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Bakan Egemen Bağış’a 
Kırcaali’de büyük ilgi

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Ba-
ğış, amaçlarının sadece Bulgaristan’a değil 
bütün AB ülkelerine Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bütün vatandaşlarının vizesiz gidebilmesini 
sağlamak olduğunu söyleyerek,

Sayfa 7’de

Devamı 6’da

Hasan Azis: “Hükümet, Balkan Türk Folklor Festivalini desteklemiyor”
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Müh. Hasan Azis, 
yapılan basın toplantısın-
da Balkan Türk Folklor 
Festivali Organizasyon 
Komitesi Başkanı olarak, 
“Kırcaali İlindeki 7 Bele-
diye sekizinci kez dü-
zenlenecek olan Balkan 
Türk Folklor Festivali’nin 
organize edilmesi için 
kendi bütçelerinden mali 
kaynak ayıracak. Festi-
valin bütçesi 38 bin leva 
ve Hükümet tarafından 
hiçbir katkı yok” dedi. 
Diğer Belediye Baş-

kanları adına da konuş-
tuğunu belirten Hasan 
Azis’in yanı sıra Kirko-
vo /Kızılağaç/ Belediye 
Başkanı Sali Ramadan 
ve Momçilgrad /Mes-
tanlı/ Belediye Başkan 
Yardımcısı Erol Mehmet 

de basın mensuplarıyla 
görüştüler. 
Başkan, iki senede bir 

düzenlenen Balkan Türk 
Folklor Festivali’nin tarih-
çesine değindi. 
Birinci Balkan Türk 

Folklor Festivali 1997 
yılında Ömer Lütfi Kültür 
Derneği tarafından Kırca-
ali İlindeki 7 Belediye’nin 
desteğiyle organize edil-
di. İkincisi ise 1999 yılı 
Mayıs ayında düzen-
lendi. 2001 yılında Kır-
caali Belediye Başkanı 
Rumen Dimitrov’un or-
ganizasyonu üstlenmek 
istemeyişinden dolayı 
festival 2002 yılında o 
zamanki Kırcaali Valisi 
Kalin Primov’un himaye-
si altında gerçekleşti. O 
dönemde Hasan Azis, 
Kırcaali Vali Yardımcısı 

görevinde bulunduğunu 
hatırlattı. O zamandan 
beri Balkan Türk Folklor 

Festivali Kırcaali’de dü-
zenli olarak her iki yılda 
bir organize edilmekte-

dir. 
Belediye Başkanı, “Son 

üç yılda olup bitenlerden 
GERB hükümetinin bazı 
bölgelere karşı hususi 
bir maksatla davrandı-
ğını üzüntüyle belirtmek 
zorundayız. Her şey 
kültür kurumlarında re-
formla ilgili geniş ölçüde 
ilan edilen fikirlerle baş-
ladı. Bu reform sonucun-
da  Kırcaali ve Razgrad 
şehirlerindeki “Kadriye 
Latifova” ve “Nazım Hik-
met” iki Türk devlet mü-
zikal ve drama tiyatroları 
kapatıldı. Daha sonra ise 
Bölge Eğitim Müfettişlik-
lerindeki Anadili Müfettişi 
olanlar görevinden alın-
dılar. Okul öncesi ve okul 
eğitimine ilişkin yasa ta-
sarısında da Anadili eği-

8. Balkan Türk Folklor 
Festivali - Kırcaali-2012
Balkan Türk Folklor Festivali Ömer 

Lütfi Kültür Derneği tarafından Kırca-
ali İli’ndeki 7 belediyenin desteği ile 
gerçekleşmektedir. Bu yıl sekizinci-
si düzenlenen festivale Türkiye, Bul-
garistan, Yunanistan, Makedonya ve 
Romanya’dan 6 Türk Folklor Ekibi ka-
tılacak.

Festivalin açılışı 09.07.2012 y. /Pazar-
tesi/  saat 11,00 Kırcaali Merkez Parkta 
yapılacak.

 Aynı gün saat 14,00 da Cebel’de ve 
17,30 da Krumovgrad’ta /Koşukavak/ 
gösteriler yapılacak. 10.07.2012 y. /
Salı/ saat 10,30’da Momçilgrad /Mes-
tanlı/ ve 19,00’da Ardino’da /Eğridere/ 
gösteriler olacak. 11.07.2012 y. saat 
10,30’da Çorbaciysko’da /Çorbacılar/ 
ve aynı saatte Çernooçene’de /Yeni-
pazar/ gösteriler yapılacak. Balkan 
Türk Folklor Festivali’nin kapanış gala 
konseri aynı gün saat 19,00’da Kırcaali 
Merkez parkta yapılacak.

Egemen Bağış'tan Bulgaristan'a övgü
Avrupa Birliği Bakanı 

ve Başmüzakereci Ege-
men Bağış, Bulgaristan-
Türkiye ilişkilerinin gel-
diği aşamaya büyük de-
ğer verdiğini belirterek, 
"Bulgaristan hem bizim 
komşumuz, hem bizim 
dostumuz, hem bizim 
müttefikimiz, hem de AB 
içerisindeki Türkiye’nin en 
güçlü seslerinden, dostla-
rından bir tanesi" dedi.

Bulgaristan Dışişleri Ba-

kanı Nikolay Mladenov’un 
daveti üzerine Sofya'ya 
resmi bir ziyaret gerçek-
leştiren Bakan Bağış, 
Bulgar mevkidaşıyla 
görüşmesinden sonra 
düzenlenen ortak basın 
toplantısında temaslarını 
değerlendirdi.

Bulgar meslektaşıy-
la son derece yapıcı bir 
görüşme gerçekleştirdik-

Devamı 3’te
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Geçen sayıdan devam

Bulgaristan’da Türkçe Basın (1865 - 2010)

Prof. Dr. Hayriye S. 
Yenisoy

Filiz
Demokrasiye geçiş 

döneminde Bulgar 
okullarında Türk ço-
cuklarının ana dilini 
ayrı bir ders olarak 
okumaları konusu 
gündeme getirildi. Bi-
lindiği gibi, 1959/60 
eğitim-öğretim yılın-
da tüm Türk okulları 
kapatılmış ve bundan 
sonra hiçbir Türk oku-
lu açılmamıştır. Hak-
lar ve Özgürlükler 
Hareketi Türkçenin bir 
an önce okutulmaya 
başlamasını Ulusal 
Meclisin gündemine 
taşıdı ve sadece bazı 
okullarda serbest 
seçmeli, isteğe bağlı 
olarak Türkçe ders-
lerinin okutulmasına 
başlandı. Yine Haklar 
ve Özgürlükler Hare-
ketinin organizasyo-
nu ve direkt yönetimi 
sayesinde her sınıfa 
birer Türkçe ders ki-
tabı hazırlandı. Yeni 
demokrasi koşulla-
rında bir de çocuk 
gazetesi çıkarma ih-
tiyacı doğdu. Hak ve 
Özgürlük gazetesinin 
beşinci sayısından 
itibaren Filiz gazetesi 
Hak ve Özgürlük ga-
zetesinin bir sayfası 
olarak, daha sonra 
da bir ek olarak çık-
maya başladı. 3 Ni-

san 1992 tarihinden 
itibaren başlı başına 
bir çocuk ve öğrenci 
gazetesi olarak ya-
yımlanmaya başladı. 
29 Şubat 1996’dan 
Aralık 1996 yılına 
kadar Filiz gazetesi 
çıkmadı, ancak Ara-
lık ayının sonundan 
itibaren 15 günde bir 
çıkmaya devam etti.
1998 yılı başından 

beri de Filiz Vakfının 
yayını olarak çıkmak-
tadır.
Işık-Svetlina
Ülkedeki toplum-

sal ve politik hayatta 
gerçekleşmeye baş-
layan değişimlere 
ayak uydurarak Işık-
Svetlina gazetesi çık-
maya başladı. 1991 
yılı başlangıcında 
çıkmaya başlayan 
bu gazete içerik ba-
kımından daha önce 
çıkan Işık-Svetlina 
gazetesinden farklıy-
dı. Türk toplumunun 
haklarını savunuyor-
du. Ancak okurlar, 
bu gazeteyi geçmiş-
te yayımlanan Yeni 
Işık gazetesinin bir 
devamı olarak görü-
yordu, bundan dolayı 
da aranan ve okunan 
bir gazete olamadı. 
Bunun yanında Hak 
ve Özgürlük gazetesi 
tercih ediliyordu. Bir 
buçuk yıl çıkabildi. 
Okurların güvenini ka-
zanabilmek için adını 
değiştirmek zorunda 
kaldı ve kapandı.
Güven-Doverie
Işık-Svetlina ka-

pandıktan sonra Ni-
san 1992’de Güven-
Dover ie gazetesi 
çıkmaya başladı ve 
bir zamanlar Yeni 
Işık-Nova Svetlina 
gazetesinin Türkçe-
Bulgarca yazılarla 
karışık çıkma çizgisi-

ni sürdürdü. Güven-
Doverie çocuklar için 
bir de Cırcır-Şturets, 
Şturçe eki çıkardı. Bu 
ek de iki dilde yayım-
lanıyordu. 1996 yı-
lından sonra gazete 
çıkmaz oldu.
Balon
Bir çocuk dergisi 

olan Balon’un ilk sayı-
sı 1994 yılının Nisan 
ayında çıktı. Aylık bir 

dergi olma görevini 
üstlenmiş olsa da ba-
zen türlü nedenlerle 
bu vadeyi aşırdığı 
görülüyordu. Önce-
leri 32 sayfa olarak 
çıkıyorken dördüncü 
yılında 48 sayfayı bul-
muştu. Derginin sahi-
bi Kâzım Memiş’ti.
Balon dergisi on yıl-

dan fazla bir zaman 
varlığını sürdürdü, 
sonra da kapandı.
Kâzım Memiş, genç-

ler için de Gönül adın-
da bir dergi çıkarma-
ya başlamıştı, ancak 
bunun ömrü çok kısa 
oldu.
Ümit
Haziran 1995’ten 

beri 48 sayfalık eği-
tim dergisi olarak 

Sofya’da çıkmaya 
başladı. 1995 tari-
hinde Aylık Kültür ve 
Eğitim Dergisi olduğu 
bildirilmiştir. 1997’de 
aylık kelimesi düş-
müş, derginin hazır-
landıkça basıldığı an-
laşılmıştır.
Ümit dergisinin ilk 

sayısını okuyuculara 
sunarken şöyle deni-
liyor:

“Artık elinizde bulu-
nan dergimiz “Balkan-
lar Eğitim ve Kültür 
Vakfı” yayınıdır. Vak-
fımızın temel ama-
cı, programın başlı-
ğındaki iki kelimede 
toplanmış: Eğitim ve 
Kültür. Binaenaleyh 
dergimizin ilk görevi 
yediden yetmişe ka-
dar halkımızın arasın-
da eğitim çalışmaları 
yürütmek, kültür yay-
mak olacaktır. Ancak 
biz okuyucularımı-
zın manevî eğitimini, 
kültürünü ön plâna 
alacağız. Amacımız, 
son 50 yılın manevî 
hayatımızda yaptığı 
tahribatı gidermek, 
insanlarımıza kimliği-
ni, benliğini bulmakta 
yardımcı olmak, tota-
literizmin, materyaliz-
min yarattığı boşluğu 
doldurmak, hırpalan-
mış, aşındırılmış olan 
inançlarımızı tekrar 
canlandırıp, tazeleyip 
göğüs kafeslerimize 
yerleştirmektir.
Ümit dergisi tama-

mıyla tarafsız, her 
partiden ve partici-
likten aynı mesafede 
uzaklıkta, her çeşit 
ideolojiye yabancı, 
aylık bir kültür dergisi 
olacaktır. Kavgacılık-
tan, kırıcılıktan, bö-
lücülükten kesinlikle 
kaçınacağız. Tersine, 
derleyici, toplayıcı, 
birleştirici olacağız…

Dergimiz, okuyucu-
larında Bulgaristan’a 
sevgi, saygı ruhu aşı-
lamayı; din, dil, siyasî 
görüş ayrılığına bak-
maksızın, tüm halkı-
mız arasında iyi kom-
şuluk, yardımlaşma, 
insancıl dayanışma 
fikirlerini geliştirip kök-
leştirmeyi kendisine 
bayrak edinecektir.
…Böyle asil amaç-

lar, iyi niyetlerle yola 
çıkan dergimizin oku-
yucular tarafından 
sevinçle karşılanaca-
ğına inanıyoruz”.
Ümit dergisi artık 

kendi yolunu bulmuş 
bir dergidir.
Z a m a n -

Bulgaristan
Türkiye’de çıkmakta 

olan Zaman gazete-
si grubunun birçok 
ülkede olduğu gibi 
Bulgaristan’da da 
çıkarılan baskısıdır. 
Aralık 1992 tarihin-
de Sofya’da çıkmaya 
başladı. Bu gazete, 
başka yerli Türkçe 
gazetelerin çıkmadığı 
bir dönemde ve ucuz 
olduğu için de geniş 
bir okuyucu kitlesine 
ulaştı. Bulgaristan 
Türklerine Türkiye, 
Türk dünyası vb. ko-
nularda Türkçe olarak 
birinci elden önemli 
bir kaynak oluştur-
maktadır. Haftada bir 
defa, Perşembe gün-
leri çıkmaktadır.
Müslümanlar (Ga-

zetesi)
Başmüftülüğün ya-

yın organı olarak 26 
Nisan 1990 yılında 
Türkçe ve Bulgarca 
olarak çıkmaya baş-
ladı. 1995 tarihinden 
sonra Bulgaristan’da 
iki Başmüftülük orta-
ya çıktı. Müslümanlar 
gazetesi de iki Baş-
müftülük tarafından 

yayımlanıyordu. Baş-
müftü seçilen Fikri 
Salih’in çıkardığı ga-
zeteye ”Kara” Müslü-
manlar, eski Başmüf-
tü ve sonra da Bulgar 
Sosyalist Partisinin 
iktidara gelmesiyle 
kendisini yüksek Din 
Konseyi Başkanı ve 
Başmüftü ilân eden 
Nedim Gencev’in 
çıkardığı da “Yeşil” 
Müslümanlar adları 
ile biliniyordu. Her iki 
gazete de ekonomik 
zorluklar yüzünden 
düzensiz çıktılar. “Ye-
şil” Müslümanlar bir 
daha çıkmaz oldu. 
Daha sonraki yıllar-
da Müslümanlar ga-
zetesi Bulgaristan 
Müslümanları Baş-
müftülüğünün yayını 
olarak ayda bir defa 
çıkmaya devam etti. 
Bu gazetenin dış yap-
rağı Türkçe; iç yapra-
ğı da Bulgarca olarak 
Pomak Müslümanları 
için çıkarılmaktadır. 
“Bulgaristan Müslü-
manları Başmüftülü-
ğünün Bulgarca yayı-
nıdır. Ayda bir çıkar” 
diye Bulgarca olarak 
yazısı vardır. 
Müslümanların Sesi 

ve İslâm Kültürü de 
N. Gencev’in Başmü-
fütülükten uzaklaştırıl-
dığı dönemde sadece 
birkaç sayı çıkabildi. 
Filibe Bölge Müftü-

lüğü 1996 sonlarında 
Müslümanlara Çağrı 
adlı bir gazete çıkar-
maya başlamıştı. Kısa 
ömürlü bir gazeteydi.
Nasret t in Hoca 

(Gazetesi)
1996 yılı, UNESCO 

tarafından Nasrettin 
Hoca Yılı olarak ilân 
edilmişti. Bulgaris-
tan Türk aydınları da 
Sofya’da Nasrettin 
Hoca konulu bir sem-
pozyum düzenlediler. 
Bu sempozyum gün-
leri Bulgaristan Türk-
lerinin âdeta bir folklor 
kültürü bayramına dö-
nüştü. Sempozyuma 
Bulgar aydınları ve 
yabancı araştırmacı-
lar da katıldı. Okunan 
bildiriler Nasrettin 
Hoca’ya ilişkin yazılar 
dört kitapçık hâlinde 
Sofya’da yayımlandı. 
Nasrettin Hoca baş-
lıklı Türkçe ve Bulgar-
ca olarak sekizer say-
falık özel gazete çıktı. 
Baş sayfada şunları 
okuyoruz: “Nasret-
tin Hoca. 700 yılda 
bir defa yayınlanır. 
Ekim, 1996. Sofya-
Bulgaristan.”  

Devamı gelecek sayıda
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1. sayfadan devam

lerini ifade eden Bağış, 
"Açık, içten, samimi bir 
toplantı gerçekleşti. Biz 
artık her konuyu rahatlık-
la ve pragmatik bir şekilde 
görüşebiliyoruz" ifadesini 
kullandı.

Bulgaristan Başbakanı 
Boyko Borisov ve Baş-
bakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, "İki ülkenin 
gelişmesine inanan karar-
lı iki başbakan olduklarını" 
söyleyen Bağış, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

"Bu ilişkilerin kapsa-
mındaki diyaloğun yarat-
tığı sonuçlar arasında, 
Bulgaristan’da (geçen yıl 
yaşanan) Başmüftülük 
sorununa demokratik çö-
züm bulunması, Türkiye-
deki Bulgar vakıflarının 
mülklerinin iade edilmesi 
konusunda Türk hükü-
metinin ortaya koyduğu 
kararlılık yer alıyor. Bun-
lar belki bundan 3-4 yıl 
öncesine kadar kimsenin 
tahmin edemeyeceği, dü-

Egemen Bağış'tan Bulgaristan'a övgü

şünemeyeceği şeylerdi. 
Karşılıklı iyi niyet ortada. 
Tunca nehrinde birlikte 
yapılacak baraj projeleri, 
Türkiye ile Bulgaristan 
arasında yapılacak otoyol 
projelerinin geliştirilmesi, 
karşılıklı turizmin, ticaretin 
artırılması gibi, iki ülkenin 
çıkarlarına hizmet ede-

cek ekonomik projelerin 
geliştirilmesi çok anlamlı 
olacak."
 Kısa mesajla başlayan 

dostluk
Bulgar meslektaşı Mla-

denov ile süren dostluk 
ilişkilerinin cep telefonu 
ile geçilen bir kısa mesa-
ja dayandığını açıklayan 

Bağış, "Yaklaşık 8 ay ev-
vel bir resmi ziyaret için 
Katar'a gittiğimde dostum 
Mladenov’dan cep tele-
fonuma bir mesaj geldi: 
"Katar’a bile gitmeye vakit 
ayırıyorsun, Bulgaristan’a 
ne zaman geleceksin?" O 
seyahatimizle başlayan 
ilişkiler bugün Türkiye, 

Katar ve Bulgaristan ara-
sında muazzam bir işbir-
liği potansiyelinin başla-
masına vesile oldu" diye 
konuştu.

"Bulgaristan’a, bir AB 
üyesi olarak Türkiye’nin 
AB ile müzakerelere ver-
diği destek için teşekkür 
ediyorum" diyen Bakan 
Bağış, "Bulgaristan hem 
bizim komşumuz, hem 
bizim dostumuz, hem bi-
zim müttefikimiz, hem de 
AB içerisindeki Türkiye-
nin en güçlü seslerinden, 
dostlarından bir tanesi" 
diye konuştu.
 Kıbrıs Rum Kesimi'nin 
AB dönem başkanlığı 
Basın toplantısında, Gü-

ney Kıbrıs Rum Kesimi'nin 
1 Temmuz'da başlayacak 
AB dönem başkanlığı ile 
ilgili bir soruyu yanıtlayan 
Bakan Egemen Barış, 
AB'de dönem başkanlı-
ğının sadece takvimsel 
bir süreç olduğunu ifade 
etti.

Türkiye’nin bir aday ülke 
olarak dönem başkanlık-
ları ile çok fazla ilişki için-
de olmasına gerek olma-
dığının altını çizen Barış, 
şunları söyledi:

"Aslında aday ülkelerin 
müzakere süreci, üye ül-
kelerin adına bütün anlaş-
maların yürütülmesinden 
sorumlu olan komisyon-
lar iledir. Kimin dönem 
başkanı olduğuna bakıl-
maksızın Türkiye’nin AB 
Komisyonu ile, AB üyesi 
ülkelerle de, Avrupa Par-
lamentosu ile de ilişkileri 
aynen devam eder.

Güney Kıbrıs Rum yöne-
timi ile bizim hali hazırda 
bir ilişkimiz yok ki dönem 
başkanlığı döneminde 
herhangi bir değişime 
uğrasın. Onlara yaşadık-
ları sorunlarda başarılar 
temenni ediyorum. Gö-
nül isterdi ki kuzeydeki 
komşuları ile KKTC ile 
işbirliği yapmış olsalardı. 
Belki dönem başkanlığı-
nın getirdiği yüklerde on-
lara biraz daha yardımcı 
olurlardı. Danimarka’dan 
ya da İrlanda’dan, o kadar 
uzaktan gelecek yardım-
ları hemen yanı başında-
ki komşu devletlerinden 
alabilirlerdi. Ama onlara 
başvururlarsa belki hala 
alabilirler."
 Bulgaristan Dışişleri 

Bakanı Mladenov 
Basın toplantısında ko-

nuşan Bulgaristan Dışiş-
leri Bakanı Nikolay Mla-
denov, "Bulgaristan için 
bölgede güven ve istikrar 
sağlayan Türkiye ile ilişki-
leri olağanüstü öncelikte-
dir" dedi.

"Türkiye’de son günler-
deki acı verici olaylarda 
hayatını kaybeden as-

kerlerin yakınlarına baş 
sağılığı diliyorum" diyen 
Mladenov, "Komşularımı-
zın acısında yanındayız. 
Gerek terörle mücadele-
de, gerekse başka şiddet 
olayları ile mücadelede 
komşumuzla daima da-
yanışma içinde olmalıyız" 
dedi.

Suriye'nin silahsız Türk 
askeri uçağını düşür-
düğü olay konusunda 
Türkiye'nin tutumunu "öl-
çülü ve sağduyulu" olarak 
nitelendiren Mladenov, 
uçağın uluslararası hava 
sahasında düşürüldüğü-
ne dikkat çekti.

Mladenov, "Bulgaristan 
ile Türkiye, Ortadoğu-
daki gelişmelerden derin 
endişe duyuyor. Suriye-
de olup bitenleri endişe 
ile izleyip, bu ülkedeki 
şiddetin bir an önce sona 
ermesi ve ülkenin demok-
ratik gelişim yolunu tercih 
etmesini arzu ediyoruz" 
diye konuştu.

 İkili ilişkiler 
Türkiye ve Bulgaristan 

arasında geçtiğimiz Mart 
ayında yapılan ortak hü-
kümetler arası toplantının 
verimli geçtiğini, bir son-
raki toplantının gelecek 
yıl yapılacağını belirten 
Mladenov sözlerini şöyle 
sürdürdü:

"Enerji alanındaki işbir-
liğimizi pekiştireceğiz. Bu 
işbirliği tüm Avrupa’nın 
yararına olacak. Sınır 
ötesi işbirliğimiz devam 
edecek. Gerçekleşti -
recek birçok proje var. 
Yunanistan’ı da işin içine 
katarsak, gümrük kontro-
lü, üç ülkenin sınırlarında 
koruma sorumlulukları ve 
kaçak göçle mücadele 
alanında ortak çalışma-
larımız olabilir."

AB-Türkiye ilişkilerinde-
ki gündemi son derece 
"olumlu gördüğünü" söy-
leyen Mladenov, "Bulga-
ristan Türkiye’deki reform 
çalışmalara tam destek 
verirken bizim için tüm 
komşularımız ortak kural-
lara ordak değerlere da-
yanarak, Avrupa ailesine 
doğru giden yolu tamam-
lamalıdır" diye konuştu.

Bulgaristan Dışışlari Ba-
kanı Nikolay Mladenov-
’un yanı sıra Bölgesel 
Kalkınma Bakanı Lilyana 
Pavlova, Parlamento Baş-
kanı Tsetska Tsaçeva, AB 
fonlarından sorumlu Ba-
kan Tomislav Donçev ile 
de görüşen Bakan Bağış, 
Sofya’daki temas ve ince-
lemelerini tamamladı.

Bakan Bağış, akşam sa-
atlerinde Sheraton otelin-
de "Türkiye-AB İlişkileri" 
konulu bir konferans ve-
recek.

Bulgaristan Yabancı Yatırımcıları Bekliyor
Bulgaristan Ulaştırma 

Bakanı İvaylo Moskovs-
ki, yabancı yatırımcıları 
ülkeye çekmek için çalış-
malar yaptıklarını belirte-
rek, "Yabancı yatırımcı-
lar bizim için önemli. Bu 
nedenle hükümet olarak 
çalışmalar yapıyoruz. En 
önemlisi, altyapımızı ye-
nileyerek, yatırımcılara 
yeni imkanlar yarataca-
ğız" dedi.

B u l g a r i s t a n  Ya t ı -
rım Ajansı tarafından 
Sofya'da düzenlenen, 7 
ülkeden gazetecinin katıl-
dığı 'Bulgaristan'da ulaş-
tırma, lojistik ve makine 
imalatındaki gelişmeler ve 
yabancı yatırım imkanları-
nın ele alındığı toplantıda 
konuşan Bulgar Ulaştırma 
Bakanı İvaylo Moskovski, 
hükümet olarak, ulaşım 
alanında büyük yatırımlar 
yaptıkları belirtti.

Karayolu taşımacılığının 

yanı sıra deniz, hava ve 
demiryolları ile ilgili de 10 
ulaşım altyapı projesi ha-
zırladıklarını ifade eden 
Moskovski, projelerin uy-
gulanması halinde 1 mil-
yar euro gelir elde etmeyi 
beklediklerini vurguladı. 
Ulaşım projeleri konu-
sunda Avrupa Birliği'nden 
2014 yılına kadar 2 mil-
yar euro yatırım ödeneği 

alacaklarını kaydeden 
Moskovski, "Bu büyük 
bir miktar. İnanıyorum ki 
uluslararası firmalar bu 
projelerin uygulanmasının 
ardından ülkemize daha 
çok ilgi gösterecekler" 
diye konuştu.

Demiryolu projeleri ile 
ilgili de bilgiler veren 
Ulaştırma Bakanı İvaylo 
Moskovski, özellikle ağır 

yük taşımacılığı konu-
sunda Türkiye ve Çin'den 
yatırımcı beklediklerini 
kaydetti. Bulgar hükümeti 
olarak ülke ekonomisini 
en iyi seviyede tutmak 
için gayret sarf ettiklerini 
söyleyen İvaylo Moskovs-
ki, "Yabancı yatırımcılar 
bizim için önemli.

Bu nedenle hükümet ola-
rak çalışmalar yapıyoruz. 
En önemlisi altyapımızı 
yenileyerek, yatırımcıla-
ra imkanlar yaratacağız. 
Türkiye ve diğer ülkele-
rin Bulgaristan'da yatırım 
yapma tekliflerine açığız. 
Herkes buyursun, gelsin" 
dedi.

M o skovsk i ' n i n  ko -
nuşmasının ardından 
Bulgaristan'daki makine 
imalat sektöründeki geliş-
meler ve yabancı yatırım-
cılar için fırsatlar ile ilgili 
bilgiler verildi.

            Kırcaali Haber

Öğrencilerden hayırsever davranış
Bu yıl Ardino Vasil 

Levski Lisesi’nden 
mezun olan öğrenciler, 
Byal İzvor /Akpınar/ 
köyünden Andreevler 
ailesine 100 leva para 
bağışında bulundular. 
Bu para 18 Haziran 
2012 tarihinde köyde 
ağır trafik kazası ge-

çiren kızları Tanya’nın 
tedavisi için verildi. Sı-
nıf öğretmeni Mesut 
Hayrulov, bağış fikrinin 
tamamen öğrencilerine 
ait olduğunu paylaştı. 
Sayın Hayrulov, “Nilü-
fer Mehmet ve Aysel 
Adeva Kırcaali’de dü-
zenlenen kan bağışı 

kampanyasına katıla-
rak kızın hayatının kur-
tarılmasına yardımcı 
oldular” dedi. 
Tanya’nın babası 

Huben Vasil Levski 
Lisesi’nin 2012 me-
zunlarına yaptıkları bu 
hayırsever davranıştan 
dolayı kalbi teşekkür-

lerini sundu. Talihsiz 
baba, başka bir ailenin 
de böyle bir acı olay 
yaşamak zorunda kal-
maması için direksiyon 
başında olan kişilerin 
akıllı sürücü olmaları 
çağrısında bulundu. 
Baba, “Şu anda Tan-

ya Kırcaali hastane-
sinde yatıyor, sağlık 
durumu iyileşmiş de-
ğil” dedi.  
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Bedriye Yaşar, HÖH Çernooçene İlçe Teşkilatı Başkanlığına tekrar seçildi
Cumartesi 9 Haziran 

2012 tarihinde yapılan 
Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi /HÖH/ 8. Olağan 
Çernooçene İlçe Teşki-
latı Konferansına katılan 
delegelerin oyuyla yeni 
dönem için tekrar teşkila-
tın başkanı Bedriye Yaşar 
seçildi. Sayın Yaşar, seçi-
me tek aday olarak katıl-
dı. HÖH Çernooçene İlçe 
Teşkilatı Başkanı ve yö-
netimi seçiminde oy hak-
kı olan delegeler partinin 
Yerel Kurulları tarafından 
belirlenmişti.  

Konferansta HÖH İl 
Teşkilatı Başkanı Bahri 
Ömer, HÖH Milletvekille-
ri Necmi Ali ile delege de 
olan Remzi Osman resmi 
misafir olarak hazır bulun-
dular. 

Forumda elde edilen ba-

şarılar ele alındı, ileriye 
dönük teşkilatın koyduğu 
ana hedefler çizildi. 

HÖH İlçe Teşkilatı’nın 
yeni yönetimi de seçildi. 

Bedriye Yaşar, Teşkilatın 

geçen dönemi için sun-
duğu raporda, HÖH’nin 
Çernooçe Belediyesinde 

önde gelen siyasi güç 
olarak sabitleştiğini vur-
guladı. Fakat ülkede ikti-
dar parti tarafından HÖH 
partisi üyelerinden pro-
fesyonel alanlarda ken-
dini kanıtlamış uzman-
lara baskı uygulandığını 
kaydetti. Bedriye Yaşar, 
“Yerel Kurullarda durum 
sabit” dedi. 

Yönetim Kuruluna gir-
mek üzere gizli yapılan 

oylama sonucu 19 kişi se-
çildi. Yeni seçilen Yönetim 
Kurulu üyeleri arasında 
4’ü genç yaştadır. 

Konferans sı rasın -
da HÖH Kırcaal i  İ l 
Teşkilatı’nın Olağan Kon-
feransında yeni başkan ve 
yönetim kurulu seçiminde 
oy hakkına sahip olacak 
delegeler de belirlendi. 

          Kırcaali Haber

HÖH Gençlik Kolları Kirkovo, Cebel ve Ardino İlçe 
Teşkilatlarının Olağan Konferansları yapıldı

2 Haziran 2012 tarihin-
de HÖH Gençlik Kolları 
Kirkovo /Kızılağaç/ İlçe 
Teşkilatı 6. Olağan Kon-
feransı yapıldı. Teşkilatın 
Başkanı Adnan Hüseyin 
geçen dönem için sundu-
ğu rapordan sonra yeni 
dönem için başkan adayı 
olmak istemedi. Önerilen 
üç adaydan delegelerin 
büyük desteğiyle daha 
ilk turda Sezgin Mümün 
HÖH Gençlik Kolları Kir-
kovo İlçe Teşkilatı başka-
nı seçildi. 
3 Haziran 2012 tarihin-

de yapılan HÖH Genç-
lik Kolları Cebel /Şeyh 
Cuma/ İlçe Teşkilatı 6. 
Olağan Konferansına 
katılan yaklaşık 270 de-
lege Seyfi Mehmetali’yi 
yeni dönem için başkan 
seçtiler. 
HÖH Gençlik Kolları Ar-

dino /Eğridere/ İlçe Teşki-
latı 6. Olağan Konferan-
sında Levent Cebeci yeni 
başkan seçildi. Cebeci, 

şu ana kadar HÖH Genç-
lik Kolları Ardino İlçe Teş-
kilatı Başkanı olan Bah-
tiyar Hocov’un 35 yaşını 
aşmasından dolayı yerini 
aldı. HÖH Gençlik Kolları 
Ardino İlçe Teşkilatı Yö-
netim Kuruluna 25 kişi 
üye seçildi. Forumda 
partinin İl teşkilatı olağan 
konferansına katılmaları 
üzere 21 delege seçildi. 
Levent Cebeci 12 Nisan 

1984 yılında Ardino’da 
dünyaya gelmiştir. Sofya 

Ulusal ve Dünya Ekono-
mi Üniversitesinde İnsan 
Kaynaklarının Yönetil-
mesi ihtisasına sahip 
olmuştur. Bir de “Sigorta 
ve Sosyal İşler” üzere 
yüksek lisans eğitimi gör-
müştür. Byal İzvor /Akpı-
nar/ köyünde bir firmanın 
yöneticisidir. Evli ve bir 
çocuk babası. 
Kırcaali İlinde yeni seçi-

len HÖH Gençlik Kolları 
Başkanları ileriye dönük 
hedefleri arasında teşki-

latın yapıcı gelişimi için 
çalışacaklarını ve genç-
lerde gözlenen işsizliğe 
yönelik girişimlerde bu-
lunmaktan başka girişim-
ciliği destekleyeceklerini 
kaydettiler. 
Kırcaali bölgesinde şu 

ana kadar yapılan HÖH 
Gençlik Kolları İlçe Teş-
kilatları Olağan Konfe-
ranslarında HÖH Genç-
lik Kolları Genel Başkanı 
Ceyhan İbramov, HÖH 
Gençlik Kolları Merkez 
Yürütme Kurulu Üyele-
ri Ayhan Etem, Abidin 
Hacımehmet, Radoslav 
Revanski, HÖH Gençlik 
Kolları Kırcaali İl Teş-
kilatı Başkanı Ahmet 
Habib, HÖH Kırcaali İl 
Teşkilatı Başkanı Bahri 
Ömer, Kirkovo, Cebel ve 
Ardino HÖH İlçe Teşkila-
tı Başkanları ve Belediye 
Başkanları resmi misafir 
olarak hazır bulundular. 

        Kırcaali Haber

Hüseyin Mustafa, yeniden HÖH Cebel 
İlçe Teşkilatı Başkanı seçildi

Hak ve Özgürlükler 
Hareketi /HÖH/ Ce-
bel İlçe Teşkilatı 8. 
Olağan Konferansın-
da Cebel Belediyesi 
Başkan Yardımcı-
sı Hüseyin Mustafa 
tekrar başkan seçil-
di. Konferansa katı-
lan delegeler Sayın 
Mustafa’nın bugüne 

kadarki işine tam not 
verdiler. Delegeler, 
ik t idardaki GERB 
partisinin küçük be-
lediyenin işini en-
gellemek için büyük 
emek sarf etmesine 
rağmen HÖH partisi-
nin koyduğu hedefleri 
gerçekleştirdiğini kay-
dettiler.

İzzet Şaban HÖH Ardino 
ilçe başkanı seçildi

Hak ve Özgürlükler Hareketi /HÖH/ Ardino /Eğ-
ridere/ Belediye Teşkilatı’nın yeni Başkanı İzzet 
Şaban seçildi. İzzet Şaban, HÖH Ardino İlçe Teş-
kilatı 8. Olağan Konferansında oy kullanan 196 
delegeden 163’ün oyu ile seçildi. Onun dışında 
şu ana kadar HÖH Gençlik Kolları Ardino İlçe 
Teşkilatı Başkanı olan Bahtiyar Hocov da yerel 
teşkilata başkan adayı oldu. Sayın Hocov’a 30 
delege oy verdi. Üç oy ise geçersizdi. Forum, Ro-
dopska İskra /Rodop Kıvılcımı/ Toplum Merkezi 
salonunda düzenlendi. Konferansa toplam 198 
delege katıldı. 

İzzet Şaban, 3 Kasım 1972 yılında Kırcaali do-
ğumlu. Sofya Teknik Üniversitesi Plovdiv Şube-
sinden makine mühendisi olarak mezun olmuştur. 
Yöneticilik ihtisasına da sahiptir. 2008 yılından bu 
yana Belediye Başkan Yardımcısı görevini yerine 

getirmeye devam etmektedir. 
İzzet Şaban HÖH Ardino İlçe Teşkilatı Başkanı 

seçildikten sonra, “Yerel teşkilatın fikir ve orga-
nizasyon bakımından güçlenmesi ve üyelerinin 
artması için çalışacağım. Yatırımcıların gelmesi 
için belediyede yatırım şartlarının iyileştirilmesi 
için aktif olarak çalışacağım. Tüm hareket ve giri-
şimlerimde size danışacağım” dedi. 

Çiçeği burnunda başkan, şu ana kadar HÖH 
Ardino İlçe Teşkilatı Başkanı olan Resmi Murat’ın 
yerine seçildi. HÖH Merkez Kurulu tarafından alı-
nan karar doğrultusunda belediye başkanları aynı 
anda teşkilat başkanlığı da yapamamakta. Son 
yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçi-
len Resmi Murat, yerel teşkilat lideri olma hakkına 
sahip olamadığı için aday olmadı. 

Gizli yapılan oylama sonucunda HÖH Ardino İlçe 
Teşkilatı Yönetim Kuruluna 19 kişi üye seçildi. 

Yeni seçilen üyelerin 5’i genç yaştadır. Forumda 
Kasım ayında düzenlenecek olan HÖH Kırcaali İl 
Teşkilatı Olağan Konferansına katılacak 51 delege 
de belirlendi. 

Kurultayda HÖH Kırcaali Milletvekili Necmi Ali, 
HÖH Kırcaali İl Teşkilatı Başkanı Bahri Ömer, HÖH 
Gençlik Kolları Genel Başkanı Ceyhan İbramov ve 
Hoşgörü Belediyeler Birliği Başkanı Ayhan Ethem 
resmi misafir olarak hazır bulundular. 
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Dr. Mustafa Hacı: "Türkiye Sayesinde Ayakta Kalıyoruz"
Bulgaristan Müslü-

manları  Başmüf tü-
sü Dr. Mustafa Hacı, 
Türkiye'nin birikimle-
rinden daha fazla ya-
rarlanmak istediklerini 
anlatarak, "Bulgaris-
tan Müslümanları ola-
rak Türkiye sayesinde 
ayakta kalıyoruz" dedi.
B a ş m ü f t ü  H a c ı , 

Bulgaristan'daki Müs-
lüman toplumunun 
durumunu AA'ya de-
ğerlendirdi. Toplam 
7 milyon nüfusu olan 
Bulgaristan'da yaklaşık 
1,5 milyon Müslüman'ın 
yaşadığını kaydeden 
Hacı, ülkede 1500 
cami, 3 imam hatip li-
sesi ve 1 yüksek İslam 
enstitüsü olduğunu an-

lattı.
Hacı, Bulgaristan'daki 

Müslüman toplumu-
nun ihtiyaçlarına yanıt 
verebilmek için yoğun 
uğraş içinde oldukları-
nı vurgulayarak, şunları 
kaydetti:
"Ülkemizdeki Müs-

lümanların seviyesini 
yükseltmeye çalışıyo-
ruz. Özellikle ülkedeki 
Komünist yönetim dö-
neminde dini vecibeler 
yasaklanmıştı. Biz şu 
anda toplumumuzu ye-
niden besleme ihtiyacı 
duyuyoruz. Osman-
lı Devleti'nden son-
ra Bulgaristan'da bir 
asimilasyon politikası 
başlatılmıştı. Bu poli-
tikadan kaynaklanan 

bazı sıkıntılar uygula-
mada devam ediyor. 
Örneğin, bir Müslüman 
aynı zamanda Türk is-

mine sahipse kendisine 
zor iş bulur."
Türkiye'deki Diya-

net İşleri Başkanlığı 

ile yoğun çalışmalar 
içinde olduklarını ve 
Bulgaristan'daki Tür-
kiye Büyükelçiliği'nin 
kendilerine destek ver-
diğini söyleyen Hacı, 
işbirliğini geliştirmek 
istediklerini dile getirdi. 
Hacı, şöyle konuştu:
"İmamlarımıza daha 

güncel bilgi vermek 
ve seviyelerini yük-
seltmek istiyoruz. Ay-
rıca Türkiye'ye öğrenci 

göndermek de isti-
yoruz. Gençlerimizin 
Türkiye'de başta ila-
hiyat fakülteleri olmak 
üzere diğer fakültelerde 
eğitim almasını istiyo-
ruz. Türkiye'ye ve Diya-
net İşleri Başkanlığı'na 
müteşekkirim. Bulga-
ristan Müslümanları 
olarak Türkiye saye-
sinde ayakta kalıyoruz. 
Dolayısıyla biz her şeyi 
Türkiye ile yapmak 
istiyoruz. Türkiye'de 
din anlayışı neyse, 
Bulgaristan'daki Müs-
lümanların da din anla-
yışı aynıdır."
Başmüftü Hacı ayrıca, 

Bulgaristan'daki Müs-
lümanların çoğunun 
Türkçe bildiğini, bir-
çok kimsenin Anadolu 
Ajansı'nın (AA) haber-
lerini takip edebildiğini 
ve AA'nın bölgedeki 
faaliyetlerinin artma-
sından mutluluk duya-
caklarını söyledi. Hacı, 
AA'nın yayın dillerine 
Bulgarcanın eklenmesi 
önerisinde de bulundu.
     

HÖH Gençlik Kolları Momçilgrad İlçe Teşkilatı 
Başkanı tekrar Ömer Hüseyin seçildi

Hak ve Özgürlükler 
Hareketi /HÖH/ Gençlik 
Kolları  Momçilgrad İlçe 
Teşkilatı 6. Olağan Kon-
feransında gençler oy bir-
liğiyle şu ana kadar baş-
kan olan Ömer Hüseyin’i 
tekrar başkan seçtiler. 
Konferansta genç liderin 
geçen dönem için sundu-
ğu rapora vurgu yapıldı. 

Raporla son 3 yılın 
bilânçosu yapılırken si-
yasette ahlak konusu 
gündeme getirildi. Genç-
leri ilgilendiren bir sürü 
acı sorunlar varken genç 
HÖH’çüler, “İnsanda sa-
tılmaması gereken nitelik 
ve değerler var, çünkü ik-
tidar geçici ve kendimizi 
kaybetmemeliyiz!” mesa-
jını verdiler. Tekrar seçilen 
teşkilat başkanı, Hristo 

Smirnenski’nin Merdiven 
Masalı öyküsünden öğüt 
vererek, gençlerle birlikte 
konferansa katılan resmi 
konukları da düşündür-
meye sevk etti.

Forumda Momçilgrad 
Belediye Başkanı Akif 
Akif, HÖH Momçilgrad 

İlçe Teşkilatı Başkanı 
Birol Köseömer, Gençlik 
Kolları Kırcaali İl Teşkila-
tı Başkanı Ahmet Habib, 
Momçilgrad Yerel Mec-
lis Başkanı Müh. Sunay 
Hasan, köy muhtarları 
ve HÖH Momçilgrad İlçe 
Teşkilatı Yönetim Kurulu 

Üyeleri resmi konuk ola-
rak hazır bulundular.

17 Haziran’da gençler 
Harman Kaya’ya orga-
nizeli yürüyüş yaptılar. 
Grubun başından bulu-
nan Momçilgrad Bele-
diye Başkan Yardımcısı 
Erol Mehmet, bu yerin 
tarihî önemini anlattı ve 
Harman Kaya’nın tam 
olarak varoluş tarihine 
ilişkin çeşitli varsayımları 
açıkladı. 

Yeni seçilen Başkan 
Ömer Hüseyin ile birlik-
te gençler yeni restore 
edilen Elmalı Baba Tek-
ke Külliyesini de ziyaret 
ettiler. Burada gençlerin 
gelecekte hayata geçi-
recekleri birçok fikirler 
doğdu. 

            Kırcaali Haber

3. Mestanlılar Buluşması 
yapılacak

Momçilgrad /Mestanlı/ Belediyesi, geleneksel olarak 
düzenlenen Dünya Mestanlılar Buluşmasının14 Tem-
muz cumartesi günü saat 19.00’dan itibaren merkez 
kent meydanında gerçekleştirileceğini bildirdi. Mom-
çilgrad Belediyesi yurt içinde ve yurt dışında Almanya, 
Türkiye, Hollanda, Belçika, İsveç, Avusturya, Amerika 
Birleşik Devletleri  ve başka birçok ülkelerde yaşayan 
Mestanlıları şenliğe katılmak üzere doğup büyüdükleri 
yerlere dönmeleri çarısında bulunuyor. Buluşma artık 
üçüncü yıl “Mestanlı Daima Kalbimde” başlığı altında 

organize edilmektedir. 
Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafın-

dan sunulan bildiride, “Momçilgrad Belediyesi, dün-
yanın çeşitli yerlerine dağılmış olan Mestanlıları bu 
şenliğe yakınları ve dostlarla görüşmek, sıla ile olan 
bağlantının kopmaması, kökenlerinin kentte olduğunu 
unutmamaları ve Mestanlı’yı çocuk, torun ve dostlarına 
anlatmaları için davet ediyor” diye belirtilmiştir. 

3. Mestanlılar Buluşması çerçevesinde yapılacak 
etkinliklerin 10-15 Temmuz tarihleri arası bir hafta bo-
yunca süreceği ilan edildi. O zaman çeşitli spor müsa-
bakaları ve konserler düzenleneceği belirtildi. 

Momçilgrad misafirlerini yaz akşamında, kent mer-
kezinde şarkı söyleyip, dans etmeleri için güzel bir 
müzik programıyla karşılayacak. 

Kırcaali’de “Hilye-i Şerifler Sergisi" 
başlığında bir hat sergisi açılacak

Bölge Tar ih Müzesi 
Müdürü Pavel Petkov, 
Temmuz ayında Edirne 
Müzesi’nin Kırcaali’de 
“Hilye-i Şerifler Sergisi” 
başlığı altında bir hat ser-
gisi tanıtacağını bildirdi. 
Peygamberimizin sıfat-
larını anlatan manzum 
veya nesir halindeki ya-
zılara, kitaplara ve tablo-
lara Hilye-i Saadet veya 
Hilye-i Şerif denilir. Sergi, 
AB-Türkiye Kültürlerarası 
Diyalog- Müzeler Hibe 
Programı (ICD-MUSE) 
kapsamında Edirne Müze 
Müdürlüğü’nün, Kırcaali 

Tarih Müzesi ile ortaklaşa 
yürüttüğü “Arda Nehri’nin 
Aynasında Müzelerimiz” 
projesi çerçevesinde ger-
çekleşecek. Sergi, Kırca-
ali Bölge Tarih Müzesinde 
açılacak. 

Sayın Petkov, geçtiğimiz 
günlerde proje ekiplerinin 
iş görüşmesi yaparak, 
yaz aylarında yapılacak 
faaliyetlerin programını 
belirlediklerini açıkladı. 

Daha önce aynı proje 
kapsamında Bölge Tarih 
Müzesi de Mayıs ayı so-
nunda başta Kırcaali Bele-
diye Başkanı Müh. Hasan 

Azis olmak üzere yaklaşık 
60 kişilik bir heyetin katı-
lımıyla Edirne’de Deveci-
han Kültür Merkezi’nde 

“Rodoplar ’dan 16-19. 
Yüzyıl İkonları” sergisini 
açmıştı. 

        Resmiye MÜMÜN
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1. sayfadan devam

Hasan Azis: “Hükümet, Balkan Türk Folklor Festivalini desteklemiyor”
timi ile ilgili kısıtlamalar 
mevcut. Kültür Bakanlığı 
olarak artık gelenekselle-
şen ve hatta ulusal kül-
tür etkinlikleri takvimine 
dahil edilen Balkan Türk 
Folklor Festivalini finan-
se etmeyi reddetti. Bü-
tün bunları göz önünde 
bulundurarak, bize karşı 
hususî bir maksatla ha-
reket edildiği sonucuna 
vardık” dedi. Başkan, 
Kırcaali’de yapılan her 
bir festivalin şehrin kül-
türel gelişimine yansıdı-
ğını dile getirdi. Hasan 
Azis, “Balkan Türk Folk-
lor Festivali, ülke çapında 
yapılan kültürel çeşitliliği 
gözler önüne seren tek 
festivaldir, fakat Türk 

etnik topluluğun kültürel 
kimliğine önem verilme-
diğini hissetmeye başla-
dık. Balkan Türk Folklor 
Festivali, yıllar içinde 
sadece ülke çapında 
değil, tüm Balkan yarı-
madasında da sabitleşti 
ve biz, Kırcaali İlindeki 
yedi Belediye Başkan-
ları organize edilmesini 
tamamen destekliyoruz. 
Belediye sınırları içinde 
düzenlenen geleneksel 
kültürel etkinliklerden hiç 
birisinden vazgeçemeyiz” 
diye sözlerine ekledi. 
Balkan Türk Folklor 

Festivali, 9, 10 ve 11 
Temmuz tarihlerinde ger-
çekleştirilecek. Festival-
de Bulgaristan’dan baş-
ka Türkiye - Giresun ve 

Zonguldak, Yunanistan 
- Komotini /Gümülçine/, 
Makedonya - Valando-

vo, ve Romanya - Meci-
diye şehirlerinden katılan 
Türk folklor ekiplerinden   

200’ün  üstünde amatör 
sanatçı sahnede yer ala-
cak.

Balkan Türk Folk-
lor Festivali’nin açılışı 
9 Temmuz pazar tesi 
günü saat 11.00’de şe-
hir parkında yapılacak. 
Aynı gün Cebel/ Şeyh 
Cuma/ ve Krumovgrad 
/Koşukavak/ kentlerin-
de konserler sunulacak. 
Salı günü Ardino/Eğri-
dere/ ve Momçilgrad /
Mestanlı/ kasabalarında 
gösteriler yapılacak. Çar-
şamba günü Kirkovo’nun 
Çorbaciysko /Çorbacılar/ 
köyünde ve Çernooçene 
/Yeni Pazar/ Belediye 
merkezinde konserler 
düzenlenecek. Festival, 
Çarşamba akşamı saat 
19.00’da şehir parkında 
sunulacak gala konserle 
son bulacak. 

HÖH Gençlik Kolları Kırcaali İlçe Teşkilatı 
Başkanı Kadir Mustafov seçildi

23 Haziran’da düzenle-
nen Hak ve Özgürlük Ha-
reketi /HÖH/ Gençlik Kol-
ları Kırcaali İlçe Teşkilatı 
6. Olağan Konferansında 
Kadir Mustafov yeni Baş-
kan seçildi. Oylamaya 
katılan toplam 112 dele-
geden 78’i oyunu Kadir 
Mustafov’a verdi. Diğer 
Başkan adayı Mustafa 
Ahmet’e ise 33 delege 
oyunu kullandı. İlçe Teşki-
latı Yönetim Kuruluna 25 
üye seçildi. Ayrıca dört ay 
sonra düzenlenecek olan 
Gençlik Kolları Kırcaali İl 
Konferansına da toplam 
65 delege seçildi. 
HÖH Gençlik Kolları Kır-

caali İlçe Teşkilatı 6. Ola-
ğan Konferansında Genç-
lik Kolları Genel Başkanı 
Ceyhan İbramov, Merkez 
Yürütme Kurulu Üyeleri 
Ayhan Etem, Kırcaali İl 
Teşkilatı Başkanı Ahmet 
Habib, HÖH Kırcaali İlçe 
Teşkilatı Geçici Başkanı 
Muharrem Muharrem, 
Milletvekilleri Necmi Ali 
ve Remzi Osman, Beledi-
ye Başkanı Müh. Hasan 
Azis, Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Ahmet, Belediye 
Meclis Başkanı Raif Mus-
tafa resmi misafir olarak 
hazır bulundular.
Konferansın başında 35 

yaşını tamamladığı için 
İlçe Teşkilatı Başkanlı-
ğından ayrılan Bayram 
Bayram geçen dönemde 
teşkilatın gerçekleştirdi-
ği faaliyetlere ilişkin sun-
duğu rapor kabul edildi. 
İlçe Teşkilatı adına Ka-
dir Mustafov, Bayram 
Bayram’a geçen dönem-
de yerel teşkilata verdiği 

büyük hizmetten dolayı 
teşekkürlerini sundu. 
Ardından Ceyhan İbra-

mov, Ayhan Etem, Ahmet 
Habib, Necmi Ali, Remzi 
Osman, Hasan Azis ve 
Raif Mustafa kürsüde 
birer konuşma yaparak 
gençlerin teşkilat baş-
kanlığına adaylardan bu 
görevi hak edeni seçme-
lerini dilediler. Her biri 
gençlere, başkanlığa kim 
seçilirse seçilsin partide 
birlik ve beraberliği ko-
rumaları çağrısında bu-
lundu. 
Ceyhan İbramov genç-

lere, “Biraz sonra yapı-
lacak olan seçimde zor-
lanırsanız, kalbinizi din-
leyin. O sizi yanıltmaz!” 
tavsiyesinde bulundu. 
Misaf ir lerden sonra 

yerel teşkilat başkanı 
adayları Mustafa Ahmet 
ile Kadir Mustafov kısa-

ca kendilerini ve HÖH 
Gençlik Kolları Kırcaali 
İlçe Teşkilatı’nın gelecek 
döneminde faaliyeti ve 
gelişimine ilişkin görüşle-
rini tanıttılar. İkisi de bir-
birlerini rakip olarak gör-
mediklerini ve gelecekte 
de partinin gelişimi için 
aynı ekipte çalışacakla-
rını söylediler. 
Teşkilat başkanı seçilen 

Kadir Mustafov “Gençler 
olmadan hiçbir partinin 
geleceği yok” diyerek, 
yeni yönetimin öncelikleri 
olarak gençlik teşkilatının 
organizasyon yönetimi, 
gençler arasında olan 
işsizlik sorununun çözül-
mesi ve gençlerin çeşitli 
düzeydeki yönetime iş-
tirak etmeleri olduğunu 
kaydetti. Mustafov, teşki-
latın işveren dernekleriyle 
daha sıkı bağlantılar içe-
risinde olması gerektiği-

ni düşünüyor. Her gence 
profesyonel alanda ken-
dini gerçekleştirmesine 
imkan verilmesi gerekti-
ğini savundu. 
İlçe Teşkilatı Başkanı 

seçildikten hemen sonra 
Kadir Mustafov, kendisi-
ne oy veren ve vermeyen 
tüm gençlere teşekkür 
etti. Mustafov, “Şu ana 
kadar çalıştığımız gibi 
hep beraber çalışmaya 
devam edeceğimizden 
emin olun. O diye, bu 
diye ayrılamayacağız. 
Her şeye rağmen, her-
kese rağmen daima bir-
lik, beraberlik içinde ola-
cağımızı umuyorum” diye 
vurguladı. 
25 yaşındaki Kadir Mus-

tafov Kırcaali İl Bilgi Mer-
kezinde görevli. Sviştov 
Dimitır Tsenov Ekonomi 
Akademisi’nden ekono-
mi uzmanı mezunu. O, 

geçen dönemde Gençlik 
Kolları Kırcaali İlçe Teş-
kilatı Başkan Yardımcı-
sıydı.
Yeni seçilen Başkan 

Kadir Mustafov, Kırcaali 
Haber okuyucuları için, 
“Konferans için hazırlık-
lar iki ay önce başlamıştı. 
Yerel Teşkilatlar delege-

lerini seçtiler. Seçilen 120 
delegeden  konferansa 
112’si katıldı. Beni destek-
leyen ve desteklemeyen 
tüm delegelere teşekkür 
ediyorum. Bundan sonra 
birlik ve beraberlik içinde 
çalışacağımıza söz ver-
mek istiyorum” diye ifade 
etti.

Dr. Ercan Fırıncı, HÖH 
Kirkovo İlçe Teşkilatı 

Başkanı seçildi
Kirkovo /Kızılağaç/ 

belediye merkezinde 
düzenlenen Hak ve 
Özgürlükler Hareketi /
HÖH/ Kirkovo İlçe Teş-
kilatı Olağan Konferan-
sında yeni teşkilat baş-
kanı Dr. Ercan Ömer 
Fırıncı seçildi. Seçime 
tek aday giren Fırıncı 
oyların tamamını aldı. 
Benkovski /Killi/ köyün-
de aile hekimliği yapan 
Dr. Ercan Fırıncı bir de 
meclis üyesidir. Geçen 
seçimlerde HÖH partisi-

nin yerel meclis üyeleri 
listesinde Kirkovo Mec-
lis Kurul Başkanı Şina-
si Süleyman’dan sonra 
ikinci sıradan seçimlere 
katılmıştı.

        Kırcaali Haber

Erdinç Hayrullah HÖH Mestanlı 
ilçe teşkilatı başkanı seçildi

Momçilgrad’ın ( Mestanlı) eski Belediye Başkanı Er-
dinç Hayrullah düzenlenen Hak ve Özgürlükler Hare-
keti /HÖH/ ilçe teşkilatı olağan konferansında başkan 
seçildi. 

Konferansa katılan 216 delegeden 140’ı oyunu Er-
dinç Hayrullah’a verirken, partinin şu ana kadar baş-
kanı olan Birol Köseömer’e 70 delege oyunu verdi. 
4 oy geçersiz sayılırken, 2 delegenin de oy hakkını 
kullanmadıkları belli oldu. 

Sonuçların açıklanması sonrasında kürsüye gelen 
Birol Köseömer, siyasete nokta koyduğunu açıkladı. 
Kendisine oy vermeyen ve oy veren herkese teşekkür 
etti ve yeni başkana teşkilat mührünü sundu. Ardından 
yapılan belediye teşkilatı üye seçiminde 25 kişilik teş-
kilat öbeğine toplam 10 yeni şahıs girdi. 
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Bakan Egemen Bağış’a Kırcaali’de büyük ilgi
AB Bakanı ve Başmü-

zakereci Egemen Ba-
ğış, amaçlarının sadece 
Bulgaristan’a değil bütün 
AB ülkelerine Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bütün 
vatandaşlarının vizesiz 
gidebilmesini sağlamak 
olduğunu söyleyerek, “AB 
nezdindeki bumücadele-
mizde en büyük desteği 
de yine Bulgaristan’dan 
alıyoruz” diye konuştu.
Bağış, Bulgaristan zi-

yaret i  çerçevesinde 
Sofya’daki temaslarının 
ardından Kırcaali’ye ge-
çerek çeşitli görüşmeler 
yaptı.
İlk olarak Kırcaali Va-

lisi İvanka Taushanova 
ile bir araya gelen Ba-
ğış, görüşmenin ardın-
dan yaptığı açıklamada, 
Kırcaali’de bulunmaktan 
büyük heyecan duyduğu-
nu kaydetti.
B u l g a r i s t a n ’ ı n 

Türkiye’nin hem dostu 
hem komşusu hem de 
müttefiki olduğunu belir-
ten Bağış, iki ülke arasın-

daki ticaretin her geçen 
gün arttığını, iki ülke ara-
sındaki dostluğun nişa-
nesi olarak kabul edilen 
Kırcaali’nin de bundan 
payını alması gerektiğini 
bildirdi.
Bağış, son bir hafta için-

de yapılan anlaşmaların 
Avrupa’nın ihtiyaç duydu-
ğu doğalgazın birçoğu-

nun Türkiye-Bulgaristan 
sınırına geleceği güven-
cesi verdiğine dikkati çe-
kerek, bunun da Kırcaali 
bölgesinin kalkınmasına 
çok önemli katkılarda bu-
lunacağını kaydetti.
Bakan Bağış, Türkiye’nin 

Bulgar istan’dan son 
zamanlarda canlı hay-
van ithaline başladığı-

nı belirterek, bunun da 
Kırcaali’nin Türkiye ile 
ticaretini artırmasına çok 
katkıda bulunduğunu 
bildirdi. Bağış, önümüz-
deki dönemde Trük ya-
tırımcılarının Kırcaali’nin 
çalışkan ve dürüst in-
sanlarının emeklerinden 
yararlanarak imkanlar 
yaratacağına inandığını 
ifade etti.
AB müzakere sürecin-

de Kırcaali insanlarının 
Türkiye’yi desteklediğini 
söyleyerek bunun için te-

şekkür eden Bağış, Türk 
vatandaşlarının vize so-
runu ile ilgili soruya kar-
şılık şunları kaydetti:
“Bizim amacımız ve bü-

tün çabalarımız sadece 
Bulgaristan’a değil bütün 
AB ülkelerine Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bütün va-
tandaşlarının vizesiz gi-
debilmesini sağlamak. AB 
nezdindeki bu mücadele-
mizde en büyük desteği 
de yine Bulgaristan’dan 
alıyoruz.”
Vali Tauşanova da Ba-

kan Bağış’ı görmekten 
duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, görüşme-
de geleceğe dönük or-
tak projeler ve yatırımlar 
konusunda görüş alış 

verişinde bulunduklarını 
söyledi.
Bakan Bağış, daha 

sonra da Kırcaali Beledi-
ye Başkanı Hasan Aziz’i 
makamında ziyaret ede-
rek, bir süre görüştü. 
Bağış, bu görüşmesi-
nin ardından da Kırcaali 
Müftüsü Beyhan Mehmet 
ile bir araya geldi. Müf-
tülük binasının önünde 
Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan’lı pankart 
açan gençlerle fotoğraf 
çektiren Bağış ve Müftü 
Mehmet, daha sonra bir-
likte Kırcaali Camisi’nde 
Cuma namazını kıldılar.
Bağış, namazın andın-

dan da Müftülük binasının 
yan tarafındaki semt pa-
zarına geçerek, soydaş-
larla sohbet etti, dertleri-
ni dinledi. Bağış, burada 
yaptığı kısa açıklamada, 
soydaşlarla böyle rahat 
bir ortamda bir araya ge-
lebilmenin mutluluğunu 
yaşadığını söyleyerek, 
“Eskiden Balkanlardan 
gelen soğuk hava dalgası 
gibi, soğuk mesajlar ge-
lirdi” diye konuştu.
Kırcaali’deki soydaşların 

artık AB vatandaşı olduk-
larını hatırlatan Bağış, 

soydaşların Türkiye’nin 
AB yolundaki en büyük 
destekçileri olduğunu 
bildirdi.
Bağış, semt pazarı zi-

yaretinden sonra da Aziz 
Yuan Predteca Kilisesi’ne 
giderek, kilisenin papazı 
ile bir süre sohbet etti ve 
kilise hakkında bilgi aldı.
Bağış burada dinde 

hoşgörünün önemine dik-
kati çekerek “Senin dinin 
sana benim dinim bana” 
diye konuştu.
Kırcaal i ’deki Kültür 

evinde soydaşlarla bir 
araya gelen Bağış, yıl-
larca meteoroloji haber-
lerinde Balkanlar ’dan 
gelen soğuk hava dal-
gasından söz edildiğini 

söyleyerek, “Geçmişte 
biz Balkanlar’dan soğuk 
hava dalgasıyla birlikte 
soğuk haberler de alıyor-
duk. Balkanlar’dan gelen 
soğuk haberler nedeniy-
le, soğuk hava dalgaları 
umurumuzda bile ol-
muyordu. Ama hamdol-
sun artık Balkanlar’daki 
kardeşlerimizle hasret 
giderdiğimiz, o sıcaklığı 
yeniden tesis ettiğimiz bir 
süreci yaşıyoruz” dedi.
Bakan Bağış, eşi Bey-

han Bağış’ın ailesinin 
bu topraklardan geldiği-
ni belirterek, “Ben size 
bugün sadece Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bir Baka-
nı olarak değil, aynı za-
manda enişteniz olarak 
da hitap ediyorum. Çün-
kü benim eşimin ailesi de 
bu topraklardan Bursa’ya 
göç eden akrabalarınız-
dan” dedi.
Tü r k  s oyda ş la r ın , 

Bulgaristan’ın sadık va-
tandaşları olduğunu, bu 
toplumun Bulgaristan’ın 
kalkınmasına ve demok-
ratik gelişimine önemli 
katkılar yaptığını kayde-
den Bağış, “Bu ülkede 
yaşayan soydaşlarımızın, 
vatandaşlıkla bağlı olduk-

ları ülkeye sadakatlerini 
sürdürürken, kendi etnik, 
kültürel ve dini değerleri-
ne sahip çıkmaları ve bu 
değerleri korumaları de-
mokrasinin değerleriyle 
de örtüşen bir gereklilik-
tir, zorunluluktur.
Elbette yaşadığınız ül-

kenin dilini öğreneceksi-
niz. Elbette yaşadığınız, 
vatandaşı olduğunuz ül-
kenin geleceği için çalı-
şacaksınız. Ancak buna 
paralel olarak, dilinize, 
dini değerlerinize, kültü-
rel değerlerinize, gele-
neklerinize sahip çıka-
cak, bunu yeni nesillere 
aktaracaksınız. Bu çağ-
daş demokrasinin de bir 
gereğidir” dedi.

Muharrem Muharrem HÖH 
Kırcaali İlçe Başkanı seçildi
Hak ve Özgürlükler Ha-

reketi /HÖH/ Kırcaali 8. 
Olağan Konferansı bugün 
Kırcaali’de gerçekleşti. 
Son Yerel seçimlerin-
den sonra HÖH Merkez 
Kurulu tarafından geçici 
Başkan olarak tayin edi-
len Muharem Muharem 
üyelerin çoğunluğunun 
oyunu alarak ilçe başka-
nı seçildi.

Konferansa katılan 268 
delegenin 143’ü oyunu 
Muharem Muharrem’e ve-
rirken diğer aday Gündüz 
İsmail oyların 120’sini aldı. 
5 oy geçersiz sayıldı.

Konferansa 25 üyeden 
oluşan HÖH Gençlik Kol-
ları ilçe teşkilatı üyeleri 
delege olarak katılmala-
rına izin verilmedi. 

HÖH Gençlik Kolları 
İlçe Başkanı Kadir Kadir 
Konferansta bir deklaras-
yon okuyarak kısıtlamayı 
kınadı.

Yeni ilçe teşkilatına gi-
ren 25 üyenin arasında 

Raif Mustafa (Eski İçiş-
leri Bakan Yardımcısı, şu 
an Meclis Başkanı), Ra-
sim Musa (Eski Belediye 
Başkanı) ve Erol Mehmet 
(Savarona İnşaat Şirketi 
sahibi) yer aldılar.

Paniçkovo’da mevlit etkinliği düzenlendi
G e ç e n  p a z a r 

günü Çernooçene 
Belediyesi’nin Paniç-
kovo köyünde sağlık 
ve bereket mevlidi 
yapıldı. Köy mevlidi 
için 1000’den fazla 
kişi bir araya toplan-
dı. Paniçkovo mevlidi-
ne Kur’an-ı Kerim’den 
ayetler okuyarak, Kır-
caali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet işti-

rak etti. 
Köy mevlidini Bulga-

ristan Müslümanları 
Yüksek İslâm Şura 
Başkanı Şabanali Ah-

met şereflendirdi. Şa-
banali Hoca, Kur’an-ı 
Kerim’den bazı ayetle-
ri ve Hadis-i Şeriflerin 
yorumunu yaparak, 
İslâm dininde namaz 
ibadetinin önemini 
belirtti.
Gelenek üzere mev-

lit toplu halde yapılan 
dua ve herkese etli 
pilâv ikram edilme-
siyle sona erdi. 
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Kırcaali Haber

Bulgaristan'da 78 bölümlük Türk dizisi çekilecek
Kültür Bakanı Vejdi Raşi-

dov, Bulgaristan'da ilk kez bir 
Türk dizi filmi çekecek Pro-
düktör ve Yönetmen Muhar-
rem Gülmez ile Yönetmen 
ve Senarist Serdar Akar'ı 
Bulgar sinema çevreleri ile 
buluşturdu.
Gülmez ve Akar, başkent 

Sofya'daki "New Boyana 
Film" stüdyolarında çekme-
yi planladıkları "Biniciler" 
adlı dizi ile ilgili bilgi vererek, 

casting çalışmalarını halen 
sürdürdüklerini belirttiler.
Gülmez açıklamasında, 

"Bir köprü kurmak gereki-
yorsa, bu köprünün en güzel 
temellerini sinemacılar atar" 
diyerek, "Tam 78 bölümlük 
bir dizinin çekimini planlıyo-
ruz. Bulgaristan'daki doğal 
ve stüdyo imkanları bizi çok 
cezbetti" diye konuştu.
Bulgaristan'ın Türkiye'ye 

çok yakın komşu olduğu-
nu belirten Gülmez, şunları 
söyledi:
"Ülkemiz bize yetmedi. Ar-

tık o kadar çok üretim yapı-
yoruz ki hem eleman hem de 

ekipman konusunda sıkıntı 
çekmeye başladık. Komşu-
larımıza gelmeye karar ver-
dik. İhtiyacınız olunca kom-
şunuza gidersiniz ya. Biz de 
Bulgaristan'a gelmeye karar 
verdik, burada iyi bir iş çıkar-
tacağımıza ummuyorum."
Gülmez, çekimlerin tama-

mının Bulgaristan'da olacağı 
filme Türkiye'den 10–15 ak-
törün katılacağını, kadronun 
yüzde 50'sinden fazlasının 

Bulgar aktörlerden oluşaca-
ğını belirtti.

Dizilerin gerçekçiliği
Muharrem Gülmez, ülkede 

popüler olan Türk dizilerinde 
çizilen tabloların gerçekçili-
ğini merak eden Bulgar ga-
zetecilerin sorusunu yanıtlar-
ken, "Diziler dramatik birer 
belgeseldir" dedi.
Dizilerin gerçekle örtüşme 

derecesini anlatmaya çalı-
şan Gülmez, şöyle konuştu:
"Bu (diziler) Türkiye'yi anla-

tan dramalar değil, insanları, 
aileleri anlatan dramalardır. 
Seyrettiğim Türk dizilerinde, 
'işte sahillerimiz ne kadar 

güzel, politikamız çok güçlü' 
diye bir şey duymadım. Biz-
de genelde aşk hikayeleri 
işlenir."
Çekimler Ağustos'ta baş-

layacak!
Yönetmen ve senarist Akar 

da film konusunda teknik bil-
gi vererek, "Ağustos'ta baş-
layacak çekimler iki yıl süre-
cek" dedi.
Casting çalışmalarını sür-

dürdüklerini belirten Akar, 

"Fantastik ögeler içeren film 
tarih öncesi bir dönemde ge-
çiyor ama özünde yine insan 
var" diye konuştu.
Bulgaristan'da film çekimi 

için iyi bir altyapı buldukla-
rını belirten Akar, şöyle ko-
nuştu:
"New Boyana Film stüd-

yolarının Müdürü David Va-
rod bizim için çok şey yaptı. 
Buranın kapılarını bizim için 
açtı. Bu stüdyolarda çok iyi 
işler yapılabilir diye düşünü-
yorum. Artık kendimize ev 
aramaya başladık. İki yıl bu-
rada çalışacağız, ama hiç de 
yabancılık çekmiyoruz."

Kültür Bakanı Raşidov
Türk sinemacıları Bulgar 

meslektaşları ile buluşturan 
Bulgaristan Kültür Bakanı 
Raşidov, ikili dostluk ve kül-
türel köprüleri kurmaktan bü-
yük mutluluk duyduğunu be-
lirterek, "Bulgaristan–Türkiye 
ilişkileri asla bu kadar iyi ol-
mamıştır" dedi.
Türk sinemasının Hollywo-

od ve Bollywod'dan sonra 
dünyanın üçüncü büyük si-
neması olduğunu vurgulayan 
Raşidov, "en büyük hayalle-

rimden biri yakında Sofya'da 
genç Türk sinemasını tanıt-
mak üzere son yıllarda ya-
pılan başarılı Türk filmlerini 
içeren bir festival düzenle-
mektir" diye konuştu.
Raşidov, önümüzdeki gün-

lerde Kültür ve Turizm Ba-
kanı Ertuğrul Günay ile bir-
likte Bulgar–Türk ortak film 
yapımları için bir sözleşme 
imzalayacağını belirterek, 
"Böylece ortak yapımlara 
her iki ülkeden finansman 
sağlayabileceğiz" dedi.


