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SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

Türk Sanatçılar Kırcaalilerle Buluştu
Edirne Valiliği’nin Sa-

natçılar Balkanlar la 
Buluşuyor projesine 
Kırcaali’de Ömer Lütfi 
Kültür Derneği’nde start 
verildi. Derneğin kütüp-
hanesinde Edirne Vali-
liği Balkan Danışmanı, 
yazar, Balkan Türküsü 
Dergisi Genel Yayın 
Yönetmeni Fahri Tuna 
Doğu Rodoplar ’dan 
şair, yazar ve ressam-
larla görüşürken, diğer 
salonda şair Ercan Yıl-
maz bölgeden Türkçe 
öğretmenleriyle görüş-
tü. Daha sonra Kırcaalili 

vatandaşlar, geleneksel 
Türk tiyatrosunun med-
dah, Hacivat-Karagöz 
gölge oyunu ustası 
Seçkin Bayramoğlu'nun 
sunduğu gösteriyi bü-
yük beğeniyle izlediler. 
Sayın Fahri Tuna, 

Ömer Lüt f i  Kül tür 
Derneği’ne bağlı Re-
cep Küpçü Edebiyat 
Kulübü üyesi yaklaşık 
15 şair ve yazarla hem 
Balkan Türküsü dergi-
si, hem ortaklaşa nasıl 
edebiyat etkinlikleri ger-
çekleştirebilinir üzerine 
güzel bir sohbet ede-
rek görüş alışverişinde 
bulundu. İleriye yönelik projelerden biri Doğu 

Rodoplar’dan şair ve ya-
zarların eserlerini içeren 
bir antolojinin basılması. 
Fahri Tuna, yerli yaratı-
cılarla Edirne Valiliği’nin 

yayınladığı dergilerden 
başka Akşamın Aydın-
lığında Portreler başlıklı 
kitabını da tanıttı. 
Öte yandan Sakarya 

Cemil Meriç Sosyal Bi-

limler Lisesi’nde Türk 
Dili ve Edebiyatı öğret-
meni, şair Ercan Yıl-
maz, Güney Bulgaristan 
Türkçe Öğretmenleri 
Derneği’nin   yaklaşık 

25 öğretmenle buluş-
ması gerçekleşti. Biri 
şiir, diğeri Hilmi Yavuz’la 
yapılan söyleşileri içe-
ren iki kitabını Türkçe 
sevdalılarına hediye etti. 
Sayın Ercan Yılmaz, her 
bir öğretmenle ayrı ayrı 
tanışıp sohbet ederek 
Türkçenin, dünü, bugü-
nü  ve geleceği üzerine 
fikir alışverişinde bulun-
du. 
Daha sonra ilk defa 

Kırcaali’de meddah, 
orta oyunu ve Karagöz-
Hacivat gösterisi sunul-
du. Kırcaaliler, meddah, 
Karagöz-Hacivat gölge 
oyunu ustası Seçkin 
Bayramoğlu'nun saye-
sinde doyasıya eğlen-
diler. Tiyatro sanatçısı, 

Resmiye MÜMÜN

Hak ve Özgürlükler Hareketi 9. Kırcaali 
Seçim Bölgesi Milletvekili Adayları

1. Lütvi Mestan
2. Erdinç Hayrula 
3. Mustafa Ahmet
4. Saliha Emin
5. Necmi Ali

6. Mukaddes Nalbant
7. Şinasi Süleymanov
8. Musa Seidahmet
9. Metin Sali
10. Ayhan Etem

Lütvi Mestan: "Hükümete 
katılmadan önce anadili 
eğitimi şartımız olacak"
Bulgaristan’da üyeleri-

nin çoğunluğunu Türk-

lerin oluşturduğu Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Genel Başkanı 
Lütvi Mestan, 12 Mayıs’ta 
yapılacak genel seçimler 
öncesi Ankara’ya ve san-
dığa gidecek Türk soy-
daşlara önemli mesajlar 
verdi. 
Bulgaristan’ın Hasko-

vo kentine yaptığı se-
çim ziyaretinde OLAY’a 
konuşan Mestan;  “ 
Türkiye’deki siyasi irade 
ile partimiz arasında-
ki soğukluğu diyalogla 
aşabiliriz. Milletimizin 
geleceği için, bölünme-
ye engel olalım, yeni bir 
sayfa açalım. Biz buna 
hazırız” dedi. 
Bulgaristan’da, Başba-

kan Boyko Borisov’un 
istifası sonrası, iktidarı 
oluşturulabilecek partile-
rin hiçbiri hükümeti kur-
ma görevini kabul etme-
yince 12 Mayıs’ta erken 
seçim kararı alındı. 
Cumhurbaşkanı Ro-

sen Plevneliev’in atadığı 
teknokratlar hükümeti 
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Başarılı işadamı Fahri İdriz: “Kamu-özel sektör 
ortaklıkları ekonominin motoru olacak”

Meatsa Ltd. Şirketi sa-
hibi ve Bulgaristan İş-
verenler ve Sanayiciler 
Konfederasyonu /KRİB/ 
Kırcaali Bölge Şube Yö-
netim Kurulu Başkanı 
Müh. Fahri İdriz, 1970 
yılında Çernooçene bele-
diyesinin Jenda köyünde 
dünyaya gözlerini açtı. İl-
köğretimini kendi köyün-
de gördü. Kırcaali Otets 
Paisiy Lisesi’nden mezun 
oldu. Sofya Maden ve Je-
oloji Üniversitesi’nde yük-
sek eğitimini tamamladı. 
Daha sonra Sofya Üni-
versitesi Uluslararası Si-
yasi İlişkiler Bölümü’nde 
lisansüstü eğitim aldı. 
Halihazırda Varna Ser-
best Üniversitesi’nde 
ekonomi doktorası yapı-
yor. 
Geçen hafta, sahibi ol-

duğu Meatsa Komplek-
sinde iş adamların yerel 
iktidar temsilcileriyle yap-
tığı görüşmeden sonra 
Müh. Fahri İdriz ile yap-
tığımız söyleşiyi değerli 
okuyucularımızın dikka-
tine sunuyoruz. 
- Sayın İdriz, Başkanı 

olduğunuz KRİB Kırca-
ali Bölge Şubesi hak-
kında daha geniş bilgi 
verebilir misiniz? 
- KRİB’in Kırcaali Şu-

besi bundan bir buçuk 
yıl önce Kırcaali’nin ge-
lişmesine dair vizyona 
sahip olarak kuruldu. 
Kırcaali bölgesinden 
başka, Zlatograd, Has-
kovo ve burada faaliyet 
yürüten Türk ve Yunan 
firmalarıyla birlikte yakla-
şık 70 şirket dernek üye-
sidir. Derneğin Yönetim 
Kurulu’nda daha Nadya 
Petkova, Genço Trifonov 
ve Sebahtin Gökçe yer 
alıyor. 
Derneğe üye iş arka-

daşlarımızla Kırcaali ve 
ülkedeki mali ve ekono-
mik krizin farkındayız. Bu 
sebepten dolayı birleşik 
çabalarla tüm zorlukları 
yenebileceğimize inanı-
yoruz. Sadece kendimizi 
kurtarmaya düşünürsek, 
tüm iş dünyasını iflasa 
sürüklemiş olacağız. Bu 
amaçla dernek üyesi ol-
mayan şirketlerden mal-
zeme almama ve hizmet 
görmemeye dair kendi 
aramızda bir deklaras-
yon imzaladık. Ben bu 
deklarasyona tamamen 
uyuyorum. Meslektaşları-

mızın büyük bir kısmının 
da bu şekilde hareket et-
tiklerinden eminim. Bizim 
paralarımız KRİB içinde 
dönüyor. Birbirimizin hiz-
metlerini kullanıyoruz ve 
dolayısıyla dernek üye-
lerini desteklemiş olu-
yoruz. Krizin nasıl yeni-
lebileceğini kanıtlamış 
olan üyelerimiz arasında 

Teklas, Pnevmatika, Vas-
mar, Meatsa, Savarona, 
İdeal Fashion, Eco En-
gineering firmaları bu-
lunuyor. Onların her biri 
gelişmeler konusunda 
net bir vizyona sahip ve 
bunun sayesinde bölge-
nin gelişmesine katkıda 
bulunuyor. 
- İş adamlarıyla yaptı-

ğınız toplantıda kamu-
özel sektör ortaklıkla-
rının ekonominin mo-
toru olacağına vurgu 
yaptınız. Neden böyle 
düşünüyorsunuz?
-Kamu-özel  sek tör 

ortaklıkları gelişmiş ül-
kelerde görülen bir şey-
dir, fakat şu ana kadar 
Kırcaali’de böyle bir şe-
yin var olduğuna dair bir 
bilgim yok. Ben kamu-
özel sektör ortaklıklarının 
Kırcaali’de ekonominin 
motoru olacağına inanı-
yorum. Kamu-özel sektör 
ortaklıkları uygulaması 
olan ülkelerde tüm ilgili 
tarafların çıkarı olduğu 
için ekonomide çok bü-
yük artış kaydedilmesine 
sebep oluyor. Belediyeye 
bağlı kuruluşların özel gi-
rişimcilerle birleşmekten 
çıkarı var. Aslında bu tür 

ortaklıklarda özel serma-
yelerin sayesinde işbirliği 
ilişkilerinde büyük artış 
oluyor, sunulan kamu 
hizmetleri bambaşka şe-
kil alıyor. Bundan dolayı 
birkaç yıla kadar kamu-
özel sektör ortaklıkları-
nın Kırcaali’de ekono-
minin motoru olacağını 
düşünüyorum. Bundan 

eminim, çünkü bu tür or-
taklıklar vergi ödenilmesi 
için de motivasyon ola-
cak. Bir rapor için araştır-
ma yaptığım sırada 100 
kişiye, vergilerinin nereye 
gideceğini bilselerdi, za-
manında öderler miydi, 
diye sorduk. Vergilerle 
örneğin, park yolu, kreş, 
anaokulları yapılacağını, 
kamu hizmetlerinin iyileş-
tirileceğini bilseler, vergi-
lerin yükseltilmesine bile 
razı olduklarını söylediler. 
Bu bağlamda kamu-özel 
sektör ortaklıkları daha 
kaliteli bir hayatın olma-
sını sağlayabilir. 
Bu arada ben bu konu-

da bir rapor hazırladım. 
Şu anda Varna Serbest 
Üniversitesi’nde dok-
tora yapıyorum. İnsan 
Kaynakları Yönetiminde 
Motive Edici Bir Faktör 
Olarak Lider başlığında 
tez hazırlıyorum. Birkaç 
uluslararası raporum 
mevcut. 26 Nisan’da 
Sofya Ulusal ve Dünya 
Ekonomi Üniversitesi’nde 
kamu-özel sektör ortak-
lıklarına ilişkin uluslara-
rası konferans düzen-
leniyor. Bu konferansa 
ben de hazır ladığım 

raporla katılacağım. Bu 
raporun tanıtılmasından 
sonra kamu-özel sektör 
ortaklıklarına özellikle 
Kırcaali’de daha fazla 
dikkat gösterileceğinden 
eminim. 
-Siz Kırcaali’de en ba-

şarılı iş adamlarından 
birisiniz. Bunu nasıl 
başardınız?

-İyi iş yapmanın temeli 
dürüstlüktür. Ortaklarına 
karşı doğru düzgün ve 
dürüst davranırsan ara-
nan bir iş ortağı oluyor-
sun. Her bir ticari kurulu-
şun temelinde bu var. Bi-
rinci yerde sevdiğin şeyi, 
yani zevkle yaptığın bir 
işi yapmalısın. Sonra da 
tüm ortaklarına karşı son 
derece dürüst olmalısın. 
Ben ilk önce restorancı-
lık işleriyle iş dünyasına 
girdim. Daha sonra pa-
zarı olduğu için inşaat 
alanında iş yapmaya 
başladım. Şu anda yurt 
dışında çalışmalarımız 
oluyor. Belçika’da pro-
jeler gerçekleştiriyoruz. 
Brüksel ve Liege’de inşa-
at çalışmaları yapıyoruz. 
İşçi personelinin gelişimi-
ne yönelik Avrupa Birliği 
destekli birkaç projemiz 
mevcut.Kazandığımız 
bir proje kapsamında şu 
anda İspanya’da 10 işçi-
miz eğitim görüyor. Ben 
bir yerde çalışanların ne 
kadar daha yüksek pro-
fesyonel yeterliliğe sa-
hipseler o firmanın da, o 
kadar ilerleyeceğine ina-
nıyorum. Paralar, iş yap-
mak bilgi ve beceri so-

nucunda elde edilen bir 
şeydir. Parayı yönetmek 
bilemeyen ona sahip ola-
maz. Çünkü parasını çok 
kolay kaybeder. Bunun 
için bizim ana hedefimiz 
personele yatırım yap-
maktır. Şu anda toplam 
130 işçi personelimiz var, 
fakat 2-3 yıla kadar iki 
misli olmalarını arzu edi-
yoruz. Bu yıl Kırcaali’de 
3, Krumovgrad’da 1 ve 
Zlatograd’da da 1 ecza-
ne açacağız. Kırcaali’de 
artık bir tane Meatsa 
Halk Eczanesi’ni hizme-
te sunmuş bulunuyoruz. 
Bir eczanede en az 8-10 
kişi çalışıyor. Bu şekilde 
yeni iş yerleri açmayı ve 
personelimizi arttırmayı 
hedefliyoruz. İş insanı 
güzelleştirir diye bir ata-
sözü var. Ben çalışmanın 
her bir ekonomiyi refaha 
götürdüğünü düşünü-
yorum. İşin varsa, üc-
retini alıyorsun, paranı 
harcıyorsun. İşin yoksa 
motivasyonun yok ve bu 
durum psikolojini de bo-
zuyor. KRİB teşkilatında 
bizim mücadelemiz ve 
benim de misyonum iş 
yerleri açmaktır. Benim 
ana hedefim Kırcaali ve 
Kırcaalilerin refaha er-
mesi için gece gündüz 
çalışmaktır. 
-Kırcaali’ye daha fazla 

yatırımcı gelmesi nasıl 
sağlanacak?
-Kırcaali’de yeterli de-

recede yatırımcı mev-
cut. KRİB Kırcaali Bölge 
Şubesi’ne üye her iş ada-
mı daha da fazla iş yeri 
açma imkanına sahip. 
Fakat bu örneğin, kamu-
özel sektör ortaklıklarının 
geliştirilmesi için belli 
başlı kurallar olursa ola-
cak. O zaman Arda Nehri 
boyunda yeni parklar, ço-
cuk alanları, yeni binalar 
olacak. Kırcaali’ye gelen 
her bir turist Perperikon 
Kalesi’ni de, Tatul Or-
feyus Tapınağı’nı da, 
barajlarımızı da ziyaret 
etme fırsatını bulacak. 
Kırcaali’de Kurşun ve 
Çinko Fabrikası’nın üre-
timi durdurulduğundan 
beri temiz hava soluyo-
ruz. Şehrimiz turistler için 
daha celbedici bir yere 
dönüştü. Dışarıdan yatı-
rımcı aramanın şu anda 
en doğru bir yol olduğuna 
inanmıyorum. Yerel sevi-
yede de yeterli derecede 

yatırımcı bulunabilir. Yurt 
dışından buraya yatırımcı 
ancak istismar etmek için 
gelebilir. Her bir iş çeşit-
li aşamalardan geçiyor. 
Böylece bir an geliyor ki, 
tam olarak ne alanda iş 
geliştirmek istediğini an-
lıyorsun. Hiç kimse nasıl 
bir potansiyele sahip ol-
duğunu bilerek dünyaya 
gelmiyor. İş düzenlene-
mez bir şeydir, piyasa 
sistemi kendi kurallarına 
göre işliyor. Ekonomi, 
arz ve talep tarafından 
belirlenen pazara da-
yanır. Bunun için talep 
edilen şeyi arz etmemiz 
gerekiyor ve Bulgar üre-
timini geliştirmek ve des-
teklemek zorundayız. Bu 
şekilde ülkemizin ekono-
misinin büyümesine yar-
dımcı olacağız. Ekonomi 
açıdan vatansever olma-
mız lazım. 
-Son olarak bir şeyler 

söylemek ister misi-
niz?
-Kırcaali Haber Gazete-

sinin okuyucularına sağ-
lık ve mutluluklar diliyo-
rum. İlk önce kendilerine, 
kendi gücüne güvenip 
inansınlar. Daha sonra 
bir alanda başarılı olmak 
için deneyip, yapmaya 
çalışsınlar. Bir şeyi yap-
mayı denediğin zaman 
en azından yapıp yapa-
mayacağını öğreniyor-
sun. Denemezsen, hiçbir 
zaman bunu anlayamaz-
sın. Gazetenizin aracılı-
ğıyla meslektaşlarıma 
da seslenmek istiyorum. 
Gerek KRİB yerel teşki-
latı üyesi olsun, gerek ol-
masın tüm yerel iş adam-
ları iyi bir proje yapıp AB 
programlarına dahil edil-
meyi başarırlarsa, kendi 
gelişiminden başka, tüm 
Kırcaali bölgesinin geliş-
mesine katkıda buluna-
caklarını unutmasınlar. 
Aslında yeni işçi alınma-
yan bir proje yok. Bizim 
amacımız ise işsizlere iş 
sağlamaktır. Meslektaş-
larıma AB fonlarından 
faydalanıp finansmanlar 
almaları için çaba sarf 
etmelerini diliyorum. Bu 
paralar Bulgaristan eko-
nomisine yeni bir ivme 
kazandıracaktır. 

Söyleşi: 
Resmiye  MÜMÜN
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Kayda Değer Etkinlik ve Doğurduğu Bazı Sorunlar
HÖH Onursal Başkanı 

Dr. Ahmet Doğan’ın hima-
yesi altında ulusal çapta 
düzenlenen “BUKET 
2013” başlıklı etkinlik  et-
nik köken gözetmeksizin 
tüm vatandaşları kapsa-
yan ve adeta bir bayrama 
dönüşen yarışlar olanca 
hızıyla devam ediyor. 
Dünyaca anılmış İslam 
alimi Mevlana’nın unutul-
maz “ Gel, gel, ne olursan 
ol, yine gel…” sözleri et-
kinliğin motosu oldu. Ya-
rışma türkü, şarkı, şiir, ti-
yatro oyunları, resim, Türk 
Dili ve Edebiyatı üzerine 
test gibi dalları içeriyor.

Kirkovo Belediyesi’nin 
Benkovski okuma evi 
salonu yıllardır böyle 
bir etkinliğe ev sahipliği 
yapmadı. Belediye HÖH 
başkanı Dr. Ercan Fırın-
cı, Belediye Başkanı Sali 
Ramadan, Yerel Meclis 
Başkanı Şinasi Süley-
man, Ardino, Zlatograd ve 
diğer bölgelerden konuk-
lar katıldı. Salonu hınca 
hınç dolduran seyirciler 
saatlerce duygusal anlar 
yaşadı. Birçoğunun göz-

leri yaşardı. Benkovski, 
Dobromirtsi, Tihomir, Fo-
tinovo köyleri öğrenci ve 
gençleri alkış üstüne alkış 
topladı. Benkovski’den 
Kübra, Cansu, Aysel, 
Aksen, Canan ve Ay-
sun, Fotinovo’dan Melike, 
Meltem, Elif ve Aynel’in 
okudukları şiirleri salon-
dakiler ayakta alkışladı. 
Tihomir ve Drangovo 
avtentik folklor grupları, 
Benkovski ve Dobromirt-
si anaokulu afacanla-
rı, Kukuryak’tan Kübra, 
Fotinovo’dan Ahmet ve 
Deniz, Dobromirtsi’den 
Yordan Manev gibi öğren-
ci ve gençler herkeste de-
rin izlenimler bıraktı. Türk 
Dili ve Edebiyatını içeren 
teste katılanlar yüksek not 
aldı.

Momçilgrad ve etraf 
köylerden gelenler bu tür 
yarışmayı yerli Yeni Ha-
yat kültür evi salonunda 
izlediler. Bura sakinleri de 
eşine ender rastlanan bu 
etkinlikten pek memnun 
ayrıldılar. 

Bu sözü geçen iki ilçe 
yarışlarında birinci yer-

leri kazananlar il çapın-
da, Kırcaali’de tertiple-
nen yarışlara katıldılar. 
Birinciliği elde edenler 

milli yarışlara katılacak-
lar. Şimdiden her birine 
başarılar dilemek boyun 
borcumuzdur.  Gösteri-
lerden memnun ayrıldık, 
lakin onlarda şahsen beni 
etkileyen, rahatsız eden, 
düşündüren bazı sorunlar 

göze çarpıyor:
1. Yıllardır Türk Dili ve 

Edebiyatı öğretmenliği 
yaptığım Çorbaciysko 

Hristo Botev lisesinden 
hiçbir temsilci yoktu bu 
yarışta. 30 yıl yönettiğim 
ve birçok yerli ve ulus-
lararası festivallere ve 
etkinliklere katılan folk-
lor grubundan eser bile 
kalmamış. Zamanında 

yüzlerce gazete ve der-
ginin alınıp okunduğu 
okula halihazırda 10-15 
adet Filiz gazetesinden 

başkası girmiyor. Okulda 
Türkçenin okunmaması 
ise bendeki yarayı daha 
da derinleştiriyor.

2. Düzenlenen “Buket 
2013” yarışlarında oku-
nan şiirlerin tümü, hatta 
bazı türkü ve şarkılar bile 
Anavatan Türkiye’den. 
Evet, bizler Türkiye’mizin 
edebiyatını, kültürünü ve 
diğer incilerinden istifa-
de edeceğiz, bol bol ta-
dacağız. Bu hayatımızın 
olmazsa olmazıdır. Ama 
unutmayalım. Bizim en 
büyük vazifemiz yerli 

Türk edebiyatını, folklo-
runu, sanatını, gelenek 
ve göreneklerini sade-
ce ayakta tutmak değil, 
daha da geliştirmektir. 
Bizim de şair, yazar ve 
ses sanatçılarımız var. 
Hangisini zikredelim. Bir 
Mehmet Fikri’miz, bir Ha-
sımlarlı şair Ferhat’ımız, 
bir Recep Küpçü’mün, 
bir Osman Aziz’imiz, bir 
Mustafa Mutlu’muz var. 
Yanık Rumeli Türküleri 
söylerken gönülleri fethe-
den bir Kadreiye ablamız, 
bir Ahmet Yusuf’umuz, 
bir Cemil Şaman’ımız, bir 
Hasan Rodoplumuz var. 
Kısadan kestiğim iki liste-
de adlarını sayamadığım 
diğer yaratıcılarımız beni 
mazur görsünler. Onla-
rın da Bulgaristan Türk 
Edebiyatı ve kültüründe 
eş değersiz yerleri var. 
Y Zaten okullarımızda 
Türkçenin akıbeti karan-
lıkta. Daha yukarıda ele 
aldığım sorunları da kü-
çümsersek, örtbas eder-
sek, o zaman biz Bulga-
ristan Türkleri kökü çürü-
müş, meyve veremeyen, 
yıkılmaya yüz tutmuş bir 
ağaca benzeriz. Bundan 
hiç kimsenin şüphesi ol-
mamalı. Halihazırdaki 
duruma bir bakması ye-
terlidir kanımca.   
Mestan ADALI, emekli 

Türkçe öğretmeni

Kırcaali’de 5 milletvekili 
için 157 aday yarışacak
Bölge Seçim Komisyonu Başkanı Daniela Pet-

rova, “9. Kırcaali seçim bölgesinden seçilecek 
5 milletvekili için 23 parti ve 6 koalisyondan 157 
aday yarışacak” diye bildirdi. Sadece Bulgaristan 
Vatandaşların Hareketi’nin bir adayının kayıt bel-
gelerinde ortaya çıkan hatalar yüzünden listeden 
düştüğü açıklandı.

Kırcaali ilinde toplam 255 493 seçmen mevcut. 
Bu da seçmenlerin 2009 yılında yapılan Genel 
Seçimlerden 30 bin daha fazla olduğunu gösteri-
yor. Daniela Petrova’nın ifadesine göre seçmen-
lerin sayısında artış olması 12 Mayıs’ta ilk kez oy 
kullanacak olan 18 yaşını dolduranların sayısında 
artış olmasından kaynaklanıyor.

Kırcaali ilinde açılacak toplam 447 seçmen san-
dığından 52’si ev veya dükkan gibi özel mülklerde 
olacak. Kırcaali bölgesinde eski okul, ticari yapı, 
dükkan, göçmen evleri ve kooperatif binalarında 
oy kullanılacak.

Kırcaali’deki Ticareti ve Bölgeleri Kalkındırma 
Yüksek Okulu’na dönüştürülen eski Tarım Koleji, 
Plovdiv Paisiy Hilendarski Üniversitesi Kırcaali Şu-
besi ve Sofya Sveti İvan Rilski Maden ve Jeoloji 
Üniversitesi öğrencileri, kimlik kartı, öğrenci kartı 
ve başka bir yerde oy kullanmadıkları ve kullan-
mayacaklarına dair bir beyanname tanıtarak oyu-
nu verebilirler.                           Mehmet ÇAUŞ

Başbakan Marin Raykov:  “ Irkçıl ık 
gösterilerine karşı hoşgörülü olmayacağız”

Dünya  Roman la r 
Günü’nde Bakanlar 
Kurulu’nda gerçekleş-
tirilen Etnik ve Enteg-
rasyon İşleri Ulusal 
Konseyi oturumunun 
başında Geçici Baş-
bakan Marin Raykov, 
“Ulusumuzu oluştu-
ran tüm etnik gruplar 
Bulgaristan’da kendini 
evinde gibi hissetme-
liler. Diğer Bulgaristan 
vatandaşlarıyla ken-
dini eşit hissetmeliler” 
diye konuştu. Oturum-
da çok sayıda Roman 
asıllı vatandaş yer aldı. 
Başbakan, Romanlar 
konusunda problemler 
olduğunun gözle görü-
len bir şey olduğunu ve 
onları görmezlikten ge-
lenlerin yanlış yaptıkla-
rını sözlerine ekledi. 
Başbakan, “Sorunları 

görmezden gelirsek, 
çözüm üretemeyiz. Ayı-
racağımız hiçbir şeyi-
miz yok, çünkü ayrı ayrı 
Bulgaristan vatandaşla-
rı arasındaki küçük ve 
büyük güven krizlerine 
çözüm bulunmaması 

ulusumuzun zayıflama-
sına neden oluyor ve 
gerilim ortaya çıkıyor” 
diye belirtti. 
Sosyal kriz döneminde 

farklı topluluklar arasın-
daki iletişim kilit sorun 
haline geliyor. Böyle dö-
nemlerde azınlık grup-
lar en riskli durumdadır. 
Dilenci haline gelen bir 
insanın kendisinden 
farklı olana karşı sopa 
göstermesi için ikna 
edilmesi en kolay bir 
şey” diye vurguladı. 

Başbakan, Roman 
meselesinin sadece 
Bulgaristan’a değil, tüm 
Avrupa’ya ait olduğun-
dan emin. Onun bizden 
farklı olanları kavrayı-
şımızla ilgili daha ge-
niş çaplı problemlerle 
ilişkili olduğunu söyle-
di. Raykov, “Irkçılık ve 
hoşgörülü olmamak 
Bulgar ulusuna ait bir 
özellik değil” diyerek 
Bulgaristan’da kurum-
ların her türlü ırkçılık 
şekillerine acımasız 

davranmaları gerekti-
ğini ileri sürdü. Geçici 
Başbakan, “Bulgar ku-
rumları her bir ırkçılık 
gösterisine karşı suç 
duyurusunda bulunsun-
lar” diye seslenerek, bu 
tür davranışlara hoşgö-
rü gösterilmeyeceğini 
vurguladı.
Oturumda Etnik ve En-

tegrasyon İşleri Ulusal 
Konseyi’nin 2013 yılına 
ilişkin yıllık programı 
kabul edildi.
         Kırcaali Haber
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Saliha Emin: “Özgürlük kavramı daha geniş bir anlam taşımalıdır”
Özgürlük kavramı dar 

alana sıkıştırılmamalı. 
“Fokus” Ajansına verdiği 
röportajda, Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
Kırcaali Seçim Bölgesi 
4. sıra milletvekili adayı 
Saliha Emin “Özgürlük 
kavramının daha geniş 
bir anlam içerdiğini ka-
bul etmemiz gerekiyor. 
Özgürlük, onurlu ve in-
sanca bir yaşam sürme 
hakkıdır, çocuklarımızı 
yetiştirebilme imkânıdır, 
onları besleme ve giyim 
sağlamadır, iyi bir düzey-
de eğitim sağlamaktır ve 
tabi ki de veresiyelerle 
sürdürülen bu hayata, 
bir dur demektir” dedi.
Koşukavak (Krumovg-

rad) bölgesinde bulunan 
54 okuldan, sadece 10 
okulun açık olduğunu 
ve oradaki durumun hiç 
de iyi olmadığını belirtti. 
Saliha Emin “Biz şu so-
nuca varıyoruz: 23 yıl 

sonra, günümüz 2013 yı-
lında, biz gençler Hak ve 
Özgürlükler Hareketi’nin 
kuruluş temelinde ya-
tan ve tüm Bulgaristan 
vatandaşlarının hakla-
rını ve özgürlüklerinin 
sağlanmasını kapsayan 
fikre yeniden geri dönü-
yoruz. Son yıllarda bu 
değerlerin zor bir sınav 
vermiş olmasına rağ-
men, bizlere ne mutlu ki 
şu anda her insanın taşı-
ma hakkına sahip oldu-
ğu farklı etnik köken ve 
dini inançlara dayanan 
özgürlüklerden bahset-
miyoruz” dedi.
Kırcaali bölgesinde-

ki sorunların, ülkedeki 
diğer sorunlardan pek 
farklı olmadığını dile ge-
tiren genç siyasetçi, de-
vamında şunları söyledi: 
“Ben Kırcaali’denim ve 
yerel halkın, çeşitli sos-
yal grupların, gençlerin, 
azınlıkların ve işletmele-

rin sorunlarını yakından 
tanıyorum. Bizim en bü-
yük sorunlarımız işsizlik 

ve yoksulluktur”. 
“Politikamız çiftçilere 

ve yerel üretimi teşvik 
etmeye yönelik ola-

cak” 
Genç milletvekili ada-

yı “Kırcaali bölgesinde 

HÖH’ün politikası çiftçi-
lere, yerel üretimin teş-
vik edilmesine ve aile 
çiftçiliğine yönelik ola-

cak, ayrıca da küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin 
gelişimi adına, elimizden 

geleni yapacağız” dedi.
Bölgede çok sayıda iş-

lenmeyen tarım arazileri-
nin bulunduğunu belirtti, 
bunun da gübre ve zirai 
ilacın yıllardır kullanılma-
ması anlamına geldiğini 
ve ekonomik ve orga-
nik tarımın gelişimi için 
önemli bir temel olduğu-
nu söyledi. Milletvekili 
adayı “Bölgemiz bu tür 

üretime olanak sağlıyor. 
Şifalı bitkiler ve otlar da 
buna dâhil” dedi.
Saliha Emin, Avrupa 

Birliği 2014-2020 yeni 
planlama döneminin 
oluşturulmasında, özel-
likle de “Tarım” sektö-
ründe oldukça dikkatli 
olmamız gerektiğine 
vurguda bulundu. Yeni 
planlama döneminde 
ulusal çıkarları, çiftçi-
lerin çıkarlarını ve tüm 
Bulgaristan vatandaşla-
rını çıkarlarını koruya-
bildiğimiz halde, “Tarım” 
sektöründe çok ciddi 
bir gelişim yaşanacağı-
nı dile getirdi. "Hak ve 
Özgürlükler Hareketi’nin 
bunu başarması için ge-
rekli irade ve potansiyele 
sahip" diye özetledi.
Kırcaali bölgesinin ge-

çimi için aile turizminin 
önemine de değindi. Sa-
liha Emin “Rodop Dağ-
ları olağanüstü güzel bir 
yer. Bizim ortak amacı-
mız, bölgeyi Avrupa ve 
Dünya çapında tanıtmak 
olmalı. Aile turizminin 
gelişimini, tarihi turizm 
ile birlikte görüyorum” 
dedi.
           Kırcaali Haber

HÖH Genel Başkanı Lütvi Mestan: “HÖH partisi 
Bulgaristan’ın ulusal önceliklerine “evet” diyecek”
Ulusal televizyon kana-

lı BNT’nin Gün Başlıyor 
programına konuk olan 
Hak ve Özgürlükler Hare-
keti (HÖH) Genel Başkanı 
Lütfi Mestan, “12 Mayıs’ta 
yapılacak Genel Seçim-
lerde bir önceki parlamen-
to seçimlerinin sonuçları 
tekrarlanmayacak. GERB 
partisinin milletvekili sa-
yısında ciddi bir azalma 
yaşanacak” dedi. Sayın 
Mestan’ın ifadesine göre 
bu seçimler için en önemli 
şey son dört yıldan der-
simizi almış olmamız ve 
yanlış bir yönetim modeli 
olduğunu anlamamızdır. 
HÖH lideri, “Bu tek partili 
iktidar modeli, otoriter bir 
model şekilleri gösterdi, 
kriz sırasında “Ben” şek-
line dönüşen bir iktidar 
kesinlikle işe yaramıyor” 

diye izah etti. 
Lütfi Mestan’ın ifadesine 

göre 12 Mayıs’tan sonra 

seçmenin tek partili bir 
yönetim istemediği anla-
şılacak. Boyko Borisov’un 
bile tek başına iktidar is-
temediğini belirtti. Sayın 
Mestan, “Ben psikanalist 
değilim, fakat o ülkeyi ne 

halde bıraktığını bildiği 
için böyle bir iktidarın ba-
şarılı olmayacağını çok iyi 

biliyor” diye ileri sürdü.
Lütfi Mestan, bir tek 

HÖH partisinin Başba-
kan adayı göstermediğini 
hatırlattı. O, “Başbakan 
adayları ancak tek başı-
na ülkeyi yönetmek iste-

yen partiler gösteriyor. Bu 
talebin samimi olmadığı-
nı söylüyorum ve tüm bu 
partiler 12 Mayıs gecesin-
de daha seçim sonuçları-
nı görünce çok hassas bir 
duruma düşecekler” diye 
tahminde bulundu.

“Bir sonraki hükümet 
için HÖH kime “evet” di-
yecek” sorusuna, Sayın 
Mestan, “Bulgaristan’ın 
ulusal önceliklerine, yeni 
bir demokratik formülüne 
ve yeni bir iktidar biçimine 
“evet” diyeceğiz ve ayrı si-
yasi partiler meselesi an-
cak ikinci planda kalıyor” 
diye kesin kanaat getirdi. 

HÖH liderinin ifadesine 
göre bir sonraki hükü-
mette geniş bir siyasi ve 
toplum temsilciliği olması 
ve kamu kontrolüne açık 
olması gerekiyor. 

             Kırcaali Haber

Kırcaali Dimitır Dimov Drama ve Kukla Tiyatrosu 
Kadriye Latifova Sahnesi tiyatro grubunun Konya’da 
14-24 Nisan tarihlerinde düzenlenen 6. Uluslarara-
sı Bin Nefes Bir Ses Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler 
Festivali’ne artık dördüncü kez katılıyor. Katılımın 
bizzat Türkiye Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi 
Bilgin’den alınan davet üzere oldu. Sayın Lemi Bilgin, 
Zaydi, Zaydi, Yasno Slıntse başlıklı müzik ve dans 
temsilini izlemek için Kırcaali’ye gelmişti ve çok be-
ğenmişti. Tiyatro oyuncuları bu temsille Konya’daki 
festivalde 20 Nisan 2013 tarihinde sahne aldılar.

Başlığı “Bat, Parlak Güneş, Bat” şeklinde tercüme 
edilebilir temsilde Türkçe, Sırpça, Romence ve Yu-
nanca şarkı ve dans gösterisi sunuluyor. Güzel ses 
yorumlarıyla yerli yeteneklerimiz Yakup Yakup, Sev-
gül Kardamova, Dinko Kovaçev, Ayhan Işık, Orhan 
Tahir ve Leman Saledin temsilde yer alıyorlar. 

2011 yılında yönetmen Dimitır İgnatov tarafından 
sahneye koyulan temsil büyük beğeni kazandı. Zaydi, 
Zaydi, Yasno Slıntse temsilinin koreografisi Veseli-
na Todorova’ya ait. Koreografinin rejisörü ise konuk 
sanatçı Yıldız Çankaya. Kırcaali tiyatrosunun sahne 
tasarımcısı Nadejda Miteva bu oyunda da yaratıcı 
gücünü seyircilere gösteriyor. Temsilin müzik düzen-
lemesi Yıldıray Apturahman’ın emeğidir. 

Kırcaali tiyatrosunun önceki müdürü Plamen Panev, 
bu katılımın Türkiye’deki meslektaşlarla daha geniş 
ve sağlam ilişkiler kurulmasına yardımcı olacağına 
inanıyordu. Tiyatronun yeni müdürü Dimo Dimov da 
bu uğurda verilen çabaları sürdürmeye devam edi-
yor. 

Fakat tiyatronun çok zengin bir repertuarı oluştu-
rulmasına da niyetlidir. Öyle ki, gerek Kırcaali sah-
nesinde, gerekse yurt içi turnelerde sürekli seyirciye 
göstermek için ilginç temsiller olması hedefleniyor.

Kırcaali Tiyatrosu, Konya’da 
Uluslararası Festivale Katılıyor

Türkiye’de kiliselere restorasyon, Bulgaristan’da 
ise camilere referandum!İstanbul Büyükşehir ve 

İstanbul Özel İdaresi, 
dünyanın tek demir ki-
lisesi olan Bulgar Sveti 
Stefan Kilisesi’ni 3 mil-
yon liraya restore ediyor. 
Demir Kilise sevinci ya-
şayan Bulgar Eksarhlığı 
Vakfı, Şişli’de iade edilen 
70 dönüm arsayla da 
maddi sıkıntıdan kurtul-
du. Şişli’deki milyonlar 

değerindeki 70 dönüm-
lük arsanın tapusu Bulgar 
Eksarhlığı Vakfı’na tescil 
edildi. Vakfın başkanı Va-
sil Lyazev “Türkiye almak 
yerine vermeyi tercih etti” 
diyerek duyduğu sevinci 
dile getirdi.

Ne yazık ki bu güzel 
tablo, Bulgaristan’daki 

camiler için geçerli değil. 
Gotse Delçev şehrinde 
yeni bir cami inşası tale-
bine, Boyko Borisov’un 
partisinden olan millet-
vekilleri ve yerel meclis 
üyeleri, sonucu önce-
den belli olan bir refe-
randum yapılsın diyerek 
karşı çıktılar. Bulgaristan 

Başmüftülüğü’nün vakıf 
mallarının geri iade edil-
mesi istekleri ise kışkırt-
ma olarak nitelendi, Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
suçlandı ve birçok şehir-
de de protestolar düzen-
lendi. Pazarcik’de ise 13 
imam davası da ardı sıra 
yapılan duruşmalarla de-
vam ediyor.

                     haber.bg
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İslam Vakfı Davasında Bilirkişi Tartışması
Bulgaristan’daki İslam 

Vakfı davasında, yasadı-
şı oluşuma üye olmak ve 
radikal görüşler yaymakla 
suçlanan sanıklar hakkın-
da sunulan bilirkişi rapo-
runda, sanıkların “Vahabi 
söylemleri kullandığı” de-
ğerlendirmesi yer aldı. 

Bulgaristan Müslüman-
ları Başmüftüsü Mustafa 
Aliş Haci ise iddiaların 
asılsız olduğunu, arka-
daşları ve personeli olan 
bu şahısların radikal gö-
rüşlerle ilgileri olmadığını 
vurguladı.

Bulgar istan’da yasa 
dışı kabul edilen İslam 
Vakfı’na üye oldukları ve 
“radikal İslam öğretisi” 
yaydıkları suçlamasıyla 
geçen yıl eylül ayında yar-
gılanmaları başlayan 13 
imam hakkında, Pazarcık 
kentindeki mahkemeye bi-
lirkişi raporu sunuldu.

Sanıkların evlerinde bu-
lunduğu belirtilen basılı 

ve dijital yayınların de-
ğerlendirildiği 193 sayfa-
lık raporda, elde edilen 
bazı Arapça belgelerin 

Bulgarca çevirilerine yer 
verildi. Raporda, bilirkişi 

tarafından, “belgelerin 
bazılarında İslamiyet’in 
yenilikçi yaklaşımlarını 
reddeden Vahabi söy-

lemlerin bulunduğu” de-
ğerlendirmesi yapıldı.

Sanık avukatları ise ra-
poru hazırlayan ve Arap-
ça uzmanı olarak göste-
rilen şahsın bilirkişilik için 

ehliyet sahibi olmadığını 
belirterek, raporun dik-

kate alınmamasını talep 
etti. Avukatlar ayrıca, 29 
Mayıs’taki duruşmada 
Bulgaristan Müslüman-
ları Başmüftüsü Haci 
ve Başmüftü Yardımcısı 
Vedat Ahmed’in de ifade 
vermesini istedi.

Duruşma sırasında mah-
keme binası önünde, aşı-
rı sağcı bir grup sanıkları 
hedef alan bir protesto 
gösterisi yaptı.

“İddialar asılsız”
Bulgaristan Müslüman-

ları Başmüftüsü Haci, AA 
muhabirine dava süreci-
ne ilişkin açıklamasında, 
“Yargının iddiaları asılsız” 
dedi.

Davanın başından beri 
Başmüftülük kurumunun 
çok net ve açık bir tavır 
aldığını vurgulayan Haci, 
şöyle konuştu:

“Orada yargılanan arka-
daşlar bizim arkadaşla-
rımız ve personelimizdir. 
Onların radikal görüş ve 
davranışlarının olması 
söz konusu değil. Öyle 
bir şey olsaydı biz derhal 
müdahale edip bunu hal-

lederdik. Radikal görüşlü 
bir insanı görürsek ve bu 
meseleyi halledemez-
sek, biz bizzat kendimiz, 
Müftülük olarak ilgili ma-
kamlara haber vermek 
suretiyle bunu önlemeye 
çalışırdık.”

Haci, yargılamanın so-
nunda arkadaşlarının 
masumiyetinin kanıtlana-
cağına inandığını söyle-
yerek, “Siyasetçilerin bu 
işin içine girmesinden 
rahatsızlık duyuyoruz” 
dedi. Mahkeme önünde 
gösteri yapan grubun 
aşırı sağcı grubun da-
vaya tamamen siyasi bir 
görüntü vermeye çalıştı-
ğını kaydeden Başmüftü 
Haci, “Biz, Müslüman 
olarak her şeyden önce 
Allah’a, Allah’ın adaletine 
inanıyoruz. Ondan son-
ra Bulgaristan adaleti ve 
yargısına inanıyoruz. İn-
şallah bu arkadaşlar suç-
suz çıkar ve ileriye doğru 
herkes hür ve demokratik 
bir şekilde devam eder.” 
diye konuştu. 

          Anadolu Ajansı

seçime kadar ülkenin yö-
netimini alırken, partilerin 
siyasi çalışmaları da hız 
kazandı.
‘Anadil ve Kültür Şar-

tı’
Seçim gezilerini hızla 

sürdüren Hak ve Özgür-
lükler Hareketi lideri Lütvi 
Mestan, 38 siyasi parti ve 
7 koalisyonun katılacağı 
seçim öncesi dikkat çe-
kici açıklamalarda bu-
lundu.
Mestan, anadil taleple-

rinin masada olduğuna 
işaret ederek; “ Bu kez 
çok net ve sert bir şekil-
de hükümete katılmadan 
önce artık şartlarımız 
var. Birincisi, anadilimiz 
Türkçeyi istediğimiz şe-
kilde Bulgaristan okul-
larında okunması. 23 
yıldır bu konuda parti 
olarak tamamen yalnız 
kaldık. Aşırı milliyetçilik 
ideolojisi taşıyan partiler 
de diğerleri ile birlik olup 
bizim hazırladığımız yasa 
tasarılarına karşı oy ver-
diler. Kimseden destek 
alamadık. Bizim isteğimiz 
anadilimizin, müfredatın 
A bölümüne girmesidir. 
İkinci konu ise Bulgaris-
tan ve Türkiye arasında 
yeni bir kültür anlaşma-
sının imzalanmasını isti-
yoruz. Mevcut kültür an-
laşması çok genel, ilk 20 

maddesinde iyi niyetler 
olmasına rağmen ortada 
hiçbir sonuç yok. 
Azınlıkların ve mille-

timizin haklarını ve öz-
gürlüklerini Avrupa sevi-
yesine ulaşabilmesi için 
Bulgaristan’da verdiği-

miz mücadele çok daha 
zor. Çünkü Bulgaristan’ın 
anayasası burayı üniter 
bir ülke gibi gösteriyor. 
Maalesef Bulgaristan’da 
bizlere azınlık statüsü 
tanınmıyor. Uluslararası 
milli azınlıkları savunan 
çerçeve anlaşmasının 
kayıtlanması bile bu du-
rumu değiştiremedi. Bu 
mücadelede başarılı ol-
mamız için bizim birlik ve 
beraberliğe ihtiyacımız 
var” dedi. 
‘Ankara’ya Elimizi 

Uzattık’
Mestan, Ankara’ya da 

seslenerek; “ Ben çok 

açık bir çağrıda bulunu-
yorum. Bulgaristan’da 
toplumumuzun siyasi 
bölünmesine yol ver-
meyelim. Tarih bizleri 
affetmez. Belki HÖH ile 
Türkiye’deki siyasi güç-
ler arasında bir soğukluk 

havası yaratılmış olabilir 
kamuoyunda. Belki de 
sürekli siyasi diyalog ol-
mamasının borcunu öde-
mekteyiz. Ama bizler parti 
olarak, yeni yönetim ola-
rak, elimizi uzatmış du-
rumdayız. Bizler diyalog 
için hazırız. Türkiye’deki 
tüm siyasi güçlere çağrım 
şudur; Ne olur geçmişteki 
olumsuzlukları partimizin 
yeni yönetimine yüklet-
meyelim. Yepyeni, bem-
beyaz bir sayfa açalım. 
Bu sayfayı da milletimi-
zin adına birlikte yazalım. 
Çünkü Yunanistan’da, 
Kosova’da, Makedonya’da 

Lütvi Mestan: "Hükümete katılmadan 
önce anadili eğitimi şartımız olacak"

1. sayfadan devam siyasi bölünmeler bizim-
de başımıza gelirse mil-
letimiz rahatsız olur, gü-
cümüzü kaybederiz ve 
başarılı olmamız hayal 
olur” diye konuştu.
‘Kader Kardeşiyiz’
Son olarak Türkiye’den 

Bulgar istan’daki se-
çimlerde oy kullanacak 
soydaşlara da seslenen 
HÖH lideri Lütvi Mes-
tan; “ 23 yıldır bize çok 
açık bir şekilde destek 
verdiler. Yeniden onların 
desteklerini bekliyoruz. 
Onlara sonsuz inanıyo-
ruz çünkü bizler kader 
kardeşiyiz. Siyasette 
küslük olamaz, olsa da 
kader kardeşlerine ya-
kışmaz. Türkiye’deki 
seçmenlerimize şunu 
hatırlatmak istiyorum. Oy 
kullanmak için deklaras-
yon, dilekçe doldurma-
yan kişiler 12 Mayıs’ta 
Bulgaristan’a gelsinler, 
hem akrabalarını görür, 
sohbet ederler, hem de 
her zamanki gibi partimi-
ze desteğini verirler. Bir 
partinin gücü, sandıkta 
aldığı oya bağlı. Eminim 
ki kardeşlerimiz bunun 
farkındadır. Oy pusula-
sında partimiz numarası 
40’tır. İnşallah o 40 nu-
mara bize kısmet getirir” 
ifadelerinde bulundu.
      Sezgin Eren-MKP 

Türk Dili, Kültürü ve 
Edebiyatı Kütüphanesi 

hizmete açıldı
Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu aracı-

lığıyla TİKA tarafından tefriş edilen Filibe Üniversitesi 
Türk Dili, Kültürü ve Edebiyatı Kütüphanesi 9 Nisan’da 
düzenlenen bir törenle hizmete açıldı. Törene T.C. Fili-
be Başkonsolosu Şener Cebeci, Edirne Trakya Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Yener Yörük, Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Recep Duymaz, Filibe Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Zapryan Kozlucov, Filibe Belediye Meclis 
Başkanı İlko Nikolov, akademisyenler, diplomatlar ve 
Türk Dili Bölümü öğrencileri katıldılar. 

Açılış töreninde konuşma yapan Başkonsolos Şener 
Cebeci, Türk Dili Bölümü’nün gelişmesi ve ihtiyaçları-
nın karşılanması için çaba gösterdiklerini, öğrencilerin 
en iyi şartlarda öğrenim görmeleri için destek verdik-
lerini belirtti. 

Filibe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zapryan Kozlu-
cov, Türkiye Cumhuriyeti üniversitemizde Türkçenin 
öretilmesi için verdiği desteklerle iyi bir örnek teşkil 
etmektedir, dedi. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yener Yörük törene katılmamın mutluluğunu belirterek 
iki üniversite arasındaki işbirliğinin öğrenci ve akade-
misyen değişim programlarıyla da devam etmesini di-
ledi.                                                    Kırcaali Haber
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102 yaşındaki Hasibe Nine: “Birlik ve beraberliğinizi koruyun”
Tam 102 yaşında olan 

Hasibe Halil Mehmet 
Nine, 12 Temmuz 1911 
yılında Smolyan’nın Dve 
Topoli köyünde dünyaya 
geldi. Şuan Asenovgrad 
kasabasında, küçük bir 
apartman dairesinde kı-
zıyla beraber yaşamını 
sürdürüyor. 2011 yılın-
da Bulgaristan Cum-
hurbaşkanından yazılı 
100’üncü yaş tebriği 
almış. Bizde kendisinin 
elini öpmek, hal hatırını 
sormak ve hayatından 
kesintiler öğrenmek ni-
yetiyle ziyaretinde bu-
lunduk.
İnsana hasret Hasi-

be Nine bizi sevinç-
le karşıladı. İlerlemiş 
yaşına rağmen gayet 
dinç ve sağlıklı gördük 
kendisini. İçtenli misa-
firperverliğiyle içeriye 
buyur ediyor bizi. Hal 
hatır sorup, muhabbe-
te koyuluyoruz. Şimdiki 
halinden ve zamandan 
çok memnun olduğunu 
söylüyor. Kıt kanaat ge-
çiniyor ama özlem duy-
duğu lüks hayat veya 
başka bir şey değil, 

100 leva olan emeklik 
maaşına bile, ‘’Allah’a 
şükür, paramı da her 
ay alıyorum ama tek sı-
kıntım yalnızlık. Yalnız 
hiç zaman geçmiyor ’’ 
diyor.
‘’Sağlığın nasıl Ni-

neciğim?’’ sorusuna 
‘’Çok şükür hiç ağrım 
sıkıntım yok. Sadece 
geçen sene düştüğüm 
için bacağım ağrıyor, o 

yüzden eskisi gibi ge-
zemiyorum’’ diyor.
Laf lafı açıyor derler 

ya, durmaksızın geç-
mişten hikayeler anlatı-
lıyor ninemiz. Konu hep 
eskilere uzanıyor.
Bir asır yaşamış ni-

nemiz, birikimi iki asra 
yayılan hasret, acı ve 
sevinçlerle dolu tarihi 
bir yolculuğa sürüklüyor 
bizi, hiç farkında olma-

dan, heyecanlı anlatı-
mıyla Hasibe Ninemiz.
- Hasibe Nine, biz-

lere çocukluğunuzu 
anlatır mısınız?
- Biz 5 kız çocuğuy-

duk kızanım. Ben or-
tancaydım. O zaman-

lar babamın tek isteği 
erkek bir evlatmış. Bir 
gün Allah babama ikiz 
erkek nasip etmiş. Do-
ğumevinden babamın 

yanına, tarlaya müjdeci 
göndermişler. Müjdeci 
babama “erkek evladın 
oldu, hem de bir değil iki 
tane” demiş. Babam ha-
beri duyunca çok sevin-
miş. Müjdeci doğume-
vine geri döndüğünde 
ikiz evlatların öldüğünü 
öğrenmiş. Babamın bü-
yük sevincine şahit olan 
müjdeci, babama ölüm 
haberini söylemeye ağ-
layarak gitmiş. Babam 
bu habere çok üzülmüş 
ve isyan etmiş. Dedem 
babama ‘ Oğlum böyle 
konuşma, evlat evlattır, 
Allah’ın gücüne gider ‘’ 
demiş.
-Peki, geçiminizi na-

sıl sağlıyordunuz?
-Fakirlik zamanları ol-

duğu için iş yoktu, para 
yoktu. Babam İskeçe’ye 
çalışmaya giderdi. Ora-
da çalışıp bize para 
gönderirdi. Biz bu za-
manlarda, fasulye ka-
buklarını kurutur, öğü-
tür, ekmek yapardık.
-Kaç yaşında evlen-

diniz?
-Ben 14 yaşında gelin 

oldum. Küçücüktüm. 
Daha şalvarımı bile an-
nem bağlardı. Annem 
hiç evlenmemi isteme-
di. Ama babam kısme-
tim çıkınca evlenmemi 
istedi. Kocamı daha 
önce hiç görmemiştim. 
Beni Kurban Bayramına 
19 gün varken istemeye 
geldiler. O zamanlar ge-
linlik yoktu. Benim sırtı-
ma bir entari, altıma bir 
şalvar, ayaklarıma kun-
dura giydirdiler. Kocam 
fes takmıştı. Katıra bin-
dirip götürmüşlerdi beni. 
Kayınpederim bana 
‘‘Sana altın almamızı is-
ter misin, eğer istersen 
katırı satacağız’’ demiş-
ti. Altın istemedim, katırı 
sattırmadım. Tabi o za-
manlar mal varlığı yok, 
para yok, iş yok.   
İnsanlar kendi eki-

nini ekip, yiyorlardı. 
Kırcaali’nin Bezvodno 
(Susuz) köyüne gelin 
gittim. Kocam ile hep 
iyi geçindik. Bana çok 
iyi bakardı. Ben de onu 
sevdim. Adı Aziz idi, 
1952 senesinde göç-
tü gitti. Beş çocuğumu 
tek başıma büyüttüm. 
Yıllarca tütün işledim. 
Torununun torununu 

gören Hasibe Nine ya-
şadığı küçük odasında 

anılarını anlatırken 100 
yıl boyunca birikmiş 
hikâyeleri tekrar canla-
nıverdi.’’ Biz açlık, kıt-
lık ve cehaletin hüküm 
sürdüğü bir zamanda 
yaşadık, ama bizim 
ana babalarımız neler 
görmüş, neler yaşa-
mış’’ diye sözüne de-
vam eden Hasibe Nine, 
bizi babasının anlattığı 
Balkan Muharebesi 
olaylarına taşıyor. Ba-
basının İskeçe’ye kadar 
uzanan ekmek davasını 
ağzımız açık dinlerken 
söz dedesinden açılıyor 
ve hikayeler Osmanlı 
sonrasına kadar uzanı-
veriyor.
-Nineciğim Türkiye’yi 

hiç gidip gördünüz 
mü?
-Ben hiç gitmedim, 

görmedim Türkiye’yi. 
Çok istedik ama kısmet 
olmadı. Hep burnumuz-
da tüttü Anavatan has-
reti. Artık halim yok kı-
zanım. Siz beni ziyaret 
ettikçe ben gitmiş gör-
müş kadar oldum evla-
dım. Ama ben çocukken 
söylemişlerdi, derelik 
bir memleketmiş. Bana 
böyle anlatıldı kızanım, 
hep böyle bildim.
- Kırcaali Haber Ga-

zetesi aracılığı ile 
gençlere söylemek is-
tedikleriniz nelerdir?
-Okuyun, çalışın, ken-

dinize hep iyi bakın. 
Dalaşmadan güzel gü-
zel geçinin. Birlik ve 
beraberliğinizi koruyun. 
Dilinize, dininize, bay-
ramlarınıza, gelenek ve 
göreneklerinize sahip 
çıkın, koruyun, unutma-
yın. Akrabalık bitmesin. 
Birbirinizi ziyaret edin. 
Ziyaret ibadettir.
Uzun muhabbetimizin 

ardından gitme vakti 
geliyor. Yılları tekerle-
nip o zamanı yaşaya-
nından dinlemenin tadı 
ne kadar damağımızda 
kalsa da Ninemize tek-
rar o pamuk ellerinden 
öpmeye geleceğimizin 
sözünü vererek yanın-
dan ayrılıyoruz. Hiçbir 
kitabın veya belgeselin 
bu tadı yakalayamaya-
cağını bilerek böyle de-
ğerlerimizin kıymetini 
görmenin huzuruyla bir 
sonraki ziyaretimizi şim-
diden iple çekiyoruz.
 Söyleşi: 
 Fahriye MURAD

zaman zaman izleyici-
lerini de hep beraber 
söyledikleri şarkılarla 
sunduğu oyuna katma-
yı başardı. 
Fahri Tuna’dan alınan 

bilgiye göre projeye 
Kosova’da devam edi-
lecek. Prizren’de Fen 
Lisesi öğrencileriyle 
görüştükten sonra Sa-
yın Tuna yerli şairler ile 
bir araya gelirken, öte 
yandan Ercan Yılmaz 
Mamuşa’da Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretmenle-
riyle buluşacak. Tiyatro 
sanatçısı Seçkin Bay-
ramoğlu aynı şekilde 
Mamuşa halkına da 
meddah, orta oyunu 
ve Hacivat-Karagöz 
gösterisi sunacak. 
Aynı organizasyon 

Makedonya’nın Üs-
küp şehrinde, daha 
sonra Gostivar’da ve 
son olarak Yunanis-
tan Batı Trakya’da, 
Gümülcine’de gerçek-
leştirilecek. 

Projeyle ilgili Fahri 
Tuna Kırcaali Haber ga-
zetesine şöyle konuştu: 
“Dört Balkan ülkesinin 

beş şehri Kırcaali, Priz-
ren, Üsküp, Gostivar 
ve Gümülcine’de soy-
daşlarımızla bir araya 
gelerek, Türkçenin yay-
gınlaşması, sevdirilme-
si, edebiyatın öne çık-
ması üzere bir dizi et-

Türk Sanatçılar Kırcaalilerle Buluştu
kinlikler gerçekleştirmiş 
olacağız. Edirne Valisi 
Sayın Hasan Duruer’in 
amacı, Balkanlar’da 

Türkçenin sevdirilme-
si, yaygınlaştırılması 
ve geliştirilmesidir. Bu 
bağlam üzere birçok 
program ve projeler 
gerçekleştireceğiz. Bu-
nun için de işte bugün 
Kırcaali’deyiz. Bu vesi-

1. sayfadan devam leyle Kırcaali’de Türk-
çe konuşan ve yazan 
tüm soydaşlarımıza 
hem Vali Bey’in, hem 

şahsımın sevgilerini, 
saygılarını, hürmetleri-
ni arz ediyorum. Onla-
rı Edirne’de, Türkiye’de 
görmek istiyoruz, biz-
lerle daha çok bir araya 
gelerek Türkçeyi geliş-
tirmek istiyoruz”. 
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İslam’a Adanan Bir Ömür
1934 yılının herkese na-

sip olmayan bir bayram 
gününde Krumovgrad’ın 
Taraşman dere köyünde 
dünyaya geldi. Günler-
den de Salı olduğu için 
ezan adı da Bayramali 
oldu. Babası ve dedesi 
gibi ona da küçük yaşta 
İslam dini sevgisi aşıla-
dılar. 12’sinde başladı-
ğı hafızlığı 13 yaşında 
başarıyla bitirdi. Küçük 
yaşta Kirkovo belediye-
sinin Hambarcılar köyün-
de hayatının ilk imtihanı 
olan Ramazan hocalığı 
görevinde bulundu. Kış-
la hayatına kadar (1957) 
köyü Taraşmandere ve 
Zinnalar köyünde hoca-
lık yaptı. 1958-59 yılla-
rında Kirkovo belediye-
sinin Penkovtsi köyünde 
aynı göreve devam etti. 
Bu arada aile yuvası kur-
du. Edil ve Osmanköy’de 
çalışmalarından sonra 

demokrasi döneminin 
ilk yıllarında hayatını 
ebedi olarak bir yastı-
ğa koyduğu eşinin köyü 
Penkovtsi’de hocalığı-
na devam etti. Totaliter 
komünist rejimin mescit 
ve camileri kilitlediği ve 
ibadetleri yasakladığı o 
unutulmaz, çirkin yılları 
Bayramali Hoca çok ağır 
yaşadı. Birçok insanımız 
gibi o da dinimize bağlı-
lığını gizlice evinde icra 
etmek mecburiyetinde 
kaldı. 
Yaşının 80’e basamak 

dayamasına rağmen 
ve ara sıra kalp rahat-
sızlığı da geçiren Ha-
fız Bayramali yaşadığı 
köyde olduğu gibi, tüm 
Krumovgrad ve Kirkovo 

bölgelerinde yüce dini-
mizi ayakta tutmak de-

ğil, daha da geliştirmeye 
devam ediyor. O yumu-
şak, tatlı, yanık, kadife 
sesi ve sedasıyla tüm 
sakinlerimizin dikkatini 
çekmektedir. Gönüllerde 

adeta taht kurmuş bir din 
adamıdır. Bundan dolayı 
da davet edilmediği ma-
halle ve köy kalmamış-
tır. Hatta Krumovgrad, 
Momçilgrad, Kırcaali, 
Haskovo, Asenovgrad, 
Plovdiv gibi yerleşim 
yerlerinde tertiplenen 
Mevlidi-i Şerif, cenaze, 
yağmur duaları gibi dini 
etkinliklere katılmaktadır. 
Okuduğu Kuran ayetleri 
ve duaları herkesi duy-
gulanmaktadırlar. 
H a f ı z  B a y r a m a l i 

Hoca’yı rahatsız eden 
yeni baştan onarılmış ve 
donatılmış mescit ve ca-
milerimizin henüz Müs-
lümanlarla dolmamaları, 
Kuran kurslarının yeter-
sizliği, genç neslin zayıf 

eğitimi, bazı yerlerdeki 
minaresiz camiler. Fa-
kat umudunu da yitirmiş 
değil.  
Bayramali Hoca’nın 2 

kız ve bir oğlan evladı 
var. Oğlu Metin halen 

Krumovgrad Belediyesi 
Meclis Başkanıdır. 
Saygıdeğer hocamıza 

Yüce Rabbimizden sağ-
lık, hoşluk uzun ömür ve 
şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan böyle de 
Yüce Dinimize hizmet 
vermesini niyaz ediyo-
ruz.
Mestan Adalı,
Ostrovets / Kirkovo

Hafız Bayramali Sali

Huş ağacının üzüntüsü

Dağların güzelliği, do-
rukların hışıltısı, şifa de-
posu demektir huş ağacı. 
( Biz ona buralarda akça-
ağaç - breza da deriz. ) 
Hele sabah erken, seher 
yeli eserken, çıkarsan 
huş ağacı ormanına gön-
lün, gözün açılır. Ciğerle-
rin gark olur temiz hava-
ya. Genizlerin yeşil açan 
çiçeklerden gelen mis, 
nahoş kokuyu emer, do-
yabildiği kadar. Uzmanlar 
genellikle dağ sayfiyeleri-
nin huş ağacı ormanların-
da olmasını önerirler.

Bu ağaç genellikle nem-
li topraklarda yetişir. İlle 
bazı istisna, kural dışı 
hallere de rastlanır.

Köye her giriş çıkışımda 
yolum sarp bir kaya kitlesi 
altından geçer. Yüksekli-
ği neredeyse on metre 
boyunda. Eni elli metre 
olsa gerek. Gri renkli, çe-
tin olduğu karşıdan belli. 
Ara ara çatlakları var, 
yukarıdan aşağı, sağdan 
sola, soldan sağa doğru. 
Bu yarıklarda ilkbaharda 
yer yer otlar yeşeriyor, 
avuç avuç. Bir de huş 
ağacı. Onun buraya na-
sıl tutunduğu şaşırıyor 

insanı. Rüzgârın savur-
duğu, kuşların taşıdığı 
tohumlar düşmüş yarık-
lara, oyuklara besbelli. 
Buralara tutununca, kök 
salmış. Kökleri taşı yarıp  
topraktan besimi alınca, 
kuvvetlenmiş, boy atmış, 
dallanmış. Yaprak yüklü 
dalları aşağılara sarkmış. 
“ Benim mekânım,  mem-
leketim burasıdır “, demiş, 
kendi kendine. Onu bura-
dan koparmaya çalışan 
yellere, sellere inadına, 
daha da güçlenmeye ça-

balıyor.
Bu eziyet yetmezmiş 

gibi bir de fiziki güç kul-
lanılıyor. Onu, buralardan 
köküyle, kökeniyle atmak 
için ne akıllarına gelirse 
yapıyorlar.   Kendilerine 
bağışladığı, şifa verici 
özelliklerini arkalayıp, 
yanına tırmanarak başını 
vuruyorlar, dallarını kırı-

yorlar. Halbuki huş ağa-
cı kanı temizleyici, idrar 
söktürücüdür. Böbrekle-
rin düzenli çalışmasına 
yardımcı olur. Vücutta bi-
riken fazla suyu ve tuzu 
boşaltarak vücudun su 
tutmasına bağlı şişman-
lığı önler ve daha neler 
neler. Bir de bu yöre in-
sanına gelir sağlar. Huş 
ağacının yaprakları ku-
rutularak çay olarak kul-
lanabilinir. Ayrıca kabuk-
larından ve dallarından 
elde edilen, bu memle-

kette sakız olarak bilinen, 
katran özellikle alerjik deri 
hastalıklarında birebirdir. 
Bundan dolayı da yaprak-
ları para yapar. Bütün bu 
faydalarına rağmen onun 
orada barınıp, sağlamlaş-
masına, daha derinlere 
kök salmasını çok gören-
ler var.” Hayır, biz seni 
istemeyiz! Ne pahasına 

olursa olsun seni burada 
barındırmayız, durma! 
Kaç! Git buralardan! “, di-
yerek sık sık hücum edili-
yor o sevimli narin ağaca. 
Ondan gördükleri iyiliğin 
değerini bilmeyerek.  O 
gene bizler gibi memleket 
seçtiği sarp kayaya daha 
sıkı sıkı sarılıyor, “ Ben 
buralarını bırakmam” der-
cesine. Görünüş de ince 
yapılı, nazik, fidan boylu, 
dallı budaklı o huş ağacı 
saldıranlara meydan oku-
yor, gülümsüyor, günlük 

yaşamına devam ediyor. 
“ Benim yoktur kimselere 
zararım. Biz bu memleke-
tin şifa yüküyüz, süsüyüz, 
malzemesiyiz “ , diye gü-
lümseyiveriyor ona karşı 
kötü davrananlara. Bir de 
“ Sakın duvarı yaptıktan 
sonra duvarcı unutulma-
sın, ayıptır “, deyip üzülü-
yor kendi kendine.

Mustafa BAYRAMALİ

Edirne’de Rodop Kültür 
Gecesi Düzenlendi

Müslümanların yoğun olarak yaşadığı ve zengin bir 
kültüre sahip olan Smolyan bölgesinin tanıtılması için 
Edirne'de 'Rodop Kültür Gecesi' düzenlendi. Tarihi 
Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda yapılan 

programda, Rodop bölgesinin şifalı bitkileri, gelenek-
sel yemekleri, el sanatları tanıtıldı. 

Yöre sanatçıların konser verdiği tanıtım programın-
da, halk oyunları gösterisi, skeçler, mizah ve yöresel 
yemekler katılımcılara keyifli anlar yaşattı. 

Edirne Valisi Hasan Duruer, Rodoplar bölgesinden 
gelen misafirleri Edirne'de görmekten büyük mutluluk 
duyduklarını belirterek, bölgenin farklı güzelliklerini 
tanıma fırsatı bulduklarını söyledi. 

Şifalı bitkileri dikkat çekici bulduğunu anlatan Duru-
er, "Arkadaşlar bitkileri kullanırken aklıma şu geldi. Bu 
bitkileri kullananlar için tıp fakültesine ihtiyaç kalmaya-
cak galiba. Onun için Tıp Fakültesi'ndeki arkadaşlar da 
programdan erken ayrıldı. Bu organizasyonu hazırla-
yan herkese teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı. 

Edirne'de kendilerinin sıcak bir şekilde karşılanma-
sından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rodop Dost-
luk ve Kültür Paylaşım Derneği Başkanı Magdelena 
Zaimova, programına katılan Vali Duruer'e şifalı bitkiler 
ve yöresel müzik enstrümanları hediye etti. 

Telekulak Skandalı
Bulgaristan’da savcılık, mart ayı sonunda ortaya 

çıkan telekulak skandalı ile ilgili 5 ayrı soruşturma 
açtı.

Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tsatsarov, 20 
Şubat'ta istifa eden Boyko Borisov hükümetinin 
İçişleri Bakanı Tsvetan Tsvetanov’un döneminde 
hiçbir yasal gerekçe olmadan özel istihbarat araç-
ları kullanıldığını, çok sayıda kişinin dinlendiğini 
açıkladı.

Tsatsarov, düzenlediği basın toplantısında Bul-
garistan Sosyalist Partisi lideri Sergey Stanişev'in 
28 Mart'ta yaptığı suç duyurusunun araştırıldığını 
ve ilk bulguların Stanişev'i haklı gösterdiğini be-
lirtti.

Başsavcı, ön soruşturma kapsamında 22 polisin 
ifadesinin alındığını kaydetti.

Öte yandan Savcılıkta ifade veren milletvekili 
adayı Tsvetanov, bakanlık döneminde siyasi şa-
hıs olarak görev yaptığını ve teknik meselelerden 
sorumlu başka kişiler olduğunu ifade etti.
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Edirne Valisi Duruer Burgaz’ı Ziyaret Etti
Edirne Valisi Hasan Du-

ruer, Balkan ülkeleriyle iki-
li işbirliğinin geliştirilmesi 
çalışmaları kapsamında 
Bulgaristan'da ziyaretlerde 
bulundu.
Vali Duruer ve beraberin-

deki 20 kişilik heyet, kom-
şu ve Balkan ülkeleriyle 
ikili işbirliğinin geliştirilmesi 
çalışmaları kapsamında 
Bulgaristan'ın Burgaz kenti-
ne bir günlük resmi ziyarette 
bulundu.
Programa Vali Duruer'in 

yanı sıra Adli Yargı Adalet 
Komisyonu Başkanı Tayyip 
Özdurmaz, Vali Yardımcısı 
Hasan Hüseyin Can, Keşan 
Kaymakamı Bekir Dınkırcı, 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Ertuğrul Tanrıkulu, Dışişleri 
Bakanlığı Edirne Temsilcisi 
Metin Kılıç, Edirne Müftüsü 
Emrullah Üzüm, Milli Eğitim 

Müdürü Hüseyin Özcan ve 
Basın Yayın Enformasyon 
İl Müdürü Fikret Dişlioğlu 

katıldı.
Programda ilk ziyaret 

Türkiye'nin Burgaz Başkon-

solosu Cem Ulusoy'a yapıl-
dı. Vali Duruer, burada böl-
gede yaşayan soydaşların 
temsilcileriyle bir görüşme 
yaptı. Konsolosluktaki ziya-
retin ardından Edirne heye-
ti, Burgaz Belediye Başkanı 
Dimitar Nikolov ikili görüş-
me gerçekleştirdi.
Samimi bir ortamda ger-

çekleşen ziyarette Edirne 
Valisi Duruer, Ermeni me-
selesi konusundaki hassa-
siyetini dile getirerek, "Bir 
süre önce Burgaz Belediye 
Meclisi olarak sözde Ermeni 
Soykırımı yasa tasarısını ta-
nımıştınız. Bu bizde büyük 
üzüntü yaratmıştı. Yanbol 
Belediyesi de aldığı böy-
le bir kararı geri çekmişti. 
Sizden de aynı hassasiyeti 
bekliyoruz. Bu komşu olan 

Burgaz ve Edirne şehirleri 
arasındaki işbirliği için çok 
önemli bir adım olacaktır." 
dedi.
Burgaz Belediye Başkanı 

Dimitar Nikolov da geçmiş-
te yaşamanın bir anlamının 
olmadığını belirterek gele-
ceğe bakmak durumunda 
olduklarını söyledi.
Edirne heyetinin ikinci du-

rağı ise Aytos kenti oldu. 
Vali Duruer ve beraberinde-
kiler Aytos Bölge Müftülüğü, 
Sultan Beyazid Veli Camii'ni 
ziyaret etti. Bölge Müftüsü 
Selahaddin Ahmed, Muhar-
rem Camii ve çalışmaları 
hakkında bilgi verdi.
Heyet daha sonra Aytos 

kentine bağlı Kiremitlik (Lü-
liyakovo) köyünü ziyaret etti. 
Burada kalabalık soydaş 
topluluğu tarafından karşı-
lanan Duruer, temaslarının 
ardından incelemelerde 
bulunmak üzere Türk işa-
damları tarafından kurulan 
otomobil kabloları üreten 
fabrikaya geçti.
Burada ağırlanan Edirne 

heyeti fabrika yöneticileriy-
le öğle yemeği yedi. Yoğun 
Burgaz programını sürdü-
ren Edirne heyeti Yabılçevo 
köyündeki kot dikim fabrika-
sını da ziyaret etti. Heyet, 
ziyaretin son durağında 
ise UNESCO Dünya Kültür 
Mirası Listesi'nde yer alan 
ve Bulgaristan'ın en önemli 
turistik mekanlarından biri 
olan Nesebar Antik Kenti'ni 
ziyaret etti. 
               Kırcaali Haber

Kırcaali'deki Türk Dernek Başkanlarından 
Vali Hasan Duruer'e teşekkür ziyareti

Kırcaali Türk Kültür ve Sanat 
Derneği (TÜRKSAD) Başka-
nı Müzekki Ahmet ve Ömer 
Lütfi Kültür Derneği Başkanı 
Seyhan Mehmet Edirne Valisi 
Hasan Duruer'i ziyaret ettiler. 
Sayın Vali’nin Bulgaristan 

Türklerinin kültürünü geliştir-
melerinde maddi ve manevi 
desteklerinden dolayı ve Kır-
caali Türk Folklor Ekibine ba-
ğışlamış olduğu 24 adet zey-
bek oyunu takımından dolayı 
TÜRKSAD adına kendilerine 
plaket sunuldu. 
Sayın Ahmet,"Folklor Ekibi-

miz bu yıl 20. yıl dönümünü 
kutluyor. Bu kıyafetlerden bü-
yük ihtiyacımız vardı. Bu eki-
be sağladığınız zeybek takım-

larıyla  yıllar boyu Türk kültürü 
temsil edilecektir" dedi.
Gelecek ay Vali Duruer'in 

desteği ile TÜRKSAD Der-

neğinden 40 genç İstanbul 
ve Edirne'nin tarihi ve kültürel 
yerlerini ziyaret edecekler. 
                   Kırcaali Haber


