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İlk İslami Neşriyat Kırtasiyesi Hizmete Açıldı

Kırcaali Bölge Müftülü-
ğü Bulgaristan’da bir ilke 
imza attı. Kırcaali Merkez 
Camii’nde düzenlenen açı-
lış töreni ile şehirde İslami 
Neşriyat Kırtasiyesi hizmete 
açıldı. Açılış töreni Başmüf-
tülüğün desteğiyle Kırcaali 
Bölge Müftülüğü tarafından 
düzenlendi. Katılımlarıyla 
Bulgaristan Müslümanları 
Başmüftüsü Dr. Mustafa Aliş 
Hacı, Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Kırcaali Mil-
letvekili Şabanali Ahmet, Kır-
caali Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet, Haskovo (Hasköy) 
Bölge Müftüsü Basri Emine-
fendi, Krumovgrad (Koşuka-
vak) Bölge Müftüsü Nasuf 
Nasuf türeni onurlandırdılar. 
Ayrıca törende Kırcaali Mer-

kez Camii cemaatinden baş-
ka Momçilgrad İlahiyat Lisesi 
yönetimi ve pek çok Kırcaalili 
hazır bulundular. 
Sunuculuğunu Türkiye’den 

konuk imam Recai Yıldız’ın 
yaptığı program tekbirlerle 
başladı. Ardından Kırcaa-
li Bölge Müftü Vekili Erhan 
Receb’in Kur’an-ı Kerim tila-

veti sundu. 
Selamlama konuşmasında 

Beyhan Mehmet, ülkedeki ilk 
İslami Neşriyat Kırtasiyesinin 
hayat bulması ile ilgili süreci 
değerlendirdi, İslam’da eğitim 
ve öğretimin anlam ve öne-
mini anlattı. Açılışa katılan 
herkese şükranlarını sunan 
Beyhan Mehmet, “Açılış de-
yince aklıma Fatiha gelir. 
Müftü Vekilimiz de bundan 
dolayı açılışı Fatiha Süresi ile 
yaptı. Çünkü Fatiha Kuran’ın 
anahtarıdır” dedi. Bölge 
Müftüsü, “Allah ile kulu ara-
sındaki münasebeti şüphe-
siz ki, ilim ile oluşturacağız. 

Bundan dolayı da Yüce Allah 
hiçbir zaman insanı yalnız bı-
rakmamış. Kitap göndermiş, 
Peygamber göndermiş” diye 
dikkat çekerek, Peygamber 
Efendimize (SAV) de vahiy 
olunan ilk ayetin İkra (Oku) 
ile başladığına vurgu yaptı. 
Müslümanların son derece 
eğitime yönelmesi gerektiği-
nin altını çizdi. Bundan dolayı 
Hz. Muhammed’in de dünya 
isteyen, ahiret isteyen ve her 
ikisini de isteyenin ilime sarıl-
masını buyurduğunu belirtti. 
Bu sebeple bu ilim yolculuğu-
nun beşikten mezara kadar 
süregeldiğini kaydetti. 

Kutsal kitap Kur’an-ı Kerim 
ve Hadis-i Şerifler’in mutlaka 
okunması gerektiğini vurgula-
dı. Caminin yanındaki kubbeli 

dükkanların bir tanesini İsla-
mi Neşriyat Kırtasiye dükkanı 
açmak istediklerini ve bu ko-

Büyükelçi Gökçe: "Karşılıklı alış-
veriş hacmini artırmanın yolu 
sınırımıza tel örgü çekmek değil"

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi 
Süleyman Gökçe, Türkiye ile 
Bulgaristan arasındaki ticaretin 

kolaylıkla 10 milyar dolara çıka-
bileceğini ancak bunun yolunun 
sınıra tel örgü çekmek bulun-
madığı belirtti.

Büyükelçi Gökçe, Bulgaristan 
ulusal televizyonu BNT’ye yap-
mış olduğu açıklamada, iki ülke 
arasındaki ilişkileri gözden ge-
çirildi. Gökçe, Bulgaristan'ın 25 
senelik demokratik döneminde 
gelişen ikili ekonomik ve ticari 
ilişkilerinin yanında kültür ve tu-
rizm alanında pozitif gelişmeler 
bulunduğunu, yatırımların arttı-
ğını bildirdi.

Karşılıklı alışveriş hacminin 

beş milyar dolara ulaştığını, bir-
kaç yıl içinde rahatlıkla 10 milyar 
dolara ulaşabileceğini vurgula-
yan Gökçe, " Şayet bunun yolu 
sınıra tel örgü çekmek değil" 
diye belirtti.

Bulgaristan-Türkiye sınırının 
bir bölümünde 30 kilometrelik 
tel örgü çekildiğini anımsatan 
Gökçe, bunun Bulgaristan tara-
fından yapımı hususunda önce-
ki sene yürütülen görüşmelere 
bizzat katıldığını belirtti. Süley-
man Gökçe, şu şekilde açıkladı:

"Çitin sınırlı bir kısımda ol-
ması ve kalıcı olmaması ko-
şulu ile Türkiye bunu itiraf etti. 
Bulgaristan'ın tüm sınırına çit 
çekileceğine dair bir hoşgörü 
yoktu. Bir hafta evvel Berlin 
Duvarı'nın yıkılışının 25. sene 
dönümü kutlandı. 2014 sene-
sinde iki ülke arasında çit çeke-
rek, duvar örerek değil, işbirliği 
yaparak ilişkiler gelişir."

B ü y ü k e l ç i  G ö k ç e , 
Bulgaristan'da bulunan bazı id-
diaların aksine iki ülke arasın-
daki sınırın Türkiye tarafından 
ülkeye teröristlerin girmediğinin 
de altını çizdi.

                       Kırcaali Haber

Resmiye MÜMÜN
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HÖH lideri Mestan: “Avrupa’nın hiçbir yerinde normal sağ ve sol partiler, 
milliyetçi popülist ve yabancı düşmanı partilerle ittifak kurmuyor” 

Yeni hükümet kadrosu-
nun açıklanması üzere 
Hak ve Özgürlükler Hare-
keti (HÖH) Genel Başka-
nı Lütfi Mestan Meclis’te, 
“Bulgar toplumu, Avrupa 
Birliği ve NATO ortakları 
bugün yanıltılamaz. 43. 
Halk Meclisi’nde milliyet-
çi popülist Vatanseverlik 
Cephesi Koalisyonu’nun 
da resmen sözleşme ile 
desteklediği Meclis’te 
çoğunluğa sahip 4 partili 
bir hükümet için oy verile-
cek. Bu çoğunluk alkış ve 
tebrik için bir vesile değil, 
çünkü siyasi tavizlere da-
yanmıyor” dedi. 

HÖH Başkanı, “Bu ço-
ğunluk kaba ve ilkesiz 
bir anlaşmanın ürünüdür 
ve Bulgaristan’ın AB’deki 
temsiliyetini arttırmak ye-
rine azaltıyor. 25 yıldan 
sonra Meclis’te çoğunluk 
elde edilmesine ilişkin 
bugünkü sözleşme ile 

Bulgaristan’ın modern 
Avrupa Atlantik ülkesi ola-
rak gelişimine dair yaptığı 
medeni seçimin revize 
edileceği ilk sözleşmedir. 
Bunun sadece ahlaki so-

rumluluğu değil, siyasi ve 
tarihi sorumluluğu da ta-
şınacak. Avrupa’nın hiçbir 
yerinde normal sağ ve sol 
partiler, milliyetçi popülist 
ve yabancı düşmanı par-

tilerle ittifak kurmuyor. 
Bulgaristan, demokrasi-
den önceki Bulgaristan’a 
geri dönüş yapıyor. Ortak 
yönetime dair yeni Baş-
bakan Boyko Borisov’un 

Vatanseverlik Cephesi ve 
ABV ile ayrı ayrı sözleş-
me imzalaması gibi hiçbir 
siyasi yollar bu tartışıl-
maz olguyu gizleyemez. 
Hükümeti kuran parti bu 
koalisyonun ahlaksızca 
kurulduğunun farkında-
dır. 2005 yılından sonra o 
zamanki Cumhurbaşka-
nı Georgi Pırvanov, bize 
göre tamamen haksız 
yere sağ partiler tarafın-
dan BSP-NDSV-HÖH 
partilerinin yer aldığı Üçlü 
Koalisyon’un fikir babası 
olarak ısrarla suçlandı. Bu 
seçimi seçmenler yaptı” 
diye vurguladı. 

Mestan, sağ partilere 
şimdi ABV’nin başında 
olduğu Georgi Pırvanov 

ve önceden Reformcu 
BLok’ta yer alanların 
hakkında son derece ağır 
sözler sarf ettikleri Boy-
ko Borisov’un kucağında 
kendilerini nasıl hissettik-
lerine dair retorik soru yö-
neltti. Her halde kendileri-
ni iyi hissettiklerini belirtti. 

Mestan, “Bugün HÖH 
partisinin dikkat çektiği 
meseleler ve analiz ko-
alisyon formülüne ilişkin 
değil. Bulgaristan koalis-
yon hükümetler tarafından 
yönetilecek. Mesele koa-
lisyon kurmakta değil, bu 
koalisyonun hangi partiler 
tarafından oluşturulduğu, 
sizlerin bize sunduğu tam 
bu koalisyonun ilkesiz ol-
masıdır” diye ifade etti. 

Hükümet ortağı milliyetçiler, Türkçe 
haberlerin kaldırılmasını istiyor 

Bulgaristan’da yeni ku-
rulan yeni hükümete des-
teğini veren 4 partiden 
biri olan aşırı milliyetçi ve 
Türk düşmanlığıyla bilinen 
Vatanseverlik Cephesi 
Bulgaristan Türklerinin te-
mel haklarını elden alma 
girişimine başları. 

Seçim öncesi yandaşla-
rına verdiği vaatlerden biri 
olan Bulgaristan Devlet 
Televizyonu’nda hafta içi 
yayınlanan yaklaşık 5 da-
kikalık Türkçe haberlerin 
kaldırılmasını istedi. 

Hükümeti kurmak için 
yürütülen müzakereler 
sırasında bu istek koalis-
yonda yer alan diğer par-
tilere iletilmişti. 

Kendisini Türk olarak ni-
telendiren Kültür Bakanı 

Vejdi Raşidov, Bulgaristan 
Milli Radyosuna verdiği 
demeçte kendisinin de bu 
haberlerin kaldırılmasını 
istediğini belirtti. 

Raşidov: ”Bir kez yayın-
lanan haberlerin ardın-

dan başka bir dilde yine 
tekrarlanmasını ben şah-
sen onaylamıyorum. Bu 
haberlerin yerine devlet 
televizyonlarında kültür 
ağırlıklı yayınların yapıl-
ması daha iyi olur” diye 

ifade etti.
Konu ile ilgili Başbakan 

Yardımcısı Rumyana Bıç-
varova Darik Radyo’ya şu 
görüşünü paylaştı: “Bul-
garistan Devlet Televiz-
yonunun birinci kanalında 
yayınlanan Türkçe haber-
ler hakkında bazı fikirleri-
miz mevcut. Mesela Böl-
gesel yayın yapan kanal 
2’ye taşınabilirler. Ancak 
bu hassas bir sorun ve 
pahalı bir prodüksiyon. Şu 
an maddi sıkıntılar var.”

Koalisyon ortakların-
dan biri olan HŞHP par-
tisinin başkanı Korman 
İsmailov’un konu ile ilgili 
tutumunun nasıl olacağı 
merak konusu.  

              Kırcaali Haber

Çok sayıda Bulgar, alışverişini Kırklareli’nde yapıyor 
Kırklareli şehri, Dereköy 

sınır kapısına sadece 30 
kilometre uzaklıkta bulu-
nuyor. Son yıllarda Bul-
garistan vatandaşlarının 
şehre yoğun ziyaretleri 
dikkat çekiyor. Hafta sonu 
otobüslerle alışveriş için 
gelenlerin sayısı giderek 
artıyor. 

Kırklareli belediyesinin 
Bulgar otobüsleri için 
ayırdığı ücretsiz otopark 
yeri mevcut. Şehirdeki 
dükkanlarda bulunan Bul-
garca fiyat, tarife ve yazı-
lar dikkat çekiyor. Burgaz 
plakalı araçların daha faz-
la olduğu görülüyor. Çar-

sı meydanında bulunan 
cennet kuruyemiş dükka-
nı sahibi, Bulgaristanlı zi-
yaretçilerin en çok lokum, 
baklava pişmaniye, kuru-

yemiş aldıklarını söylüyor. 
Varna’dan olduğunu söy-

leyen bir müşteri, sık sık 
Kırklareli’ne gelip alışveriş 
yaptıklarını belirtiyor. Ona 

göre Türkiye’deki fiyatlar 
daha uygun. 

H e r  ç a r ş a m b a 
Kırklareli’nde yerel pazar 
kuruluyor. Burada da Bul-
garların yoğunluğu dikkat 
çekiyor. En çok satılanlar 
arasında mutfak ihtiyaç-
ları, meyve ve sebzeler 
yer alıyor. Börek, yufka 
ve helva dükkanlarında 
kuyrukların oluştuğu za-
manlar da oluyor. 

Kırklareli esnafı Bulga-
ristan müşterilerden ol-
dukça memnun görünü-
yor. 

        Sıdıka ÖZDEMİR

Cumhurbaşkanı, BNT’deki 
Türkçe Haberleri savundu

Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, Bulgaristan Dev-
let Televizyonu’ndaki Türkçe haberlerin kaldırılmasına 
karşı çıktı. Birkaç gün önce ikinci kez bu göreve ge-
tirilen Kültür Bakanı Vejdi Raşidov, BNT’deki Türkçe 
Haberlerin kaldırılmasını önermişti.

Tekrar gündeme getirilen bu tartışmalı konu hakkın-
da Cumhurbaşkanı, “Böyle bir karardan, artık kazanı-
lan bir şeyden insanları mahrum bırakarak nasıl olum-
lu bir sonuç alınacağını anlamış değilim. 21. asırda, 
internet ve iletişimin asrında yasaklara başvurmanın 
anlamını anlamıyorum” diye yorumda bulundu.

Plevneliev, “Türkçe haberlerin kaldırılması sonu-
cunda, yaşam standardının yükseltileceğini, daha de-
mokratik olacağımıza ve ekonomiyi teşvik edeceğimi-
zi, yeni işyerleri açılacağını veya Bulgarların daha iyi 
yaşayacaklarına inanmıyorum. Bunun aksini savunan, 
lütfen doğru olduğunu savunsun” dedi.  

HÖH’lü devlet memurları 
görevden alınacak 

İktidar ortağı olan Reformcu Blok’un Eşbaşkanı Ra-
dan Kınev, Varna’da “Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin 
(HÖH) temsilcisi olan şahıslar sınavla alınmayan si-
yasi pozisyonlara getirilmeyecek. Bu vali yardımcıları, 
bakan yardımcıları ve kurum başkanları görevlerine 
ilişkindir” dedi.

Kınev, “Önceki yönetim dahilinde görevde bulunan 
ve başka bir politika yürüten kişilerin yeni yönetim da-
hilinde de aynı görevde olmamaları gerekiyor. Bu bir 
baskı veya siyasi temizlik değil. Bu normal bir süreçtir. 
Bu yüzden bu pozisyonlar siyasi olarak nitelendiriliyor 
ve Bakan veya Başbakan’ın emriyle atamalar yapılıyor” 
diye kaydetti.

Kınev, Reformcuların seçim öncesi dönemde bulun-
dukları vaatlerden birisinin Bulgaristan Sosyalist Partisi 
(BSP) ve HÖH’ün kalıcı ve istikrarlı bir şekilde yöne-
timden uzaklaştırılması olduğunu hatırlattı. 
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Resmiye Mümün’ün Babamın Kızı adlı şiir kitabı tanıtıldı
Kırcaali Ömer Lütfi Kül-

tür Derneği salonunda 
gazeteci ve şair Resmi-
ye Mümün’ün “Babamın 
Kızı” adlı ikinci şiir kitabı-
nın tanıtımı ve şiir dinletisi 
yapıldı. Ömer Lütfi Kültür 
Derneği, Güney Bulgaris-
tan Türkçe Öğretmenleri 
Derneği, Recep Küpçü 
Edebiyat Kulübü tarafın-
dan düzenlenen etkinlik 
salonu doldurdu. Şair bol 
bol alkış ve tebrik aldı. Ki-
tap tanıtımında hazır bu-
lunan Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Kırcaali İl 
Başkanı ve Cebel Beledi-
ye Başkanı Bahri Ömer, 
HÖH Kırcaali Milletvekili 
Şabanali Ahmet, Bölge 
Müftüsü Beyhan Mehmet, 
Müftü Vekili Erhan Receb, 
Kırcaali Belediye Başkan 
Yardımcısı Elisaveta Ke-
hayova da şairi onurlan-
dırdılar. 

Kırcaali İş Müfettişliği 
Müdürü Ömer Hüseyin ve 
Öğretmen Hatice Mustafa 
otobiyografik bilgiler eşli-
ğinde şairin şiir kitabından 
seçilen şiirleri okudular. 
Gümülcine Batı Trakya 
Türk Öğretmenler Birliği 
Başkanı Sami Ali Tora-
man kitabın içeriği itibari 
ile sunum yaptı. Eğitici, 
edebiyatçı ve azınlık kim-
liğine sahip olduğuna dik-
kat çeken Toraman, kita-
bın redaktörü şair, yazar, 
gazeteci ve araştırmacı 
İsa Cebeci’nin yazdığı 
önsözü okuyunca kitabın 

tanıtılmasına gerek olma-
dığını belirterek, Cebeci’yi 
tebrik etti. Babasını 12 ya-
şında kaybetmiş biri ola-
rak şairi anlamaya çalıştı-
ğını ifade eden edebiyatçı 
Resmiye’ye, “Babanıza 
olan sevginiz, gıpta edile-
cek kadar, hatta kıskanı-
lacak kadar mükemmel. 
Küçüçük yüreğe sığan 
büyük sevgi bu olmalı” di-
yerek, tebrik etti.

“Hayalet” şiirini okudu. 
Ana diline sahip çıkma-
yan Bulgaristan Türküne 
ithaf ettiği “Türkçe Dava-
sı” şiirine dikkat çekerek, 
“Türkçeye gönül vermek 

bence bu olmalı. Hani 
küçücük insanlar vardır, 
ama onların büyük yürek-
leri vardır. Aynı Resmiye 
Mümün gibi” dedi. Şiirlerin 
zor olan hece ölçüsüyle 
yazıldığına dikkat çeken 
Sami Toraman şairi ayrı-
ca bunun için tebrik etti. 
Kitabın herkes tarafından 
okunması gerektiğinin al-
tını çizdi. 

Tanıtıma katılan Osman 
Akın, kitabın içeriğini oku-
mamasına rağmen başlı-
ğından çok etkilenerek 
yazdığı yorumu okudu. 
“Şu ana kadar babalar 
için yeterince şiir yazılma-
dı. Babalar nedense hep 
gölgede kalır. Böyle bir 
başlık seçtiği için kızımızı 

tebrik ediyorum. Bu kitap-
la baba sevgisi gelecek 
nesillere de aşılanacak” 
diye ifade etti. 

Kırcaali Tiyato ve Müzik 
Merkezi Müdür Yardımcı-
sı ve HÖH Kırcaali Kadın 
Kolları Başkanı Sabiha 
Mestan, HÖH Kırcaali İl 
Başkanı Bahri Ömer’in 
şair i kutlama mesajı-
nı okudu. Mesajında İl 
Başkanı “Sizin iyi niyetli 
kaleminiz Yaradana ve 
yaratılana saygı ve sev-
gi ilhamını ve sıcaklığını 
taşımakta. Aynı olumlu 
telkinleri sizin gazeteciliği-
nizde ve Türkçe eğitimci-

liğinizde de gözlemliyoruz 
ki, bu yaklaşımınız şüp-
hesiz yüksek takdirlere 
şayandır. Sizin gücünüz 
iyiden ve pozitif olandan 
yanadır” diyor. HÖH Kır-
caali İl Başkanlığı adına 
şairi kutlayarak, yeni ki-
taplar, gazetecilikte etkin-
liğinin devamı, Türk Dili 
sevdasının sönmemesi 
temennilerinde bulunuyor. 

Şirin Mustafa, Momçilg-
rad Belediye Başkanı Akif 
Akif adına şairi tebrik ede-
rek, bir demet sundu. 

Kırcaali Belediye Baş-
kan Yardımcısı Elisaveta 
Kehayova bu samimi ve 
yaratıcı ortamdan dolayı 
yazılı mesajla değil de, 
sözlü olarak şairi tebrik 

etmek istediğini paylaştı. 
Resmiye’yi gazeteci ola-
rak tanımasından dolayı 
şiir kitabının bir sürpriz 
olduğunu belirten Keha-
yova, aslında bunun eli 
kalem tutanlar için doğal 
bir şey olduğunu söyledi. 
Şaire nice nice kitaplar, 
bol ilham ve bol okurlar di-
ledi. Şairi Belediye Başka-
nı Hasan Azis ve Kırcaali 
Meclis Başkanı Raif Mus-
tafa adına da tebrik eden 
Kehayova, gönderdikleri 
çiçek demetlerini sundu. 

Çok duygusal konuş-
mayla şair i  kut layan 
şair Habibe Ahmedova, 

Resmiye’nin kitabını oku-
yunca 7 yıl önce kaybet-
tiği babasını hatırladığını 
paylaşarak, “Bir solukta 
okuduğum bir kitap, ama 
bir solukta okunulan kitap-
lar sonra defalarca oku-
nur. Tekrar tekrar okunan 
kitabın değeri başkadır. 
Resmiye Mümün’ün kitabı 
müthiş içeriği ile beni aldı 
götürdü, içine çekti adeta. 
Hasret yüklü, özlem dolu 
anılar gizlenmektedir her 
satırına. Rodopları, Ro-
dop insanını, babaları ve 
anaları, mevsimleri, baha-
rıyla, yeşiliyle, rüzgarıyla 
anlatmayı genç şaire bir 
görev kabul etmiş adeta. 
Onun gibi genç şairleri 
takdirle, onurla, gururla 
anmak gerektiğini derin 
borcumuz olduğunu be-
lirtmek isterim” diye ifade 
etti. Kitaptan ”Adam Gibi 
Adam” şiirini okudu. Ay-
rıca Resmiye’ye güzel bir 
sürpriz yaparak, kitabın 
kapağı ve bir resminin yer 

aldığı kolajı hediye etti. 
Ardından, Bölge Müftü-

sü Beyhan Mehmet ve eşi 
Sibel şairi tebrik ederek 
demet sundular. 

Kırcaali l i avukat-ya-
zar Mustafa Bayramali, 
Recep Küpçü Edebiyat 
Kulübü adına şairi tebrik 
etti. Kitabın tanıtılmasın-
dan başka, şairlerin bu 
tür etkinliklerde sevgisini 
de paylaştıklarını ifade 
ederek, “Fakat ne yazık 
ki Resmiye Hanım bu 
akşam bizimle kederini, 
hüznünü, acısını payla-
şıyor. Sami Toraman’ın 
da dediği gibi, bu tür ağıt 
niteliğindeki şiirler güç ya-
zılan şiirlerdir. Bulgaristan 
Türk Edebiyatı’nda böyle 
şiirler var, fakat böyle bir 
kitapta toplu, bu konuda 
belki 15 şiir olan kitap 
bence yok. Son bölüm-
de lirik şiirler de var. Şair 
olayları sade, yalın, akıcı 
bir dille, yaşadığı gibi ak-
tarmış” diye belirtti. 

Bulgaristan Müslüman-
ları eski Yüksek İslam 
Şura Başkanı olan mil-
letvekili Şabanali Ahmet, 
Resmiye’ye Bulgaristan 
Türk Edebiyatı’na kitap 
kazandırdığı için kutladı. 
Milletvekili, “Bir toplu-
mun yaşamasında şiir ve 
dil büyük yer tutmakta. 
Çünkü şairler dili en iyi 
kullanan insanlardır. Bir 
dilin edebiyatını şairlerin 
kullanımından anlarsınız. 
Günümüzde kültürümüzü 
gelecek nesillere aktara-
cak şekilde yaşatmamız 
çok önemli. Bu yüzden bu 
tür kardeşlerimizi tebrik 
etmek gerekiyor. Büyük 
bir açığı kapatıyorlar, çün-
kü kitapları bir sonraki ne-

sillere muhtemelen ulaşa-
caktır. Onun için herkesin 
kendi kulvarında en iyisini 
yapması gerektiğini düşü-
nüyorum” diye ifade etti.

Resmiye’nin yakın ar-
kadaşı Türkçe sevdalısı 
Nazmiye Mehmedali de 
söz alarak, babasını ya-
kından tanıdığını belirte-
rek, “Kendisi saygıdeğer, 
çalışkan, dürüst, ince fi-
kirli, karıncalara dahi yol 
veren biriydi. O yüzden 
Resmiye tam babasına 
layık bir kız” dedi. 

Tanıtıma gelen ve or-
ganizasyonda emeği ge-
çen herkese şükranlarını 
sunan Resmiye Mümün, 
kitabın editörü İsa Cebe-
ci, teknik redaktör Ayşe 
Semerci’ye, kapak resmi-
ni çizen Pedriye Fedai’ye 
teşekkür etmeyi unutma-
dı. Ayrıca kitabı tanıtan 
Sami Toraman’a, kendi-
sini şiir yazmaya teşvik 
eden ve iki kitabı konu-
sunda da büyük yardım-
da bulunan şair Haşim 
Semerci’ye, her türlü des-
teklerinden dolayı HÖH İl 
Başkanı Bahri Ömer’e 
şükranlarını sundu. Şair 
konuşmasında şunları ifa-
de etti, “Babam bu kitabı 
hak etti. Çünkü gerçekten 
çok iyi bir insandı, bu za-
manda çok seyrek rastla-
nan insanlardan biriydi. 
Yani bir şiirimde dediğim 
gibi, gerçekten adam gibi 
bir adamdı. Babam ha-
yırsever, insansever bir 
insandı. Son derece in-
sandı. Ben babamı çok 
seviyorum. Babamla gu-
rur duyuyorum. Ben ba-
bamın kızıyım”. Tanıtıma 
gelelere imzalı kitabını 
hediye etti.

Ardino ve Apriltsi’deki STK’lar 
arasında deneyim alışverişi yapıldı
Yerel gelişim stratejisinin 

uygulanmasını üstlenen 
Yerel Girişim Grubu (MİG) 
Ardino (Eğridere) Derneği 
temsilcileri ve Apriltsi ka-
sabasından meslektaşla-
rı, ekipler ve yararlanıcı-
larla eğitim yaptılar. 

Düzenlenen çalıştaylar-
da bölgelerin incelenme-
si, yerel halkın beklentileri 
ve tutumları, yerel liderler 
oluşturulması gibi çeşitli 
konular ele alındı. Tartış-
ma toplantılarında Aprilt-
si’deki ev sahipliği yapan 
sivil toplum kuruluşu tem-
silcileri “Borima köyünde 
Çocuk Oyun Alanı” ve 
“Troyan Kasabasında 
Kültür Hizmetleri Sunul-
ması İçin Çok Fonksiyon-
lu Bina” gibi sürdürülebilir 
kamu projeleri tanıttılar. 
Bunun dışında Elegance 

Mobilya Şirketi ve Rodopa 
Et İşleme Tesisi’ne ziya-
retler düzenlendi. 

Loveç (Lofça) Bölgesin-
de Ulusal Köy Ağı tem-
silcileri ve uzun yıllar sivil 
toplum kuruluşları sek-
töründe deneyime sahip 
Troyan Belediye Başka-
nı Donka Mihaylova ile 
birkaç önemli ve yararlı 

görüşmeler yapıldı. Bu-
nun dışında MİG Ardino 
temsilcilerinin Troyan 
bölgesinde tarihi ve kül-
türel yerleri ziyaret etme 
fırsatları da oldu. Onların 
arasında Oreşak köyün-
deki Sanat ve El Sanat-
ları Ulusal Sergisi de bu-
lunuyor.
              Kırcaali Haber
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Lütfi Mestan: “Türkçe haberlerin kaldırılmasıyla 
Bulgaristan haritasında etnik bölgeler çizilecek”
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi (HÖH) Başkanı 
Lütfi Mestan, Bulgaristan 
Devlet Televizyonu’nun 
(BNT) birinci kanalında 
yayınlanan Türkçe ha-
berlerin bölgesel yayın 
yapan kanal 2’ye taşın-
ması fikri münasebetiyle 
parti adına deklarasyon 
okudu. Mestan, “Türk-
çe haberlerin bilgilen-
dirici değerinden başka 
kat kat sembolik değeri 
var, çünkü ülkede etnik 
ve dini çeşitliliğe say-
gı gösterildiğini gözler 
önüne seriyor. Bu yüz-
den HÖH Meclis Gru-
bu olarak bu pozisyonu 
yeniden değerlendirme-
nizi ve bu konuda son 
derece sorumlu, medeni 
bir pozisyon sergileyen 
Cumhurbaşkanı Rosen 
Plevneliev’in sözlerine 
kulak vermenize dair sa-
mimi çağrıda bulunuyo-
ruz” dedi. 
HÖH Başkanı, “Haber-

lerin ulusal programdan 
indirilip belirli bölgelere 

yönlendirilmeleri ne de-
mek” diye retorik soru 
yöneltti. Mestan, “Tam 
olarak hangi bölgeler 
söz konusu, muhteme-
len Kırcaali, Razgrad, 
Şumnu, Silistre’yi kaste-
diyorsunuz. Bu tehlikeli 
bir girişimdir, bu vatan-
severlik değildir ve milli 

çıkara aykırı gelmektir, 
çünkü Bulgaristan ege-
men, üniter ve bölün-
mez devlettir. Radyo ve 
televizyon aracılığıy-
la Bulgaristan haritası 
üzerinde etnik bölge-
lerin çizilmesi vatanse-
verlik değildir. Bu tutum 
başka her şey olabilir, 

ama milli çıkarın doğru 
anlaşılması değildir. Biz 
entegrasyon modelinin 
ayırma ve sınır çizimi ile 
değiştirilmesine karşıyız” 
diye kaydetti. 
Mestan, bugünlerde 

demokrasiye geçişin 
25.yılı ve Azınlıkların 
Korunması İçin Çerçeve 

Sözleşmesi’nin onaylan-
masının 15 yılı olduğunu 
hatırlatarak, “Demokratik 
gelişmeyi ölçmek için bu 
zaman çerçevesi içinde 
biz belirli bir gerilemeye 
şahit oluyoruz. Medeni 
seçimin revizyonu ve 
bunun doğrudan sonu-
cu olarak kimin söyledi-
ği fark etmeksizin, yeni 
yönetim çoğunluğunun 
devlet televizyonu ve 
radyosundaki Türkçe ha-
berlerin ulusal program-
lardan indirilmesine iliş-
kin duyuruda bulunması-
dır” diye yorum yaptı. 
Mestan, “Sözde “Soya 

Dönüş” adlı Bulgarlaştır-
ma süreci farklılığın red-
dedilmesi, ötekinin kabul 
edilmemesi felsefesine 

dayanıyordu. Bu yüzden 
1998 yılında o dönem-
deki ODS çoğunluğu ta-
rafından muhalefetteki 
HÖH partisinin desteği 
ile ilk defa Bulgaristan’da 
etnik azınlıkların ulusal 
yayıncılık aracılığıyla 
ana dilinde bilgi alma-
larına dair Radyo ve 
Televizyon Kanunu’nda 
düzenleme yapıldı. Bu-
nunla Bulgaristan, ülke-
de var olan etnik ve dini 
çeşitliliğinin reddedilme-
sine son verdiğini açıkça 
kanıtladı. Bugün 15-16 
yıldan sonra artık ka-
zanılmış hakların elden 
alınması girişimlerinde 
bulunuluyor” diye belirtti.
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Rotary Kulübünden 
hastaneye bağış

Momçilgrad (Mestanlı) Rotary Kulübü tarafından 
kasabadaki Dr. Sergey Rostovtsev Hastanesi’nin 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’ne çok fonk-
siyonlu obstetrik jinekolojik sandalye ve tıbbi ve 
cerrahi araç gereçlerin steril edilmesi için otoklav 
bağışı yapıldı. Yeni tıp donanımla Bölümde eki-
bin işi kolaylaşacak, hastalara rahatlık ve konfor 
sağlanacak. Bağış, Momçilgrad Belediye Başka-
nı Akif Akif’in yıllarca üyesi olduğu yerel Rotary 
Külübü’nün yönetimiyle bağlantı kurması sayesin-
de mümkün oldu. Bağış için gelirler, yeni Rotary 
yılı münasebetiyle düzenlenen hayırseverlik ye-
meğinde toplandı. 

Hastane Müdürü Dr. Mladen Kırov, “Şahsım 
ve tüm hastane ekibi adına Momçilgrad Rotary 
Kulübü’ne şükranlarımızı arz ediyorum. Bu son 
derece önemli bir bağış, zor anlarda hastaneye 
yardım eli uzattıkları için müteşekkiriz” diyerek, 
yerel yönetimin de bu konuda çabalarından do-
layı şükranlığını ifade etti. Belediye Başkanı Akif 
Akif, Hastane ve Belediye adına bağışçılara teşek-
kür plaketi sundu. Kulüp Başkanı Darina Zoteva, 
Momçilgrad sakinlerinin evlerinde ve kasabada 
daha çok çocuk ve sevinç olmasını diledi. 

Belediye Başkanı Akif Akif, “Momçilgrad sa-
kinlerinin hastanesiyle gurur duyma hakları var, 
çünkü onun hayatta kalması için verilen mücadele 
pek çok insan ve teşkilatı birleştirdi. Kasabanın 
sakinleri ve misafirlerine kaliteli tedavinin garanti 
edilmesine yönelik ortak çabaların ilk meyvelerini 
verdiği için son derece mutluyum” dedi. 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, iyi bir tek-
nik malzemelere ve çağdaş donanıma sahiptir. Ya-
pılan bağışlarla bölümün komple onarımı yapıldı, 
eski cihazlar yenilendi. Bölümde yapılan onarım 
çalışmaları hastanenin tamamen yenilenmesine 
ilişkin kapsamlı bir programca gerçekleştirildi. Şu 
anda bu konuda Genel Ameliyathane Birimi’nde 
(Operasyonel) sıkı çalışmalar sürüyor.

Bu yıl enerji verimliliğinin arttırılmasına ilişkin bir 
proje kapsamında binanın yenilenmesi tamam-
landı. Isı yalıtım çalışmaları yapıldı, doğramalar 
yenilendi. Isıtma sistemi de modernize edildi. Pro-
je Uluslararası Kozloduy Fonu tarafından finanse 
edildi.

Başsavcı Sotir Tsatsarov, 5 milletvekilin 
dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

Bulgaristan Başsavcısı 
Sotir Tsatsarov, 5 millet-
vekilinin dokunulmazlığı-
nın kaldırılmasını istedi. 
Ayrıca Avrupa Parlamen-
tosu Milletvekili Sergey 
Stanişev’in de dokunul-
mazlığının kaldırılmasını 
talep etti. Onlardan üçü 
ise milletvekili dokunul-
mazlığından kendileri 
vazgeçecekleri belirtildi.
Tsatsarov, iktidardaki 

Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaşlar 
(GERB) Başkan Yardım-
cısı Tsvetan Tsvetanov, 
ırkçı ve milliyetçi Ataka 
lideri Volen Siderov, Bul-
garistan Sosyalist Partisi 
(BSP) Milletvekili Georgi 

Svilenski, Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) 
Milletvekili İliya İliev, 
BSP Milletvekili Dimitır 
Dimitrov ve BSP Avrupa 
Parlamentosu Milletvekili 
Sergey Stanişev’in doku-
nulmazlığının kaldırılma-
sını istedi. 
Tsvetanov’a karşı İçişle-

ri Bakanı olarak makamı 
kötüye kullanma suçla-
masıyla üç dava açıldı. 
Dokunulmazlığı olduğu 
için para dolandırmak ve 
yasa dışı olarak vatan-
daşların dinlenmesini en-
gellememesine ilişkin iki 
dava durduruldu, üçüncü-
sü de Tsvetanov’un eski 
Veliko Tırnovo Organize 

Suçlarla Mücadele 
Bölge Birim Başka-
nı Orlin Todorov’un 
mahkeme süreci 
sırasında dinlen-
mesine izin verme-
diği suçlamasıyla 
ilk mahkemede 4 
yıl hapis cezasına 
çarptırılmasına rağ-
men dokunulmazlı-
ğından dolayı süreç 
tamamlanamıyor. 
Tsvetanov, yeni 

meclisin daha ilk 
gününde dokunul-
mazlığının kaldırıl-
masını istemişti.

Volen Siderov’un doku-
nulmazlığının kaldırılması 
talebi, hakkında holigan-
lık eylemleri gerekçesiy-
le dava açılmasından 
kaynaklanıyor. Irkçı lider, 
Varna havalimanında 
bir polis görevlisini darp 
etme suçundan yargıla-
nıyordu.
Georgi Svilenski’nin 

ülke ekonomisine kas-
ten oldukça zarar verdiği 
gerekçesiyle açılan da-
vadan dolayı dokunul-
mazlığı istendi. O, eski 
bir Sofya Meclis Üyesi 
ve Sofya Mülkleri Beledi-
ye Kuruluşu’nun Yönetim 
Kurulu Üyesi görevinde 

bulundu. Svilenski de 
gerçeğin ortaya çıkarıl-
masını ısrar ederek, do-
kunulmazlığından vaz-
geçmeye hazır olduğunu 
duyurdu. 
Dimitrov Dimitrov, ipo-

tekli mülke kanunsuz 
olarak zarar verilmesiy-
le suçlanıyor. Dimitrov, 
eskiden Pazarcık Meclis 
Üyesiydi. 
İliya İliev hakkında vergi 

kaçakçılığı gerekçesiyle 
soruşturma başlatıldı. 
İliev, DROM Roman par-
tisinin lideri ve Yanbol 
bölgesinden milletvekili 
seçildi. İliev de doku-
nulmazlığından vazgeç-
meye hazır olduğunu 
söyledi. Zamanında gelir 
beyan formunu sunmadı-
ğı için bu duruma düştü-
ğünü belirtti. 
Eski BSP lideri Sergey 

Stanişev ise gizli dosya 
içeren evrakların kay-
bına sebep olduğu ge-
rekçesiyle yargılanıyor. 
Bu nedenle Başsavcı, 
Avrupa Parlamentosu 
Başkanına Stanişev’in 
milletvekili dokunulmaz-
lığının kaldırılması tale-
binde bulunduğu mektup 
gönderdi.
            Kırcaalı Haber
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B a ş b a k a n  A h m e t 
Davutoğlu'nun 5-6 Aralık 
tarihlerinde yapacağı Yu-
nanistan ziyareti öncesin-
de AK Parti İzmir milletve-
kili ve Dışişleri komisyon 
üyesi Rifat Sait, bir dizi 
temaslarda bulunmak 
için gittiği Yunanistan ve 
Bulgaristan'da soydaşlar-
la bir araya geldi. Kanaat 
önderleri ve siyasi ta-
raflarla ayrı ayı görüşen 
Sait, bölge hakkında ha-
zırlayacağı detaylı bir ra-
poru Ankara'ya sunacak. 
Balkanlardan iki ayrı grup 
Sait'i önümüzdeki günler-
de Ankara'da ziyaret ede-
cekler.

Avrupa Birliği'nin en fa-
kir ülkesi Bulgaristan'da 
5 Ekim 2014 tarihinde ya-
pılan erken Genel seçim 
sonrasında çok parçalı 
koalisyon hükümeti ku-
ruldu. Seçimler sonunda 
38 milletvekili çıkarmayı 
başaran ikinciliği kıl payı 
kaçıran ve üçüncü parti 
olan Türkleri çoğunlukta 
olduğu Halk ve Özgürlük-
ler Harekeri (HÖH) hiçbir 
ön koşul öne sürmeme-
sine rağmen koalisyona 
alınmadı.

Bulgaristan’da yapılan 
yorumlara göre Hüküme-

Milletvekili Rıfat Sait'ten Balkanlar'da Soydaş Diplomasisi

tin uzun dönemli olama-
yacağından ve yeni bir 
erken seçimin olmasın-
dan dolayı istikrarın sağ-
lanamamasından endişeli 
duyuluyor. Diğer yandan 
Yunanistan’da yapılan se-
çimlerde Batı Trakya böl-
gesinde Türkler 3 Beledi-
ye kazanmışlardı. Yuna-
nistan parlamentosunda 
Türk soylu 3 tane de Türk 
milletvekili bulunuyor. 
Hem Yunanistan hem de 

Bulgaristan’da ekonomik 
ve siyasi kriz yaşanıyor. 
Başbakan Ahmet Davu-
toğlu 5-6 Aralık tarihleri 
arasında Yunanistan'a 
resmi bir ziyaret yapacak. 
Tam bu kritik süreçte AK 
Parti İzmir Milletvekili ve 
Dışişleri komisyon üyesi 
Rifat Sait, bir dizi temas-
larda bulunmak için gittiği 
Yunanistan (Batı Trakya) 
ve Bulgaristan'da soydaş-
larla bir araya geldi.

AK Parti İzmir milletve-
kili Rifat Sait, ilk olarak 
Yunanistan’da Batı Trakya 
bölgesinde Gümülcine’yi 
ziyaret etti. Ardından İs-
keçe vilayetine de giden 
Sait, T.C. Gümülcine Kon-
solosluk yetkilileri, Mus-
tafça belediye başkanı 
Cemil Kabza ve Yassıköy 
belediye başkanı İsmet 
Kadıoğlu, İskeçe millet-
vekili Ahmet Hacıosman, 
Gümülcine Türk Gençler 

Birliği yetkilileri ve Dost-
luk ve Barış Partisi (DEP) 
başkanı Mustafa Ali Ça-
vuş ile ayrı ayrı görüş-
meler gerçekleştirdi. Sait, 
Yunanistan’da iki günlük 
temaslarından sonra yeni 
açılan Makas gümrük 
kapısından Bulgaristan'a 
geçti.
Başkonsolos A lper 

Aktaş'ın ev sahipliğinde 
T.C. Filibe Başkonsolos-
luğunda yapılan yemekli 
soydaş buluşmasına Kır-
caali Belediye Başkanı 
Hasan Aziz, HÖH'ün 
Cebel ilçe başkanı Bah-
ri Ömer, Milletvekilleri 
Şaban Ali, Erdinç Hay-
rullah olmak üzere çok 
sayıda milletvekili ve Be-
lediye Başkanı katıldılar. 
Önümüzdeki günlerde 
Filibe'den bir soydaş he-
yeti, Ankara'yı ziyaret 
edecek.
Göreve kısa bir süre 

önce (11 ay önce) baş-
lamasına rağmen etkili 
çalışmaları ile dikkat çe-
ken Türkiye Cumhuriyeti 

Sofya Büyükelçisi Süley-
man Gökçe'nin başarısı 
soydaşlarımızı bira ara-
ya getiriyor. Soydaşların 
dert babası olan Büyükel-
çi Gökçe, AK Parti İzmir 
milletvekili Rifat Sait ve 
eşi Sevilay Sait'i Sofya 
Büyükelçiliğinde ağırladı. 
Sait, iki günlük Sofya te-
masları sonucunda Hürri-
yet ve Şeref partisi Genel 
Başkanı Korman İsma-
il, HÖH Genel Başkan 
yardımcısı Ruşen Rıza, 
Bulgaristan Başmüftüsü 
Mustafa Hacı, bazı HÖH 
milletvekilleri, Bulgaris-
tan'daki Türk öğrenci 
konseyi üyeleri, Türk ka-
naat önderleri ve basın 
mensuplarıyla ayrı ayrı 
görüştü. Sait, bölge hak-
kında hazırlayacağı de-
taylı bir raporu Ankara'ya 
sunacak. Bulgaristan'dan 
ve Yunanistan'dan iki ayrı 
soydaş heyeti önümüz-
deki günlerde Ankara'da 
Sait'i ziyaret edecekler.
      İhlas Haber Ajansı

Görme Engelliler Birliği Momçilgrad 
Şubesi’ne yeni bir ofis sağlandı

Momçilgrad (Mestanlı) 
Belediyesi, kasabadaki 
Görme Engellileri Birli-
ği Şubesi’ne ofis olarak 
kullanılmak üzere yeni 
bir oda sağlayacak. Ofis, 
“Yordan Yovkov” sokağın-
da Emekliler Kulübü’nün 
yanında bulunuyor. İki 
teşkilata ayrılan odalar 
komple yenilenip onarıla-
cak, gelecek aşamada da 
gerekli masa ve sandalye-
lerle donatılacak. Görme 
Engelliler Momçilgrad Şu-
besi yönetimi, yeni kaza-
nıma sahip olacaklarına 
Dünya Beyaz Baston Kör-
ler ve Güvenlik Günü’nde 
öğrendiler. Momçilgrad 
Belediye Başkanı Akif 
Akif, teşkilat tarafından 
bu ay gönderilen mektup-
tan sonra oda sağlamayı 
üstlendi. 

Görme Engelliler Birli-
ği Şubesi’nden Belediye 
Başkanı’na teşekkür ifa-
desi olarak, “Bulgaristan’ı 
Bir Günde Temizleyelim” 
kampanyası dahilinde ha-
zırlanan kabartma (brail-
le) saat ve el yapımı örgü 
çantalar hediye edildi. 
Onlar, görme engellilere 
daha erişilebilir bir ortam 
garanti edilmesi için özel 
renkler kullanılmış ilçe 

merkezindeki yaya geçit-
lerindeki trafik işaretlerin-
den dolayı memnuniyetini 
dile getirdiler. 

Belediye Başkanı, gör-
me engellilere hitaben, 
"Dolu dolu yaşayıp ilçe-
mize yararlı olacağımı-
za dair bir eylem adamı 
olarak bize iyimserlik ka-
zandırıyorsunuz. Yapıcı 
işbirliğimizin aynı tempo-
da devam etmesini umu-
yorum” dedi. Belirttiğine 
göre finansal kaynaklar 

olmadan bir teşkilatın yö-
netilmesi son derece zor 
bir şey ve bu sebepten 
dolayı şimdiye kadar sık 
sık bir araya gelip beklen-
tilerini paylaşma fırsatı 
bulamamışlardır. 

Kendi tarafından Bele-
diye Başkanı Akif Akif, 
söz konusu ofisin sosyal 
temaslarını geliştirmek 
açısından teşkilata son 
derece gerekli bir şey ol-
duğunu kaydetti. Her za-
man muhtaçlara yardım 

etmek ihtiyacı hissettiğini 
belirtti. Görme Engelliler 
Birliği Şubesi üyelerine 
her zaman sorunlarını 
Belediye çalışanları ile 
paylaşabileceklerini ve 
onların çözümüne dair 
güvenilir ortağı olduklarını 
bilmeleri gerektiği güven-
cesini verdi.

Yeni ofis 80 üyesi olan 
Görme Engelliler Birliği 
Momçilgrad Şubesi’nin 
ihtiyaçlarını karşılayacak.

             Kırcaali Haber

G e b z e l i  R e s s a m 
Karaca Bulgaristan’da

Gebze’de yaşayan Bulgaristan doğumlu res-
sam Rafiye Karaca Bulgaristan’ın Başkenti 
Sofya’da NDK-Ulusal Kültür Sarayında "Çok 
Yakın Çok Uzak" sloganıyla 18-26 Kasım 2014 
tarihinde düzenlenecek olan karma sergiye 
katılmak için buraya geliyor. Bulgaristan Cum-
hurbaşkanı Rosen Plevneliev’in davetlisi olarak 
Bulgaristan dışında yaşayan 18 ressamın içinde 
en başta ikamet ettiği Gebze’yi, Kocaeli’yi ve 
tüm Türkiye’yi bir Türk ressam olarak Türkiye 
ve Avrupa Göçmen Türklerini temsilen Bulga-
ristan’daki sergide temsil edecek olan Ressam 
Rafiye Karaca, bu sergi için tüm hazırlıklarını 

yaptığını söyledi. Karaca: “ Bu konuda oldukça 
iddialıyım. Gebze’yi ve tüm Türkiye’yi de doğ-
muş olduğum Bulgaristan’da temsil edeceğim-
den dolayı mutluyum, gururluyum” dedi. 

Sanatçının bu sergide katılacağı resimlerin 
başında en son çalışmalarından sentez ve kom-
pozisyon oluşumu resimler yer alıyor. Sanatçı 
bu tarz özgün çalışmalarında uluslararası birin-
cilik ödülü kazanmış bulunuyor. 

Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da 18-26 Kasım 
2014 tarihleri arasında düzenlenecek karma 
sergiye eserleri ile katılacak.

                                                    Yılmaz Işık
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Doğu Rodoplar’dan Şair ve Yazarlar Krumovgrad’da Buluştu
Krumovgrad’da (Ko -

ş u k av a k)  3 .  D o ğ u 
Rodoplar’dan Şair ve Ya-
zarlar Buluşması gerçek-
leşti. 

Krumovgrad Beledi -
yesinin ev sahipliğinde 
düzenlenen gecede Bar 
Diva’da bir araya gelen 
50’nin üzerinde şair ve 
yazar birbirleriyle daha 
da yakından tanışma ve 
kaynaşma fırsatı buldular. 
Buluşmaya, Kırcaali Ömer 
Lütfi Kültür Derneği çatı-
sı altında Recep Küpçü 
Edebiyat Kulübü üyeleri 
olan Kırcaali, Krumovgrad 
Momçilgrad (Mestanlı), 
Çernooçene (Yenipazar), 
Haskovo (Hasköy), Stam-
bolovo ve Mineralni Bani 
ilçelerinden yaratıcılar 
katıldı. Geceyi, Krumovg-
rad Belediye Başkanı Se-
bihan Mehmet yanı sıra, 
Belediye Başkan Yardım-
cısı Abidin Hacımehmet, 

Yerel Meclis Başkanı ve 
Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) İlçe Başkanı 
Metin Bayramali, Belediye 
Sosyal Faaliyetler Müdürü 
Fahri Mestan da onurlan-
dırdılar. 

Geceyi düzenleyen ya-
zar İsmail Yakubov, tüm 
katılımcıları selamlayarak, 
onlar adına ev sahipliğin-
den dolayı Belediye Baş-
kanı Sebihan Mehmet’e 
teşekkür etti, azimli çalış-
malarında başarılar diledi. 

Yakubov, “ Recep Küp-
çü Edebiyat Kulübü üye-
lerinin Krumovgrad’da 
buluşmaları rastgele de-
ğildir. Yöremizde yaşa-
mış ve yaşamakta olan 
edebiyatçılar, sadece 
Doğu Rodoplar’da değil, 
bütün memleket çapın-
da Türk Edebiyatı’nın 
gelişmesine katkıda bu-
lunmuştur. Bu hususta 
biz birinci yerde Ömer 
Osman Erendoruk’u anı-
yoruz. Onun demokrasi 
için yürüttüğü savaş ve 
kaleme aldığı eserler 
yalnız memleket çapında 
değil, memleket dışında 

da bilinmekte ve saygıyla 
anılmaktadır” diye belirtti. 

Ayrıca Krumovgrad böl-
gesinden geceye katılan 
Süleyman Yusuf Adalı, 
Mehmet Türker, Ahmet 
Mehmet, Kadir Osman, 
Mustafa Ömer, Sal i f 
Mustafa’dan başka Sabri 
İbrahim Alagöz gibi ismi-

ni duyurmuş şair ve ya-
zarları da saydı. Vransko 
köyünden yazar Halim 
Halilibrahim’in de “Kan-
lıdere” öyküsü ile Bulga-
ristan Türk Edebiyatı’nda 
layik yerini aldığını belirt-
ti. Geceye katılan Kırcaali 
Devlet Türk Tiyatrosu’nun 
eski müdürü Haskovo-
lu şair Durhan Hasan 
Hatipoğlu’nun Bulgaris-
tan Türk Edebiyatı’nın 
önde gelen ismi olduğu-
nu ifade eden Yakubov, 
“Şiir tekniğini öğrenmek 
isteyen gençlerimiz onun 
eserlerini tekrar tekrar 
okumaları gerekir” dedi. 
Ardından Mustafa Ömer 
Asi tüm katılımcıları yaz-
dığı “Koşukavak” şiiri ile 
selamladı. 

Selamlama konuşma-
sında Belediye Başkanı 
Sebihan Mehmet, Gü-
ney Bulgaristan Şair ve 
Yazarlar Buluşması’nın 
Krumovgrad’da düzenlen-
mesinden dolayı teşekkür 
etti. Belediye Başkanı, 
kendi kendine şair ve 
yazarların eserlerine ne 
kadar değer verildiğini dü-

şündüğünü ve bu eserle-
rin okuyuculara ulaşması 
için destek vermek istedi-
ğini paylaştı. Bu nedenle 
2015 belediye bütçesin-
den bir miktar para ayrıl-
masını Meclis Başkanı’na 
teklif edeceğini bildirdi. 
Bu parayla bölgeden şair 
ve yazarların kitapların-

dan bir kısmı alınıp kü-
tüphanelere dağıtılacağını 
açıkladı. Böylece kitapla-
rın daha fazla okuyucuya 
ulaşmasıyla yaratıcıların 
yaptığı izlerin yol olması-
nı diledi. HÖH Kırcaali İl 
Başkanı Bahri Ömer’in de 
selamlarını iletti. 

Ömer Lütfi Kültür Derne-
ği Müdürü Müzekki Ahmet 
yaptığı selamlama konuş-
masında, derneğin çatısı 
altında faaliyet sürdüren 
Recep Küpçü Edebiyat 
Kulübü’nün düzenlediği 
etkinliklere yeni yeni yara-
tıcıların da katılmasından 
büyük memnuniyet duy-
duğunu ifade etti. Genç 
şair ve yazarların yetiştiril-
mesi gerektiğini ileri sür-
dü. Bunun için ana dilimiz 
Türkçenin öneminin altını 
çizdi. Türklük konusunda 
mücadele edip, Türkçemi-
zi ve kültürümüzü yaşat-
mamız ve geliştirmemiz 
gerektiğini kaydetti. Kru-
movgrad Belediye Baş-
kanı Sebihan Mehmet’in 
her zaman kültüre destek 
olmaya çalıştığının altını 
çizerek, kendilerini teb-

rik ederek teşekkür etti. 
HÖH İl Başkanı Bahri 
Ömer’in de yaratıcılar-
dan desteğini esirgeme-
diğini belirten Müzekki 
Ahmet, HÖH partisinin 
desteği ile şair ve yazar-
ların daha büyük hedef-
lere ulaşacağına inandı-
ğını ifade etti. 
Recep Küpçü Edebiyat 

Kulübü Başkanı Durhan 
Ali tüm katılımcıları se-
lamlayarak, ünlü şairimiz 
Recep Küpçü’nün doğu-
mun 80. yıl dönümü mü-
nasebetiyle Kırcaali’de 
anma gecesi düzenlen-
mesini teklif etti. 
Ünlü şair Durhan Ha-

san Hatipoğu,23 Nisan 
1963 tarihinde öneride 
bulunarak, Bulgaristan 
Türklerinin ilk edebiyat 
derneğini Kırcaali’de kur-
duklarını kaydetti. Kuru-
cular arasında Niyazi 
Hüseyin, Ömer Osman, 
Süleyman Yusuf, Ahmet 
Mehmet, Halim Salim, 
Halim Halilibrahim, Ka-
dir Osman’ın isimlerini 
zikretti. 1974 yılına ka-
dar faaliyet sürdüren 
bu edebiyat derneğini 
Bulgar şair ve yazarları-
nın edebiyat derneği ile 
birleştirerek faaliyetine 
son verildiğini söyledi. 
Recep Küpçü Edebiyat 
Derneği’nin 1963 yılında 
kurdukları derneğin de-
vamcısı olarak faaliyet 
sürdürmesinden büyük 
memnuniyet duyduğunu 
ifade etti. 
Şair Habibe Ahmedo-

va, Bulgaristan’ı temsilen 
Alanya’da düzenlenen 
bir sempozyuma katılım 
için hazırladığı “Bulga-
ristan Şair ve Yazarların 
Eserlerinde Dağ” baş-
lıklı araştırma yazısını 
okudu. 
Daha sonra geceye 

katılan her bir şair ve 
yazar kısaca kendini 
tanıtarak şiirlerini oku-

dular, bazıları ise fıkra 
anlattılar. İfadeli şiir oku-
ma yeteneğine sahip 
olmayan bazı şairlere 
bu konuda HÖH Genç-
lik Kolları Momçilgrad 
(Mestanlı) İlçe Başkanı 
Ömer Hüseyin yardımcı 
oldu. Rumeli Dergisi’nin 
Genel Yayın Koordina-
törü Mehmet Türker ro-
manlarından bahsetti. 
Ayrıca geceye sazı ve 
sözüyle katılan ozan Ali 
Emin şiirden başka, tür-
küler de söyledi. Birçok 
katılımcı Krumovgrad 
Belediye Başkanına son 
kitaplarını imzalı hediye 
ederken, çevirmen Ay-
gul Gavazova gecenin 
hatırası olarak küçük bir 
tablo hediye etti. 
Yaratıcılar, Sebihan 

Mehmet ’e kasabada 
uygun bir yere büyük 
Türklük mücadelesi ve-
ren ozan Ömer Osman 
Erendoruk’un isminin 
verilmesini teklif ettiler. 
Katılımcıları iki şiiriyle 

selamlayan, Gebze’de 
çıkan Rumeli Dergisi’nin 
Genel Yayın Yönetmeni 
Süleyman Yusuf Adalı 
ilginç anılarını paylaş-
tı. Dostane bir ortamda 
geçen etkinlikte bol bol 
şiir okundu.

Kırcaali Kamu Denetçisi 
Hakif Emin basına yaptı-
ğı açıklamada, “Ulusal 
Gençlik Kamu Denetçisi 
olması ve okullardan yeni 
mezun olan gençlere işe 
başlamak için 3 yıllık staj 
koşulunun düşmesini 
ısrar edeceğim” dedi. 

Belirttiğine göre son 1-2 
yılda bu konuda ondan 
yardım isteyen gençle-
rin sayısı giderek artı-
yor. Çoğu görüşmelerde 
son sınıf lise öğrencileri, 
üniversiteliler ve genç 
uzmanlar geleceğe dair 
korkuları olduklarını pay-
laşıyorlar.
Emin, “Onların mesleki 

açıdan kendilerini ger-
çekleştirmeleri sorunu 
var. Çoğu zaman işe 

başlamak için var olan 3 
yıllık staj koşulunun en-
gel olduğunu ve birçok 
görevlere atama sınavla-
rının önceden sonuçları-
nın bilindiğini söylüyorlar. 
Bu onların motivasyonu-
nu kırıyor ve onlar da ya 
daha büyük şehre, ya da 

yurt dışına gurbete gidi-
yorlar” diye ifade etti. 
Bu bağlamda gelecek 

ulusal yıllık kamu denet-
çileri görüşmesinde Hakif 
Emin, 3 yıllık staj koşulu-
nun kaldırılmasına dair 
teklifte bulunacak. Kamu 
Denetçisi, “Her hangi bir 
pozisyona başvuru ya-
pıldığında staj deneyimi 
göz önünde bulundurul-
sun, fakat zorunlu koşul 
olmasın” dedi. Emin, bu 

şekilde Bulgaristan’da 
gençler arasında işsizlik 
sorununun belirli bir öl-
çüde çözüleceği kanaa-
tindedir. 
“Gençlere şans vermek 

lazım. Özellikle eğitime 
ve mesleki yeterliliğini 
arttırmak için büyük ya-
tırım yapanlara şans ve-
rilmelidir. Onlar, mesle-
ğinde gelecek olduğunu 
görünce hemen İspanya 
ve İngiltere’ye ahududu 
ve çilek toplamaya git-
mezler” diye konuştu.
Kamu Denetçisi, genç-

lerin hakları korunması 
gerektiğini ileri sürerek, 
onlardan birisi iş hakkı 
olduğunu belirtti. Onun 
ifadesine göre ulusal 
kamu denetçisinin eki-
binde gençlik kamu de-
netçisi de olmalıdır. Bu 
bir ilk olmayacak. Buna 
dair örnekler İsveç, Türk-
menistan, Azerbaycan’da 
var. Üstelik son yıllarda 
sağlık, elektrik dağıtım 
şirket ler i  konusunda 
vatandaşların haklarını 
koruyacak kamu denet-
çisinden bahsediyoruz. 
Ulusal gençlik kamu de-
netçisi neden olmasın?!” 
diye belirtti.
             Kırcaali Haber

Kırcaali Ombudsmanı Hakif Emin: “Ulusal Gençlik 
Kamu Denetçisi olmasını ısrar edeceğim”

Resmiye MÜMÜN
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İlk İslami Neşriyat Kırtasiyesi Hizmete Açıldı
nuda eşi Kırcaali Bölge 
Müftülüğü Vaizesi Sibel 
Mehmet’in kendilerini 
çok teşvik edip büyük 
emeği geçtiğini belirtti. 
Bir hayra vesile olduğu 
için bugün hayatının en 
mutlu günlerinden biri-
ni yaşadığını ifade eden 
Beyhan Mehmet, kırta-
siyenin Başmüftülüğün 
kır tasiyesi olduğunu 
belirterek, Başmüftü-
lüğün 80’nin üzerinde 
tercüme ettiği ve kale-
me aldığı eserlerin bu-
lunabileceğini duyurdu. 
Ayrıca aylık çıkan Bul-
garca ve Türkçe olarak 
Müslümanlar Dergisi, 
Kur’an’ı Kerim, hadis ki-
tapları, mevlit ve başka 
din kitapları, çocuklar 
için din kitapları, takke, 
başörtü, esans, tes-
bih, seccade, misvak, 
sürme, havlu ve daha 

birçok malzeme ve eş-
yalar bulunabileceğini 
ifade etti. 
Kırcaali Eski Bölge 

Müftüsü, İslam Yük-
sek Şura Eski Başkanı 
görevlerinde bulunan 
Milletvekili Şabanali 

Ahmet, “İslami Neşri-
yat kendi önemini isim 
terminolojisi içerisinde 
taşımaktadır zaten. Bir 
din öğrenmek istenildi-
ğinde onun okuma kül-
türüne, onun eserlerine 
sahip olunması gerekir. 

Hocalar, ya da öğretici 
olan kişiler sadece yön 
vermekle, yönlendir-
mekle görevlidir. Her 
bildiğini, bütün detay-
ları ile herşeyi size 
vermesi imkansızdır. 
Onun için okuma kül-

türü, özellikle de İslami 
neşriyat bizi kendimizi 
bulmamız açısından, 
ya da ilmimizi tatbik 
edebilmemiz açısından 
elzem bir durumdur. 
Bu çerçevede burada 
bu imkan verildiği için, 
böyle bir hizmetin açıl-
masına vesile olan her-
kesi tebrik ediyorum. 
İnşallah, bundan sonra 
faydalı çizgide bulunan 
ve yararlanan halkımız 
daha fazla olur. Mesele 
şudur: Biz önce dinimi-
zi öğreneceğiz, sonra 
diğer alanları öğrene-
ceğiz. Dinimizi öğren-
meden doktor, avukat, 
mühendis olsak da hep 
bir yanımız eksik ola-
cak” dedi.
Komünizm döneminde 

bu kırtasiyede buluna-
bilecek eserleri evde 
tutmanın bile suç oldu-
ğunu hatırlatarak, şim-
di ise bu tür eserlerden 
istifade edilmesine yol 
açıldığını belirtti. 
Okuma kültürümüzü 

geliştirmenin önemi-
ne vurgu yaptı. “İslami 
Neşriyat Kırtasiyesi bir 
sene sonra iş yapama-
dığı için kapanırsa ben 
üzülürüm. Onu ayakta 
tutmamız hepimizin gö-
revi. Tekrar tebrik edi-
yorum, hayırlara vesile 
olmasını temenni edi-
yorum” diye konuştu. 
Başmüftü Dr. Mustafa 

Hacı, açılışı yapılan İs-
lami Neşriyat Kırtasiye-
sinin ilk olarak önemine 
dikkat çekerek, bütün 
Bulgaristan Müslüman-
ların iftihar edeceği bir 
konu olduğunu belirtti. 
Bunun için Bölge Müf-
tüsü ve tüm personele 
teşekkürlerini sundu. 
İleride bütün Bulga-
ristan Müslümanlarını 
kapsayacak şekilde 
hizmetin yayılmasını 
temenni etti. Başmüftü 
de, İslam dininin Oku 
emriyle başladığına 
dikkat çekerek, dinini 
öğrenmek istemeyen 
insanın Müslüman olup 
olmadığının bir soru 
işareti olduğunu belirt-
ti. Başmüftü, “Okumak, 
anlamak ve okudukları-
mızın üzerine tefekkür 
etmek ve okudukları-
mızı hayatımızda tatbik 
etmemiz gerekir” dedi. 
Başmüftü, o dönemde-
ki İsrail Savunma Baka-
nı Netenyahu’nun 1970 
yılında İsrail’in Mısır’a 
yaptığı bir saldırıda bir 

taktik kullanarak yendi-
ğini anlattı. Daha sonra 
tekrar aynı taktiği kul-
lanarak Müslümanları 
yendiğinde gazetecile-
rin kendisine, ”Sen ön-
ceki saldırıda kullandı-
ğın taktiği bize anlattın. 
Aynı taktiği tekrar Müs-
lümanlara karşı uygu-
lamaktan çekinmedin 
mi, korkmadın mı” diye 
sorduklarında, “Ha-
yır korkmadım, çünkü 
Müslümanlar yazı oku-
mayan bir millettir” diye 
cevap verdiğini aktardı. 
Dr. Hacı, “Şimdi bugün-
kü açacak olduğumuz 
kırtasiye bunun ceva-
bıdır. Öyle olmadığının 
göstergesidir. Bizim di-
nimiz oku ile başlayan 
bir dindir. Biz okumayı 
seviyoruz” diye kay-
detti. Türkiye’den gön-
derilen imamlar için 
şükranlarını sunarak, 
“Bizim vazifemiz var. 
Biz okuyacağız, oku-
duklarımızı başkalarına 
anlatacağız, bu şekilde 
Allah’a kul, Peygambe-
rine ümmet olacağız” 
dedi. Gelişen dünyaya 
ayak uydurulması için 
sürekli okumak gerek-
tiğini vurgulayan Baş-
müftü, cemaate İslami 
Neşriyat Kırtasiyesin-
den arzu ettikleri eser-
leri alıp okumalarını 
tavsiye etti. Dr. Hacı, 
“Tabiri caizse, bu İslam 
kaynağını, İslam Mer-
kezini, İslam yuvasını 
ayakta tutmak hepimi-
zin vazifesidir. Cenabı 
hak hiçbir zaman zeval 
göstermesin, her za-
man yanınızda olsun, 
inşallah” diye ifade etti. 
Konuşmasının sonunda 
dua yaptı. 
Recei Hoca, başta 

onur konuklar olmak 
üzere törene katılan 
herkese teşekkür eder-
ken, Kırcaali Haber ga-
zetesi ekibine, Başmüf-
tülük programları olsun, 
özellikle Bölge Müf-
tülüğü programlarına 
devamlı surette katılıp 
basına yansıtmaların-
dan dolayı şükranlarını 
sundu. 
Peygamer Efendimize 

(SAV) selatü selamlar 
getirilerek, onur konuk-
lar tarafından İslami 
Neşriyat Kırtasiyesinin 
açılış kurdelesi kesildi. 
Resmi açılıştan sonra 
dükkan, müşterilerle 
dolup taştı. 

1. sayfadan devam

Momçilgrad’ın Makas ile bağlantı 
yolunun temel atma töreni yapıldı

Gradinka köyü yakının-
da Momçilgrad (Mes-
tanlı) İlçesi’nin Makas 
ile bağlantı kuracağı yol 
projesinin temel atma 
töreni düzenlendi. Yeni 

yolun yapımından sonra 
Momçilgrad ve Krumovg-
rad üzerinden Makas 
Gümrük Kapısı’na yol-
culuk yapanların alacağı 
mesafe 10 kilometreden 
fazla kısalacak.
Yol bağlantısının temel 

atma töreninde Hak ve 
Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Kırcaali Milletve-
killeri Erdinç Hayrullah 
ve Mustafa Ahmet, ye-
rel meclis üyeleri, köy 
muhtarları, Momçilgrad 
sakinleri ve misafirleri 

hazır bulundular. İş elbi-
seleri ve kafasında kask 
ile Momçilgrad Belediye 
Başkanı Akif Akif sembo-
lik olarak temel attı. Ayrı-
ca sağlık ve bereket için 

kurban kesildi. Kurban eti 
etraf köylerin sakinlerine 
dağıtıldı.
Açılışta Momçilgrad 

Belediye Başkanı, “Ma-
kas Sınır Kapısı’na uza-
nan uluslararası yol ile 
bağlantı yol projesinin 
temel atılması ve in-
şaat çalışmalarının ta-
mamlanmasıyla bizler 
Yunanistan’dan yapıla-
cak yatırımlara tamamen 
kapıları açmış olacağız. 
Momçilgrad İlçesi yatırım 
için güvenli bir yer, yeter 

ki yeni işyerleri açılsın, 
her türlü tavize hazırız” 
diye konuştu. 
Belirttiğine göre geçen 

2007-2013 program dö-
neminden korunan pro-

jelerin potansiyeli şim-
di gerçekleştiriliyor ve 
onların sayesinde ilçe 
halkına daha iyi yaşam 
standardı sağlanıyor. 
“Okul ve anaokulların 
ısı yalıtımı yapılması, 
spor alanları ve yol ya-
pımıyla kasaba değişti, 
vatandaşların da hayatı 
değişti” diye kaydetti. 
Milletvekil i ve Eski 

Momçilgrad Belediye 
Başkanı Erdinç Hayrul-
lah kapsamlı projenin 
başarılı olmasını ve süre 

içinde sorun yaşanma-
dan inşaat çalışmalarının 
tamamlanmasını diledi. 
Milletvekili, geçen prog-
ram dönemine bakış ilçe-
nin ve bölgenin gelişimi-
ne katkı verecek Avrupa 
Birliği destekli daha fazla 
projelerin hazırlanıp ger-
çekleştirilmesi ümidini 
ifade etti. 
Milletvekili Mustafa Ah-

met, “Momçilgrad İlçesi-
nin görünümü her geçen 
günle değişmekte, ka-
saba ve köyler yaşamak 
için daha güzel yerlere 
dönüşmektedir. Bağlan-
tı yolun kurulmasından 
sonra Momçilgrad’a daha 
fazla yatırımlar yapılaca-
ğına inanıyorum. Yeni yol 
şüphesiz komşu ilçelerin 
gelişimine de yardımcı 
olacak” diye konuştu.
Ye n i  y o l  k e s i m i 

Momçilgrad’ın girişindeki 
dönel kavşaktan Vırbitsa 
(Söğütlü) çayı üzerindeki 
köprüden geçerek Gra-
dinka köyü ile bağlantı 
kuracak. Karayolu, 7 
metre genişliğinde olup, 
bir tarafında yaya geçidi 
için kaldırım yapılacak. 
Vırbitsa çayı köprüsü-
nün uzunluğu 168 metre, 
genişliği ise 11.50 metre 
olacak. Üç ağızlı bir kav-
şakla uluslararası yolla 
bağlanacak. Demiryolu 
hattı üzerindeki üst geçit 
de onarılacak. 
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Bulgaristan’daki Türk yatırımları için 3 Türk ticari teşkilatı birleşti

Türkiye, komşusu Bulgaris-
tanla durma noktasına gelen 
ekonomik ilişkilerde yeni bir 
sayfa açıyor. Türkiye ile Bulga-
ristan arasındaki ticaret hacmi 
5 milyar doların biraz üzerinde. 
Ancak Bulgaristan’daki Türk 
yatırımları son 7 yıldır nere-
deyse durmuş vaziyette.
Dış Ekonomik İ l i şk i ler 

Kurulu’nun (DEİK) kapatıl-
masının ardından ekonomik 
ilişkilerde ağırlığı diplomatik 
temsilciliklere kaydıran Tür-
kiye, Bulgaristan’da Türk ve 
Bulgar işadamları tarafından 
kurulan teşkilatların tek çatı 
altında birleştirdi. 
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi 

Süleyman Gökçe, Sofya’daki 
Türk - Bulgar Ticaret ve Sana-
yi Odası (TBTSO), Filibe’deki 
Bulgar - Türk İş Adamları Der-
neği (BULTİŞ) ve Kuzeydoğu 
Bulgaristan Bulgar - Türk İşa-
damları Derneği’nin (BULTİ-
ŞAD), Sanayi ve Ticaret Birliği 
çatısı altında güçlerini birleş-
tirdiğini ilan etti. Yani adeta 
Voltran’ı oluşturdular...
Gökçe Milliyet’e yaptığı açık-

lamada, iki ülke arasındaki 
ekonomik ilişkilerin daha iyi 
bir seviyede olması gerektiğini, 
çatı kuruluşun da bu yüzden 
kurulduğunu ifade etti.
Nokta atışla ‘yatırım’...
Süleyman Gökçe, “Çatı kuru-

luş, Türkiye’deki odalar ve tica-
ri temsilciliklerle direkt olarak 
bağlantılı çalışacak. Türk yatı-
rımcıyı direkt olarak ilgilendiği 
alana nokta atışla gönderece-
ğiz. Türk temsilcilikleri ve diğer 
Türk kurumlarını da bunun için 

seferber edeceğiz” dedi.
Mal satmayın ama buradan 

sıçrama yapın
Bulgaristan ile Türkiye ara-

sında 2011 yılında konulan 5 
milyar dolarlık ticaret hacmi 
hedefi 3 yıllık bir gecikmeyle 
tutturulmuş, ama 5.2 milyar 
dolarda patinaj çekiyor. 2007 
yılından beri Türk işadamla-
rının Bulgaristan’da ciddi bir 
yatırımı yok. Türk yatırımları 
600 milyon euro seviyesinde 
kalmış. Türk Bulgar Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Zeki 
Bayram Türkiye’deki ihracat-
çı işadamlarına vakit kaybet-
meden Bulgaristan’ı sıçrama 
tahtası olarak kullanmalarını 
tavsiye ediyor. 23 yıldır Bulga-
ristan iş dünyasının içinde olan 
Bayram Türk yatırımcılara şu 
tavsiyelerde bulundu:
Türk işadamı hammaddesi-

ni Türkiye’den getirip burada 
üretim yapabilir. Gümrük so-
rununu vergi sorununu aşıp, 
maliyetlerini minimuma indi-

rir. Balkanlar’daki 11 ülke için 
anahtar yine Bulgaristan kili-
diyle açılıyor.
Tekstilden giyime, sanayiye 

kadar Türk yatırımcılar Bulgar 
pazarına yönelerek hata ya-
pıyor. Burada pazar çok dar. 
Alım gücü çok düşük.
Türk yatırımcıların burada 

Avrupa Birliği (AB) fonlarını 
kullanma şansları var.
Bulgaristan’da toprak çok ve-

rimli. Türkiye’nin üçte bir fiyatı-
na toprak sahibi olmak müm-
kün. Hayvancılık sektörü de 
kârlı bir yatırıma dönüşebilir.
Biz bu ülkede ciddi yatırı-

mı düşünenler için her kapıyı 
açarız.
Erdoğan’ın çılgın Balkan 

projesi
Bulgaristan’daki Türk iş çev-

releri, Türk hükümetin kısa bir 
zaman içinde Balkanlar’da-
ki ekonomik varlığını artır-
mak ve buradaki yatırımcıları 
Türkiye’ye çekebilmek için bir 
kurmay projesi hazırladığını 

söylüyor. Cumhurbaşkanı Tay-
yip Erdoğan’ın talimatıyla ha-
zırlandığı dile getirilen projeye 
göre Balkan ülkelerinin her 
birinde iş çevrelerinden 1000 
kişilik kontenjan seçilecek. Bu 

kişilere Türk pasaportu verile-
cek. Bu sayede Türk pasapor-
tuna kavuşan işadamlarının 
Türkiye’de yatırım yapmasının 
önü açılacak.
                               Milliyet

Evliya Çelebi’nin 
Seyahatnamesi 
Bulgaristan'da

Osmanlı döneminin ünlü 
gezgini Evliya Çelebi’nin 
kaleme aldığı 10 ciltlik “Se-
yahatname” adlı gezi notla-
rının ilk cildi Bulgaristan'da 

yayımlandı.
Kitabın yayımlanması do-

layısıyla Türkiye’nin Sofya 
Büyükelçiliği konutunda ta-
nıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Bul-
garistan Eğitim ve Bilim 
Bakanı Todor Tanev “He-
pimiz bu kitabın piyasaya 
çıkmasını sabırsızlıkla bek-
liyorduk” dedi. Tanev, Evli-
ya Çelebi’nin gezdiği, "Şark 

dünyası" olarak adlandırılan 
geniş coğrafya hakkında 
paha biçilemez belgeleri 
miras bıraktığını belirterek, 
“Ben de bu Şark dünyasının 
bir parçası olmaktan mutlu-
luk duyarım” dedi.

Türkiye’nin Sofya Büyü-
kelçisi Süleyman Gökçe 
de Avrupa Konseyi’nin Ev-
liya Çelebi’yi 2012 yılında 
"21. yüzyılda insanlığa yön 
veren en önemli 20 kişi-
den biri" olarak tanıttığını, 
UNESCO’nun da 2011 yı-
lını "Evliya Çelebi Yılı" ilan 
ettiğini hatırlattı.

Bulgaristan halkının oku-
ma sevgisinden etkilendiğini 
belirten Gökçe, Türkiye’de 
de bir yılda basılan 50 bin 
kitabın tirajının 600 milyona 
ulaştığını söyledi.

Evliya Çelebi’nin "Seya-
hatname" eserini Bulgar 
okuyuculara sunan “Doğu 
Batı Kitapevi” yöneticisi Lü-
ben Kozarev ise Bulgarcaya 
ilk kez 1973 yılında çevrilen 
kitabın uzun bir aradan son-
ra okuyucularla yeniden bu-
luşmasından mutluluk duy-
duğunu ifade etti.

              Anadolu Ajansı


