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HÖH Okullarda Helal Gıda Verilmesini İstedi
Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Milletvekili Hüseyin Hafızov, Meclis kürsüsünden çocuklara anaokulu ve okullarda
dini inançlarına göre helal gıda
seçme hakkı verilmesini teklif
etti. Milletvekili, Çocuk Koruma
Kanunu’nda ebeveynlerin ve
çocukların dini inançlarına göre
helal olan yiyecekleri seçmelerine imkan verilecek değişiklikler
yapılmasını önerdi. Yapılan oylamada yeterli derecede destek
görmediği için HÖH’ün kanun
tasarısı gündeme alınmadı.
Hafızov, “Bu kanun tasarısı
anaokulları ve okullarda çocuklara dinlerine göre haram olan
yiyeceklerin dayatılmaması ve
helal olan yiyecekleri seçme imkanı verilmesine ilişkin bir tekliften ibarettir. Aynı zamanda bizim bu kanun teklifimiz okullarda dine göre helal gıda seçme
hakkı verilmesini isteyen birçok
ebeveyn ve çocuğun talebi, arzusu ve ısrarı üzerinedir” dedi.
Hafızov’un ifadesine göre çağdaş dünyada çocuklara karşı
şefkat ve merhamet gösterip

Milletvekili, dinlerine göre haram yiyecekleri yemek zorunda
kalan çocuklarda zararlı olan
kişilik bölünmesi oluştuğunu
belirtti.
Hafızov, “Bir yandan evde
dinlerine göre bazı gıdaların
haram olduğu öğretilirken, öte
yandan okulda bu haram gı-
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Kırcaali Haber Gazetesine Abone
Olalım, Türkçemizi Yaşatalım!

çıkarlara hizmet edilmeli.
Hafızov, “Çocukların haklarını
gözetirsek ki onların din özgürlüğü hakları mevcut, onların bu
talebini karşılamak zorundayız.
Bu kanun değişikliği bir imkan
verecek, fakat hiç kimseye her
hangi bir dini inanç dayatmayacak. Bundan başka bildiğim
kadarıyla binlerce ve on binlerce ebeveyn, anaokulu ve okul-

larda verilen beslenme rejimini
sağlıklı bulmuyor ve bu yüzden
çocukları okul yemekhanelerinde yemek yemiyor. Bu kanun
tasarısı tüm dinlere mensup
gerek Yahudi, gerek Hıristiyan
ve gerekse Müslüman çocuklara ve ebeveynlerine dinlerini
sadece evde değil, okullarda da
yaşatmalarına imkan verecek”
diye kaydetti.

HÖH Genel Başkanı Lütvi Mestan
seçim sonuçlarını değerlendirdi
Bulgaristan'da ikinci turu 1
Kasım’da yapılan yerel seçimlerin ardından liderler elde edilen
sonuçları yorumlamaya çalıştı.
Listelerinde Türk ve Müslümanlara en geniş yer veren
üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu muhalefet Hak
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
partisinin lideri Lütvi Mestan
Sofya'da düzenlediği basın toplantısında, "Yolsuzluklar olmasaydı biz ülkenin 2. en büyük
siyasi gücü olurduk" dedi.
Nüfusu 7 milyon olan ve 1
milyona yakın Türk ve Müslümanın yaşadığı Bulgaristan'da
her 4 belediye başkanın biri
HÖH'nden olduğunu, partisinin
"coğrafyasının genişlediğini"
söyledi.
Oy kullanımı zorunlu olmadığı ülkede ikinci turdaki katılım
oranı yüzde 33,5 düzeyinde kalırken, Mestan, HÖH'nin daha

daları tüketmek zorunda kalan
çocukların nasıl kişiliklerinin
bölündüğünü düşünün. Ya
okulda hiç yemek verilmesin,
ya da tüm çocuklara eşit haklar
tanınsın ve yemek seçme imkanı verilsin” diye konuştu.

önce belirlediği hedeflere ulaştığını öne sürdü. Siyasi rakiplerin bazılarının iddialarını aksine
HÖH'nin siyasetin dışına "tekmelenmediğini" belirtti.
Mestan, Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı ve
HÖH'nin geleneksel "başarı
kalesi" olan Kırcaali'de partinin
adayı olan Belediye Başkanı
Hasan Aziz daha ilk turda 4. kez
şehrin belediye başkanı olarak
seçilmesine vurgu yaptı. Aynı

zamanda partinin geçmişte daima elinde tuttuğu Gırmen, İsperih, Nikola Kozlevo ve Kubrat
gibi belediyelerini bu seçimde
kaybetmesini "öğrenilmesi gereken bir ders" olarak tanımladı.
HÖH'nin aldığı oyların tamamını kendi gücü ile kazandığına işaret eden Mestan, "Bu
seçimde de halkımıza dürüst
davrandık. Bizde rüşvet verile-

Devamı 4’de

SENİ MEDYA Ltd. Şirketi tarafından haftalık olarak yayımlanan Kırcaali Haber Gazetesi'nin 2016 yılı abone kampanyası
devam ediyor.
Gazetenin her hafta evinize kadar gelmesini istiyorsanız
Bulgaristan genelindeki Bulgaristan Postalarında abone olabilirsiniz. Abone katalog numarası 2454, yıllık abone ücreti
40,00 Leva.
Ayrıca Kırcaali Haber Gazetesinin Kırcaali
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Kırcaali Haber'e abone olmak, ülkemizde Türkçeye sahip
çıkmak demektir.
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yaşatalım.
Kırcaali Haber
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2 Kasım 1914:
Rusya, Osmanlı devletine savaş ilan etti. Özellikle Kafkasya Cephesinde
kanlı çarpışmalar yaşayan iki ülke arasındaki
savaş, Rusya’da Bolşevik Devrimi’nin gerçekleşmesiyle son buldu.
Rusya’yı savaşın dışına
çıkaran yeni rejim, imzaladığı Brest-Litowsk
Antlaşması’yla da Kars,
Ardahan ve Batum'u Osmanlı Devleti’ne geri verdi.
2 Kasım 1953:
Bursa Göçmen Evleri
sahiplerine dağıtıldı.
3 Kasım 1909:
Gir it ’te sona doğru.
Ada’da 1821’de Yunan isyanına destek vermek için
başlayan ve daha sonra
emperyalist güçlerin kışkırtmasıyla devam eden
Girit sorununda sona yaklaşıldı. Osmanlı Devleti’ni
Meriç’in doğusuna atmak
isteyen büyük devletler,
Babı Ali’den Girit meselesinin kesin olarak çözümlenmesini istedi. Ada’daki
egemenliği sadece sözde
olan Osmanlı Devleti çok
fazla direnemeden, 1912
yılında Girit’i tamamen
kaybedecektir.
3 Kasım 1912:
Çorlu, Bulgar ordusunun eline geçti.
3 Kasım 1912:
Yenice Yunan ordusunun eline geçti.
3 Kasım 1914:
İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı’na büyük bir
saldırı başlattı. Rusya’ya
yardım götürmek amacıyla boğazlara saldırı
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başlatan müttefikler umduğunu bulamadı. Türk
kuvvetleri karşısında 18
Mart 1918’de büyük bir
bozguna uğrayarak geri
çekildi.
3 Kasım 1952:
Türklerin hak ve hürriyetlerini korumayı amaçlayan HA K YOL adlı
gazete Batı Trakya’nın
Gümülcine kentinde yayınlanmaya başladı.
4 Kasım 1878:
Romen Kralı, Müslümanların ülkenin eşit vatandaşları olduğunu belirtti.
4 Kasım 1912:
Kırçova, Sırp ordusunun
eline geçti.
5 Kasım 1912:
Pirlepe, Sırp ordusunun
eline geçti.
5 Kasım 1912:

Bulgar yönetimi,
Makedonya’nın Ustrumc a kentinde bulunan
k um a n d a n a ve Rum
Metropolidi’ne, şehirde
bulunan bütün Müslüman
göçmen toplumunun zorla
Hıristiyanlaştırılması için
bir emir gönderdi. Sofya
yönetimi aynı yöntemi
Batı Trakya’da da izledi.
Başta Şahinköy olmak
üzere birçok yerleşimdeki
Müslümanları zorla Hıristiyanlaştırmaya çalıştı.
5 Kasım 1914:
İngiltere, Türkiye'ye yani
Osmanlı Devleti’ne savaş
ilan etti.
5 Kasım 1937:
Günümüzde Bulgaristan sınırları içinde bulunan Silistre’de köylülere
yönelik olarak “Çardak”
isimli gazete çıkarılmaya

başlandı. Türkçe ve Romence olarak yayınlanan
gazete “Türk köylüsünün
haklarını koruyucu köylü
gazetesi” sloganını kendine ilke edinmişti.
5 Kasım 1989:
Yunanistan’da anti demokratik uygulama ve
baskı. Batı Trakya’da
Türk toplumunun önderlerinden Sadık Ahmet seçim bildirilerinde “Türk”,
“Müslüman Türk”, “Batı
Trakya Müslüman Türk
Azınlığı”, Türk Cemaati” sözcüklerini kullandığı gerekçesiyle önce 18
ay hapse mahkûm oldu.
Daha sonra, para cezasına çevrilebilir 15 ay ağır
hapse mahkûm oldu.
6 Kasım 1912:
Tekirdağ, Bulgar ordusunun eline geçti.

İskra Futbol Kulübü 50 yaşında
Sağanak yağmur, İskra Futbol Kulübü takımının 60’dan fazla veteran
oyuncusunun, kulübün
50. yıldönümü kutlaması
için Çernooçene’de (Yenipazar) bir araya gelmelerine engel olamadı. Kulübün kurulmasıyla gerçekte Rodop bölgesinde kitle
sporun tarihi de başlamış
oluyor.
1983 yılına kadar İskra
Kulübü, Ömer Lütfi ismini
taşıyor, fakat daha sonraları bu ismin değiştirilmesine mecbur kalınıyor.
50. yıldönümü kutlaması için takımın taraftarları, yöneticileri, mevcut ve
eski futbolcular, takımın
geçmişte efsane isimleri Çernooçene’de stada
akın etti.
Ülkenin ve dünyanın değişik yerlerinden gelen
kulübün eski oyuncuları,
en çok organizatörlerin
onları yıllar sonra bir araya getirmelerine sevindiler.
Zlatograd (Darıdere),
Ardino (Eğridere), Kırcaali ve Çernooçene’den 4
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takımın katılımıyla düzenlenen çocuk mini futbol
turnuvası İskra takımının
veteran futbolcularını geçmişte yaşadıkları anıları-

na geri döndürdü. Onlar
her biri futbol kariyerinde
unutamayacakları anılarını anlattı.
Kulübün uzun yıllar
(1994-2007) başkanlığını
yapmış Aydın Osman ve
şimdiki başkanı Mesru
Mümün, yıldönümünden
hatıra olarak her bir du-

ayene kutlama afişleri
ve takım bayrağı hediye etti. Aydın Osman’ın
yönetiminde İskra takımı, Güneydoğu Bölgesi

Futbol Şampiyonası B
Grubu’nda girmeyi başarıyor.
Kulübün 50.kuruluş yıldönümü için özel hazırlanan broşürde takımın kurucusu Dimitır Kiryakov,
1965 yılında Çernooçene
köyünde ne bir takım, ne
de bir futbol sahası olma-

dığını belirtiyor. Kiryakov,
“Sebze bahçesinin bulunduğu bir alanı beğendik ve gerekli prosedürlerden sonra onu futbol
sahası yaptık.
Antrenmanlara
başladık, fakat
yarışmalara
katılmıyorduk”
diye hatırlıyor.
19 67 yılında
Çernooçene
kulübü, Kırcaali
Futbol İl Birinciliği müsabakalarına evsahipliği yapacak
kulüp o lar ak
belirlenmiştir.
Aynı yıl sonbaharda elit il
f ut b o l g r ub u
üyesi oluyor.
Bölgede uzun
yıllar acil hekimlik yapan
ve takımın antrenörü Hasan Arif de takımla ilgili
anılarını paylaşıyor. Takımın zirve noktası 19941996 döneminde Plovdiv
(Filibe), Haskovo (Hasköy), Kırcaali ve Smolyan
(Paşmaklı) illerini kapsa-

6 Kasım 1918:
Çanakkale Boğazı, İngiliz ve Fransızlarca işgal
edildi. 13 Kasım 1918 İtilaf Devletleri donanmaları
ve Yunan savaş gemileri,
İstanbul önüne demir attı.
7 Kasım 1918:
Trakya-Paşaeli Müdafaa
Heyeti Osmaniyesi kuruldu. Sivas Kongresi kararlarını kabul eden dernek
daha sonra Anadolu ve
Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti’ne katıldı. İsmini
Trakya-Paşaeli Müdafaai
Hukuk Cemiyeti olarak
değiştirdi.
7 Kasım 1919:
Yu n a n K u v v e t l e r i
İskeçe’yi işgal etme ye başladı. Bu gelişme
üzerine halk pasif direnişe geçti. İnsanlar, daha
önce Yüzbaşı Balkan
öncülüğünde alınan karalar doğrultusunda işgali, pencerelerine siyah
bayraklar asarak, sokağa

çıkmayarak ve işyerlerini
açmayarak protesto etti.
Ayrıca Batı Trakya Müdafaa Cemiyeti Yunan işgalini Avrupa devletlerine
kamuoyuna aksettirdi ve
durumu protesto etti.
7 Kasım 1920:
Bulgaristan Komünist
Par tisi'nin görüşlerini
Türkler arasında da yaymak amacıyla çıkardığı
Ziya adlı gazete, Sofya'da
yayınlanmaya başladı.
7 Kasım 1951:
Yeni rejim, Türkler arasında da yandaş kazanmak amacıyla Tito'cu adlı
gazeteyi Sofya kentinde
çıkarmaya başladı.
7 Kasım 2006:
Azınlığın hak ve hürriyetlerini savunan ve gazeteci İlhan Tahsin tarafından
çıkarılan Ötüken adlı gazete, Batı Trakya'nın Gümülcine kentinde yayınlanmaya başladı. Gazete
5 Ocak 2007’den itibaren
Birlik adıyla yayın hayatına devam etti.
Metin EDİRNELİ

Gurbetçilerin getirdiği
araçlar için süre uzatıldı

Yurtdışından getirilen kişisel kullanıma mahsus kara
taşıtlarının, Türkiye'deki kalış süresi 6 aydan 24 aya
çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel
kullanıma mahsus kara taşıtları 24 ay, binek ve yük
hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlar da altı
ay süre ile kullanılabilecek.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 3 Mayıs 2015'te
Almanya'nın Dortmund şehrinde yurtdışından getirilen
araçların Türkiye'de kalış süresini 2 yıla çıkaracaklarını
açıklamıştı.

yan Trakya Ligi’nde oynadığı yıllardır. İskra takımı,
Dimitrovgrad (Kayacık)
Septemvri takımına karşı
mücadele ettiği karşılaşmada penaltı vuruşundan
sonra attığı golle 1:0 galip
gelerek puanını korumayı
başarıyor.
Hasan Arif, “Trakya
Liginde birinci olduk
ve Güneydoğu Bölgesi
Futbol Şampiyonası B
Grubu’na katılmaya hak
kazandık. Böylece İskra
Futbol Kulübü’nün takımı
üçüncü grupta yer alan
tek köy takımı oldu, rakiplerimiz ise Çernomorets,
Sliven, Yanbol, Pomorie,
Port Burgaz, AsenovetsRudozem ve başka güçlü
takımlardı” diyor.
Arif, “Yıllar içinde İskra
takımında oynamış birçok
futbolcu, Spartak Pleven, Botev Plovdiv, Arda

Kırcaali, ÇSKA Sofiya,
Beroe Stara Zagora ve
başka büyük takımlarda
kendilerini gerçekleştirdi”
diye sözlerine ekliyor.
Kutlamaya katılan veteran futbolcular, stadın
yeni görünümüne hayran
kaldı. Çernooçene Belediyesi tarafından geçen
yıl Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı kapsamında kazanılan projeyle
futbol stadyumu komple
yeniden yapılandırılıp
modernize edildi. Böylece İskra Futbol Kulübü
oyuncularına kendilerini
geliştirme imkanı verildi.
Çernooçene’de futbolun
duayenleri, “Bu koşulların peşimizde gelenlere
ve başkalarına da futbol
becerilerini geliştirme
imkanı sunmasını umuyoruz” diye vurguladılar.
Güner ŞÜKRÜ
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Ünlü ressam Hikmet Çetinkaya ile sanata dair söyleşi
Sevgili okurlarımız, 20
Ekim’de Kırcaali Ömer
Lütfi Kültür Derneği merkezinde öğrencisi Şükran İstanbullu ile birlikte
Kırcaalilerle buluşmadan
önce dünyaca ünlü ressam Hikmet Çetinkaya
ile yaptığımız söyleşiyi
dikkatinize sunuyoruz.
-Sayın Çetinkaya, öncelikle Kırcaalimize
hoş geldiniz. Şu anki
duygularınızı bizimle
paylaşır mısınız?
-Hoşbulduk. Güzel bir
yer Kırcaali. Ben ilk defa
Kırcaali’ye geliyorum. Sekiz yıldır Bulgaristan’da
ortak sanatsal etkinlikler
yapıyorum. Bunun merkezi Plovdiv. Biz Plovdiv
Aspect Art Galery ile 8
yıldır her yıl çalışmalar
yapıyoruz. Plovdiv’in
yanı sıra Varna’da Larga Art Galery, Burgaz’da
galerilere çalışıyoruz. Fakat biz sekiz sene önce
Filibe Başkonsolosumuz
Sayın Ümit Yalçın döneminde Kırcaali’de etkinlik
yapmayı düşündük, konuştuk. Ancak bu şimdi
nasip oldu. Kırcaali bizim için yüreğimizin diğer yarısı. Birçok Türk
vatandaşımızın, Türk
insanımızın olduğu, aynı
şekilde yüreğinde sevgi,
barış, dostluğu barındıran Bulgar insanlarımız
da var. Sanatçı kesimi
de burada var. O yüzden
burası bizim için tabii ki,
apayrı bir ağırlığı, değe-

sanatı kullanmak güzel
bir şey. Bu program içerisinde Ömer Lütfi Kültür
Derneği merkezinde bir

şında-Amerika, Fransa,
Kanada, İsviçre, İsveç, ta
Çin’e kadar Avustralya’da
sergiler açtım. Bana en

sembolü gelincik. Niye
unutmama, peki neyi
unutmama burada söz
konusu? Çok ilginçtir

sanatsal söyleşi, bir canlı performansımız var. Bu
canlı performansta nasıl
resim yaptığımızı ve yaptığımız tekniği sanatseverlerle paylaşmak, kendimizi ifade etmek için bir
etkinliğimiz var. Ardından
Türkiye’den getirdiğimiz
eserlerimizle KRIG Sanat Galerisi’nde 10 gün
sürecek bir sergi yapmayı planladık. İnşallah, iyi
olur. Hayırlısı olsun diye
düşünüyoruz. Bu etkinliği Türkiye’deki toplumla
buradaki Bulgar toplumu
arasında var olan dostluğu, kardeşliği, paylaşımı

çok sorulan soru bu. Artık ben de herkesin en
çok merak ettiği konu bu
olduğu için size sunmuş
olduğum broşürün, kataloğun önsözünde neden
gelincik olduğunu uzun
uzun anlattım. Birkaç
cümle ile söyleyeyim. Aslında ben gelincik yapan
bir sanatçı değilim. Gelincik felsefesini işleyen,
gelinciğin anlam ve ifadesini içinde barındırdığı
o yoğun felsefeyi anlatan
bir sanatçıyım. Gelinciğin dünya üzerinde ortak
ifadesi unutmama, hatırlamadır. Birçok yerde

ri, atmosferi olan bir şehir. Bir kere en baştan
söyleyeyim, bizi buraya
çağırdılar. Geldik, çok da
mutlu olduk, çok da iyi
oldu. Çünkü Türkiye’nin
dışında başka bir yerde
sanatsal etkinlikler yapıp,
bu sanatı kullanıp, fırça,
boya, paleti kullanıp, buradaki insanlara kendimizi anlatma, içimizdeki
o paylaşımı, dostluğu,
kardeşliği vurgulamak
ve bunu geliştirmek için

geliştirmek, bir nebze
katkı sağlamak amacıyla
yapıyoruz.
- Gelinciklerin ressamı olarak biliniyorsunuz. Neden gelincikler?
-(Bir broşür veriyor) Ben
ilk defa elime fırçayı 1976
yılında aldım. Yani takriben iki ay sonra kırkıncı
yılımı kutlayacağım. Yani
kırk yıldır resimle uğraşıyorum. Şimdiye kadar
120 tane kişisel sergi açtım. Bunun 36’sı yurt dı-

yapılan törenlerde unutmamanın simgesi olarak insanlar yakalarına
gelincik objesi, sembolü
takarlar. Örnek olarak
Kanada’da her yıl yapılan
11 Kasım Remembrance
Day (Unutmama, Hatırlama Günü) etkinliklerinde
yakalarına bütün Kanada
halkı gelincik takar. Aynı
şekilde anzakların da
sembolü bir gelinciktir.
Mesela, her yıl yapılan
Anzak Anma Günlerinin

Çanakkale Savaşı’nın
galibi yoktur. Bunun galibi
insanlıktır, insanlık, dostluk kazanmıştır. Siz biliyor musunuz, Türkiye’de
en güzel, en parlak, en
kırmızı gelincik nerede büyür, nerede olur?!
(Hayır) Çanakkale’de
büyür. Çünkü Çanakkale
Gelibolu’da Mehmetçiklerin ve aynı zamanda Kanadalıların, daha doğrusu
anzak askerlerinin kanlarıyla sulanmıştır gelincikler. Ve bu gelincik ortak
dostluğun, kardeşliğin
ortaya attığı filizlerin bir
sembolüdür. O yüzden
özellikle bu broşürlerimizde (gösteriyor) şurada
neden gelincik diye çok
güzel anlattım. Gelincik
dostluğun, kardeşliğin,
barışın bir sembolizmasıdır. Bütün dünyadaki
bütün insanların, bütün
ülkelerin, bütün toplumların en çok eksik olduğu
dostluk. Herkes dostluğu,
kardeşliği dilinin ucuyla
söylüyor. Ama yüreğiyle
bunu söylemiyor. Elimden geldiği kadar bunu
vurgulamak istiyorum.
-Eserlerinizde başka
ne tür konuları işliyorsunuz?
-Ben kırk yıllık bir sanatçıyım. Daha önce
benim kar, yağmur, bulut resimlerim vardı. Her
dönem birşey çalışıyorum. Bu dönem bunu
çalışıyorum. Geçen ay
Kanada’da etkinlik yaptım. Ben 6 ay Toronto’da,
6 ay Türkiye’de yaşıyorum. Ottawai Toronto,
Montreal ve St. John’s’ta
Tür k i ye Cumhur i yet i
Büyükelçiliği’nin desteğiyle sergiler yaptım.
Takriben beş gün sonra da Avustralya’ya gideceğim. Canberra ve

Melbourne’da sergiler yapacağım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı
ve Dışişleri Bakanlığı’nın
desteğiyle Türkiye’yi temsilen gidiyorum. Takriben
36 tane yurt dışı etkinlikleri yaptım. Bunun 20’ye
yakınına Türkiye’yi temsilen gönderildim. Mesela, bizim bir kitapçığımız
var. (Ben onu size verebilirim sergi sırasında)O
bizim sergi broşürümüz,
İngilizce olarak Kültür
Bakanlığı bastı. Orada
niye bunları yaptığımızı
uzun uzun anlattık. Şimdi önemli olan burada
sanatçının hangi konuyu
yaptığından önce kullandığı teknik, resmin içeriği, kompozisyon, leke,
doku, perspektif, plan,
anı. Mesela, bugün yapacağımız canlı gösteride
bunları vurgulayacağım.
Yani şunu söyleyeyim,
kalkıp ta sadece gelincik yapmış demek olayı
çok basite indirgemedir,
olayın arkasını görmemektir. O yüzden burada
topyekun bakmak lazım.
Teknik olarak, içerik olarak, felsefik olarak olaya
bakmak lazım.
-Kullandığınız teknik
nedir?
-Resim tekniği olarak
empresiyonizm adı altında renkçi ve lekeci çalışmalar yapıyoruz. Yani bizim çalışmalarımız klasik
tarz fotoğrafik değil, gördüğümüz objeyi aynen
bire bir tuvale aktarmak
değil, yorumlayarak, yorum katarak, içimizden
birşey katarak onu tuvale aktarmak. Bunu empresiyonizm dediğimiz bir
teknikle yapıyoruz, yani
yoğun boya kullanıyoruz.
Öyle kalkıp da üzerinde
günlerce, haftalarca, aylarca uğraşıp çalışmalar
değil. Bunlar duygular
gelip, resme başlayıp,
duyguların bittiği, resmin
de bittiği andır. O yüzden
çalışmalarımız hızlıdır,
yoğun boya kullanıyoruz.
Fırçanın dışında değişik
malzemeler kullanıyoruz. Mesela, spatula ve
yardımcı malzemeler
kullanıyoruz. Şu an bizim olanaklarımız el verdiği oranda Ömer Lütfi
Derneği’nde yapacağımız performansımızda
ağırlıklı olarak spatula
kullanacağım, yoğun
boyalar kullanacağız. O
yüzden olayı sadece bir
tek konuya bağladığımız
zaman asıl büyük parçayı kaybediyoruz. Bunun
biraz felsefi yönü var,
neden bu resmin böyle
yapıldığı olayı var. Ve tabii ki, sembolik şeyi ağır

basıyor. Bu bir sembol
aslında. Yani dediğim gibi
ana kelime olarak gelincik bütün dünyada ortak
tanıtımda unutmamanın,
hatırlamanın sembolüdür.
- Sanat görüşünüzü
açıklar mısınız? Sanat,
sanat için mi, yoksa
toplum için mi yapılmalı?
-Şimdi herkes toplumun, karşıdaki kesimin
hoşuna gideceği şekilde bir şeyler söyler. Bu
sanat toplum için midir,
sanat sanat için midir,
falan filan, bir şeyler söylenir durur. Ben bunların
hepsine karşıyım. Sanatı
tam olarak ben kendim
için yapıyorum. Niye kendim için? Çünkü kendimi
ifade etmek için yapıyorum. Fakat kendimi ifade
etmek için kullandığım
duygu yoğunluğu var.
İşte bu duygu yoğunluğunu besleyen toplum.
Yani toplumun ilgisi ve
ilgisizliği, toplumun olaylara yaklaşımı, toplumun
sorunlara ne kadar sahip
çıkması veya sorunları
körüklemesi, dostluğu ve
düşmanlığı ne kadar körüklemesi ve içindeki o
barışı, karşıdaki topluma
duyduğu saygıyı, sevgiyi
ne kadar işlemesi ve işlememesi beni etkiliyor.
İşte o etkileri ben tuvale
aktarıyorum. O yüzden
benim için sanat kalbini anlatmadır. Her kim
ne derse desin. Bütün
sanatçılar aslında bu
görüşü söylüyor. Fakat
karşıdakine neyi söylersem daha sempatik gelir
dediğinde ben tek başıma kalkıp da Don Kişot
değilim. Yani barışı tek
başıma sağlayacak halde
değilim. O kadar yetkim
de yok. Ancak buna katkı
sağlayabilirim. Buna katlı sağlarken de toplumun,
derneklerin, kurum ve kuruluşların bana gösterdiği
yardımla, destekle ancak
bunlar olabilir. O yüzden
ben elimden geldiği kadar resimlerimde benim
savunduğum felsefeyi aktarmaya çalışıyorum. Bu
sanat ne için dediğinizde
benim kırk yıllık sanat
birikimim var. Şimdi ben
dünyayı dolaşıyorum,
dünyayı geziyorum. Her
gittiğim yerde de bunu
anlatmaya çalışıyorum.
Ve her gittiğim yerde sanatın gücünü kullanmaya
çalışıyorum. Bu sanat sadece bir ülkeye, duruma
ait değildir. Ortak bir dildir. Şu an biz Türkçe konuşuyoruz. İnsanlar bir
araya geldiğinde birbirle-
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HÖH, Gırmen, Kubrat ve İsperih “kalelerini” kaybetti
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), yerel seçimlerin ikinci turunda 1990
yılından beri iktidarda olduğu kaleleri olarak bilinen Gırmen, Kubrat ve İsperih (Kemaller) belediye
başkanlıklarını kaybetti.
Tı r g o v i ş t e’d e ( E s k i
Cuma) HÖH adayı Emine
Yakubova GERB’den rakibi Darin Dimitrov’a mağlup oldu. Son 15 yılda Tırgovişte Belediye Başkanı
olan Bulgaristan Sosyalist
Partisi’nden (BSP) Krasimir Mirev beşinci döneme
aday çıkmadı ve böylece
yeni bir belediye başkanı
seçilmesine yol açtı. Krasimir Mirev, 2004-2008
döneminde Bulgaristan
Cumhuriyeti Ulusal Belediyeler Derneği Başkanı
görevini de yürüttü.
İlk turda HÖH ülke çapında 29 belediye başkanlığını kazandı. Fakat
yerel seçimlerin ikinci turunda Blagoevgrad (Yukarıcuma) ilinde sadece
Belitsa belediye başkanlığını kazandı.
Belitsa Belediye Başkanı
Radoslav Revanski seçildi. Revanski, Eski Gençlik
ve Spor Bakanı Mariyana
Georgieva’nın Eski Meclis Sekreterliğini yaptı.
Oyların yüzde 67,08’sini
alarak GERB’den rakibi
İvan Bogdanov’a karşı
galip geldi.
HÖH diğer “kalelerini”
kendi insanları tarafından
ihanete uğrayarak kaybet-

ti. Gırmen’de Ahmed Başev, o zamanki HÖH’ün
adayı olarak belediye başkanlığı makamını devrettiği Minka Kapitanova’ya
galip gelemedi. Bu seçimlerde Kapitanova Gırmen

İlçesinin Refahı ve Güvenliği Hareketi’nden belediye başkanlığına aday
çıktı. Üç buçuk dönem
Gırmen Belediye Başkanı görevinde bulunan
Palev’in milletvekili seçilmesinden sonra 2013 yılında Kapitanova Belediye
Başkanı seçildi. Başev,
HÖH Blagoevgrad Milletvekili adaylarından en
çok tercihli oy alan Musa
Palev’in milletvekili seçilmesinden dolayı 43. Halk
Meclisine giremedi.
HÖH ilk defa 25 yıllık
başka bir “kalesi” olan
İsperih’te de seçimleri kaybetti. HÖH, seçim
kampanyasının açılışını burada yaptı. Oyların
yüzde 46,14’ünü alan

HÖH’ün belediye başkan
adayı Beysim Şükri, aynı
ismi taşıyan oyların yüzde
53,86’sını alan bağımsız
aday Beysim Rasim’e
mağlup oldu. Bağımsız
aday, Eski İsperih Be-

lediye Başkanı ve Eski
HÖH Milletvekili Günay
Hüsmen tarafından desteklendi. Tercihli oyla
milletvekili seçilen Günay
Hüsmen, milletvekilliğinden vazgeçmediği için
Palev ile birlikte partinin
iç disiplinine aykırı hareket etmekten dolayı partiden ihraç edildi. Beysim
Rasim, İliyana Paeva’nın
partisi tarafından da desteklendi.
Geleneksel olarak
HÖH’ün seçimleri kazandığı Kubrat’ta oyların
yüzde 34,62 oranını alan
HÖH adayı Günan Halil,
yüzde 65,38 oranında
oy alan rakibi Bürhan
Müzelifov’a mağlup oldu.
Müzelifov, Değişim Za-

manı Koalisyonu adına
belediye başkan adayı
çıktı. Değişim Zamanı Koalisyonunda Bulgaristan
Yeni Demokrasi Partisi ve
İliyana Raeva’nın kurduğu
Birleşik Bulgaristan Partisi yer alıyor.
HÖH, Dulovo (Akkadınlar) belediye başkanlığı seçimini de kaybetti.
Yüzde 46,50 oranında oy
alan Güner Ahmed, yüzde 53,50 oranında oy alan
bağımsız aday Yüksel
Ahmed’e galip gelemedi.
HÖH, ikinci tur seçimde Sitovo ve Glavinitsa
belediye başkanlıklarını
kazandı. Pavel Banya
Belediye Başkanı Adayı
İsa Besoolu, ikinci turda
rakibinden 39 oy daha az
alarak, VMRO, Reformcu
Blok ve ABV’nin desteklediği Stanimir Radevski’ye
mağlup oldu.
Lütfi Mestan’ın liderliğindeki parti geleneksel
olarak güçlü olduğu bölgelerde seçimleri kaybederken, tekrar Sofya iline
bağlı Svoge belediye başkanlığını kazandı. Emo
Sofiyski lakabıyla bilinen
eski Svoge Belediye Başkanı, eski HÖH Milletvekili, Üçlü Koalisyon ve Plamen Oreşarki hükümeti
dönemlerinde Eski Sofya
İl Valisi Emil İvanov, oyların yüzde 53, 08’ini alarak
Svoge Belediye Başkanı
seçildi.
Kırcaali Haber

HÖH Genel Başkanı Lütvi Mestan
seçim sonuçlarını değerlendirdi
1. sayfadan devam

rek kazanılan tek bir oy
olmamıştır" diye konuştu.
Kayıtlı seçmen sayısı
6,4 milyona yakın olan
Bulgaristan'da HÖH'nin
267 bin oy aldığın belirten
Mestan, teknik nedenlerden dolayı ülke genelinde
"geçersiz" sayılan 450 bin
oyun HÖH'nin reytingine
de zarar verdiğini kabul
etti Mestan, partisinin
bundan sonraki seçimlerde yoğun eğitme ve bilgilendirme kampanyalar
yapacağını duyurdu.
-Diğer liderlerin analizleri Bu arada seçimin en büyük zaferi elde eden iktidar koalisyonun lideri olan
Bulgaristan'ın Avrupalı
Gelişimi İçin Vatandaşlar
(GERB) partisinin Genel
Başkanı Başbakan Boyko
Borisov da HÖH'nin saygıdeğer bir sonuç aldığını

söyledi. Borisov, sonuçları
değerlendirirken, "GERB
partisinin güçlü olduğu

yerlerde biz, HÖH'nin
daha etkin olduğu yerlerde ise onlar kazandılar"
dedi.
Borisov şöyle konuştu:
"Bu seçimde HÖH'nin
yanı sıra GERB partisinin
de Bulgaristan'daki Müslümanların huzurunun ga-

rantörü olduğu gösterildi.
Müslümanların GERB'ten
artık endişe duymamala-

rından dolayı mutluyum.
Özellikle '(Or ta)Doğu'
faktörü bağlamında bu
konu büyük bir hassasiyet içerir. Türkiye, Kürtler,
Suriye ve sığınmacılar
gibi (meseleler) yakından
takip edilmelidir (özel bir
dikkate değer). Bu etnik

gruba (Türklere) saygı
ve hoşgörü ile yaklaşmalıyız."
GERB partisi ülkenin
başlıca il ve büyük belediye başkanlıkları kazanırken, hiç bir il başkanlığı alamayan muhalefet
Bulgaristan Sosyalist
Partisi (BSP, eski KP) seçimin en büyük mağlubu
olarak gösterildi. Seçim
sonuçların açıklanması üzerine BSP'nin Üst
Kurul üyelerinin tamamı
görevinden istifa etti.
BSP lideri Mihail Mikov,
ülkenin ikinci büyük siyasi gücü olma özelliğini 25
yıldır koruyan parti üçüncü sıraya düşme sınırında bitirdiği son yerel seçimin ardından yaşadığı
örgütsel sorunlarını tüm
ciddiyeti ile analiz edeceğini duyurdu.
Kırcaali Haber

Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin
kazandığı belediyeler
Blagoevgrad İli
1. Satovça Belediyesi - Arben Mimenov
2. Yakoruda Belediyesi - Nuredin Kafelov
3. Belitsa Belediyesi - Radoslav Revanski

Burgas İli
4. Ruen Belediyesi - İsmail Osman
5. Sungurlare Belediyesi - Georgi Kenov

Dobriç İli
6. Kruşari Belediyesi - Dobri Stefanov

Kırcaali İli
7. Çernooçene Belediyesi - Aydın Osman
8. Ardino Belediyesi - Resmi Murad
9. Cebel Belediyesi - Bahri Ömer
10. Kirkovo Belediyesi - Şinasi Süleymanov
11. Krumovgrad Belediyesi - Sebihan Mehmet
12. Kırcaali Belediyesi - Hasan Azis
13. Momçilgrad Belediyesi - Sunay Hasan

Plovdiv İli
14. Lıki Belediyesi - Valentin Simeonov

Razgrad İli
15. Zavet Belediyesi - Ahter Veliev
16. Loznitsa Belediyesi - Ayhan Haşimov
17. Samuil Belediyesi - Beytula Mümün
18. Tsar Kaloyan Belediyesi - Davut Alaoğlu

Smolyan İli
19. Borino Belediyesi - Mustafa Karaahmet
20. Madan Belediyesi - Fahri Molaysenov
21. Rudozem - Rumen Pehlivanov

Tırgovişte İli
22. Antonovo Belediyesi - Taner Ali
23. Omurtag Belediyesi - Eşref Eşrefov
24. Opaka Belediyesi - Lütfi Reyanov

Haskovo İli
25. Mineralni Bani Belediyesi
Mümün İskender
26. Stambolovo Belediyesi
Muhlis Serbest

Şumen İli
27. Venets Belediyesi - Nehriban Ahmedova
28. Vırbitsa Belediyesi - Merdin Bayram
29. Kaolinovo Belediyesi - Nida Ahmedov
30. Hitrino Belediyesi - Nuridin İsmail

Pazarcik İli
31. Sırnitsa Belediyesi - Nebi Bozov

Silistra ili
32. Glavinitsa Belediyesi - Nasuf Nasuf
33. Sitovo belediyesi - Sezgin Ali İbramov
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Camiler Haftası’nda Ardino’da konferans düzenlendi
Camiler Haftası kapsamında Bulgaristan Müslümanları Başmüftü Yardımcısı Birali Birali, Ardino
(Eğridere) kasabasında
“İnsanın Davranışlarında
Şüphelerin Yeri” konulu
konferans verdi. Etkinlik,
Kırcaali Bölge Müftü Vekili Erhan Receb’in girişimi ve Ardino Müslüman
Encümenliği’nin desteğiyle organize edildi.
Konferansa katılan konuklar arasında üçüncü
dönem seçilen Ardino
Belediye Başkanı Resmi
Murat, eski Momçilgrad
(Mestanlı) Belediye Başkanı Akif Akif, Kırcaali
Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet, Eski Ardino
Belediye Meclis Başkanı
Sezgin Bayram, Ardino
ve Byal İzvor (Akpınar)
imamları Orhan Yakup ve
Arslan Hayrula hazır bulundular.
Resmi Murat, selamlama konuşmasında, “Dinimizle ilgili bilgileri yaygınlaştırma ve bilgilerimizi

Bir insanın şüpheye düşmemesi için daha az vesveselerle imtihan olunan
müminlerle birlikte olması
gerektiğini belirtti. Kendisine ulaşan bilginin gerçekliğini kontrol etmesini
tavsiye etti.
Birali Birali 1969 yılında Pleven iline bağlı
Slavyansko kasabasında doğdu. Ürdün Zerka Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi’nde İslamın
Temelleri Bölümü’nden
mezun oldu. 2008 yılında Veliko Tırnovo Sveti Sveti Kiril ve Metodiy
Üniversitesi’nde psikoloji

arttırma hedefi olan bir
teşkilatın bir parçası olmak benim için şereftir.
Belediye yönetimi her zaman bölgedeki Müslüman
encümenlikleriyle iyi bir
ortaklık içerisinde olmuştur ve sonuçlar da bizim
bu iyi ilişkilerimizi işaret

ediyor. İleride de iyi bir işbirliği içerisinde olup camilerimize, mescitlere ve
dini mekanlara yardımcı
olmaya devam etmemizi
umuyorum” dedi.
Mültimedya eşliğinde
sunum yapan Başmüftü
Yardımcısı kişisel ve sos-

yal hastalık olan Şeytan’ın
verdiği vesvese ve şüphe
hastalığına karşı okunacak duaları ve Kur’an-ı
Kerim’de yer alan ilgili
ayetleri tanıttı. Bu büyük
imtihanın üstesinden gelinebilmesi için çözüm yollarını gösterdi.

ölçüde azalması durumu, dış borcun Maliye
Bakanlığının orta vadeli
makroekonomi tahminle-

aldıkları ücret özel sektörde alınan gelirlerin
çok altında kalıyor. Ülke
haklı hızla yaşlanırken

de kaynak kıtlığını gerçek göstererek bir türlü
gerçekleştiremediği modernizasyon ve reformları uygulama
şansına kavuşuyor.
Hükümetin
bu cömertliği
ba zılar ı t a rafından popülizm veya
demagoji
olarak değerlendirilebilir,
fakat yapılan
ar tırım yeni
borçlar getirmediği gibi
bütçe açığını
önemli ölçüde
büyümesine
yol açmıyor.
Kese ağzının biraz olsun açılması hükümetin ekonomik, siyasi ve
sosyal istikrar arzusunu
ortaya koyarken iktidarın
doğru yolda gittiği ve bu
yolda yönetimin nispi huzurunu bozabilecek gizli
tuzakların olmadığından
emin olduğunu gösteriyor.
Mali doküman paketini
onaylayan hükümetin niyetleri budur. Belgelerin
yasa haline gelmesi için
Meclis’in onayı da gereklidir. Meclis’te nahoş
sürprizler beklenmediği
için makroekonomik açıdan önümüzdeki yıl ülke
halkı için nispeten huzurlu ve iyi olacak.
Kırcaali Haber

üzerine yüksek lisans
yaptı. 2000 yılında Pleven
Bölge Müftüsü seçildi.
2008 yılından beri Bulgaristan Başmüftü Yardımcısı görevinde bulunuyor.
Şu anda Sofya Yüksek
İslam Enstitüsü’nde Dini
Öğretim ve Eğitiminde
Yöntemler ve Din Psikolojisi derslerinin hocalığını
yapıyor.
Hobi olarak resim yapıyor. 2014 yılında Kültür
Bakanlığına ait Sredets
Galeri’sinde üçüncü kişisel sergisini tanıttı.
Evli, iki çocuk babasıdır.
Güner ŞÜKRÜ

Başbakan Borisov’dan
Davutoğlu’na tebrik mesajı
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na ülkesindeki genel seçimlerin başarıyla gerçekleşmesi ve Genel Başkanı olduğu
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) seçim zaferinden
dolayı tebrik mesajı gönderdi. Başbakan Borisov me-

Hükümet 4 bütçe tasarısını birden onayladı
Boyko Borisov hükümeti, bu yıla ilişkin bütçenin düzenlenmesini,
önümüzdeki yıla ilişkin
ulusal bütçe taslağını,
sağlık sigortası ve emeklilik fonunun 2016 bütçelerinin yeni varyantlarını
birden onayladı.
Başarısızlıklarla başlayacak olursak 2015
bütçesine hükümet tarafından getirilen değişiklikler, şimdiki icra erki tarafından kamu idaresinde harcamaların yüzde
10 oranında azaltılması
yönünde uygulanan en
tartışmalı kısıtlama tedbirlerinden birinin sonuç
vermediğini gösteriyor.
Bu tedbir, geçen yılda
henüz onaylandığında
yersiz ve gerçek dışı olarak tüm taraflarca eleştirilmişti. Şimdi farklı bakanlıklara ve diğer kamu
idarelerine ek olarak tahsis edilen kaynaklarla bu
hata telafi edilmeye çalışılıyor. Böylece hükümet
aslında gerçek durumu
göze alarak gerçekçi bir
tutum sergiledi.
Borisov kabinesinin
önümüzdeki yılda kamu
finanslarında daha fazla harcama imkanının
sağlanması niyetler i
takdire değerdir. Kamu
harcamaları, bu yıla kıyasla 1 milyar avro artırılıyor. Evet, bütçe açığı
olacak, fakat bu açığın
yavaş olsa da hissedilir

rinde öngörülen düzeye
bile inmemesine imkan
sağlıyor.
Kamu finansmanı imkanlarının artırılmasından en çok kim yararlanacak sorusuna gelince
otoban inşaatı gibi bir
dizi altyapı projesinin yanında kabinenin eli açık
davrandığı diğer alanlar
da vardır. Sağlık sektörüne tahsis edilen para
artırılıyor. Oysa Bulgarlar Avrupa’da belki de
en hasta millet oldukları için daha iyi sağlık
hizmetlerine acil ihtiyaç
vardır. Kamu kuruluşlarına da memur ücretleri için daha fazla para
veriliyor. Ülkede memur
maaşları hiç de yüksek
değil. Kamu çalışanların

Emeklilik Fonuna emekli
aylıkları için daha fazla
kaynağın tahsis edilmesi de bir hayli mantıklıdır.
Yargı mensuplarının
ücretlere zam getirilmesi ve yolsuzluk ve diğer
bağımlılıklardan daha iyi
korumanın sağlanmasına olanak veren bütçe
artırım talepleri, büyük
dirençle karşılanarak
kızgın tartışmalara yol
açtı. Sonuçta yargı, talep
ettiği parayı aldı. Devlet
sübvansiyonlarının artırıldığı ordu ve polis de
en az aynı derecede
memnun olmalıdır. Belki de ordu, artık eskimiş
olan Rus silahları ve savaş makinalarının yerine yeni silahlar nihayet
satın alabilecek. Polis

sajında, “Eminim ki, Türk halkının belirtmiş olduğu demokratik iradesi, hem Türk devletinin ilerlemesi, hem
de ikili ilişkilerin daha da genişlemesini pekiştirmesi
için sağlam bir temel oluşturacak” diye belirtiyor.
Başbakan Borisov, tüm düzeylerde Bulgar ve Türk
devlet kurumları arasında temasların hızlandırılmasına Davutoğlu’nun kişisel katkısından duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Borisov, mesajının devamında,
“Halklarımızın refahı, bölgenin barışı ve selameti için
iki dost ülkelerimiz arasındaki ilişkileri hep birlikte güçlendireceğimize inanıyorum” diyor.

Kırcaali HÖH İlçe Başkanı Muharrem
Muharrem: “HÖH’ün kesin galibiyeti
için teşekkürler!”

Saygıdeğer Kırcaaliler,
25 Ekim 2015 tarihinde yerel yönetim temsilcilerinizi
seçmek için sandık başına gittiniz. Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) İlçe yönetimi ve şahsım adına belediye başkanlığı, meclis üyeliği ve
muhtarlık seçimlerinde 4 nolu oy
pusulası ile çalışan bir yerel yönetim organı için oyunu vererek,
partimizi destekleyen tüm ilçe sakinlerine teşekkür etmek isterim.
HÖH Kırcaali Belediye Başkanlığı, toplam 41 koltuklu Kırcaali
Belediye Meclisi’nde 24 koltuğu
ve 90 muhtarlığı kazandı. Bu seçim sonuçları partimize ilçenin sakinlerinin daha iyi
bir yaşam beklentileriyle ilgili gelecek ödevleri yerine
getirmek için çalışmasına imkan verecek.
Bize güvenip destek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum!
Muharrem Muharrem
HÖH Kırcaali İlçe Başkanı
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Şırıldayan Türkü Kaynakları
Totaliter rejimin son döneminde, biz, Bulgaristan
Türklerinin kültür, gelenek
ve göreneklerinin unutturulması için hayli gayret
sarf edildi. Yaşlı ve orta
kuşaklar bilir, genç kuşak
duymuş, okumuştur. Benliğimiz, dilimiz, dinimiz elimizden alındı. Bu acı günlerimizde şaşkına döndük.
Dilimiz tutuldu. Boğazımız
kurudu. Ağzımızdan düşmeyen, türkülerimizi unutur hale geldik.
Demokrasiye geçişimizin ilk yılları da engebeli
oldu. Sınır dışı kovulanlar
güneye, batıya dağıldı.
Biz, buralarda kalanlar,
onların acısını çekmeye
başladık. Gidenler kalanlara, kalanlar gidenlere
hasret kaldı. Kendimizi toparlamamız sancılı oldu.
Ben işte bu yıllarda içimi
çekerek “TÜRKÜLER DİYARI RODOPLAR, TÜRKÜ DOĞUR AMIYOR”,
dedim ve bunu saygıdeğer gazete okuyucuları ile
paylaştım. Arkadan gelen
yıllar semereli oldu. Kesilen, kurumaya yüz tutmuş
türkü kaynakları baştan
sızmaya, arkadan şırıldamaya başladı. Bizim buralarda, Doğu Rodoplar’da,
Arda boylarında yeni
yetenekler belirdi. Saz,
söz, ses ustaları kendi
yapıtlarıyla bizlere ruhi
gıda sunmaya başladılar.
Bunlardan biri de Kırcaali
ili, Momçilgrad (Mestanlı)
İlçesinin Nanovitsa (Alibeyinkonağı) köyü doğumlu
Osman Ahmet Cavlak…
Yıl 1999. Osman’ın kulağına acı bir haber ulaşır.
Can dostu, arkadaşı, en
güvendiği kişi Şakir, görev
esnasında, Arda boylarında kış kıyamet bir gecede
görev gereği bulunduğu
yerden başka bir yere giderken, yorulmuş, kuvveti
kesilmiş. Bir soluklayım,
diye oturmuş. Beyaz ölüm
onu oracıkta yakalamış.
Bu feci olay Osman’ı derin
etkilemiş, bağrını yakmış,
kalbini zedelemiş. Birkaç
gün kafası bükük kalmış.
Sonunda çareyi kaleme
sarılmada bulmuş. Kederini beyaz kağıda aktarmış, içi biraz hafifler gibi
olmuş. Arkadan duvarda
asılı sazını almış, beyaz
kağıda dökülen mısraları
seslendirmeye koyulmuş.
Böylece de Arda boylarında şimdiye kadar doğan
türkülere bir yenisi eklenmiş. Sesiyle, sazıyla:
Arda’nın suları bulanık
akar
Der ya kenarında
Şakir’im yatar
Bıçağı elinde, tabanca
belinde
Yorulur Şakir’im uykuya yatar
Bu ağıt yıllarca yolda,

belde, akşam, sabah düşmez Osman’ın dilinden.
Söyledikçe, sazının telle-

ad yapar. Zaman geçer ve
1984 - 1985 yılları gelip
çatar. 1984 yılının o kar-

ardına kadar doludur. Kolektif bir yandan Bulgar
türküleri söyler hafif hafif,

rine dokundukça içindeki
acı hafifler, gözü, gönlü
açılır.
Elindeki sazın öyküsü de
bir başkadır…
Ortaokulu bitirince komşularıyla beraber Sofya’
ya işe gider. İnşaatta
kazandığı parayla kitap,
defter alır. Sokaklarda
gezerken bir mağazanın
vitrinindeki akordeon dikkatini çeker. Bunu bir çalgı aleti olduğunu anlar.
Orada kaldığı sürece sık
sık o sokaktan geçmeyi
ihmal etmez.
Dönünce meramını babasına anlatır. Babası da
zaten müziğe yatkındır.
Delikanlılığında davar
ardında koşarken, sürü
eyreğe yatınca, belinden
kavalını çıkarıp o güzelim
Rumeli türkülerini yandırırmış yandıra bildiği kadar. Çok geçmez babası
oğlunun merağını giderir. Ona güzel bir akordeon alır. Genç Osman
klavyelere basa basa,
kendi başına çalmayı
öğrenir. Bunu Momçilgrad (Mestanlı’da) makine
traktör meslek okulunda
okuduğu yıllarda daha da
pekiştirir. Askere akordeonu sırtına alıp da gider.
Kışlada kaldığı yılarda
sanat kolektiflerine katılır, Bulgarca, Makedonca,
Boşnakça türküleri çalmada ustalaşır. Memlekete dönünce Nanovitsa
(Alibeykonağı) köyü okuma yurdu yanında amatör
sanat kolektifi kurmayı
önerir. Onun önderliğine
kolektif faaliyete başlar.
Köydeki açılan üç dikiş ve
dokuma atölyesinde çalışan 250’den fazla genç
kız ve gelinin arasından
seçilen yetenekli seslerle
kolektif Mestanlı Belediyesinde, Kırcaali ilinde

lı, dondurucu günlerinin
birinde yukarıdan gelen
bir emirle sanat kolektifini
toplar. Okuma evi salonu

diğer tarafta da atölyelerde çalışan hanımlar güya
adlarını gönüllü değiştirir.
Osman buna üzülür, ken-

dinden geçer ve yapmacıktan yan tarafa yıkılıverir akordeonuyla birlikte…
Bundan sonra da ona el
sürmez, çalmadan, söylemeden vaz geçer. Zaten
Türkçe çalmak, söylemek,
Türkçe ağlamak ve gülmek bile yasaklanır.
Akan sular en sonunda
durulur. Osman’ın yolu
Türkiye’ ye düşer. Bir
gezi esnasında kuzeni
onu hediye almak için
dükkânları, mağazaları
gezdirir. Ne beğendiğini
sorar. Dolaşırken Osman
bir vitrin önüne mıhlanır. Bakışları sazlarda
kalır ve meramını kuzenine anlatır. O, da ona
dükkandaki sazların en
iyisini alır. O zaman, bu
zaman Osman’ın elinden
saz düşmez. Köylerdeki
insan kalabalığı azalınca
Kırcaali şehrinde iş bulur. Birkaç arkadaşıyla bir
restoranda çalmaya başlar. Daha sonra da başka
sanata meraklı arkadaşlarıyla “Dostlar“ orkestra
topluluğunu meydana

getirdiler. Arkadan gelen
zaman diliminde bu topluluk üzerine “Buket“ kadın
sanat grubu oluşturulur.
Osman, uzun yıllar yazıp söylediği türkülerden
12 tanesini 2015 yılında
“ Aşk Denizi “ adlı albümünde topladı ve bu yılın
Haziranı’nda 60’ıncı yaş
günüyle birlikte albümünün de doğum gününü
kutladı. Albüme giren türkülerin güftesi, sözü ve
sazı ona aittir.
Osman etrafındaki gelişen olaylara ilgisiz kalmaz. Dolayında dolaşan
pırıl pırıl mutlu, huzurlu
genç aileler görür, dilinden “İki Gönül Bir Olunca“
türküsü dökülür. Bahar
açar, etraf yeşilliklere bürünür, çiçeklere gark olur
“Bahar çiçeği“ nağmeleri
çınlatır etrafı.
Dilinde türkü, elindeki
sazıyla o hala “Buket“
topluğu sanat kolektifinin
çalışmalarına katkıda bulunmakta, “Dostlar“ enstrüman grubunun şefliğini
yapmaktadır.
Mustafa BAYRAMALİ

Ünlü ressam Hikmet Çetinkaya
ile sanata dair söyleşi
3. sayfadan devam

rinin lisanlarını anlayabiliyorsa anlaşabiliyor. Lisanlarını anlayamıyorsa
diyalog kuramıyor. Aynı
şekilde sanatın dilini herkes anlıyor. Şu an resim
yapayım ben, hüznü işleyeyim. Herkes o hüznü
anlayabiliyor. Demek ki
sanatın dili var, bir gücü
var. İşte biz bunu kullanmak durumundayız. Burada ben elimden geldiği
kadar bu kırk yıllık birikimi, deneyimi bu saatten
sonra nasıl daha ileri götürebilirimi kullanmaya
çalışıyorum.
-Resim yapmaya nasıl
başladınız?
-Hiç kimse bir mesleği
seçerken şunu yapacağım, bunu yapmayacağım, şunu düşünüyorum,
şu olacak, bu olacakla başlamıyor. İçinizde
bulunduğunuz or tam,
şartlar ve koşullar size
oraya itiyor. Hiç kimse
ben hamallık yapacağım, lokantada bulaşık
yıkayacağım, temizlikçi
olacağım diye hayalini
kurmaz. Ama şartlar ve
koşullar kişiyi oraya itiyor. O yüzden içinde bulunduğum yaşam şartları
da beni resim yapmaya
itti. Çünkü resim yapar-

ken kendimi çok daha
güzel ifade ediyorum.
Dedim ki, tam bana
göre bir şeymiş bu. Şu
an belki en zorunu ben
seçtim. Hiç kimseye de
bunu tavsiye etmiyorum.
Yani sanatla uğraşıp da
yaşamını idame ettiren
pek kimse yoktur. Yani
bir kimse sanat yapacak,
resim yapacak ve onunla
hayatını kazanacak. Bu
çok zor. Ben zoru seçtim
ve başardım. Türkiye’de
100 bin kişi vardır resimle uğraşan, fakat herkesin bir işi vardır. Herkes
yaptığı işin dışında zaman ayırıp resim yapıyor.
Ama sadece resim yapıp
hayatını kazanan çok az,
yani 10 kişiyi geçmez
belki. Ben belki onlardan
birisiyim. Size soru sorayım, Bulgaristan’da işte
belki 100-200 kişi vardır
resim yapan. Peki sadece resim yaparak, resim
satarak hayatını kazanan kaç kişi vardır? Çok
azdır, ama herkesin içinden, yüreğinden resim
yapmak geçer. Yani ben
hobimden para kazanıyorum. Benim bu hobim
normalde. Ama bunu
yaparken dünyayı dolaşıyorum. 10 gün önce
Kanada’daydım. İşte
Kanada’dan Ankara’ya

geldim. Sonra da
Avustralya’ya gideceğim.
Dünyanın bir ucundan bir
ucu. Bakın, bir ülkeyi, bir
toplumu tanıtmak için vitrine koyacağınız sanattır,
spordur, kültürdür, eğitimdir. Siz kalkıp da vitrin
olarak bizim yollarımız
var diyemezsiniz. Sanatı
ancak karşıdaki anlıyor.
Bir müziği, bir folklor
müziğini herkes anlayabiliyor. Bütün bu vitrine
koyacağınız o toplumun
kültürüdür, tarihidir.
-En son ne söylemek
istersiniz?
-Bu iki taraflı bir yaklaşımdır. Türkiye’den biz
Kırcaali’ye geldik, burada etkinlik yaptık. Şimdi gönül ister ki, burada
kurduğumuz dostluğun,
kardeşliğin devamı olarak sizleri ve sizlerin
yönlendirmelerinizle buradaki kültür ve sanatı
da Türkiye’de, Ankara’da
aynı şekilde karşılayıp,
ağırlayıp, orada bir şeyler yapalım. Siz de kendinizi Türkiye’ye anlatın.
Çünkü Türkiye çok büyük
bir ülke, 77 milyonluk bir
ülke. Türkiye olarak biz
buraya geldik, Bulgaristan’daki o yüreği güzel
insanlara etkinlik yapıyoruz. Şimdi bunun karşılığında Bulgar sanatçıları-

nı da biz Türkiye’de ağırlamak isteriz. Ben bunu
istiyorum, yani hep ben
mi buraya geleyim, siz
de oraya gelin. Başkanla
(TÜRKSAD Derneği Başkanı Müzekki Ahmet) da
konuştuk, yani burada
güzel bir derneğiniz var.
Bu derneğinizin şemsiyesi altında folklor, müzik,
resim yapan sanatçılarımızı toplayın oraya gelin,
biz orada ev sahipliği
yapalım, ortak bir etkinlik yapalım. Orada da insanlarımıza Kırcaali’nin
zenginliğini, güzelliğini,
tarihini, dostluğunu anlatalım. Burada toplumlar,
insanlık, barış kazansın.
Yoksa birbirimize komşuyuz, çok yakınız, ama
gitmezsek, gelmezsek,
çayını içmezsek, ekmeğini yemezsek, bir şeyi
bölüşmezsek nerede
kaldı dostluk, nasıl geliştireceğiz dostluğu biz?!
O yüzden burada sanatın gücünü kullanmalıyız
diye düşünüyorum.
-Çok güzel bir söyleşi oldu. Çok teşekkür
ederim, Allah razı olsun! Başarılarınız daim
olsun efendim.
-Ben de teşekkür ederim. Allah sizden de razı
olsun!
Söyleşi: Resmiye
MÜMÜN

11 Kasım 2015

HABERLER

Kırcaali Haber 7

Atatürk ve Bulgaristan Türk Gençlik Teşkilatları Birliği
Bulgaristan'da bilinmeyen veya az bilinen iki
gizli Türk Örgütü...
Bulgaristan Türklerinin
kültür, varlık ve kimliklerini koruma doğrultusunda
örgütlenme mücadelesi
biten II. Dünya Savaşı
sonrasında kurulan yenidünya düzeninde de devam eder. Ancak bu çok
zorlu bir süreçtir. Çünkü
komünist partinin güçlü
ve baskıcı organizasyonu
altında alternatif bir örgütlenme zordur. Çünkü
parti her mahalle, köy ve
neredeyse sokak bazında örgütlenmiştir. Doğal
olarak böyle bir ortamda
deşifre olmadan bir araya
gelmek ve ayakta durmak
neredeyse olanaksızdır. Ancak buna rağmen
Bulgaristan’da Türkler,
özellikle 1956’dan sonra
sistemin asimilasyon politikalarını net bir şekilde
görünce Türk kültürü,
kimliğini ve varlığını korumak ve insanları bilinçlendirmek amacıyla yeniden örgütlenme yoluna
giderler. Çünkü sünnetin
yasaklanması, eğitim haklarının geri alınması gibi
kültürel ve dinsel baskıların aktırılması, Türklerin
Bulgar asıllı oldukları tezlerinin gündeme getirilmeye başlanması duyarlılığı
artırır. Bu gelişmeler üze-

rine Nuri Adalı ve çevresindeki 15 kişi 1957’de
Mestanlı’ya bağlı Çorbacılar (Çorbaciysko) köyünde Atatürk ismiyle gizli bir
örgüt kurarlar. Çorbacılar
Nalbantlar (Podkova) ve
çevresinde faaliyet gösteren örgüt kısa sürede
faaliyete geçer. Duvar yazıları ve bildirilerle varlığını ve çalışmalarını ortaya
koyar. Fakat örgütlenme
konusundaki eksiklik,
olumsuz sonuçlarını kısa
sürede gösterir ve çok
kısa sürede kişiler tespit
edilir. Durumdan haberdar olan Sofya, hemen

harekete geçer. Örgüt kurucuları Nuri Adalı ve arkadaşları kısa sürede tutuklanır ve bir kısmı hapse
atılır. Bir ironi olsa gerek,
“soya dönüş” uygulamasının önde gelen savunucu
ve teorisyenlerinden olan
Orlin Zagorov yani Şükrü
Tahirov da, anlatılanlara
göre, bu dönemde kurulan gizli oluşumlarda yer
almış, Türkçülük mücadelesi vermekten ve bu
yöndeki düşüncelerinden
dolayı hapse atılmıştır.
Sofya’nın baskıları sonuç verir ve örgüt kısa
sürede çökertilir. Fakat

Sof ya’nın rahatladığı
bir anda bu sefer başka bir yerden; Kuzey

Bulgaristan’dan yeni bir
mücadelenin sesleri gelir.
Hem de hiç umulmayan,
beklenilmeyen bir yerde;
Varna’da, garnizonda örgütün temelleri atılır. Ahmet Cebeci, Rufi Yakubov
ve Kerim Garibov, askerlik görevlerini yaparken
Kuzeydoğu Bulgaristan’ı,
yani Varna, Şumnu (Şumen), Razgrat, İslimye
(Sliven) Silistre (Silistra),
Eski Cuma (Tırgojvişte),
Ruşçuk (Ruse) ve Hacıoğlu Pazarcık (Dobriç)
illerini içine alan bölgede
faaliyet göstermek üzere
tarih tam bilinmemekle
birlikte, kabul edilişe göre
19 Mayıs 1960 "Bulgaristan Türk Gençlik Teşkilatları Birliği"ni kurarlar. Temel amacı Türk kültürünü,
kimliğini ve varlığını korumak ve bu konuda insan-

ları bilinçlendirmeyi kendine amaç edinen örgüt,
çeşitli faaliyetlerde bulunur. Köylerde duvarlara
“Bulgaristan Türklerine
Muhtariyet Verilsin”, “Yeter 80 yıllık esaret bitsin”
şeklinde yazılar yazar,
bildiriler dağıtır ve Demirbaba Türbesine Türk
Bayrağı asar. Bu şekilde
sesini duyuran örgüt 1963
yılının Kasım ayında deşifre olur ve kısa sürede
ortadan kaldırılır. Üyelerin
bir kısmı Türkiye’ye kaçar.
Ancak geride kalanlar bu
kez yöntem değiştirerek
faaliyetlerini sürdürürler.
Kurulan okuma evlerini
yani “çitalişteleri” yani
"okuma evlerini" kullanarak Türk kültürü ve varlığını korumak için ellerinden
geleni yaparlar.
Metin EDİRNELİ

Çernooçeneli Elif’in sıradaki
ödülü - bir yıllık eğitim bursu
Çernooçene (Yenipazar) Hristo Smirnenski
Lisesi 11.sınıf öğrencisi
Elif Mehmet’in “Edebiyat… Hayatında Hiçbir

ediyor.
Elif, çeşitli ulusal ve
uluslararası yarışmalara kendi eserleriyle
aktif ve başarılı bir şe-

katılabilir. Proje küçük
yerleşim yerlerinde
veya başka benzer koşullarda yaşayan çocuklara daha çok im-

Zaman Görüşemeyeceğin İnsanlarla İletişim Şekli” başlıklı denemesi Communitas
Vakfı’nın “1000 Burs”
Projesi kapsamında
düzenlenen edebiyat
yarışmasında dereceye
girenler arasında bulunuyor.
1 Kasım Pazar günü
düzenlenen yarışmanın ikinci elemelerinde
Elif Mehmet çok seyrek
kazanılan 1 yıllık bursla
ödüllendirildi.
Lise öğrencisi artık
beşinci yıl bu yarışmaya katılarak başarılı bir
şekilde okulunu temsil

kilde katılıyor. Öğretmen olan ebeveynleri
Nedret ve Fatmegül
Mehmet ’e teşekkür
eden yetenekli kız,
“Onlar her zaman bana
yarışmalara katılmam
için gerekli manevi destekte bulunuyor” diyor.
Communitas Vakfı’nın
“1000 Burs” Projesi
6-11.sınıf öğrencilere
yönelik ulusal bir yarışma şeklindedir. Bu
yaş grubundan her bir
öğrenci kendisine güvendiği bir konuyla ilgili bilgi ve düşüncelerini
tanıttığı bir deneme
yazarak bu yarışmaya

kan tanıyor.
“1000 Burs” Projesi
ile Communitas Vakfı,
mali kaynaklar, profesyonel danışmanlıklar ve kitap kredileri
şeklinde bir yıllık burs
veriyor. Yarışma iki
aşamada gerçekleştiriliyor. Birinci eleme
turunda adaylar değerlendiriliyor. İkinci eleme
turuna katılanlarla mevcut yılda eylül ve ekim
aylarında bireysel söyleşi yapılıyor. Gelecek
öğretim ve eğitim yılına
ilişkin final sıralamalar
1 Kasım’da ilan ediliyor.
Kırcaali Haber

HÖH Kırcaali İl Başkanı Bahri Ömer: “Bizim
gücümüz birliğimizden kaynaklanıyor.
Desteğiniz için teşekkürler!"
Saygıdeğer vatandaşlarım,
Bu yıl 25 Ekim ve 1
Kasım 2015 tarihlerinde tüm ülkede belediye

başkanlığı, köy muhtarlığı ve meclis üyeliğine
ilişkin yerel seçimler
gerçekleştirildi.
Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) demokratik ve liberal, ulusal
sorumluluğa sahip bir
parti olarak büyük çoğunlukta meclis üyeliği,
köy muhtarlığı ve yedi
ilçede belediye başkan-

lığı seçimlerini kazanarak, Kırcaali ilinde kesin
bir galibiyeti elde etti.
Belediyelerin yönetiminde sürekli yer alan

bir parti olarak bizler
daima ilçelerimizin sakinleri ile birlikte olduk,
onların bir parçası olarak seslerine kulak verdik.
Kesin kanaatimiz şu
ki, bizim gücümüz birliğimizden kaynaklanıyor.
Son yıllarda Kırcaali
ilindeki yedi belediyenin yönetimleri önemli

başarılar elde etti. Teknik ve sosyal altyapı
alanında büyük yatırım
projeleri gerçekleştirildi.
Belediyeler tarafından
sunulan sosyal hizmetler arttırıldı. Kimliğimizle ilgili kültürel etkinlikler
takvimi iyileştirildi.
Değerli arkadaşlar,
çok doğaldır ki, bütün
bunların gerçekleştirilmesi sizin desteğiniz
ve katılımınız olmasaydı
mümkün olmazdı.
İzninizle HÖH Kırcaali
İl Yönetimi ve Kırcaali ili
il ve ilçe belediye başkanları adına sizin fedakarlığınız ve desteğiniz
için kalbi şükranlarımı
sunmak isterim.
Size temin ederim ki,
bizim ilçelerde hayat koşullarını iyileştirmek için
çabalarımız gelecek yıllarda da devam edecek.
Saygılarımla
Bahri Ömer
HÖH Kırcaali İl Yönetim Kurulu Başkanı
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Büyükelçi Süleyman Gökçe’nin Muharrem Ayı Anma Mesajı
Bulgaristan'da yaşayan Değerli Vatandaşlarımız,
Kıymetli Soydaşlarımız,
Sevgili Canlar,
Her yıl Muharrem Ayı'nın
10. Günü geldiğinde, Hz.
Hüseyin'in ve pek çoğu ehl-i
beytten Kerbelâ şehitlerinin
acılarını yüreklerimizde hissediyoruz. Kerbelâ'nın acısı bizlere zulüm, haksızlık ve adaletsizlik karşısında ayakta, bir
ve birlikte durmanın önemini,
beraberliğin eşsiz değerini yeniden anımsatıyor.
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü tarafından
Sofya'da 23 Ekim, Cuma günü
düzenlenen bu yılki "10 Muharrem-Aşure Günü" etkinliği bu
anımsama ve paylaşıma vesile
olmuştur. Başmüftülüğün davetiyle, Bulgaristan'daki Canlar'ın
temsilcilerinin katılımıyla 5 Kasım, Perşembe günü Sofya'da
tertiplenen "Muharrem Aşı" da
bu paylaşımı güçlendirecektir.

bölgesinde ve dünyada barışın,
kardeşliğin ve huzurun tesisine
yönelik çabalarını yorulmadan
sürdüreceğini Bulgaristan'da
yaşayan siz çok değerli vatandaşlarımız ve soydaşlarımızla

bu vesileyle paylaşmayı borç
biliyorum.

Süleyman GÖKÇE
T.C. Sofya Büyükelçisi

Bulgaristan Nihayet Türkiye’ye ‘Bağlandı’
Bulgaristan otoban ağını Türkiye’ye bağlayan Maritsa otoyolunun son etabı da tamamlanarak kullanıma açıldı. Bulgaristan’ın
başkenti Sofya’dan Türkiye’ye otoyol bağlantısı nihayet tamamlandı. AB tarafından finanse edilen Maritsa (Meriç) otoyolunun
ülkenin güneydoğusundaki 31 kilometrelik son etabı tamamlanarak hizmete açıldı.
Böylece başta Almanya olmak üzere Avrupa’dan Türkiye’ye karayoluyla giden Türkler ve turistler Sofya’dan Kapitan Andreevo
sınır kapısına kadar kesintisiz olarak otoban yolculuğu yapabiBüyük Türk mutasavvıfı Yunus
Emre'nin bir şiirinde Hz. Hasan
ve Hz. Hüseyin'i "Arş'ın İki Gölgesi" olarak anması, topraklarımızda kök salmış ehl-i beyt sevgisinin önemli işaretlerindendir.
Kederde, tasada, hüzünde
ortaklık ve paylaşma, duyulan

acıyı azaltır. Dayanışma ve paylaşılma bir nebze olsun azaltabildiğimiz acı, kardeşliğimizi,
birlik ve beraberliğimizi, geniş
ailemizi güçlendirir.
Bu hislerle, hüzün, keder ve
acıların bir daha yaşanmamasını diliyor, Türkiye'nin ülkesinde,

Genç yeteneklerimiz
Sonbahar
Yolculuk
Hayat bir yolculuk..
Ben bir yolcu...
Kalbim bir harita,
hayallerime götüren.
Durak yok bu yolda,
durmak yok.
Daha yolumuz var,
uzaklara yolculuk.
Kalbim bir harita,
mutluluğa götüren.
Daha yolumuz var,
yakınlarda mutluluk.

Yine sonbahar...
Ağaçtan düşen yaprakların sessizliği,
güzelliği bir huzur.
Mevsimler o kadar güzel ki:
İlkbaharın neşesi,
yazın güneşi,
sonbaharın huzuru,
kışın öyküsü...
Sonbaharda yapraklar dökülürken
yazın bitişini, kişin başlangıcını anlatır.
Yaz güneşi bitince
kışın öyküsü başlar.
Aysun RAMADAN

lecek.
‘On yıllardır beklenen otoban’
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, “Bugün on yıllardır beklenen bir otoyolu kullanıma açmış bulunuyoruz” dedi. Medyada yer
alan haberlere göre yeni otoban 160 milyon levaya (yaklaşık 80
milyon avro) mal oldu. Maritsa otoyolu, Batı-Doğu doğrultusunda
Karadeniz’e uzanan Trakya otobanından güneydoğuya uzanarak
Türkiye sınırına ulaşıyor.
AB’nin en yoksul ülkesi olan Bulgaristan, AB tarafından finanse edilen, toplam 764 kilometre uzunluktaki üç otobana sahip.
Başbakan Borisov, AB ulaştırma programından şimdiye kadar üç
milyar levayı (yaklaşık 1,5 milyar avro) aşkın kaynak kullanıldığını
açıkladı.
‘Ortadoğu’dan Batı Avrupa’ya’
Bölgesel Kalkınma Bakanı Lilyana Pavlova, Ortadoğu ve
Türkiye’den Batı Avrupa’ya kara yolu ulaşımının artık Bulgaristan üzerinden çok daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılabileceğini
belirtti.
Devlet Başkanı Rossen Plevneliyev, aralarında Yunanistan’a
uzanacak yapım aşamasındaki Struma’nın da bulunduğu üç otobanın daha açılacağı müjdesini verdi.
AA
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