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Edirne Valisi Gökhan Sözer’in Kırcaali ziyareti
Edirne Valisi Gökhan 

Sözer, beraberindeki 
heyet ve Türkiye’nin 
Filibe Başkonsolosu 
Ramis Şen 22 Hazi-
ran Çarşamba günü  
Kırcaali’yi ziyarette 
bulundular. Heyette 
iş adamları, siyaset 
ve kültür faaliyetçileri, 
sivil toplum örgütleri 
temsilcileri yer aldılar. 
İlk önce Vali Sözer, Kır-
caali Belediye Başkanı 
Hasan Azis’i makamın-
da ziyaret etti. Dosta-
ne ve samimi bir hava 
içinde geçen görüş-
mede Sayın Azis ge-
nel olarak Kırcaali’nin 

özelliklerini, Belediye-
nin tarihini ve kendi-

sinin yerel yönetimde 
deneyimini paylaştı. 

Demokrasi döneminin 
ilk Belediye Başkanla-

rı Hak ve Özgürlükler 
Hareketinden /HÖH/ 
İsmet Saraliyski, ardın-
dan Rasim Musa’nın 
olduğunu ve kendisi-
nin de son iki dönem 
Belediye Başkanı se-
çildiğini, bundan önce 
ise vali yardımcısı gö-
revinde bulunduğunu 
belirtti. Bulgaristan’da 
264 Belediye’den, 
42’sinin HÖH’nden ol-
duğunu, bunların ara-
sında sadece Kırcaali 
il merkezinin Belediye 

Başkanının Türk oldu-
ğunu belirtti. Bu başa-
rı belediye nüfusunun 
yarıdan fazlası Türkler-
den oluştuğundan ileri 
gelmektedir. Ona bağlı 
117 köyde tamamen 
Türkler yaşamakta. 
Kırcaali Belediyesi’nin 
41 Meclis üyesinden 
26’sının HÖH’ten ol-
duklarına dikkat çekti. 
Başkan, önümüzdeki 
yerel seçimlerde 4 ay 
ikamet zorunluluğu 

“Ata yadigarı, eşsiz emanet: EDİRNE” fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü

Kırcaali Türk Kültür 
ve Sanat Derneğinin ilk 
faaliyeti “Ata yadigarı, 
eşsiz emanet: EDİRNE” 
Fotoğraf Sergisi oldu. 
Sanatseverler akınına 

uğrayan sergiye Edirne 
Valisi Gökhan Sözer de 
katıldı. KRIG Sanat Ga-
lerisinde gerçekleşen 
fotoğraf sergisinin sahi-
bi Anadolu Ajansı Edir-
ne Bölge Müdürlüğüdür. 
Sergi açılış kurdelesini 

Belediye Başkanı Hasan 
Azis, Vali İvanka Tauşa-
nova, Türkiye Cumhuri-
yeti Filibe Başkonsolosu 
Ramis Şen ve Türkiye 
Cumhuriyeti Edirne Va-
lisi Gökhan Sözer hep 
beraber kestiler. Anado-

lu Ajansı Edirne Bölge 
Müdürü Derya Sarılarlı 
ve yerel yönetim temsil-
cileri açılışta hazır bulun-
dular. Onların yanı sıra 
Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet ve Hıristiyanlar 

Devamı 5’de
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Edirne Valisi Gökhan Sözer ve beraberindeki ekip hatıra fotoğrafı çektirdi

Resmiye MÜMÜN

Resmiye MÜMÜN

Ahmet Doğan Kırcaali Bölgesinde 
temaslarda bulundu

Geniş çapta görüşmeler için Kırcaali böl-
gesine gelen Hak ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Genel Başkanı Dr. Ahmet Doğan’ın 
ilk durağı Krumovgrat (Koşukavak) Beledi-
yesi Potoçnitsa (Ada) köyü oldu. 
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getirildiği için çifte va-
tandaşlığı olan Türkler 
oyunu kullanamamala-
rına rağmen HÖH’nin 
kazanacağına  inanı-
yorlar. Başkan, bu yılın 
sonuna kadar büyük 
önem taşıyan Kırcaali 
- Gümülcine yolunun 
açılması beklendiğini 
ve onun Türkiye ile de 
bağlantı için kullanı-
labileceğini ifade etti. 
Aslında bu yol, Avrupa 
Birliği’nin 9 Nolu otoba-
nından bir parçası. 
Hasan Azis, konuğu-

na şehrin özelliklerini 
ve onun dönemlerin-
de gerçekleştirilen en 
önemli üç projeyi tanıttı. 
Bunlar, “Üreticiler Pa-
zarı”, “Su Aynası” ve şu 
an 350 bin metre kare 
üzerinde inşa edilen 
“Kuzey Arpezos” Park 
projesi. Park projesinin 

Edirne Valisi Gökhan Sözer’in Kırcaali ziyareti

ikinci kısmı da 300 bin 
metre kare kapsadığını 
ve böylece Kırcaali’nin 
Avrupa Birliği’nde kişi 
başına düşen en faz-
la park alanına sahip 
şehir olacağının altını 
çizdi. Başkan, her biri-
sinin Bulgaristan’da ve 
Balkanlar’da eşi ben-
zeri olmayan Avrupa 
Birliği projeleri oldu-

ğunu paylaştı. Hasan 
Azis, yakın zamanda 
Kırcaali’nin ikinci bü-
yük camisini inşa ede-
ceklerini ve bundan 
duyduğu sevinci dile 
getirdi. Başkan, “Biz 
Türkiye ile gerçekleş-
tirdiğimiz diyaloğa çok 
önem veriyoruz” dedi. 
Bu bağlamda Tekirdağ, 
İstanbul-Gazi Osman 
Paşa, Bursa-Osman 
Gazi ve İzmir Büyükşe-
hir Belediyeleriyle im-
zalanan kardeşlik pro-

tokollerine değindi. İki 
komşu ve dost ülkenin 
ortaklaşa düzenlediği 
çeşitli kültür etkinlikle-
rini dile getirdi. Kırcaali 
bölgesinde en büyük 
yatırımları Türk şirket-
lerinin yaptıklarını ve 
böylece işsizlik oranı-
nın düşmesinde katkı-
da bulunduklarını ifade 
etti. Otomobil parçaları 

üreten, ikinci ve üçüncü 
fabrikasının da kurul-
masını bekleyen “Tek-
las” şirketini ve “Şa-
hinler” tekstil şirketini 
örnek gösterdi. Türkiye 
ile kurulan başarılı iliş-
kilerin sürdürülmesinde 
T.C. Filibe Başkonsolo-
su Ramis Şen’in büyük 
katkıları olduğunu be-
lirtti. Hasan Azis, yakın 
zamanda Kırcaali ili be-
lediyelerini ve bölgenin 
ekonomik potansiyelini 
Edirne’de ve Türkiye’nin 
birçok büyük şehirlerin-
de tanıtımını yapacak-
larını açıkladı. 
Ayrıca Başkan, Kırca-

ali bölgesinin problem-
lerini ve en büyük so-
run haline gelen şehir-
den uzak  köylerin içme 
suyu sorunlarına  çö-
züm arayışı içerisinde 
bulunduklarını belirtti. 
Bu konuda Türkiye’deki 
kardeş belediyelerden 
de yardım beklediklerini 
söyledi. Belediye Baş-
kanı konuğuna Kırcaali 
bölgesinde yaşayan 
Türklerin birkaç yıl ön-
cesine kadar %90’nının 
tütüncülükle  geçimini 
sağladıklarını, şimdi ise 
bu oranın  %3’e düştü-
ğünü  kaydetti. Bunun 
da tütüncülüğe alterna-
tif aranması gerektirdi-
ğini söyledi. Bundan 

dolayı çiftçilerin toprak-
tan elde ettiği ürününü 
realize edebilmeleri 
için Kırcaali’de yeni bir 
pazar yeri kurduklarını 
dile getirdi. Şu anda bir-
çok Kırcaalilerin kiraz, 
erik, ceviz yetiştirmeye 
ve balıkçılığa yöneldik-
lerini ifade etti. Başkan, 
geçen yaz Türk tiyatro-
su diye bilinen “Kadriye 
Latifova” Devlet Müzikal 
ve Dram Tiyatrosunun 

kapatıldığını ve bu yön-
de Belediyenin büyük 
bir kültür projesi hazır-
ladığını belirtti. Başkan, 
“Bu dava kaybettiğimiz 
bir dava değil” dedi. 
Belediyeden ayrıl-

madan önce Gökhan 
Sözer ev sahibine 
Edirne’yi sembolize 
eden hediyeler, Sayın 
Azis ise Rodoplardan 
manzara yansıtan bir 
tablo sundu. 
Edirne Valisi’nin prog-

ramı Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmed’i ve 
camiyi ziyaretle de-
vam etti. Müftü, Vali’ye 
Bulgaristan’da İslam 
dini inancının yönetim 

ve eğitim sistemini ta-
nıttı ve kendisinin de 
bu yönde deneyimi-
ni paylaştı. Beyhan 
Hoca, yeni eğitim yılın-
dan itibaren Mestanlı 
İlahiyat Lisesinin, Tür-
kiye Diyanet Vakfının 
finanse ettiği Avrupa 
standartlarına uygun 
yeni bir binasının açıla-
cağını bildirdi. Gökhan 
Sözer’in müftülüğe ge-
tirdiği hediyeler arasın-

da Kur’an-ı Kerim var-
dı. Beyhan Mehmed 
de misafirine hediyeler 
sundu. Ardından,cami 
avlusunda bulunan  
Kırca Ali’nin mezarı 
başında dua okundu. 
Camide müftü, Türki-
ye Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın he-
diye ettiği özel baskılı 
Kur’an-ı Kerim’i ve Fa-
tiha Süresinden baş-
layarak Nas Süresine 
kadar 114 süreyi içeren 
bir çerçeveyi gösterdi. 
Cami çıkışından son-

ra Başkan Azis konuk-
larına Kırcaali paza-
rını gezdirdi. Gökhan 
Özer’e bir pazarcı bal 

ikram etti. 
Heyetin Merkez kilise-

yi nezaket ziyaretinde 
Hıristiyan Cemaatinin 
Başkanı Peder Petır 
Garena onları elinde 
bir küçük heykelle kar-
şıladı. Bunun anlamı 
ise, Edirne Valisi’nin 
de heykeltıraşlar gibi 
insanlara şekil verme, 
birlikte yaşamayı öğ-
retme görevinde bulun-
duğunu belirtti. Peder, 
Vali’ye hitaben, “Sizin 
şehrimizi ziyaret etme-
niz, iki millet arasında 
bağ kurmak için uzatıl-
mış bir el olarak kabul 
ediyorum. Özellikle ka-
rışık etnik toplulukların 
yaşadığı Kırcaali ve 
Edirne gibi şehirler için 
bu çok önemli” dedi. 
Peder sembol olarak 

heykeli Vali’ye hedi-
ye etti, o da kendisine 
Edirne’den getirdiği 
sembolik hediyeler 
sundu. 
Gökhan Sözer ’ in 

programı Kırcaali Vali-
si İvanka Tauşanova’yı 
nezaket ziyareti ve 
Anadolu Ajansı Edirne 
Bölge Müdürlüğünün 
“Ata yadigarı, eşsiz 
emanet: EDİRNE ” adlı 
sergisinin Kırcaali’de 
açılışını yapmakla de-
vam etti. 
Ayrıca Sayın Gökhan 

Sözer “Teklas” ve “Şa-
hinler” fabrikalarını zi-
yaret etti, “Su Aynası” 
ve Kırcaali’nin merke-
zinde kurulan yeni par-
kı yerinde gördü.

1. sayfadan devamı
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Fatma Ocak ve kızı Emel Balıkçı yeni kitaplarını tanıttılar
“Ömer Lüt f i ” Kültür 

Derneğinde Fatma Ba-
lıkçı Ocak’ın “Selçe-
Stomanovo (Çelikli)” ve 
kızı şair ve yazar Emel 
Balıkçı’nın “Yürük Lane-
ti” adlı kitapları tanıtıldı. 
Çok sayıda Kırcaalilinin 
ve önde gelen Türk ay-
dınlarının bulunduğu ta-
nıtıma Ardino’nun kültür 
çevresine mensup misa-
firler de katıldı. Ev sahibi 
konumundaki derneğin 
müdürü Müzekki Ahmet 
herkesi selamladıktan 
sonra, müellifleri sahne-
ye davet ederken “Rodop 
Türk Edebiyatına büyük 
katkıda bulunan iki de-
ğerli yazar” diye tanıttı. 
Sayın Ahmet, onlara Bul-
garistan Türk Edebiyatına 
katkılarından dolayı şük-
ranlar sundu ve gelecek-
te de onların başka yeni 
kitaplarını dernekte ta-
nıtma imkanı bulmalarını 
ümit ettiklerini ifade etti. 

Kırcaali’nin  avukat-
yazarı Mustafa Bayra-
mali, 88 yaşındaki Fatma 
Ocak ve onun Türkçe ve 
Bulgarca yazılmış anı 
kitabıyla ilgili hazırladığı 
ayrıntılı bir eleştiri sundu. 
Fatma Nine Orta Rodop-
ların Smolyan ilinin Selçe 
köyünde dünyaya geliyor 
ve evlendiği Çelikli’de 
ömrünün çoğunu geçiri-
yor. O, altı çocuk dünya-
ya getiriyor. Kitabında da 
bu köylerle ilgili edindiği 
bilgileri aktarıyor. Totaliter 
dönemde bir yazarın ikti-
darın ısmarlamasıyla yaz-

dığı bu bölgenin tarihine 
ait kitaptan esinleniyor. 
Mustafa Bayramali, kita-
bın dili Türkçe’nin Orta 
Rodoplar şivesi olduğu-
nu belirtti. Eleştirmen, 
“Kitabın canlı anlatımı 
yazarın ele aldığı yerlere 
vurgun, yurdunu, yuvası-
nı seven bir Rodop kadı-
nı olduğunu gösteriyor” 
dedi. Fatma Ocak, yöre 
halkının isim değiştirme 
kampanyaları esnasında 
yaşadığı acı olayları da 
paylaşıyor.İlk önce Çelik-
lilerin 1912 yılında Balkan 
Savaşı esnasında Batı 
Trakya’ya kaçarak can-
larını kurtardıklarını, dö-
nenlerin isimlerinin değiş-
tirildiğini anlatıyor, daha 
sonra 1934 ve 1972 Bul-
garlaştırma kampanyala-
rına değiniyor. Bunun ise, 
yöre halkını Türklükten ve 
Türkçeden uzaklaştırmak 
amacıyla yapıldığını be-
lirtiyor. Fatma nine yöre 
halkın kökünü araştırıyor 
ve Anadolu’dan gelen Yü-
rükler ve Selanikli Türkler 
1686’da Budin-Budapeşte 
kalesinin Hıristiyan Birle-

şik Güçleri tarafından ele 
geçirilmesinden sonra 
İmparatorluğun iç kısım-
larına kaçan Müslüman-
lardan ibaret olduğunu 
gerçekleriyle kanıtlıyor. 
Ba lkan Savaşından 
sonra ise bu bölgeye 
Bulgarların yerleşmeye 
başladıklarını belirtiyor. 
Türk bilinçleri yüzünden 
kendisinin ve ailesinin 
çektiği çileleri  anlatıyor. 
Fatma nine,kitabında 
bayramları, düğünleri, 
kına gecelerini, Hıdrellez 
şenliklerine de değiniyor. 
Ayrıca kitapta müellif 
Müslümanlığa ağırlık ve-
riyor.Babası Ocak’ın din 
kitapları elinden alındığı 
sırada o, “Mevlidi Şerif”i 
korumayı başarıyor. 

Fatma nine kitabında 
demokrasi değişimler-
den de memnun olmadı-
ğını ifade ediyor. En çok 
doğanın ve insanın den-
gesinin bozulmasından 
yakınıyor. 

Mustafa Bayramali, 
Fatma Ocak’ın ilk kitabı 
ömür boyu toplayıp yaz-
dığı 500’den fazla Türkçe 

türküler içeren “Anamın 
Türküleri” olduğunu ha-
tırlattı. 

Fatma nine kitap tanıtı-
mını yapanlar ve katılan 
herkes için “Cenabı Allah 
razı olsun!” dileğinde bu-
lundu. Yaşlı kadın, “Hiç 
böyle niyetimiz yoktu, 
ama bu günlere de erdik” 
dedi. 

Emel Balıkçı’nın da 
Türkçe ve Bulgarca ya-
zılan kitabını Kırcaali’nin 
gözde şairlerinden Habi-
be Hasan iki dilde tanıttı. 
O, Emel Balıkçı’nın kitap-
larında geçmişin izlerini, 
bugünün meyvelerini ve 

gelecekle ilgili hayallerin 
görüldüğünü paylaştı. 
Şair, “Onun hikayeleri, 
kısa olmalarına rağmen 
heyecanlandırıcı. Okuyu-
cuyu kendini daha olgun, 
yeni, asilleşmiş ve özel-
likle daha hikmetli his-
setmesini sağlıyor” dedi. 
Habibe Hasan, Emel 
Balıkçı’nın Kırcaali’ye ve 
edebiyat hayatına aniden 
girdiğini, fakat beklenilmiş 
gibi bir eda yarattığını ifa-
de etti. Müellifin yaratıcı 

gücüne vurgulayan şair, 
Emel Balıkçı “Görevli bir 
melek gibi aramıza geldi. 
Onun kitapları, hele de 
“Yürük Laneti” geçmiş 
ve bugün arasında oku-
yucularına daha güzel bir 
yaşam biçimini ve hassa-
siyetini, zevkini ve mutlu-
luğunu vermek istemesi-
dir. Onun kahramanları 
fırtınalı zamanlarda kırık 
kanatlarıyla uçmayı öğre-
nenlerdir” dedi. 

Emel Balıkçı, Selçe ile 
ilgili birkaç anısını pay-
laştı. Köyde bulunan 
Saksağan yerini en çok 
sevdiğini anlattı. Oradan 

geçerken yaşlıların ken-
disine, “Susun, burada 
Saksağan Camisi var, 
mezarlık da var” dedikle-
rini hatırladı. Bir gün çam 
ektikleri Saksağan yerin-
de bu caminin temelle-
rine ve mezar taşlarına 
rastladığını paylaştı. O, 
“Ben hep Saksağan’da 
kimlerin yaşadığını dü-
şündüm. Yürükler, yaşa-
mış işte, ama kim onlar, 
nereden gelmişler, nasıl 
bir yaşam sürdürmüşler, 

nasıl insanlarmış diye 
sordum kendi kendime 
ve yaklaşık on yıl önce 
araştırmaya başladım. 
Tüm yer adları onlara ait, 
Orta Rodoplarda köylerin 
%99’unu onlar kurmuş” 
dedi. Emel Balıkçı, “Biz 
tarihimizi Yürüklere borç-
luyuz ve bu açıdan “Yürük 
Laneti” kitabı geldi” dedi. 
Kitapta anlatılan olayların 
gerçeğe dayandığını, ge-
lecekte Yürüklere başka 
açıdan, gerçek açısından 
bakılmasını diledi. 

Ardından yazarlar se-
lamlandı. Belene mağ-
duru Sadullah Hayrullah, 
Türk kültürünün ancak 
yazılı eserlerin gelecek 
nesillere aktarılabilece-
ğini belirtti ve “Türklük 
için mücadele edelim” 
diye seslendi. Türkiye’ye 
göç etmiş bir genç hanım 
müellifleri “Sizlerle gurur 
duyuyorum” sözleriyle 
tebrik etti. Tebriklemeler 
ardından bol  türkülü se-
lamlamalar vardı. Emel 
Balıkçı’nın da katıldığı 
“Buket” Kadın Korosu, 
“Dostlar” Saz Grubunun 
eşliğinde otantik Rumeli 
türküleri içeren küçük bir 
konser sundular. Ayrıca 
“Dostlar” grubu, sazı ve 
sözüyle tanıtımda bulu-
nan herkesi selamladı.

Kokteylle devam eden 
tanıtımda Kırcaalilerin 
bazıları imzalı kitap alır-
ken, bazıları tatlı muhab-
betlere koyuldular. Bu 
sırada ”Buket” Korosu ve 
“Dostlar” grubu Fatma 
nineye türkü söylettirmeyi 
başardılar.

Resmiye MÜMÜN

“Orfeyus’un Gecesi” festivalinde, Orlin Goranov 
ile Mariyana Popova sahneye çıktılar

Yüzlerce Momçilgratlı 
ve misafirler, Tatul köyü 
yakınında bulunan Orfe-
yus Tapınağında düzen-
lenen geleneksel “Orfe-
yus Gecesi” ne katıldılar. 
Seyirciler ünlü pop sa-
natçısı Orlin Goranov ile 
yıldızların altında “Dünya 
İki İnsan İçin” şarkısını 
söylediler. Sıcak Hazi-
ran gecesinde dört kişi-
lik İntro grubu Vivaldi’nin 
“Yılın Mevsimleri” ni ve 
Mariyana Popova en yeni 
şarkılarını seslendirdiler. 
Momçilgarat ’a konuk 
sanatçılar hit parçaları-
nı okudular, çocuklar ve 
yaşlılar dans ettiler. 
Momçilgrat (Mestanlı) 

Belediyesi, bu yıl be-
şincisi yapılan “Orfeyus 
Gecesi” müzik festivali-
nin girişimcisi ve organi-
zatörüdür. 
Orlin Goranov sah-

neden, “Tüm dünyayı 
gezdim, fakat Tatul ola-
ğanüstü güzelliğe sahip. 
Havanın bu kadar temiz, 
dağın bu kadar huzur 
verdiği başka bir yer gör-
medim” dedi. Mariyana 
Popova ise, “Bu yer çok 
özel, burada yaşadığınız 
için mutlu olmalısınız” 
diye seyircilere seslendi.
İ l k  d e f a  f e s t i va l , 

Mestanlı’dan çok yete-

nekli bir çocuğun söy-
lediği şarkıyla açıldı. 
“Orfeyus’un Gecesinde” 
mikrofonu eline Meylin 
Adem aldı. 
Mestanlı Belediye Baş-

kanı Müh. Erdinç Hay-
rullah  küçük yeteneği 
seslendirdiği muhteşem 
parça ve bu kadar çok 
insan karşısında sahneye 
çıkma cesaretinden dola-
yı kutladı.                  KH                              

BNT Kırcaali muhabirlerinin  “Dağın Ölü 
Gözleri” filmi prestijli ödül kazandı

Bulgaristan Ulusal Televizyon 
(BNT) ve Radyosunun Kırcaali mu-
habirleri Krasimir Angelov ile Valya 
Apostolova’nın Doğu Rodoplar’da çek-
tikleri “Mırtvite oçi na planinata” (Da-
ğın Ölü Gözleri) belgeseli “Sveti Vlas 
TV Gazeteciliği Ödülü” yarışmasında 
ülkede en iyi on film arasında seçildi. 
Kirkovo Belediyesi’nin Gorski İzvor ve 
Şumnatitsa köylerinde 2010 yılında 
çekilen film, iki tarlada yetiştirdikleri 
tütünle zor zar geçinen Sabri Hüseyin 
ve Dinko Mutafov’un ailelerini anlatı-
yor. Onların çocukları açlıkla boğuşu-
yor, yaşadıkları köylerin nüfusu ise her 
geçen günle daha da azalıyor. Gorski 
İzvor’un 2000 kişilik nüfusu 720’ye in-
miştir. Sabri ve Dinko gibi tütüncülerin 
kaderini Doğu Rodoplar’da yaşayan 
yaklaşık 15 000 kişi paylaşıyor. 

Kırcaalili gazeteciler, televizyon ürü-
nü için bu yıl ilk kez verilen prestijli 
ödül kazandılar. “Dağın Ölü Gözleri” 
filmi bu ödül için 60 çeşitli biçimlerde 
yapılan filmlerle yarıştı. Ödül seremo-
nisi Sveti Vlas’ta lüks “Marina Palas” 
otelinde gerçekleştirildi. Jurinin öner-

diği 20 filmin onaylanması üç gün sür-
dü, “Dağın Ölü Gözleri” filmi ise en çok 
yorumlanan belgesel oldu. 

Krasimir Angelov ile Valya Apostolova 
ile birlikte Bulgaristan’ın ünlü gazeteci-
leri Georgi Koritarov, Martin Karbovski, 
Svetla Petrova, Saşo Dikov, Dobrina 
Çeşmedjieva, Sofya Tzavela ödül al-
dılar. 

10 000 leva miktarındaki ödülü Rosen 
Petrov’un “Neka govoryat” (Konuşsun-
lar Bakalım) programının “Opasno blizo” 
(Tehlikeli Yakınlık) Bölümünü yürüten 
Diyana Naydenova kazandı. Bu ödülün 
her yıl artarak, seneye 20 000, 2013 
yılında ise 30 000 leva olması bekle-
niliyor. 

“Dağın Ölü Gözleri” filmi ilk kez 13 
Şubat 2010 yılında Bulgaristan Ulusal 
Televizyonun “Resimde” Bölümünde 
yayınlandı. Filmin Avrupa Parlamento-
sunda gösterilmesi bekleniliyor. Gıda 
ve Tarım Bakanı Miroslav Naydenov’un 
önerisiyle bu film, Avrupa Birliğinin tütün 
üretimine koyduğu mali yardım yasağını 
kaldırması talebinin nedenlerinden biri 
olarak gösterilecek. 
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Ahmet Doğan Kırcaali Bölgesinde temaslarda bulundu
Geniş çapta görüşme-

ler için Kırcaali bölgesine 
gelen Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi (HÖH) Ge-
nel Başkanı Dr. Ahmet 
Doğan’ın ilk durağı Kru-
movgrat (Koşukavak) 
Belediyesi’nin Potoçnitsa 
(Ada) köyü oldu. Orada 
kendisini karşılamaya ge-
lenleri selamlayan Ahmet 
Doğan, “Benim siyasi pro-
fesyonel kariyerim bu köy-
den başladı. Büyük Millet 
Meclisine Milletvekili se-
çilmemden sonra destek-
çilerimizle ilk görüşmeyi 
burada yaptım. Bugün 
Ada’yı ziyaret etmemin 
yerel seçimler için iyi bir 
alamet olduğunu görüyo-
rum. Çünkü yola nereden 
başladığını bilmek çok 
önemlidir” diye belirtti. 

Kendisi, 1990 yılında ilk 
defa köyde karşılayanlar 
arasında bulunan bir kişi 
tarafından gözyaşları için-

de selamlandı.
HÖH Genel Başkanı-

na, Krumovgrat Belediye 
Başkanı Sebihan Mehmet 
ve HÖH Kırcaali İl Teşki-
latı ve Cebel Belediye 
Başkanı Bahri Ömer eş-
lik ettiler.

Ahmet Doğan, “Studen 
kladenets” (Soğukpınar) 
barajının bentini   gezdik-
ten sonra Milli Parkın Bil-
gi Merkezi çalışmalarıyla 
ilgilendi. 

Sürpriz bir biçimde Ce-
bel Belediyesine de uğra-

yan HÖH Genel Başkanı, 
burada da halkla bir dizi 
görüşmeler gerçekleş-
tirdi. Oturduğu kahvede 
parti yandaşlarıyla soh-
bet eden Ahmet Doğan 
kahvesini yudumlarken 
gayet dinç ve keyifli ol-

ması herkesin dikkatini 
çekti. Kendisi bu bölgeye 
gelip halk ile görüşünce 
pozitif enerji depoladığını 
belirtti. Ayrıca Hareket’in 
yönettiği belediyelerde 
çalışmaların da devam 
edeceğinin altını çizdi.

Çarşamba günü Mom-
çilgrat (Mestanlı) Beledi-
yesi Bivolyane (Manda-
cılar) köyü Elmalı Baba 
Tekkesini ve camiyi zi-
yaret etti,  Raven (Yeni-
cuma) köyünde partinin 
etkin üyeleriyle görüştü. 

Cuma günü (24.06.2011), 
HÖH Genel Başkanı ve 
Kırcaali Milletvekili Dr. 
Ahmet Doğan, Kırcaa-
li Belediyesini ziyarette 
bulundu. Belediye Baş-
kanı ve HÖH İlçe Teşki-
latı Başkanı Müh. Hasan 
Azis konuğuna şehirde 
gerçekleştirilen Balkan-
ların en büyük üç projesi 
durumundaki “Su Ayna-
sı”, “Üreticiler Pazarı” ve 
“Kuzey Arpezos” Parkını 
tanıttı. Ele alınan konular 
arasında yerel yönetimin 
merkez uygulayıcı ikti-
darla ilişkilerinde görülen 
problemler de yer aldı. 

HÖH Kırcaali İlçe Teş-
kilatı ve Gençlik Kolları 

İlçe Teşkilatı’nın temsilci-
leri Sayın Doğan’ı bölge-
nin genel siyasi durumu 
hakkında bilgilendirdiler. 
Görüşmede siyasi ama-
cın, birinci turda Belediye 
Başkanı seçimini kazan-
mak, Meclis üyeleri sayı-
sını ve ayrı ayrı yerleşim 
yerlerinde partinin elde 
ettiği makamları koru-
mak olduğu doğrulandı. 
HÖH’nin lideri, kendisine 
yöneltilen soruları cevap-
ladı ve seçimlerin startın-
dan önce bölgeyi tekrar 
ziyaret edeceğine söz 
verdi. 

Sayın Doğan Kırcaali 
temaslarının ardından 
Çernooçene’deki parti 
yandaşlarıyla da görüşme 
yaptı. Samimi ve sıcak bir 
ortamda geçen görüşme-
lerden sonra Sayın Doğan 
bölgeden ayrıldı.

Sayın Ahmet Doğan, 20 
Haziran Pazartesinden iti-
baren, bir hafta boyunca, 
bölgede görüşmelerde 
bulundu. HÖH lideri, Be-
lediye Başkanları ve parti 
üyeleri ve yandaşlarıyla 
görüştü.   

         
             Kırcaali Haber

HÖH temsilcisi yeniden 
Liberal Enternasyonal 

yönetimine seçildi
Dr. Cevdet Çakırov 

beşinci kez uluslararası 
organizasyonun başkan 
yardımcılığına seçildi.
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi Milletveki-
li Dr. Cevdet Çakırov 
yeniden ve beşinci kez 

olmak üzere Liberal 
Enternasyonal’in baş-
kan yardımcılığına se-
çildi. Bu olay tarihte bir 
ilk olarak kalacak. Ge-
çen Pazar günü Filipin-
lerin başkenti Manila’da   
yapılan Olağan Kurul-
tayda, temsilcimizin 
adaylığı resmi olarak 
Hareket adına konul-

du.
Dr. Çakırov, seçilme-

sinin liberal partisi olan 
Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi için, yirmi yıldır 
kararlı bir biçimde sa-
vunduğu politikalardan 
dolayı büyük bir takdir 

olduğunu açıkladı. Ay-
rıca çok ciddi adayla-
rın olduğunu, ancak 
kendisinin aralarında 
Avrupa Birliğine üye ve 
gelenekleri olan Libe-
ral partilerinden de ol-
mak üzere geniş çaplı 
destek almasının, bu 
durumun en açık kanıtı 
olduğunu belirtti. 

Mleçino köyüne gazeteler günaşırı  geliyor
Ardino Belediyesine 

bağlı Mleçino köyü hal-
kı Bulgaristan Postalar 
Şirketi’nin yerli şubesine 
gazete ve mektupların sa-
dece pazartesi, çarşamba 
ve cuma günü sağlanma-
sı kararı almasından çok 
öfkeliler. Mleçino muhtarı 
Hidayet Ali, Kırcaali Böl-
ge Posta Şubesi’nin yerel 
günlük gazeteleri muhtar-
lığa bir veya iki gün sonra 
ulaştırması kabul edilir 
bir şey değil, diye belirtti. 
Onun ifadesine göre, Mle-
çinolular gazete okumayı 
seviyorlar. Hidayet Ali, 
“Şimdi haberleri gecik-
meyle öğreniyoruz. Bize  
ambalaj kağıdı lazım de-
ğil. Her gün il kapsamında 
olup bitenleri öğrenmek 
istiyoruz. Şimdi günaşırı  
getiriyorlar, yarın hafta 
arası olabilir, daha son-
ra ise ay. Herkesin bütün 
gün televizyon önünde 
durmaya zamanı yok. Bu 
durum yöredeki diğer köy-
ler için de geçerli” dedi. 

Muhtar, “Bir yığın eski 

gazeteleri kim okuyacak” 
diye soruyor. 

Yerli “Lüben Karavelov” 
Toplum Merkezi’nin sek-
reteri Nevin Ahmet de 
Bulgaristan Postalarının 
aldığı kararı algılamak-
ta zorlanıyor.” Daha ön-
ceden kütüphaneye her 
gün bölgesel “Nov Jivot”, 
“Arda News”, “24 x 7 Ro-
dopi” ve haftalık “Kırcaali 
Haber” gazetelerini alıyor-
duk. Okurların yapacağı 
başka bir şey yok, yalnız 
gazete okumakla eğleni-
yorlardı, ama artık onları 
da zamanında ellerine 
alamıyorlar” diyor. 

Mleçino Posta İstasiyo-
nu Müdürü Gülbiye Emin, 
“Bir yıldan beri hafta için-
de sadece üç gün gazete 
dağıtıyoruz. Aboneler bu 
durumdan memnun değil. 
Kırcaali Bölge Posta Şu-
besi dağıtımı Ardino Be-
lediyesi sınırlarında bulu-
nan istasyonlara sadece 
pazartesi, çarşamba ve 
cuma günlerinde yapılı-
yor. Bizler bununla razı 
değiliz. Eskiden olduğu 
gibi gazetelerin her gün 
gelmesi iyi olur. Fakat el-
den ne gelir. Bu karar Kır-
caali Bölge Posta Şubesi 
tarafından bence mali 

giderlerin azaltılması için 
alınmıştır” dedi. O, geçen 
yıla kadar Mleçino Pos-
ta İstasyonunun Ardino 
Bölge Posta İstasyonuna 
bağlı olduğunu, fakat yeni 
yapılan değişikliklerle Kır-
caali Posta Şubesine ak-
tarıldığını belirtti. 

Bulgaristan Postaları 
devlet şirketi, şehirlerde 
basını dağıtma savaşı-
nı çoktan kaybetmiştir. 
Her hangi bir şehirde her 
yerden gazete alabilinir, 
fakat köylerde durum 
böyle değil. Bulgaristan 
Postaları’nın aldığı bu 
önlem, belki de başlıca 
bölgesel basına yöneliktir. 
İnsanlar ise, bölgesel ba-
sını tercih ediyorlar, onun 
için nafakasından ayırıp 
abone oluyorlar. Bunu, 
bölgesel basını okumak 
için yapıyorlar. 

Demokratik değişimler-
den önce Mleçino’ya ga-
zeteler her gün öğle oto-
büsüyle geliyordu.Bulga-
ristan Postaları tekrar bu 
prosedürü uygulayabilse, 
köydeki aboneler çoğalır, 
gazeteler de zamanında  
okunurlar. 

Güner ŞÜKRÜ

Şumnu’daki otobüsler kontrolden geçti
Geçtiğimiz günlerde 

‘Trakya’ otobanında-
ki otobüs kazasında 
8 kişinin can verme-
sinin ardından yurti-
çindeki yolcu taşıyan 
otobüsler sıkı bir de-
netime tabi tutuluyor. 
Devlet Otomobil De-

netleme görevcilileri 
Şumnu’daki otogarda 
otobüslere inceleme-
lerde bulundu. Oto-
gara gelen görevliler 
ilk olarak şehirlerara-
sı seferler yapan şir-
ketlerin otobüslerini 
denetledi ve bazı ek-

siklikler tespit etmesi-
nin ardından tutanak 
tutuldu ve bazı şirket-
lere ceza yazıldı. 
Denetleme görevlile-

ri otobüs denetleme-
lerinde en fazla oto-
büslerin lastiklerinin 
ne durumda olduğunu 

incelediler ve yolcular 
için tehlike yaratacak 
bir durum olup olma-
dığını dikkatle araş-
tırdılar. Otobüslerde 
kontrollerin ilerleyen 
günlerde de devam 
edeceği gelen haber-
ler arasında.

     Fevzi EHLİMAN
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Mariya Nedelçeva: “Alternatifi olmayan bölgelerde, Avrupa Komisyonu 
tütün üretiminde mali yardıma devam edebilir”Avrupa Komisyonu’nun 

(AK) , başka kültür yetiş-
tirme alternatifi olmayan 
bölgelerde tütün üretici-
lerine mali yardım sağla-
maya devam etme şansı 
oldukça artıyor. Bu, eğer 
23 Haziran’da Avrupa 
Parlamentosu, GERB/
ENP partisinden Bulga-
ristan milletvekili Mariya 
Nedelçeva’nın AB’nin 
2014-2010 yılı dönemi 
için Genel Çiftçilik Po-
litikası raporuyla ilgili 
sunduğu düzeltme onay-
lanırsa, 2014 yılının ba-
şında olabilir. Kırcaali’de 
çiftçilerle görüşme yapan 
Nedelçeva, “Düzeltme ta-
lebinde ana kanıt olarak, 
iş yerlerini koruyarak, 
tütünden başka bir tarım 
kültürü yetiştirmeye hiçbir 

alternatif olmayan bölge-
lerin nüfusunun azalma-
sına izin vermemek için 
AK’unun gereken mali 
araçları sağlaması çağ-
rısında bulunuyoruz” diye 
açıkladı. Avrupa milletve-
kili, Kırcaali’de düzenle-
nen AB’nin 2014-2010 yılı 
dönemi için Genel Çiftçi-
lik Politikası ile ilgili altıncı 
yuvarlak masa toplantısı 
Kamuoyu Tartışması çer-
çevesinde yapılacak de-
ğişiklikleri tanıtmak için 
ziyaret etti. 
Tartışma, Tarım ve Gıda 

Bakanlığı, Bulgaristan Ta-
rım Üreticileri Derneği ve 
Avrupa’da tarım üreticile-
rinin en büyük sivil top-

lum örgütü Copa-cogeca 
tarafından organize edil-
di. Forum Kırcaali Valisi 
İvanka Tauşanova’nın ka-
tılımcıları selamlamasıyla 
açıldı. 

Mariya Nedelçeva, Kır-
caali, Plovdiv, Smolyan 
ve Haskovo illerinden ka-
tılan 100’den fazla tarım 
üreticileri ve besicilerine 
eski ve yeni AB üyesi ül-

kelerine Avrupa Komis-
yonu  direkt ödemelerinin 
maksimum eşit miktarda 
olması şansının da ol-
dukça büyük olduğunu 
bildirdi. Nedelçeva, Ge-
nel Çiftçilik Politikasının 
geleceğiyle ilgili raporda 
yapılan düzeltmelerin 
mali yardımların öngö-
rüldüğü gibi 2016 yılında 
değil, 2014 yılında eşit 
paylaşılmasına bir adım 
olduğu inancında.Şu 
anda Bulgaristan çiftçile-
ri, eski AB üyesi ülkele-
rindeki meslektaşlarının 
aldığı mali yardımın  an-
cak %40’ını alıyorlar. 
Mar iya Nedelçeva, 

Yeni Genel Tarım Politi-

kasında çevreyi koruyan 
üreticilerin ve çiftçilerin 
mali açıdan teşvik edil-
mesi önerisinin Avrupa 
Parlamentosu tarafından 
onaylanacağını ümit edi-
yor. Direkt ödemelerden 
%20’sinin ”Yeşil unsur” 
görülen çiftçilere veril-
mesi öngörülüyor. 
Çif tçilerin sorularını 

ve önerilerini Mariya 
Nedelçeva’nın dışın-
da tarım uzmanları, 
Bulgaristan’a özel Kırca-
ali görüşmesi için gelen 
Copa-cogeca teşkilatın-
da genel sorulardan so-
rumlu müdür Paulo Go-
vea ve Ulusal Tarım Üre-
ticileri Derneği’nin Genel 
Sekreteri İvaylo Todorov 
cevapladılar.
          Kırcaali Haber

Cemaati Başkanı Peder 
Petır Garena da açılışa 
katılanlar arasındaydı. 
KRIG Sanat Hareketi 
Başkanı Radost Nikola-
eva, konukları ve sergi 
açılışına katılan herkesi 
selamladı. Edirne vali-
sine hitaben “Böyle bir 
sergiye ev sahipliği yap-
maktan ve sizleri burada 
ağırlamaktan gurur du-
yuyoruz” diye hitabetti. 
Ayrıca, Edirne’nin tarihini 
tanıtan serginin ilk defa 
Kırcaali’de gösterildiğini 
ve bundan sonra da bir-
çok yerde gösterileceğini 
açıkladı. 
Türk Kültür ve Sanat 

Derneği Başkanı (TÜRK-
SAD) Müzekki Ahmet 
yönetim kurulu adına ko-
nuklara hitaben yaptığı 
selamlama konuşmasın-
da, bir ay önce kurulan 
derneğin bu sergi açılışı-
nın ilk faaliyeti olduğunu 
belirtti. Bundan dolayı da 
büyük memnuniyet duy-
duklarını paylaştı. Deva-
mında da bunun sadece 
bir başlangıç olduğunu, 
Allah’ın izniyle derneğin 
çeşitli kültürel, edebiyat 
ve sanat dallarında daha 
birçok organizasyon dü-
zenleyeceklerini duyur-
du.
Anadolu Ajansı Görsel 

Haberler Daire Başkanı 
Ömer Tekdal, 6 Nisan 
1920 tarihinde Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucu-
su Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ÜN gir iş i -
miyle kurulan ajansın 
Türkiye’nin ilk milli ku-
ruluşu olma gururunu, 
onurunu taşıdığını belirt-
ti. Günümüzde Anadolu 

“Ata yadigarı, eşsiz emanet: EDİRNE” fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü
1. sayfadan devamı

Ajansı’nın her gün dün-
yaya 700 haber yaydığını 
bildirdi. Ömer Tekdal bu 
sergiyle ajansta görevli 
foto muhabirlerinin çek-
tiği profesyonel fotoğ-
raflarla, Osmanlı İmpa-
ratorluğunun başkenti 
olmuş Edirne’nin zengin 
kültür mirasını tanıtmak 
olduğunu paylaştı. Ser-
gide, Edirne’nin en belir-
gin özelliklerinden ünlü 
Mimar Sinan’ın kurduğu 
Selimiye Camisi, Kırk-
pınar yağlı güreşleri, 
Edirne’nin mutfağına has 
yemekler ve başka gele-
neklerin yansıtıldığını dile 
getirdi. Tekdal, “Medeni-
yetlerin buluşma noktası 
olan Edirne’de farklı de-
ğerlerin uyum içerisinde 
yaşadığını göstermek 
istiyoruz. Bu serginin Kır-
caali ile Edirne arasında 
bir köprü olmasını istiyo-
ruz. Kısacası Edirne’yi 
Kırcaali’ye getirmek is-
tiyoruz. Umarım ilerle-
yen zaman diliminde de 
Kırcaali’yi Edirne’ye taşı-
yabiliriz” diye çok anlamlı 
mesajlar verdi. Anadolu 
Ajansı adına Ömer Tek-
dal, serginin organize 
edilmesinde katkıda 
bulunan Belediye Baş-

kanı Hasan Azis’e, Türk 
Kültür ve Sanat Derneği 
yönetimine ve “Şahinler” 
Şirketine  teşekkürler 
sundu. 
Belediye Başkanı Ha-

san Azis sergiyi düzen-
leyenler ve konuklara hi-
taben selamlama konuş-
masında, tarih gezisi içe-
ren serginin Arda nehri 
incisi Bulgaristan’ın Hoş-
görü Başkenti Kırcaali’de 
düzenlemesinde emeği 
geçen herkese şükran-
larını ifade etti. Başkan 
Hasan Azis, “Açılışını 
yaptığımız bu serginin 
son zamanlarda Kırcaali 
Belediyesinin ve adı ge-
çen derneklerin yaptığı 
birçok faaliyetin devamı 
olarak, Edirne’nin atmos-
ferini Kırcaali’de tanıtmak 
ve karşılıklı ilişkilerimizi 
devam ettirmek arzu-
sundan ileri gelmektedir. 
Aslında bu sergi her iki 
şehri ve üllkeyi bir adım 
daha birbirine yaklaştır-
mıştır. Dileğimiz ileride 
bu yaklaşmanın ve kar-
şılıklı ilişkilerin daha da 
artmasıdır. Sanat insan-
ları birleştirme özelliğine 
sahiptir. Onun mutlaka 
eğitici tarafı da vardır. 
Sanat, tüm insanların 

konuştuğu ortak bir dil-
dir. Bu sergi gezildiğinde 
eminim ki, her iki şehrin 
ne kadar birbirine ben-
zediğini, insanlarının ne 
kadar ortak bir kültüre 
sahip olduklarını görüle-
cektir” diye konuştu. Ay-
rıcı çok yakın zamanda 
Belediye ve TÜRKSAD 
ortak çalışması sonu-
cunda Kırcaali’yi tanıtan 
bir fotoğraf sergisinin 
Edirne’de açılacağının 
müjdesini verdi. 
Vali Tauşanova, Kırca-

ali ve Edirne’nin ortakla-
şa düzenledikleri böyle 
anlam dolu bir serginin 
açılışına katılmaktan 
büyük onur duyduğunu 
ifade etti. Bulgaristan’ın 
komşu ülkelerle iyi ilişki-
ler içerisinde bulunduğu-
nu belirtti. Devamında, “ 
Tarihimizde birçok ortak 

noktalar vardır. Ve bir 
anlamda ortak kültürü-
müz bulunmaktadır. As-
lında Edirne Bulgaristan 
halkı için çok özel bir an-
lam taşımaktadır. Her ne 
kadar birbirimizi tanımış 
olsak da, her zaman keş-
vedebileceğimiz bir özel-
liğimiz olacaktır. Sanat, 
evrensel bir olaydır ve 

insanlar arasında doğru-
dan doğruya bir bağlantı 
kurulmasını sağlar, bu-
gün açacağımız bu sergi 
de bunun kanıtıdır ” dedi. 
Konuşmasının sonunda 
Kırcaali’de yaşayan Türk 
halkı sayesinde her iki 
ülke arasındaki ilişkiler 
çok iyi gelişmekte oldu-
ğunu belirtti. 
Ayrıca Vali Tauşano-

va, Edirnelileri Kırcaali 
ziyaretlerinde Bulgar ve 
Kırcaali ressamlarının 
eserlerini içeren kolek-
siyonları görmeye davet 
etti. 
Türkiye Cumhuriyeti 

Filibe Başkonsolosu Ra-
mis Şen serginin açılışı-
na gelen Edirne Valisine 
ve herkese teşekkürlerini 
sundu. Başkonsolos Ra-
mis Şen, “Bu sergi benim 
için çok özel bir anlam 
taşıyor. Edirneli bir aile-
nin oğluyum. Bu ailenin 

kökleri ise Kırcaali’ye 
dayanmaktadır” dedi. 
Türkiye Cumhuriyeti Fili-
be Başkonsolosu olarak 
da bu sergiyi açmaktan 
büyük onur duyduğunu 
belirtti. 
Edirne Valisi Gökhan 

Sözer konuşmasında, 
“Kültür, turizm, sanat gibi 
faaliyetler diplomasinin, 

görüşmelerin, ülkeler 
arasındaki ilişkilerin yu-
muşak ve en sevimli ya-
nıdır, gücüdür. Kırcaali 
ve Edirne’nin ortak geç-
mişini, kültürünü, coğraf-
yasını ve ilişkilerini ele 
alırsak, çok uzun bir ko-
nuşma yapmış olacağız. 
Ama bu sergi, bu ilişkinin 
Edirne yüzünü çok açık 
ve sanatsal estetik açı-
dan arz ediyor. Bu ser-
giyi düzenleyen herkese 
ve özellikle Türk Kültür 
ve Sanat Derneğine te-
şekkür etmek istiyorum. 
Sayın Kırcaali Valisine 
ve Belediye Başkanına 
bu sergiye ve bizlere ev 
sahipliği yaptıkları için te-
şekkür ediyorum” dedi. 
Anadolu Ajansının Edir-

ne Bölge Müdürlüğünden 
Ömer Tekdal, Fotoğraf 
Haberleri Müdürü Gür-
sel Eser, Derya Sarılarlı, 
Sofya muhabiri İvo Ra-
doykov, Ajansın sembolu 
olan mavi güvercini, yıllar 
içinde olup biten önemli 
olayları içeren ve sergi-
nin albümlerinden ibaret 
hediyeleri Kırcaali ve 
Edirne Valisine, Kırcaa-
li Belediye Başkanına, 
Filibe Başkonsolosuna, 
Bölge Müftüsü ve Hıris-
tiyanlar Cemaati Başka-
nına, Şahinler Holdingin 
Genel Müdürü Şerafettin 
Tosun’a, Kırcaali Türk 
Kültür ve Sanat Derneği 
Başkanına sundular. Mü-
zekki Ahmet Türk Kültür 
ve Sanat Derneği adına 
Edirne Valisi Gökhan 
Sözer’e plaket sundu. 
Yoğun ilgi gören etkin-

lik Anadolu Ajansı Edirne  
Bölge Müdürlüğü ve Kır-
caali Türk Kültür ve Sa-
nat Derneği, tarafından 
organize edildi.
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Londra’da ilk defa Bulgaristan Türkleri, şehitlerini andı
Londra’da yaşayan Bulgaris-

tan Türkleri ve Müslümanları, 
1989 yılından önce Bulgaris-
tan Türklerine uygulanan asi-
milasyon politikalarına direne-
rek hayatını kaybeden şehitler 
için bir anma töreni düzenledi. 
19 Haziran Pazar günü Mevla-
na Cami’sinde Anma törenin-
de Kur’an-i Kerim’den sureler 
okundu ve şehitlerin ruhu için 
dua edildi, ardından da yemek 
ikram edildi.

Programı yöneten Sevgin 
Karani açılış konuşmasında 
“Londra’da, belki de Avrupa’da, 
Bulgaristan Türkleri ve Müslü-
manları tarafından düzenlenen 
bu şehitleri anma töreni ilk defa 
gerçekleşiyor” dedi. Törene ka-
tılan konuklar, Londra’da Diya-
net İşleri Başkanlığının temsil-
ciliğini yapan ve din hizmetleri 
müşaviri olan Prof. Dr. Seyfettin 
Erşahin, Birleşik Arap Emirlik-
leri Şeri Mahkemeler Konsey 

Başkanı Seyyid Ali El-Haşimi, 
Süleymaniye Camii’nin ima-
mı Burhaneddin hoca, Aziziye 
Camii’nin imamı Mustafa hoca 
ve müezzini Muhyiddin hoca, 
Şeyh Nazım Kibrisi Camii’nin 
imamı Zumer hoca ve Mevla-
na camiinin vaizi Adem hoca 
idiler. 

Bulgaristan şehitleri anma 
programında Sevgin Karani, 
Londra’da yaşayan Bulgaris-
tan Türklerinin ve Müslümanla-
rının hakkında açıklama yaptı 
ve 1989 yılından önce milliyetçi 
Bulgar hükümetleri tarafından 
Bulgaristan Türklerine ve Müs-
lümanlarına uygulanan asimi-

lasyon politikası hakkında bazı 
tarihi bildirilerde bulundu. Anma 
törenine katılanlara, “Çalıntı 
Gözler” filminden 10 dakikalık 
bir bölüm sunuldu. Filimde, Bul-
gar Komünist Partisi’nin liderleri 
tarafından Bulgaristan Türkleri-
ne uygulanan “Bulgarlaştırma” 
politikasının bazı yöntemleri 
ve Bulgaristan Türklerinin gör-
dükleri zulüm ve direnişleri hak-
kında sahneler görüldü. Konuş-
masında Sevgin Karani, “Biz 
Bulgar değiliz, Bulgar Türkleri 
de değiliz. Bizler, Bulgaristan 
Türkleri, Osmanlı döneminde, 
Anadolu’dan Balkanlara yerleş-
miş Oğuz Türkleriyiz!” dedi. 

Prof. Dr. Seyfettin Erşahin ko-
nuşmasında Müslüman ailesin-
de annenin önemli rolü hakkın-
da konuştu ve “İslam dini 5 şeyi 
korumamızı emreder: imanı, 
canı, malı, aklı ve nesli. Ve biz 
bunları fethettiğimiz milletlerde 
koruduk, kendimizde de koru-
malıyız. Bulgaristan Türkleri 
bunları korudu ve gelecekte de 

koruyacağına ümit ediyorum.” 
dedi. Seyyid Ali El-Haşimi de 
Londra’da yaşayan Bulgaristan 
Türklerini selamladı ve bu prog-
ramda onlarla birlikte olması 
kendisini çok mutlu ettiğini ifade 
etti ve Bulgaristan şehitleri için 
dua etti. Ardından diğer camii 
imamları Zumer hoca, Burha-
neddin hoca, Mustafa hoca ve 
Adem hoca selamlama ve ko-
nuşma yaptılar. Ev sahipliği ya-
pan Mevlana camiinin idari so-
rumlusu Akif hoca da Londra’da 
yaşayan Müslümanlara Mevla-
na camisinde sunulan hizmetler 
ve aktiviteler hakkında açıkla-
ma yaptı, Bulgaristan Türkleri 
kendi çocuklarını da hafta sonu 
Kuran mektebine kayıt etmeleri 
çağrısında bulundu. 

Konuşmalardan sonra cami 
imamları Kuran tilaveti yaptılar 
ve Bulgaristan şehitlerinin ruhu 
için dua okundu. Programın so-
nunda 150 kişilik hazırlıklar ile 
herkese yemek ikram edildi.  

Ülkemizde Türk ata sporu at yarışları ve güreşler yaşatılıyor
Silistre İli’nin Dulovo şehrinde 

Geleneksel At Yarışları ve Gü-
reşleri her yıl yapılmaya devam 
ediyor.

Bu yıl, Dulovo İlçesine bağlı 
Sungular köyünde, her yıl ge-
leneksel olarak yapılan at ya-
rışları ve güreşler gerçekleşti.
Kökeni yüzyıllar öncesine da-
yanan at yarışları ve güreşlerin 
sonuncusu, Sungular köyünde 
bulunan koşu alanı ve güreş 
sahasında düzenlendi. 

15 bin sporseverin katıldığı 
etkinlikte at yarışçıları ve gü-
reşçiler kıyasıya yarıştılar. Kı-
ran kırana geçen at yarışları ve 
güreşlerin sonunda dereceye 
girenlere para ödülleri ve çeşitli 
hediyeler verildi. 

Karnaval havasında düzenle-
nen yarışlarda, geleneksel Türk 
sporları olan at yarışları ve gü-
reşler bir kez daha yaşatıldı. 
Yarışları ilgiyle izleyen sporse-
verler, başarılı olan sporculara 
alkışlarla destek verdiler.

 Hak ve Özgürlükler Hareketi 
Partisi Genel Başkan Yardım-
cısı Ruşen Rıza, HÖH Merkez 
Yönetim Kurulu Üyesi Saliha 
Emin, Milletvekilleri Günay Se-
fer, Kamen Kostadinov, Mithat 
Tabakov, Hasan Ademov, Ha-
san Hacı Hasan, Dulovo Beledi-

ye Başkanı Güner Ramis, Dulo-
vo Belediye Başkan  Yardımcısı 
Altan Çauşev, Dulovo Belediye 
Meclis Başkanı Sezgin Galib, 
civar şehirlerden gelen belediye 
başkanları ile HÖH Partisi İl ve 
ilçe başkanlarının hazır bulun-
duğu etkinlik 15 bin sporseverin 
katılımıyla gerçekleşti.

Dulovo Belediyesinin kardeş 
şehri olan Tekirdağ'ın Çorlu il-
çesi Belediye Başkan Yardım-
cısı Kemaleddin Avcı, Belediye 
Meclis Üyesi Osman Öztürk, 
Ulaştırma Müdürü Hasan Gün-
gör, Muhasebe Müdürü Kamu-

ran Tezcani Mahalle Muhtarları 
Ahmet Özgür ve Salim Sarıer, 
Çorlu Balkan Türkleri Dernek 
Başkan Yardımcısı Güner Çe-
tin, Dernek Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ramis Çınar, Sedrettin 
Şen ve Ferhat Kurtulmuş ile 
dernek üyeleri de katıldı. Ay-
rıca İstanbul’dan gelen Bulga-
ristanlı eski Avrupa, Dünya ve 
Olimpiyat Şampiyonları İsmail 
Abilov, Nermeddin Selimov, Ef-
raim Kamberov, Yusuf Seyidov 
da güreşleri izleyenler arasın-
daydı.

                 
Kırcaali Haber

Tırgovişte’de küçük dükkânlar bir bir kapanıyor 
Tı r g o v i ş t e ’d e k i  k ü ç ü k 

dükkânların camlarına ası-
lan ‘kiralık’ yazısına olduk-
ça sık rastlanmaya başlandı. 
Bulgaristan’ının içinde bulun-
duğu ekonomik kriz yüzünden 
küçük dükkânlar fazla ayakta 
kalamadılar ve kepenklerini in-
dirmek zorunda kaldılar. Durum 
böyle olunca dükkânlar kiraya 
verilmeye başlandı. Esnaf, şe-
hirlerdeki büyük marketler ve 

mağazalar ile rekabet edebil-
melerinin mümkün olmadığı 
için dükkânlarını boşalttıkları-
nı belirtiler. Eskiden vatandaş 
ufak tefek alışverişini yapmak 
için küçük dükkânlara gider-
ken, artık insanlar alışverişleri-
ni yapmak için hipermarketleri 
tercih ediyorlar. Bu da küçük 
dükkânları derinden etkiliyor. 
Özellikle yağ, şeker ve süt ürün-
leri gibi ana gıdaların fiyatlarının 

yukarılara çıkması vatandaşın 
küçük dükkânlardan uzaklaş-
masına ve büyük marketlere 
yönelmesine neden oluyor. Şu 
anda sadece ucuz giyim satan 
dükkânlar şimdilik hallerinden 
şikâyetçi değiller, onlar da her 
geçen gün kötüye giden ekono-
mik şartlar nedeniyle tedirginlik 
duyuyorlar. 

                   Fevzi Ehliman

Yerel seçimlerde, HÖH 
adayları köy toplantılarında 

belirlenecek
Gelecek seçimlerin ele alındığı Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin 

(HÖH) Merkez Kurulu oturumundan sonra Genel Başkan Yar-
dımcısı Ruşen Riza, basına yerel seçimlerde HÖH adayları gös-
termek için önerilerin partinin genel toplantılarında değil de, ayrı 
ayrı yerleşim yerlerinde yapılan köy toplantılarında yapılacağını 
bildirdi. 

Bu köy toplantılarında HÖH’nin üyelerinden başka, köyün veya 
semtin tüm sakinlerinin de yer alabileceğini belirten Sayın Riza, 
amacın en iyi, saygın adayın gösterilmesi olduğunu vurguladı. 
Önerilerin 15 Ağustos tarihine kadar yapılıp, partinin İl Teşkilatına 
bildirilmesi gerekiyor. Bundan sonra önerilen adaylar 15 Eylül’e 
kadar Merkez Yürütme Kurulu tarafından onaylanması bekleni-
liyor. 

HÖH’nin Genel Başkan Yardımcısı Hristo Biserov, bu kuralların 
parti yapılışları dışında da aday gösterilmesine imkan verdiğini ifa-
de ederek, onların Cumhurbaşkanı seçimlerine geçerli olmadığını 
açıkladı. Merkez Kurulunun, HÖH yönetiminin Cumhurbaşkanı 
seçimine partinin nasıl bir şekilde katılacağını kararlaştırmasına 
hak tanıyacağı anlaşıldı. 

Yerel düzeyde HÖH’nin GERB ile koalisyona girmesi olasılığı 
sorusuna, Genel Başkan Yardımcısı Lütvi Mestan, “Bir Beledi-
yenin en iyi çıkarına göre esnek bir politika yürüteceğiz” diye 
cevapladı.

HÖH Gençlik Kolları kupası için 
futbol turnuvası düzenlendi 

Kırcaali’nin Gorubso stadyumunda Hak ve Özgürlükler Hareketi 
/HÖH/ Gençlik kolları kupası için futbol turnuvası yapıldı. Kırcaali 
şehrinde faaliyet gösteren 6 HÖH gençlik kolları yerel kuruluşların 
takımlarının yarıştığı turnuva HÖH Kırcaali İlçe Başkanı ve Kırca-
ali Belediye Başkanı müh. Hasan Azis tarafından başlatıldı. Kırca-
ali Merkez kilisesi papazı Peder Petır ve Kırcaali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmed’in de yer aldığı açılışta konuşma yapan Hasan 
Azis, tüm katılan ekiplere centilmence bir oyun oynamalarını ve 
başarılar diledi. 

Hasan Azis “ Bu gün ülkemizde en büyük gençlik örgütü olan 
HÖH Gençlik kolları her zaman kendilerini bu yönde ispatlamış-
lardır. İlçe sınırları içerisinde onlarca köyümüzde böyle turnuvalar 
yapmaktayız. Başka bir parti böyle gençler ile övünebilir mi?!  Bu 
gün burada bir yarışma yapıyorsunuz. Ançak ülkemizde büyük 
yarış 4 ay sonra başlayacak. Umuyorum ki, biz gençlerimizle be-
raber bu büyük yarışta da başarılı olacağız” dedi.

Futbol turnuvasını izlemek için gelenler arasında HÖH Gençlik 
Kolları İl Başkanı Ahmet Habib, HÖH Gençlik Koları İlçe Başkanı 
Bayram Bayram ve çok sayıda HÖH üyeleri ve sempatizanları 
Gorubso stadyumuna geldiler. Finalde Veselçane ve Borovets ta-
kımları oynadılar. HÖH Gençlik kolları kupasını Veselçane takımı 
kazandı.                                                                Kırcaali Haber

Sevgin  Karani
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Masa tenisi ustası Reşat Aydın’a Ardıno fahri vatandaşlığı verildi
Ardino’da Masa Tenisi sporu-

nun kurucusu olan Reşat Aydın, 
yapılan Meclis Kurulunun özel 
oturumunda Belediye Başkanı 
Resmi Murat tarafından ka-
sabanın fahri nişanı, anahtarı 
ve diplomasıyla onurlandırıldı. 
Etkinliğin başında Bulgaristan 
Cumhuriyeti milli ve Avrupa 
Birliği marşları seslendirildi. 
Yerel Meclis Kurulunun otu-
rum salonu gelen misafirleri, 
eski ve günümüz sporcuları 
ve özellikle de onurlandırılan 
kişinin arkadaşlarını içeriye 
zor sığdırdı. Onların arasında 
büyük ustanın öğrencileri olan 
İlhan Sevinç, Naci Koç, Gülver 
Şerifova, Türkiye’de Yalova Be-
lediyesinin masa tenisi spor ku-
lübü yöneticisi Rafet Koru, ünlü 
halk sanatçısı Hasan Rodoplu 
ve daha birçok isim vardı. Özel 
oturumda yerli spor kulüplerinin 
başkanları ve birçok vatandaş 
da hazır bulundular. 

Ardino Belediye Başkanı Res-
mi Murat, Reşat Aydın’a hitaben 
spor camiası ve vatandaşların 

teklifi üzere yapılan bu girişimin 
bir parçası olmaktan son dere-
ce memnun olduğunu belirtti. 
Reşat Aydın’ın Ardino masa 
tenisinin gelişimine katkısın-
dan başka, kasabanın ülke ge-
nelinde, Avrupa’da ve dünyada 
tanınmasına katkısı olduğunu 
belirtti. Fahri hemşeri yapıl-
masının gelişi güzel değil de, 
65 yaşına bastığı güne denk 
geldiğinin bir tesadüf olmadı-
ğını söyleyen Resmi Murat: “ 
Her zaman Ardino’yu  seven ve 
Ardinolular  tarafından da sevi-
len, daha çok başarılara imza 
atmanı, sağ hoş olmanı ve ka-
sabanın gelişmesi için elinden 
geleni yapmanı diliyoruz” diye-
rek alkışlar içerisinde sözlerini 
tamamladı. 

Reşat Aydın fahri nişanını alın-
ca yerel meclis kürsüsünden 
heyecanını gizlemeyerek, “Evi-
miz, kalbimizin olduğu yerde, 
yuva kurduğumuz yerde, arka-
daşlarla sohbet ettiğimiz yerde, 
aşık olduğumuz yerdedir. Benim 
kalbim sizlersiniz, çünkü burada 

sizlerin arasında, kendimi evim-
de hissediyorum. Bundan dola-
yı çok mutluyum. Derin bir say-
gıyla  Belediye Başkanı Resmi 
Murat’a, Meclis üyelerine, spor 
kulüpleri temsilcilerine ve hem-
şerilerime, beni “Ardino’nun  
Fahri Vatandaşı” olma onurunu 
sağladıkları için en kalbi şük-
ranlarımı ve saygılarımı sunmak 
istiyorum. Çünkü bu onur kendi-
mi ayrıcalıklı hissediyor, kalbimi 
ısıtıyor, sevgimi besliyor, doğup 
büyüdüğüm evimi, sevgili Ardi-
no  ile ilgili anılarımı yeniden 
ve yeniden tazelememe sebep 
oluyor” diye konuştu.

“Yunak” Masa Tenisi Spor 
Kulübü Başkanı Aziz Murat, 
ünlü antrenörün hayatı ve yap-
tığı işin önemini anlatan gösteri 

sundu. Reşat Aydın, tenis ma-
sasını Eğridere’ye getiriyor ve 
kasabayı onun kalesi yapıyor. 
Yeteneğiyle yıllar içinde birçok 
ulusal, Balkan, Avrupa ve dünya 
şampiyonları yetiştirdi. Şu anda 
Reşat Aydın, Bulgaristan’ın Tür-
kiye Cumhuriyeti’yle imzaladı-
ğı göç  anlaşması üzere 1978 
yılında göç ettiği İstanbul’da 
yaşıyor. O zamandan beri Fe-
nerbahçe masa tenisi takımının 
antrenörlüğünü yapıyor. 

Onun yetiştirdiği tenisçiler, 
Bursa, Yalova, Balıkesir, İzmir, 
Lüleburgaz ve başka yerlerde 
masa tenisi okulları kurdular. 

2008 yılında eski Devlet Genç-
lik ve Spor Ajansı aracılığıyla, 
bugün Beden Eğitimi ve Spor 
Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı, 

Reşat Aydın’ın spora yaptığı 
katkılarından dolayı, Bulgaris-
tan vatandaşlığını geri veriyor. 
Kendisinin  “Ardino Fahri Va-
tandaşı” ünvanlıyla onurlandı-
rılması önerisi spor camiasının 
ve vatandaşların isteği üzere 
Resmi Murat tarafından Meclis 
Kuruluna sunuldu. 

Ergün Mümünov’un yönet-
menliğinde “Rodopçanka” Hal-
koyunları ekibi, Reşat Aydın’ı ve 
oturuma  katılan misafirleri kısa 
bir müzik programıyla selamla-
dı. Spor ustası Gülver Şerifova 
hocasına tüm kariyeri boyunca 
aldığı en değerli ödülü, 1971 
yılında Varna’da kazanılan ku-
payı hediye etti. Aydın Hocanın, 
hayat yolunu belirleyen kişi ol-
duğunu belirtti. Reşat Aydın’ın 
gençlik yıllarından arkadaşı 
olan Seyfittin Osmanof, he-
yecan içinde muhteşem tenis 
oyuncusunu, antrenörü ve or-
ganizatörü Reşat Aydın’a atfen 
“Ardino ve Ardinolular  için sen 
bizim Everest’imizsin!” sözleriy-
le niteledi.

“Perla” restoranında yapılan 
törenin ikinci kısmında Reşat 
Aydın, misafirlerine ve dostla-
rına onurluk ve eşya ödülleri 
sundu. Belediye Başkanı Resmi 
Murat, Meclis Başkanı Serkan 
Aydın, Belediye Başkan Yardım-
cısı Necmi Hocov ve başkaları 
ondan onurluk aldılar. Resmi 
Murat, fahri hemşerisine kristal 
tenis raketleri hediye etti.

Momçilgrat Belediyesi, hastaneye 
100 bin leva yardım sağlıyor

Momçilgrat (Mestanlı) Mecli-
si 23 Haziran tarihinde yaptığı 
oturumda kasabadaki “Dr. Ser-
gey Rostovtsev” hastanesinin 
faaliyetini 2011 yılında 100 bin 
leva ile finanse edilmesini onay-
ladı. Önergeyi, Meclis Kuruluna 
Momçilgrat Belediye Başkanı 
Erdinç Hayrullah sunmuştur. 
Tedavi merkezinin antikriz prog-
ramı mevcuttur, fakat şu anda 
ek yardıma ihtiyaç duyulmakta-
dır. Nörolojik Bölümünde kulla-
nılacak yeni cihazlar için 18 bin 
leva para harcanacak. Kalan di-
ğer paralar, hastane görevlilerin 
sigorta ödemeleri ve maaşları 
için öngörülmüştür.

Aynı oturumda Meclis üye-
leri, Eğitim Bakanına, Zvezdel 
“Nikola Yonkov Vaptsarov” ve 
Nanovitsa “Aziz Kiril ve Meto-
diy Kardeşler” İlköğretim okul-
larının 2011/ 2012 ders yılında 

koruma altında bulunan okullar 
listesinde kalmasını önermeye 
karar aldılar. Bu liste her yıl Be-
lediye Başkanlarının ve Eğitim 
Bakanlığı Bölge Müfettişlikleri 
Müdürlerinin önerileriyle yeni-
leniyor ve ek kararlar alınıyor. 
Aynı zamanda Meclis üyeleri, 
Eğitim Bakanına merkez okul-
lar listesinde Gruevo, Raven, 
Nanovitsa, Zvezdel ve Mom-
çilgrat ilköğretim okullarının 
ve kasabadaki lisenin kalması 
önerisinde bulunulmasına karar 
verdiler.             

Çiftçiler dönüm başına 500 
kg buğday hasadı bekliyor

Bu yıl Razgrat bölgesinde  
buğdaydan dönüm başına elde 
edilecek olan hasadın yaklaşık 
500 kg olması tahmin ediliyor. 
Yetkililer şu andaki buğdayın 
kalitesinin iyi durumda oldu-
ğunu ve hasadı toplamakta 
çiftçilerin erken davranmaları 
gerektiği konusunda bilgilen-
dirdiler. Hasat için geç davra-
nılması durumunda yağacak 
yağmurlar nedeniyle buğdayın  
kalitesinde düşüş olma ihtima-
linin yüksek olduğu konusunda 
çiftçilere uyarılarda bulunuldu. 
Kalitesi düşen buğday satım fi-
yatını da ciddi şekilde etkileye-
ceğinden önlemlerin alınması 
gerektiği bildirildi. Son günler-

de yağan yağmurlar nedeniyle 
Bulgaristan’ın bazı kesimlerin-
de buğdayların zarar görmesi 
nedeniyle Razgrat çiftçilerinin 
bu durumu göz önünde bulun-
durmaları gerektiği bildirildi. 
Razgrat bölgesindeki çiftçile-
rin bu uyarılar karşısında ha-
sat döneminde daha dikkatli 
ve organize olmaları bekleni-
yor.

HÖH Kırcaali İlçe Teşkilatı Seçim Çalışmalarına Başladı
25.06.2011 Cumartesi günü 

Kırcaali’de Hak ve Özgürlükler 
Hareketi /HÖH/ İlçe Teşkilatı 
geniş çaplı oturum düzenledi. 
Oturuma, Parti’nin İlçe Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Gençlik Kolları 
İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
60 yerel teşkilatın başkanları 
katıldı. HÖH İlçe Başkanı Ha-
san Azis, bu günden itibaren 
seçim çalışmalarına start ver-
diklerini belirtti. 
Kampanyanın iyi geçmesi ve 

başarılı sonuçlara ulaşılması 
için Kırcaali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet  dua okudu.
Toplantıda, HÖH Merkez Yö-

netim Kurulunda yerel seçim-
lerde adaylar için kabul edilen 
kriterler ve aday gösterme 
prosedürleri tanıtıldı. Tem-
muz ayının başından itibaren 
başlayacak olan köy toplantı-
ları Ağustos ayının ortalarına 
kadar bitmesi gerekiyor. Bu 
toplantılarda Belediye Başkan 
adayları, muhtar ve Meclis üye 
adayları gösterilecek.
Başkan Hasan Azis, bu se-

çimlerin diğerlerinden daha 
farklı ve zor olacağını belirtti. 
Birlik ve beraberlik içerisinde, 
el ele çalışarak başarıya ula-
şılacağını söyledi. Hasan Azis 
konuşmasında: “ GERB parti-
si bu seçimleri kazanmak için 
tüm devlet mekanizmalarını 

kullanacak. Hatta polisleri bile 
devreye sokması bekleniyor. 
Aldıkları seçim kanunu ile seç-

menlerin oy kullanmalarını zor-
laştırdılar. Biz seçim yapmayı 
çok iyi biliyoruz. Halkımıza 
çok iyi anlatmamız gerekecek. 

GERB iktidara geleli köyde-
ki halkımızın durumu gittikçe 
kötüleşiyor. Bu seçimlerde 

GERB partisi gereken desteği 
alamazsa erken seçime hazır-
lanmalıyız.” dedi. 
                 Kırcaali Haber
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İlimiz 47. Tekirdağ Kiraz Şenliğinde temsil edildi
Bu yıl 47’si düzenlenen Te-

kirdağ Kiraz Şenliğine Kırcaali 
ilinden de katılım vardı. Ömer 
Lütfi Kültür Derneği çatısı al-
tında faaliyet yürüten Kırcaali 
Halkoyunları ekibi ve Momçilg-
rat (Mestanlı) “Sveti Sveti Kiril 
ve Metodiy” Turizm ve Gıda 
Sanayisi Profesyonel Meslek 
Lisesi çatısı altında faaliyet 
yürüten Rodop Esintisi Halko-
yunları ekibi Rumeli oyunlarını 
sergilediler. 

Resmi açılış yürüyüşü sıra-
sında Tekirdağ’daki göçmen 
soydaşlar temsilcilerimizi bol 
bol alkışladılar. Ekiplerimiz 
aynı anda şenlik alanının farklı 
yerlerinde gösteriler sundular, 

takdir kazandılar.
Bu yıl ilk defa yapılan halko-

yunları yarışmasına katılan Kır-
caali Halk Oyunları ekibi gerek 

halkoyunları giysileri gerekse 
de sundukları oyunlarla hem 
seyircilerin hem de jürinin be-
ğenisini kazandılar. Ayrıca eki-
bimiz Altın Kiraz Uluslararası 
Halkoyunları En İyi Özel Yarış-
ma Ödülünü kazandı.

Kapanış oyunları sırasında 
Rodop Esintileri ekibindeki 
kızlardan birinin rahatsız olma-
sına rağmen çıkıp yedi dakika 
boyunca dans etmesi herkes 
tarafından dakikalar boyunca 
ayakta alkışlandı.

Kırcaali Türk Folklor Ekibi Tekirdağ Festivalinde 

İsmail İbrahimoğlu

Türk Kültür ve Sanat Derneği - Basın Açıklaması
28 Nisan 2011 tarihinde Kırcaali’de kurulan 

Türk Kültür ve Sanat Derneği (TÜRKSAD) 
faaliyete başladı.
Kırcaali İl Mahkemesi’nin 28 Mayıs 2011 ta-

rihli ve 18 Nolu Kararnamesiyle resmileşen 
Dernek, Bulgaristan Türk kültürünün gelişti-
rilmesi yönünde faaliyette bulunacak.
Derneğin Başlıca Amaçları: Bulgaristan 

Türklerinin kültürünü, folklorunu, gelenek ve 
göreneklerini araştırıp geliştirmede katkıda 
bulunmak. Türk dilinin okutulması ve gelişti-
rilmesinde çaba göstermek. Yurtiçi ve yurt-
dışında Türk kültürüyle ilgili çalışan kurum ve 
kuruluşlarla bağlantı kurarak işbirliği yapmak. 
Türk dili ile ilgili ulusal ve uluslararası semi-
nerler, konferanslar, paneller düzenlemek. 
Ulusal ve Uluslararası Türk folklor festivalleri 
düzenlemektir.
Bulgaristan Türklerinin sorunlarını ve çeşitli 

konulardaki görüşlerini duyurmak ve bu konu-
da kamuoyu oluşturmak için her tür bilimsel 
toplantı, sanat ve kültürel etkinlikleri, yarış-
malar düzenlemek. Bu çalışmalarını başka 
kuruluşlar ve uzman kişilerle işbirliği yaparak 
ortak etkinlikler biçiminde de sürdürmektir. 
Bu doğrultuda basın yayın kuruluşları bilim 
ve eğitim kurumları ve uygun olan kişi ve ku-
ruluşlarla ilişki kurarak uygulamalar ve çalış-
malar gerçekleştirmektir. Yasal yolları izleyip 
gerekli işlemleri tamamlayarak yurt dışındaki, 
kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, benzer 
çalışmalarda bulunmaktır. 
Eğitim, öğretim, bilimsel ve tüm sosyal amaç-

lı çalışmalar yapacak ve bu konularla ilgili 
Türk dili öğretimi, el becerileri, folklor, tiyatro, 
milli oyunlar ve benzeri tüm dallarda kurslar 
düzenleyecek, bu konularda ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yapmaktır. 
Türk Kültür ve Sanat Derneği’nin güçlenmesi 

ve etkinliklerinin artması için Dernek, kendi 
amacıyla paralel nitelikteki derneklerle koordi-
neli çalışmaları yürütmek, Derneğin amaçları-
nı gerçekleştirmek için ülkemiz Bulgaristan’da 
ve yurt dışında çalışan aynı amaçlı dernekler-
le bilimsel çalışmalar veya toplantılar yapmak 
ve tertip edenlerle katılmaktır. 
Bulgaristan’da yaşayan Türklere Türkçe 

eğitimi konusunda çalışmalar yapmak ve bu 
çalışmaların sonuca ulaşabilmesi için Türk 

dünyasına yönelik dernekler, vakıflar ve diğer 
sivil toplum örgütleri ile birlikte ortak çalışma-
larda bulunacak, program, projeler üretecek ve 
bunları hizmete sunacaktır. Ayrıca yaşadığımız 
toprakların sahibi olduğu bilincini aşılayacak, bu 
konularda da yeni çalışmalar ve projeler üret-
mektir. 
Bulgaristan’da yetişen şair, hikâyeci, roman 

yazarı gibi kültür adamları ve yayınlarını des-
teklemek, bu şahıslarla ortak çalışmalar yap-
maktır. 
Bulgaristan Anayasasının ve diğer kanunların 

Türklere tanıdığı haklardan azami yararlanma-
larını sağlamak amacı ile bilgilendirme, aydınlat-
ma ve yol göstericilik faaliyetlerini yürütmek için 
çalışmalarda bulunmak, Bulgaristan Türkleri ile 
ilgili güncel olaylara karşı anında gerekli tepkiyi 
vermektir. Bulgaristan’da gelecekte çıkabilecek 
her tür etnik çatışmaların önüne geçilmesi için 
gerekli hazırlıkları yapacaktır.
Misyonumuz: Bulgaristan’da Türk toplumuna 

ait olan milli, manevi, kültürel ve sanatsal değer-
lerimizi yaşatarak, günümüz insanının kendisi-
ni yetiştirmesini ve geliştirmesini, bu vesileyle 
huzur dolu, olgunlaşmış bir toplum oluşmasına 
katkı sağlamaktır. 
Türk kültürü, sanatı, tarihi, dili, Bulgaristan 

Türk folkloru üzerine verilen seminerlerle ve 
yapılacak olan çalışmalarla hem gelenek ve 
göreneklerimizi hatırlatmakta, hem de kendi 
değerlerine sahip çıkan bilinçli bireylerin yetiş-
tirilmesi amaçlanmaktadır. Seminer ve panel-
lerle Bulgaristan Türk halkına ve genç nesillere 
milli kültür ve manevi değerlerimizi tanımaları 
sağlamayı amaçlanmaktadır. 
Kendi kültürüne sahip çıkmayıp, daima baş-

kalarının yaptıklarına hayranlık duyan bir millet 
asla varlığını sürdüremez. Tarihini, dilini, sana-
tını, folklorunu tam olarak bilmek bu topraklar 
üzerinde yaşayan herkesin görevidir. Türk Kültür 
ve Sanat Derneği de bu amaçla günümüz insa-
nına bu duyguları aşılamayı hedeflemektedir.

Türk Kültür ve Sanat Derneği 
Yönetim Kurulu

Müzekki Ahmet, Seyhan 
Mehmet,  Harun Bekir 


