burada ıssız evlerin 
çok az olması.

İslam cemiyeti yöneticisi, iş-
güzar, atılgan, saz ustası Sali 
Ramadan ise köydeki edinim-
lerin inşaatından daha çok, 
köydeşlerinin camiye fazla-
sıyla hizmetlerinden bahsetti. 
Caminin, avlu duvarının be-
yaz taştan inşaatı, avlunun 
düzlenmesi, yeşillendirilmesi 
köylülerin gönüllü emeğiyle 
gerçekleştiğini, Kirkovo ve 
Cebel Belediyeleri ve bura 
kökenli Türkiyeli kardeşlerin 
yardımlarını esirgemedikleri-
ni dile getirdi. Muhtar Hazel, 
sözünü ettiğim Sali, Mustafa, 
Emin, Osman, Halilibrahim ve 
başkaları ile konuşurken cami 
hoparlöründen etrafa sala ses-
leri yayılmağa başladı. İçeriye 
girdik. Doya doya mevlidi şerif 

ve kutsal kitabımızdan ayetler 
dinledik, okuduk. Genç din 
adamı Enver Nasuf’un yaptığı 
dua ve vaaz herkesi duygulan-
dırdı. Sonunda iştirak edenlere 
şerbet, çeşitli içecekler, bol bol 
pilav dağıtıldı. Özürlülerin ise 
evlerine gönderildi. Gelene-
ğe dönüşen ve adeta köyün 
bir bayramı haline gelen bu 
çok ilginç ve faydalı girişimin 
sonunda önümüzdeki yıl ter-
tiplenecek tören için mezat 
(artırma ile satış) gerçekleşti. 
Türkiyeli kardeşlerimiz, Kirko-
vo ve Cebel Belediyeleri ve 
sıradan insanlar camiye para 
yardımında bulundular.

Törende beni en çok sevin-
diren Stomantsi’de toprağına, 
taşına bağlı emek sever, mi-
safirperver, birlik ve dirlik için-
de çalışan ve yaşayan insan-
lar görmem oldu. Onlar, tüm 
güçlüklere rağmen geleceğe 
iyimser bakıyor, bedbinliğe yol 
vermiyorlar. 

Ko öyle olsun diyerek bu 
unutulmaz tören ve onu dü-
zenleyen insanlardan ayrıldım. 
Yol boyunda Tecer’in o “orda 
bir köy var uzakta” seçkin şi-
irinin bestesini mırıldandım 
durdum.      

      Mestan ADALI

GERP Türkiye’den gelecek oylara kısıtlama getirmeye çalışıyor

Yurtdışında bulunan ve oy 
vermek isteyen Bulgaristan 
vatandaşları, seçim gününden 
en geç 20 gün önce oy ver-
me isteğini yazılı bir biçimde 
beyan etmesi gerekecek. Bu 
ve buna benzer değişiklikler 
GERB tarafından yürütülen 
Seçim Yasası Değişikliği Tas-
lağında yer almaktadır. Kanun 
değişikliği çalışmalarını yürü-
ten Meclis Geçici Komisyonu 
hafta sonuna kadar çalışmala-
rını tamamlaması beklenmek-
tedir. Kabul edilmek için de Ey-

lül ayında Meclise sunulması 
öngörülüyor.

Kişi tarafından yurtdışında oy 
verme hakkını kullanmak iste-
diğine dahil bizzat imzalanan 
“Oy verme isteği beyanname-
si” şahsen, mektup ile ya da 
elektronik formda oy vermek 
istediği ülkede bulunan Bulga-
ristan Elçiliği veya Başkonso-
losluk Temsilciliklerine sunul-
malıdır. 

Aynı şekilde Parlamento ve 
Cumhurbaşkanı seçimleri için 
seçim gününden en az 60 gün 
önce Bulgaristan’ı terk eden 
ve seçmen listelerinin seçim 
komisyonlarına teslim edil-

meden önce, ülkeye geri dön-
meyen vatandaşların isimleri 
seçmen listelerinden silinmesi, 
seçim yasası taslağında öngö-
rülen değişikliklerdendir. Diğer 
bir değişiklik de yurtdışında 
Bulgaristan’ın Diplomatik Tem-
silciliği olduğu yerlerde seçim 
sandığı açılabilmesi için orada 
en az 20 seçmenin olması ge-
rekmektedir.

AB’de oy vermeye 
E V E T,  Tü r k i ye ’d e 
HAYIR!

Diplomatik Temsilciliklerin 
bulunmadığı yerlerde, yukarı-

da belirtilen biçimde oy verme 
isteği prosedürü aynen ge-
çerlidir. Ancak bu sefer en az 
100 seçmenin mevcut olması 
gerekli ve Avrupa Parlamen-
tosu seçimlerinde uygulanan, 
“sadece Avrupa Birliğine üye 
ülkelerde seçim sandığı açı-
lacaktır” diye yazıyor seçim 
yasası taslağında. Böylelikle 
iktidar Türkiye’deki seçmenle-
rin oylarına ciddi biçimde kısıt-
lama getirmeye çalışıyor.

Bulgaristan’ın Türkiye’de 
sırasıyla Ankara’da elçilik, 
Edirne’de başkonsolosluk, 
İstanbul’da başkonsolosluk 
ve 2009 yılının Mayıs ayında 

hizmete açılan Bursa’daki kon-
solosluklar diplomatik görev 
yapmaktadır. Yeni Seçim Ya-
sası Taslağına göre Türkiye’de 
bulunan Bulgaristan seçmen-
leri bu dört kent dışında başka 
yerlerde oy veremeyecekler. 

Bunun yanı sıra GERB, mil-
letvekili seçiminde listeye göre 
oy verilmesiyle beraber, liste-
deki kişilere de oy sıralaması 
yapılmasını istiyor. Gelecek 
yıl yapılacak yerel ve Cum-
hurbaşkanı seçimleri de aynı 
günde, birlikte yapılması öne-
risini getiriyor.

İsmail KÖSEÖMER
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ОТКРИТО ПРОТЕСТНО ПИСМО
                                                                          До:
                                                                          Ръководството на СЕМ 

                                                                          Копие До:
                                                                          Българските медии 

Сдружение с нестопанска цел „Балкани 21 век” – гр. Кърджали, Сдружение с нестопанска 
цел „Зейбеклер”- гр. Момчилград и вестник Кърджали Хабер, изразяват своя протест 
срещу систематичното използване на обидни и вулгарни думи, както и карикатури против 
Аллах, пророка Мохамед, Свещения Коран, Мустафа Кемал Ататюрк и българските турци 
във форума на официалната страница на политическа партия Атака http://forum.vestni-
kataka.bg//index.php/topic,24128.0.html . Тези действия във въпросния форум накърняват 
достойнството на всеки праведен мюсюлманин, на всеки български турчин и водят до 
тежки и неизлечими рани в сърцата на голяма част от българското население. 

Ние вярваме, че стремежа на една определена група хора да са в постоянна 
конфронтация с представителите на различните общности с друга вяра, култура, етнос 
и език спомага за нашето отдалечаване от европейските човешки ценности. 

Ние вярваме и сме убедени, че насаждането на междуетническа и религиозна омраза 
ще доведе до сегрегация, неприемане и неуважение към различното и другото, загуба на 
доверие закалявано дълги години в духа на мира, взаимното уважение, добросъседските 
отношение, чрез зачитане на религиозните и човешки ценности и потребности. 

Въпреки тежкото наследство от грешната политика на тоталитарното управление в 
родината, представителите на най-голямото етническо малцинство, а именно турското, 
които впрочем са и мюсюлмани, никога не са си позволявали да не зачитат българските и 
християнски ценности и светини. Винаги са работили за единна, разнообразна в културно 
и религиозно отношение Европейска България. 

Протестираме много остро и с болка срещу писанията, карикатурите, изливащата 
се омраза във форума на официалната страница на ПП Атака. От основаването си 
тази партия в лицето на своя лидер, своите поддръжници и съратници води политика 
за разваляне на многовековното приятелство и братство между отделните народи в 
нашата родина. Както и подкрепя тази си политика , чрез изданията и писанията в своята 
официална интернет страница. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОТ СЕМ, 

Нашето желание е да предприемете адекватни мерки срещу неразпространението на 
омраза, незачитане на чисто човешките и религиозни ценности и потребности, както и 
недопускане на междуетническа омраза и религиозна нетърпимост, както в печатните 
така и в различните виртуалните медии. 

29.07.2010 г. 
Кърджали

Кърджали - домакин на 5-то Национално състезание 
за хафъзи и художествено четене на Корани Керим 

Ha 31.07.2010г.  Кърджали 
беше домакин на Петото 
национално състезание за 
хафъзи и художествено че-
тене на Корани Керим, ор-
ганизирано от Главно мюф-
тийство на мюсюлманите в 
България със съдействието 
на Районно мюфтийство-
Кърджали. 
Проявата уважиха Глав-

ният мюфтия д-р Муста-
фа Хаджи, председателят 
на Висшия мюсюлмански 
съвет Шабанали Ахмед, 
зам.-главните мюфтии и 
районните мюфтии. Тука 
бяха мюфтиите на Комоти-
ни  Ибрахим Шериф и Ксан-
ти Ахмет Мете, представи-
тели на дипломатическите 
мисии на мюсюлманските 
страни в България и други 
духовни лица от страната и 
чужбина.  
В съревнованието участ-

ваха представители на 18-
те райнонни мюфтийства 
в страната,  на възраст до 
35 години, като най-малки-
ят кандидат за хафъз беше 
на 9. Той си тръгна със 
150 лева. На финална се 
състезаваха 15 младежи, 
по трима в петте катего-
рии-наизустяване на джуз 
„Амме” (последната част от 
20 страници) от Корана, на-
изустяване на 5 джуза (100 
страници), наизустяване на 
15 джуза (300 страници), 
художествено четене от 
Корана и наизустяване на 
целия Коран. От сцената 
многократно се чу повелята 
на Аллах, че „Най-добрият 
от вас е този, който изучава 
Корана и обучава другите 
на него.” 6-членно жури с 
председател имаминът на 
село Семерджик, Гърция, 
Ридван Дели оцени млади-
те хафъзи, които рецити-
раха откъси от свещената 
книга, посочени в изтеглен 
от тях билет. Публиката 
имаше възможност и да се 
наслади на  майсторските 
изпълнения на иляхи (ре-
лигиозни песни) от млади-
те Ариф и Ахмед Ходжа. За 
определяне на първенеца 
в последната най-важна 
категория комисията посо-
чи за изпълнение отделни 
части от Корана. Така се 
оказа, че най-добре наизус-
тилият Корана състезател 
е 14-годишният Сами Сели-
мов от с. Чепинци, община 
Рудозем, който е завършил 
курса за хафъзи в Мадан. 
Той получи награда от 550 
лв., картина като всички 

участници и спално обза-
веждане. Муса Мехмед от 
с. Соколец, община Руен, 
област Разград пък е пър-
венец в категорията худо-
жествено четене на Корана. 
Във третата категория пър-
венец стана 10-годишният 
ученик Адем Мехмед кур-
сист в Мадан. Той спечели 
350 лева. За наизустяване 
на 5 джуза първо място бе 
отредено на Юсеин Хали-
брямов, който също учи в 
курса за хафъзи в Мадан. 
На него дадоха 250 лева. 
Младият имамин от Цен-
тралната градска джамия 
в Кърджали Ердинч Хайру-
ла спечели първото място 
за наизустяване на джуз 
„Амме” с парична награда 
200 лева. За всички първен-
ци бяха осигурени мебели 
от бизнесмен от Хасково. 
С картина и грамота бяха 
наградени и всички учас-
тници, които не можаха да 
се класират за финалния 
кръг.
Районният мюфтия Бей-

хан Мехмед в приветстви-
ето си към гостите на града 
отбеляза, че най-хубавото 
слово е Корани Керим и 
ако ние в земния си живот 
бъдем негови сподвижници 
и той  в отвъдния свят ще 
се застъпи за нас. Той при-
помни  думите на Пророка 
Мохамед, който уподобява 
четящия и нечетящия Ко-
рана човек на жив и умрял 
човек. 
Д-р Мустафа Хаджи в из-

казването си изрази гордост 
да присъства на това из-
ключително важно събитие 
в България. Според него, то 
е значимо, заради   обявя-
ването на 2010 за година 

на Корани Керим, тъй като 
преди 1400 години Аллах 
започва да праща словото 

си на Пророка Мохамед. 
На второ място Главният 
мюфтия  посочи нападките 

срещу исляма в целия свят, 
както и срещу мюсюланите 
в България, които от своя 
страна се борят за защита 
на религиозните си права. 
По думите му, най-добри-
ят начин е да се хванем с 
четири ръце за Корана, но 
по-важното е да разберем 
прочетеното от него. 
Шабанали Ахмед се надя-

ва, че състезанието ще се 
превърне в традиция. Той 
сподели радостта си от фа-
кта, че в последно време се 
наблюдава увеличаване 
броя на хафъзите в Бъл-
гария. В подкрепа на това 
висшият духовник заяви, 
че в книгата си Всевишният 
Аллах съобщава, че Коран 
ще бъде съхранен, чрез ха-
фъзите.

        Ресмие Мюмюн
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Hükümet Kırcaali’deki Tiyatroların Birleşmesini Onayladı
Bakanlar Kurulu’nun  

B o y a n a  D e v l e t 
Konağı’nda  gerçek-
leştirdiği oturumda 
tiyatrolardaki reform 
paketine yeşil ışık yak-
tı. 12 gün önce Kültür 
Bakanlığı’nın açıkla-
mış olduğu tiyatro re-
form planı hükümet ta-
rafından ‘Devlet Kültür 
Kurumları Dönüşüm 
Kararnamesi’ adı al-
tında imzalandı. Bir-
çok çevre tarafından 
bakanlığın bu girişimi 
çeşitli biçimde protes-
to edilmişti. Sanatçılar 
örgütü son ana kadar 
beyan edilmeyen re-
form fikirlerinin yeni-
den gözden geçirilece-

ği umudunu taşımıştı. 
Hükümetin bu kararı 
tarihe karışacak kültür 
kurumları çalışanlarını 

yasa boğdu. 
Bakanlar Kurulu’nun 

kararı Kırcaali  “Kad-
riye Latifova” Devlet 

Müzik ve Dram Tiyat-
rosunu, kentte faaliyet 
yürüten “Dimitır Di-
mov“ Dram ve Kukla 

Tiyatrosunun bir kolu 
haline getiriyor. Aynı 
durum Razgrad  “Na-
zım Hikmet” Devlet 
Müzik ve Dram Tiyat-
rosu için de geçerlidir. 
Oradaki tiyatro da “An-
ton Straşimirov”   Dram 
Tiyatrosunun kolu ha-
line geliyor. Yeni yapı-
nın ne şekilde yönetilip 
idare edileceği belli ol-
madığı gibi, sanatçılar 
ve sanatseverler de-
mirbaş konumundaki 
tiyatronun, üvey evlat 
durumuna getirileni, 
zamanla yok edeceği 
korkusunu taşıyor-
lar. ‘Türk Tiyatroları’ 
2003 yılında azınlıkla-
rın kültürel varlıklarını 
sürdürmesi için özel 
kararnameyle kurul-
muştu. 

Bu reformlar Bulga-
ristan genelinde daha 
birçok tiyatro, bale, fi-
larmoni için de uygula-
nacaktır. Ancak ‘Türk 
Tiyatroları’ olarak anı-
lan ‘Kadriye Latifova’ 
ve ‘Nazım Hikmet’ 
tiyatroları, diğer iki ti-
yatronun kanadı altı-
na geçince ne şekilde 
faaliyet yürütecekleri 
belli değil. Personelin 
akıbeti de soru işareti. 
Kültür Bakanı Raşi-
dov gerçekleştirilecek 
reform sonunda işten 
çıkartılacak idari, sa-
natçı ve yardımcı per-
sonelin tazminatları 
için Maliye Bakanı Si-
meon Dyankov’dan 2 
milyon levalık ödenek 
talip etti.  

İsmail KÖSEÖMER

Deligözler’de Yağmur Duası  
Önceki gece yağan 

yağmura rağmen gele-
neksel Deligözler Yag-
mur Duası Kopukçeşme 
yanında yüzlerce Müslü-
man Türk’ü bir araya ge-
tirdi. Bagra (Boyacıköy), 
Sevdalina (Deligözler) 
ve Svobodinovo (Mür-
semliler) köyleri cami en-
cümenlikleri tarafından 
düzenlenen dinî tören 
Skalna glava (Kayaba-
şı) muhtarı Ali İsmail’in 
yardımıyla gerçekleşti. 
Amaca uygun olarak yer-
li imam Mustafa Ali ya-
kın köy ve çevrelerinden 
birçok dinî adamı duaya 
iştirak etmeleri için davet 
etti. Yöre halkından top-
lanan parayla kurbanlık 
genç düve alındı, etiyle 
15 kazan pilav hazırlan-
dı. Golemantsi (Beyköy) 
imamı Hacı Durmuşa-
li Mümün başta olmak 
üzere mevlit okundu, ar-
dından ise yağmur veya 
bereket duasıyla tüm 

eller Yüce Allah’a açıldı. 
Öğle namazı kılındıktan 
sonra eve de yeten kur-
ban dağıtıldı. Fakat on-
dan önce duaya toplam 
1300 levaya ulaşan para 

bağışında bulunan her 
kişinin ismi tek tek ilan 
edildi. Verdikleri büyük 
miktar parayla Mehmet 
Hayrula ve Çernooçe-
neli (Karagözler) işa-
damları Sezay Ahmed 
ve Ruhan Mehmed dik-
kati çektiler. Mürsemliler 
Cami Encümenliği’nden 
Seyidahmed Murad du-

aya belirli para sağlayan 
Çernooçene Belediye 
Başkanı Aydın Osman’ın 
gönderdiği tebriknameyi 
okudu. Başkan Osman 
mektubunda törene ka-

tılamamanın üzüntüsü-
nü belirterek sebebinin 
Türkiye’den gelen resmî 
bir heyeti karşılamak 
olduğunu bildiriyor. Ay-
rıca bu tür merasimlerin 
Bulgaristan Müslüman 
Türk topluluğunun birlik 
ve beraberliğinin göster-
gesi olarak tanımlıyor. 
Özellikle son günlerde 

yaşanan olumsuz siyasî 
olayları göz önünde bu-
lundurarak buna ihtiya-
cın arttığını ifade ediyor. 
Başkan Müslümanlar 
arasında fitne ve bölücü-
lüğe izin verilmemesini 
temenni ederken, dua-
larının kabul olunmasını 
ümit ediyor. 

Daha sonraları yapılan 
açık artırmayla satılan 
giysi ve ev eşyalarından 
gelecek dua için daha 
300 leva para toplandı. 

Bu sene dördüncü kez 
Deligözler Yağmur Du-
ası Kırcaali Belediyesi 
ve yerli işadamlarından 
Mehmet Hayrula tarafın-
dan altyapısı ve çeşmesi 
onarılan yerde yapıldı. 
Bundan önceki yıllarda 
ise yöre halkı Kopukçeş-
me yakınında olan Gök-
çepınar sırtına çıkmak 
zorunda kalıyordu.

Resmiye MÜMÜN

HÖH Gençlik Kolları Başkanı: 
22 000 üyemiz var   

Stara Zagora’da iki 
günlük konferans düzen-
leyen Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi Gençlik Kol-
ları Konseyi, milli çapta 
faaliyet gösterecek Libe-
ral Politika Okulu açma 
kararı aldı. Gençlik Kol-
ları Başkanı Ceyhan 
İbryamov, sözkonusu 
eğitimin DPS için veri-
len devlet kaynakların-
dan finanse edileceğini 
bildirdi. 4-5 ay sürecek 
eğitime, parti üyesi veya 
yandaşı 40- 45 kursiyer 
katılacak ve liberal si-
yasetin inceliklerini öğ-
renme fırsatı bulacak. 
Toplantıda, Türkiye’deki 
Bulgaristan vatandaşı 
göçmenlerin oy kullan-
ma hakkını elinden ala-

cak olan yasa düzenle-
mesi taslakları kınandı 
ve bu karara karşı çıkıl-
dı. Forumun ilk günü so-
nunda düzenlenen basın 
toplantısında konuşan 
İbryamov,”Önümüzdeki 
yıl yerel seçimlerde be-
lediye listelerine daha 
fazla genç adayı yer-
leştirmeyi amaçlıyoruz. 
DPS Gençlik Kolları 22 
000 üyemizle ülkenin en 
büyük siyasi gençlik teş-
kilatıyız” dedi. 

Kırcaali Haber


