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Bir Osmanlı Eseri Daha Yıkılmak Üzere

Pargalı Damat İbrahim Paşa 
Camii, Osmanlı'nın Balkan 
topraklarına miras bıraktığı en 
özel yapılardan biri. Mabed, 
Bulgaristan'ın Razgrad kentin-
de. UNESCO Kültürel Anıtlar 
Listesi’nde bulunan yapı yıllardır 
kaderine terk edilmiş durumda 
ve yok olma tehlikesiyle karşı 
karşıya.

Balkanlar'da ayakta kalmış en 
büyük Osmanlı mimari eserle-
rinden biri Pargalı Damat İbra-
him Paşa Camii. Mabed bugün 
içler acısı halde. Döneminin en 
önemli eserlerden olan cami, 
bugün kaderine terk edilmiş 
durumda. Deliorman bölgesi-
nin merkez kenti Razgrad'da 

yükselen cami, 30 yıldır resto-
rasyon için uzanacak bir yardım 
eli bekliyor.

Kanuni Sultan Süleyman 
Han’ın sadrazamı Pargalı Da-
mat İbrahim Paşa'nın yaptırdı-
ğı caminin inşaatı 1530-1535 
yıllarında başlamış. İbrahim 
Paşa'nın vefatından sonra dur-
durulan inşaat, 1616'da Mahmut 
Paşa tarafından tamamlanmış 
ve cami ibadete açılmış.

Klasik Türk mimarisinin en 
güzel eserlerinden biri olan ma-
bed, orta kubbeli yapıya sahip. 
Dış duvarlarda dört sıra pence-
resi var. Minaresi ise lale motif-
leriyle süslü, taş oymacılığın en 
nadide örneklerinden.

UNESCO Dünya Kültür Mirası 
kataloğunda kayıtlı olan cami, 
ibadete kapalı ve kapısı kilitli. 
Kültür Bakanlığı nezdinde böl-
ge tarih müzesine bağlı cami, 
1927'de kültür anıtı ilan edilse 
de restorasyonu konusunda 
bürokratik engeller aşılamadı. 
Başmüftülük'ün vakıf mülklerini 
iadesi için açtığı davalar da so-
nuçlanmadı.

Bölge Halkı Seferber Oldu
Müze adı altında kapalı tutulan 

cami için bölge Müslümanları 
seferber oldu. Bağımsız Millet-
vekili Günay Hüsmen konuyu 
meclise taşıyarak Kültür Baka-
nı Vejdi Raşidov’a soru önergesi 
sundu. Bağımsız Milletvekili Gü-

nay Hüsmen, caminin restoras-
yona alınması yönündeki çaba-
ları ve mabedin şu anki durumu 
hakkında şu şekilde konuştu:

“Osmanlı zamanından kalan 
bir tarihi eserdir İbrahim Paşa 
Camii. Kültürel bir anıt, kültürel 
bir zenginlik. Sadece Razg-
rad için değil, hem Bulgaristan 
için hem de dünya için önemli 
bir mimari eser. Kültür Bakanı 
sayın Raşidov’a birinci sorum 
şöyleydi: ‘Bu caminin en azın-

dan üstünü ne zaman temizle-
yeceksiniz?’ 25 yıldan beri bir 
şey yapılmıyor.”

Günay Hüsmen caminin yıkıl-
maması adına bir an önce çalış-
ma başlatılmasını vurgularken 
sözlerine şu ifadelerle devam 
etti: “Bu kültür eserinin yıkıl-

maması için bir şey yapılması 
gerekiyor. Yakında herhalde 
bakanımızdan cevap çıkacaktır. 
Bu yıl olmasa da gelecek sene 
bu eserin restorasyonuna öde-
nek ayrılmasını teklif edeceğim. 
Eğer bu güçlü devlet bir miktar 
para ayıramazsa, bu zenginliği 
koruyamazsak; biz halk olarak, 
şahsen ben duyarlı bir insan ve 
milletvekili olarak bir kampanya 
başlatacağım.”

Kurumlar tarafından koruma 

altında olsa da; bugün harabe 
halindeki Pargalı Damat İbrahim 
Paşa Camii, restore edilmezse 
yok olma tehlikesiyle karşı kar-
şıya. Restorasyon çalışmaları 
başlamazsa mabedin geleceği, 
geçmişi kadar parlak olmaya-
cak.        Kuzey Haber Ajansı
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Ahhh! Kırcaaliİzmir BAL-GÖÇ'le (İzmir 
Balkan Göçmenleri Kültür 
ve Dayanışma Derneği) 
yapılan görüşmeler neti-
cesinde KIBATEK (Kıbrıs-
Balkanlar-Avrasya Türk 
Edebiyatları Kurumu) Ta-
rafından organize edilen 
40. Uluslararası Edebiyat 
Şöleni çerçevesinde ilk 
kez ziyaret edeceğim 
Bulgaristan’ın Kırcaali 
bölgesi seyahatim beni 
biraz heyecanlandırdı. 
Yıllarca dinlediğimiz göç 
hikâyeleri ve ızdırapların 
yaşandığı bu toprakları 
görmek, incelemek ve 
bölgeyi bizzat yaşamak 
adına garip bir duyguya 
kapıldım.

Göçmenlerin çoğunlukla 
yaşadığı İzmir’in Çamdibi 
bölgesinden her gün dü-
zenlenen seyahatlerden 
birisiyle akşam üzeri bir 
otobüsle hareket ettik. 
Otobüste bulunan yolcu-
ların tamamı bu bölgeden 
göç etmiş ve sonradan 
çifte vatandaşlık hakkı-
nı elde etmiş insanlardı. 
Keyifli bir sohbet ve yol-
culuktan sonra sabahın 
erken saatlerinde Kırcaa-
li şehir garajına indik. Kır-
caali, Rodop Dağları’nın 
kucağında oturan ve Arda 
Nehri’nin kenarına kurul-
muş altı asırlık geçmişi 
olan bir şehir. Bir şehrin 
gelişmişlik ölçütlerinden 
biri olan yollar bize her-
hangi bir sorun yaşatma-
dı. Yolları fena değil ama 
şehre ilk girişteki izlenim-
ler size bazı fikirler verir.

Garaj kontrolsüz, kirli, 
eski, bakımsız ve düzen-
sizdi. Bizdeki 70’li yılların 
kasaba garajlarına benzi-
yordu. Cebel ilçesinde ya-
pılacak olan Özgürlük ve 
Dayanışma Kutlamaları 
nedeniyle garajda yoğun 
bir kalabalık vardı. Hatta 
sınırda bu yüzden 3 saat 
beklemek zorunda kaldık. 
Ne yazık ki Türk gümrüğü 
ekstra önlemler almamış, 
tek bir memurla bu hiz-
meti yapmaya uğraşmış-
tı. Garajdaki bu karmaşa 
içinde bizi bekleyen bir 
minibüs ile önce Cebel’de 
düzenlenen Özgürlük ve 
Dayanışma Kutlamalarına 
katıldık. Yoğun kalabalık 
ve coşku vardı. Bir bay-
ram yeri havasında kutla-
malar yapılıyordu. Çocuk-
luğumda gördüğüm bay-
ram yerlerine benziyordu 
adeta. Pamuk helvacı, ho-
roz şekerci, elma şekerci, 
maymun, boğa yılanı, bü-
yük kertenkele gibi hay-
vanlarla gösteri yapanlar, 
cüce palyaço eşliğinde 
keyifli anlar yaşıyordu. 
Ayrıca her yerde kaldı-
rımların üzerinde yakılan 
odun kömürlerinin üstüne 
uzun ağaç dallarına sıra 
sıra geçirilmiş tavuklar ve 
kuzular otomatik bir motor 
düzeneğiyle döndürüle-
rek kızartılıyordu. Büyük 
mangallarda kızartılan 
köfte sucuk ve sosislerin 
kokusu her yanı sarmıştı. 

Ortalık biraz dumanlı ama 
keyifliydi. İnsanların tama-
mı Türkçe konuşuyordu. 

Türkiye’deki herhangi bir 
şehirde gibiydik. Polis ve 
jandarmanın eski araçlar-
la hizmet vermeye çalıştı-
ğını ve kimseye herhangi 
bir müdahalede bulunma-
dığını gördük.

Cebel, her yeri ağaçlarla 
ve yeşil alanlarla çevrilmiş 
geniş sokaklarıyla az ge-
lişmiş bir Avrupa şehrine 
benziyordu .İnsanlar bir-
birine saygılı ve samimi 
davranıyordu. Türkiye'den 
öze l l i k le  Bursa'dan, 
İzmir'den ve Edirne'den 
gelen misafirlerle coşku 
ve sevinç tavan yapmış 
durumdaydı. Cebel’de 
yapılan bu etkinlik sonra-
sı henüz yorgunluğumuzu 
atmadan Türklerin en yo-
ğun bulunduğu Mestanlı 
ilçesinde bir Türk karde-
şimizin işlettiği lokanta-
da yemeklerimizi yedik. 
Sahiplerini çok içten ve 
samimi bulduğumu belirt-
mek isterim. Bu kardeşle-
rimizden ve yemeklerinin 
lezzetinden bahsetmeden 
geçemeyeceğim. Henüz 
endüstriyel tarımın ve 
hayvan yetiştiriciliğin bu-
laşmadığı doğal ortamlar-
da yetişen patateslerin ve 
sebzelerin tadını unuta-
mayacağım. Hele ki sütün 
ve etin tadı... Tüm etkinlik 
boyunca aynı güzellikte 
değişik ve geleneksel ye-
mek çeşitleriyle bizlere 
adeta bir yemek şöleni 
sundular. Sabah kahval-
tısında önce haşlanmış 
sonra fırınlanmış patates, 
çorba ve tavuk eti; öğleyin 
sulu et yemekleri; akşam 
ise adeta bir şölen: dana 
kavurma, pilav, yöresel 
sukalçe eti, pırlenka pide, 
palaçinka tatlısı, üzerine 
peynir rendelenmiş özel 
bir salata ve şarap... El-
bette bunlara sevgisini 
katarak pişiren aşçımız 

hanımefendiyi de unut-
mamak gerekir.

Otelimize yerleşmek 

için Kırcaali’ye geri dön-
dük. Otelin sahibinin de 
Mestanlı’daki restoranın 
sahibi olması bizi son 
derece mutlu etti ve Türk 
konukseverliğini burada 
da görmüş olduk. Otele 
yerleştikten sonra aynı 
günün akşamı değişik ül-
kelerden gelen yazar ve 

şairlerle kütüphaneli bir 
kafede, küçük bir söyle-
şi ve şiir dinletisi etkinli-
ği yaptık. Bulgaristan’da 
Türkçe ve Türk Edebiyatı 
üzerine konuştuk.

İkinci gün Kırcaali’yi 
daha yakından tanımak 
için serbest bir gezinti 
yaptım. Şehir fiziki olarak 
Arda Nehri’nin ve üzerine 
kurulan barajların etki-
sinde yeşilin her tonuyla 
donanmış, Sovyet kültü-
rünün izlerinin silinmedi-
ği, eski yapıların devlet 
daireleri olarak hala kulla-
nıldığı yaşayan bir şehir... 
Şehir adeta boşalmış gibi. 
Genç nüfus çok az. Hepsi 
Avrupa’ya daha iyi koşul-

larda çalışmaya gitmiş. 
Sokakları sakin, insanları 
yavaş hareket ediyor gibi 
sanki. Konuşmaya çalış-
tığım insanların hemen 
hemen hepsi Türkçe ko-
nuşuyordu ama yanların-
daki çocuklarının Türkçe 
bilmemeleri ve konuşmak 
için çaba sarf etmemeleri 
beni çok endişelendirdi. 
İmzaladığım bir çocuk ki-
tabını “Türkçe bilmiyor ki!” 
diye almayan aileye biraz 
sitem etmek zorunda kal-
dım.

Dolaştığım tüm sokak-
larda ve şehir merkezin-
de Türkçe yazılmış ne 
bir tabela ne de bir isme 
rastladım. Bu durum izah 
edilmesi çok zor bir du-
rum olsa gerek ki nedeni-
ni sorduğumda hiç kimse 
yanıt vermek istemedi. 
Asimilasyon ve soykı-
rım politikaları sonucu 
isimlerinin değiştirilmek 
istenmesiyle Türkiye’ye 
göç eden ailelerin terk 
etmek zorunda kaldıkları 
bahçeli evlerinin önünden 
geçerken bir sızı boğa-
zımdan yüreğime doğru 
akmaya başladı. Taştan 
örülmüş bahçe duvarları 
ve yıkılmaya yüz tutmuş 
ahşaptan yapılmış sun-
durmalı sıra sıra evleri, 

aralarında mesafe olma-
sa yıkılmamak için birbir-
lerine yaslanacak kadar 
yaralanmışlar. Küskün, 
mağrur bir yorgunlukla 
bitap düşmüş durumdalar. 
Ahhh, Kırcaali, Mestanlı, 
Cebel ne kadar da ben-
ziyorsunuz bir Anadolu 
kasabasına! Kapılarınızı 
çalıp -komşu çayın altı 
kızgın mı?- diyesim geldi 
bir an. Bu ruh hali ile do-
laşırken Türkiye’den bura-
lara dönen ailelerin yeni-
den yapmaya başladıkları 
evleri gördüm ve onlardan 
birkaçı ile sohbet ettim. 
Herkeste hala bir ürkeklik 
ve çekingenlik hakim... 
Etraflarını kontrol ederek, 

yavaş ve sessiz konuşan 
bu insanlar geçmişteki bu 
baskı ve zulmü hala his-
sediyorlar.

Üçüncü gün sabah er-
kenden üstü kapalı pazar 
yerini gezdik. Tıpkı bizim 
Anadolu’daki kasaba pa-
zarları gibi ama her şey 
çok ucuz. Pazarcıların he-
men hemen hepsi Türktü. 
Bol bol sohbet ettik. Daha 
sonra Arda nehrinin üze-
rine kurulan baraj gölünü 
gezdik. Muhteşem doğa 
manzarasıyla, etrafına 
yapılan dağ evleriyle, ne-
fis bir manzara seyrettik. 
Gölün üzerinde bulunan 
restoran cafe şekline dö-
nüştürülmüş gemilerde 
yarım kahve içtik.

Aynı günün akşamı ya-
pacağımız Uluslararası 
Edebiyat Şöleni öncesi 
Ömer Lütfi Kültür Derne-
ğinde bulunan kütüphane-
yi gezdik. Kütüphanede 
50’li yıllarda yazılmış Na-
zım Hikmet ve Sabahat-
tin Ali’nin özgün kitapları 
ve benzeri eserler beni 
büyüledi. Kütüphanede 
uzun bir inceleme yaptım 
ve bazı kitapları işaret 
ederek bunların çok de-
ğerli olduklarını, mutlaka 
korunması gerektiğini 
söyledim.

Daha sonra etkinlik için 
hazırlanmış salona geçtik. 
Değişik ülkelerden gelen 
yazar ve şairler, konu-
su “Balkanlardaki Türk 
Edebiyatı’nın Dünü, Bugü-
nü ve Yarını” olan ulusla-
rarası panelde görüşlerini 
bildirdiler. Çok verimli ge-
çen bu etkinliğin sonunda 
katılımcı şairler birer şiirle 
paneli taçlandırdılar

S o n  g ü n  t e k r a r 
Kırcaali’de dolaştık, şehri 
inceledik. Kenar mahal-
lelere kadar girdik. Şehir 
adeta yavaş ama mağrur 
akan bir nehir gibi sakin, 
tenha, biraz yorgun gi-
biydi. Aklıma sakin şehir 
(cittaslow) kavramı gel-

di. Evet, Kırcaali sakin, 
yavaş şehir unvanını 
hak ediyordu. Yetkililerin 
merkezi İtalya’da bulunan 
Uluslararası Belediyeler 
Birliğine başvurmaları 
gerekir bence. Doğallığı-
nı, geleneksel mimarisini 
kaybetmemiş, endüstri-
yel tarım ve hayvancılık 
yapmayan, hava kirliliği 
olmayan, trafiği az ve 
gürültüsüz, çevre bilinci 
olan bu şehir, sakin şehir 
kriterlerine tam uyuyor. 
Geniş caddeler boyu kal-
dırımlara dikilmiş ıhlamur 
ağaçlarının altında do-
laşmak çok keyif vericiy-
di. Yılın 260 günü güneş 
alan bu şehir, güneşli 
şehir unvanını boşuna al-
mamış görünüyor. Şehrin 
içinde dolaştıkça insan-
ların yaşam koşullarını 
daha yakından gördüm. 
Sanatsal etkinlikleri tiyat-
royu, müzeyi inceledim. 
Müzede her şey oldukça 
güzel korunmuş ve ser-
gilenmiş ama ne yazık ki 
hiç bir Türk eserine rast-
lamadım. Sanki bu bölge-
de Türkler hiç yaşamamış 
gibi... Artık Bulgaristan’ın 
bunları aşması gerekli. 
Tıpkı Macaristan’ın yap-
tığı gibi yaşanan tarihine 
sahip çıkması ve bun-
dan gocunmaması ge-
rekir. Macaristan Kültür 
Bakanlığının yaptığı gibi 
Türklere ait tüm eserlere 

sah ip len -
mesi hatta 
onlar gibi 
Türk Kül-
tür Bakan-
lığından o 
dönemle -
re i l işk in 
e s e r l e r 
isteyerek 
sergileme-
si, onları 
sanat adı-
na yüceltir 
ve turizmi 
canlandı-
rır.

D ö n ü ş 
için Kırca-
ali garajına 
geldiğimiz-
de tuvaleti 
kullanmak 
z o r u n d a 
k a l d ı m . 
Garajın tu-

valeti tıpkı garaj gibi ba-
kımsız ve oldukça kötü... 
Kırılan pisuarların çoğu 
tellerle tutturulmuş. Uygar 
bir ülkeye yakışmayacak 
görüntüler içeriyordu. Be-
lediye yetkililerinin küçük 
dokunuşlarla şehrin he-
men girişinde insanların 
bir şehir hakkındaki dü-
şüncelerini etkileyecek 
düzenleme çalışmaları 
yapmaları gerektiği inan-
cındayım. Özellikle yaz 
aylarında yoğun dolaşı-
mın olduğu bu bölgeye 
gelen ve garaja girip çı-
kan araçlardan ekstra 
ücretler alarak bu düzen-
lemeyi yapacaklarına ina-
nıyorum.

Cafer ÖZ
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Ardino Bölgesinde kadınlar, erkeklerden daha uzun ömürlü
Ardino İlçesi (Eğridere) 

Byal İzvor (Akpınar) kö-
yünün Diamandovo (Hü-
semler) Mahallesi’nde 
ikamet eden Naciye Aziz 
Said, kısa bir süre önce 
86 yaşını doldurdu ve böl-
gede en yaşlı insanlardan 
biri. 20 Şubat 1930 yılında 
çok çocuklu bir ailenin ço-
cuğu olarak dünyaya ge-
len Naciye Nine 17 yaşın-
da evleniyor. 27 yıl önce 
vefat eden eşi Ahmet 
Said ile birbirine çok bağlı 
bir çift olarak çocuklarını 
büyük sevgi ve fedakarlık-
la büyütüyorlar. İki kız, bir 
oğul ve 12 torun ve torun 
çocuğu sahibi. 

Naciye Nine 170 leva 
aylık emekli maaşı alı-
yor  ve D iamandovo 
Mahallesi’nde yalnız ya-
şıyor. Diyamandovo ve 
yakın Garvane köyünde 
yaşayan kızları Fatme ve 
Gülüzar her gün anneleri 
ziyaret ediyor. Oğlu Aziz 
İstanbul’da yaşıyor, fa-
kat Ramazan ve Kurban 
bayramlarını hep beraber 
geçiriyorlar. 

Hayatı boyunca tütün-
cülük ve hayvancılıkla 
uğraşmış yaşlı Rodop ka-
dını şimdi de bahçesinde 
yetiştirdiği patates, kabak, 
domates, biberleri sula-
mak için her gün emek 
sarf ediyor. Naciye Nine, 
“Her işimi kendim yap-
maya çalışıyorum. İnsa-
nın kendi elleriyle ürettiği 

sebzelerin tadı bir başka. 
Pazarda alınan sebzelere 
benzemiyor” dedi. Yaşlı 
kadın, belediyenin bir sos-
yal projesi kapsamında 
dört ay ücretsiz öğle ye-
meği aldığından memnun 
olduğunu ifade etti. 

86 yaşında olmasına 
rağmen güler yüzlü, ko-
nuşkan ve hayat dolu biri. 

Ninenin ifadelerine göre 
uzun ömürlülük huzurlu 
bir yaşam, temiz dağ ha-
vası ve her gün fiziksel 
çalışmadan ileri geliyor. 
Bunlara iyiliği de ekliyor, 
çünkü nefret ve kıskançlık 
insan ömrünü kısaltır.

Naciye Nine, İstanbul’da 
oturan oğlu Aziz’i görmek 
ve Bursa’daki rahmetli 

anne ve babasının me-
zarlarını ziyaret etmek 
için yedi kere Türkiye’ye 
gidip gelmiştir. 

Yaşlı kadın, “Kırk yıldan 
fazla sabahtan akşama 
kadar tütün tarlalarında 
çalıştım. Topladığımız tü-
tünü eve sırtımda taşıdım. 
Şimdi yüksek tansiyonum 
var, ancak bastonla yü-
rüyebiliyorum, fakat en 
zor olanı yalnızlık” diye 
yakındı. 

Ardino İlçe Nüfus Hiz-
metleri Daire Başkanı 
Müh. Mehmet Aliev, ilçe-
de kadınların erkeklerden 
daha uzun ömürlü olduk-
larını kaydetti. Müh. Ali-
ev, “Şu anda ilçede nü-
fus kayıtlarına göre 60 
yaşında olan kadınların 
sayısı 2219 iken, erkek-
lerin sayısı ancak 1375” 
diye belirtti. 
               Güner ŞÜKRÜ

Başbakan Borisov, büyük Alman aile 
şirketlerinin temsilcileriyle görüştü

Başbakan Boyko Bo-
risov, Ekonomi Bakanı 
Bojidar Lukarski’nin da-
veti üzerine Bulgaristan’a 
z i y a r e t t e  b u l u n a n 
Almanya’dan Aile Şir-
keti Vakfı’nın temsilcile-
riyle görüştü. Borisov, 
“Bulgaristan her zaman 
dürüst çalışan şirketlere 
karşı iyi niyetli olmuştur, 
ülkemizde faaliyet gös-
teren Alman şirketleri 
ise bunu ispatlamışlardır 
ve biz hükümet olarak 
Almanya’dan gelen her 
bir yatırımcıya yardımcı 
olmaya hazırız” dedi.
Heyette tekstil sanayi, 

tarım, inşaat ve gayri-
menkul, kurumsal yatı-
rımlar, endüstriyel mi-
narel üretimi, elektrik 
mühendisliği, gıda en-
düstrisi, deniz nakliyatı, 
kimya sanayi alanlarında 
faaliyet gösteren büyük 
Alman aile şirketlerinin 
yaklaşık 30 temsilcisi yer 
alıyor. Vakıf, yıllık cirosu 
50 milyon avroyu aşan 
ve ortalama cirosu yak-
laşık 1,4 milyar avro olan 
ve her biri ortalama 6 bin 
işçiye sahip 400 büyük 
aile şirketini bir çatı altı-
na topluyor. 
Başbakan, bölgeye ba-

kış, Bulgaristan’da eko-
nomik istikrarın devam 

ettiğini, sıkı mali disipli-
nin korunduğunu, kaçak-
çılığa karşı ve yolsuzluğa 
yönelik yargı sisteminde 
reformlar yapılması için 
önlemler alındığını be-
lirtti. Borisov, ülkemizin 
bütçe açığını yüzde 2’nin 
altında tutmayı ve bütçe 
gelirlerini kayıt dışı eko-
nomi ile mücadele sa-
yesinde 3,6 milyar leva 
ar tırmayı başardığını 
kaydetti.
Borisov, “ Bizim hede-

fimiz Bulgaristan’da ya-
tırımcılarda güven duy-
gusu oluşturan, rekabeti 
teşvik eden ve hem üre-

ticilere, hem tüketicilere 
fayda veren açık seçik 
kurallar doğrultusunda 
iş yapılması ve bu ko-
nuda geri adım atma-
yacağız” diye konuştu. 
Bulgaristan’ın Avrupa 
Birliği çerçevesinde dü-
rüst bir ortak olduğunun 
altını çizen Başbakan, 
Almanya ile son derece 
iyi siyasi ve ekonomik 
ilişkilerini sürdürdüğünü 
vurguladı. 
Aile Şirketi Vakfı İcra 

Müdürü Stefan Hayd-
breder, “Olumlu geliş-
meler olduğunu ve ülke-
nin doğru yönde gittiğini 

görüyoruz” dedi. Hayd-
breder, Festo, Kvartsver-
ke, Doktor Oetker gibi 
Bulgaristan’da önemli yer 
edinen şirketlerin yanı 
sıra ülkemize yatırım 
yapmak isteyen başka 
büyük aile şirketlerinin 
de dahil edildiği heyette 
en üst düzeyde temsilci-
lerin bulunduğunu vurgu-
ladı. Başbakan’ın ifadele-
rine göre Almanya’daki 
büyük aile şirketleri tem-
silcilerinin ziyareti ülkede 
iş kurma ve yatırım yap-
ma koşullarıyla tanışma-
ları için iyi bir fırsattır. 
            Kırcaali Haber

Aladağ Tepesi’nde 
geleneksel bereket 

mevlidi
Ardino’nun (Eğridere) Gırbişte (Sırtköy), Temenuga 

(Menekşeköy), Sinçets (Durabeyler) ve komşu Nede-
lino ilçesi Gırnati, Burevo, Sredets ve İzgrev köyleri 
sakinleri ve Türkiye’den gelen göçmenler, deniz sevi-
yesi 1243 m olan Aladağ Tepesindeki Soğuk Çeşme 
meralarında düzenlenen geleneksel sağlık ve bereket 
mevlidine katıldı. 

Asırlık tarihi olan dini merasim Gırbişte ve Teme-
nuga köyü sakinleri ve Türkiye’deki göçmenlerin mali 
desteğiyle organize edildi. Mevlit programı Çubrika 
(Dallıca) köyü imamı Bekir Mehmet ve Ardino’dan Nec-
det Mümün başta olmak üzere yerli imamlar tarafından 
icra edildi. 

Mevlide katılan herkese yerli usta aşçı Sami Molla-

apti tarafından hazırlanan 10 kazan pilav ikram edildi. 
Pilavın hazırlanmasında 300 kg et ve 150 kg pirinç 
kullanıldı. Pilav malzemeleri, Bursa’dan Raif Tefik, Fe-
hime Ahmet, İstanbul’dan Fettah Küçük, İbrahim Kü-
çük ve Temenuga köyünden Kenan Kazim tarafından 
sağlandı. İkramdan sonra kazanlarda kalan pilav, mev-
lide gelemeyenlere verilmesi için katılımcılara dağıtıldı. 

Temenuga’dan Ridvan Altınay’ın aracılığıyla mevlide 
gelen herkese Türkiye’nin Kırklareli şehrinden İsmet 
Kadayıfçı tarafından sağlanan Tatsan helva ikram 
edildi. 

Dini merasime katılan konuklar arasında Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Başkanı Müh. İzzet 
Şaban, Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat ve Be-
lediye Meclis Başkanı Sezgin Bayram hazır bulundu.

64 yaşındaki Orlin Vasilev ve 62 yaşındaki Veliçko 
Trifonov, bereket mevlidine Nedelino’nun Burevo kö-
yünden katıldılar. Onlar, “Daha çocukken rahmetli anne 
ve babalarımızla birlikte buraya geliyorduk. Gençlerin 
bu güzel geleneği devam ettirmelerini Gırbişte ve Te-
menuga köylerinden komşularımızla hep böyle iyi kom-
şuluk ilişkileri içerisinde kardeşçe yaşamamızı umarız 
ve dileriz. Sadece iyiliğe iyilikle karşılık verilebilir” diye 
konuştular. 

1969 yılında Temenuga köyünden Türkiye’ye göç 
eden ve şu anda Bursa’da yaşayan 53 yaşındaki Ulvi 
İslamoğlu, “Bu mevlide ilk defa geliyorum ve gördükle-
rimden çok etkilendim. Çok güzel bir gelenek. Gelecek 
yılki mevlide iki misli daha fazla insanın katılmasını 
umuyorum” dedi.

Gırbişte ve Temenuga köylerinin muhtarları Tursun 
Hüsnü ve Ercan Muradov, sponsorlara teşekkürlerini 
ifade ettiler.                                         Güner ŞÜKRÜ
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Fatme nine: ”İhtiyarlığımı Rodoplar’da geçirmek istiyorum”
Ardino ilçesi (Eğride-

re) Yabılkovets (Elmalı) 
köyünün Şerifoğulları 
Mahallesi’nden 74 yaşın-
daki Fatma Mümünova, 
Ramazan Bayramını kızı 
Nigar, oğulları Necdet 
ve Rafet ile birlikte ge-
çirdi. Fatma nine bayra-
ma özel baklava, üzüm 
yaprak sarması ve tavuk 
kapama hazırladı. Rodop 
dağlarının yamaçlarında 
kurulu köyün en yaşlı sa-
kinlerinden biridir. Burada 
doğa güzel, fakat köyde 
sadece emekli ve yaşlılar 
kalmışdır. Gençler, Kırca-
ali, Filibe gibi şehirlere ve 
yurt dışına gitmişlerdir. 
Fatme nine, “Dünya-

nın dört bir yerine da-
ğıldık. Kızım Türkan 
İsveç’in Malmö şehrin-
de, Feride Almanya’nın 
Frankfurt şehrinde, Ni-
gar İstanbul’da, oğlum 
Rafet İzmir’de, Necdet 
ise Filibe’de yaşıyor. İyi 
ki şimdi sosyal iletişim 
ağları sayesinde dünya 
küçüldü ve her gün ko-
nuşup görüşebiliyoruz. 
Ramazan ve Kurban bay-
ramlarında ise mutlaka 

bir araya geliyoruz” diye 
ifade etti. 
Yaz aylarında Yabılko-

vets köyünün nüfusu iki 
kat artıyor, çünkü Türki-
ye’deki göçmenlerin çoğu 
memleketine geliyor. On-
ların büyük bir bölümü 
eski evlerini onarıp, bah-
çelerini düzenliyor. Fatma 
Nine İzmir’den geldi. Tür-
kiye’deki çoğu göçmenle-
rin olduğu gibi o da çifte 

vatandaş. 
Her yıl Şerifoğulları 

Mahallesi’nde onardıkları 
evini görüp gözetmek için 
gelen Fatma nine, “Daha 
nisan ayında geldim. Bu-
rada dünyaya gözlerimizi 
açtık. Nereye gidersek gi-
delim sıla özlemi peşimizi 
bırakmıyor. İhtiyarlığımı 
Rodoplarda geçirmek 
istiyorum. Yabılkovets 
güzel ve huzur veren bir 

yer, etrafındaki doğa an-
latılmaz güzellikte. Yeşil-
lik, sessizlik, temiz hava 
hoşuma gidiyor” dedi. 
1942 yılında çok çocuk-

lu bir ailede dünyaya ge-
len Fatma Mümünova’nın 
çocukluğu tütün üreticileri 
olan anne ve babalarıyla 
birlikte tütün tarlalarında 
çalışarak geçti. 20 yaşın-
da evlenen Fatma nine-
nin eşi Fahri Veliev bun-

dan sekiz yıl önce vefat 
etti. Birbirine bağlı çift, 
çocuklarını büyük sevgi 
ve fedakarlıkla yetiştir-
mişlerdir. Üç kız, iki oğul 
ve yedi torun sahibidir. 
Fatma nine, “Uzun yıl-

lar güneş doğup batın-
caya kadar tütün tarlala-
rında çalıştım. Rahmetli 
eşim köyümüzdeki Ni-
kola Yonkov Vaptsarov 
İ lköğret im Okulunda 
öğretmenlik yaptı. Ka-
zandığımız paralarıyla 
evimizi yaptık ve ondan 
sonra da Türkiye’ye zo-
runlu göçe tabi tutulduk. 
Evimizde güle güle otu-

ramadık” diye yakındı. 
Şimdi kadının tek arzu-
su Belite Brezi Turistik 
Kompleksi’nden Şerifo-
ğulları Mahallesi’ne  uza-
nan yolun onarılmasıdır. 
Fatme nine, “Kötü yoldan 
dolayı yurt dışında yaşa-
yan çoğu komşumuz kö-
yüne gelmiyorlar” dedi. 
Son yıllarda aslen Ardi-

no İlçesi’nden olan pek 
çok göçmen Türkiye’de 
emekli oldu. Şimdi onla-
rın yüzlercesi memleke-
tine geri dönüp evlerini 
onarıyor.
             Güner ŞÜKRÜ

Sinçets köyünde şenlik yapıldı
Ardino’nun Sintçets 

(Durabeyler) köyünde 
zengin bir müzik progra-
mıyla şenlik düzenlendi. 
Etkinlik, etraf köylerden 
çok sayıda insanı bir ara-
ya topladı, Türkiye’den 
de gelen misafirler vardı. 
Mangalda et pişirildi, ız-
garada kebap ve köfte kı-
zartıldı. Momçilgrad’dan 
(Mestanlı) bir orkestra 
katılımcılara canlı müzik 
keyfi sundu. 
Resmi konuklar arasın-

da Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Kırcaa-
li İl Başkanı Müh. İzzet 
Şaban, Ardino Belediye 
Başkanı Resmi Murat ve 
Belediye Meclis Başkanı 
Sezgin Bayram hazır bu-
lundu.
Sintçets köyü muhtarı 

Hılmi Mustafa, köy sakin-
leri ve misafirleri selam-
lama konuşmasında şun-
ları söyledi: “Geleneksel 
köy şenliğine hoşgeldiniz 
demekten şeref ve mem-
nuniyet duyuyorum. Bu 
yıl da bu meydanda yine 
bir araya gelmemizden 
çok mutluyum. Birbirimi-
zi özledik. Bu güzel top-
raklarda doğup büyüdük, 
okuduk ve hala buralarda 
yaşamaya devam ediyo-
ruz”. Son yıllarda köyün 
çehresinin değiştiğini 
vurgulayan muhtar, “Dal-
ca Tepesi’nden Cebel’in 
Tsırkvitsa (Kiliseli) kö-

yüne uzanan yol kesimi 
asfaltlandı. EVN elektrik 
dağıtım şirketi tarafından 
iki yeni trafo inşa edildi. 
Gelecekte köyün su sis-
temini onarmamızı umu-
yorum” dedi. 
Köy sakinleri ve misafir-

lerine hitaben selamlama 
konuşmasında Belediye 
Başkanı Resmi Murat,” 
Her bir insan yüreğinde 
daima sıla sevgisini ta-
şıyor. Sizin sıla özlemiy-
le yanıp tutuştuğunuzu 
görüyorum. Bu sıla sev-
gisinin hiçbir zaman bit-
memesini umarım” diye 
ifade etti. 
56 yaşındaki Fahr i 

Gürses şenlik için köye 

Fransa’dan gelen biri. 
Sinçets doğumlu olan 
Gürses, 20 yıldan faz-
la İstanbul’da yaşıyor, 
fakat Paris’de çalışıyor. 
Gürses, “Eşim torunlara 
baktığı için yalnız geldim. 
Uzun yıllardan sonra bu-
rada okul arkadaşlarımla 
karşılaştım. Akrabaları, 
dostları ve yakınları bir 
araya toplayıp hep bera-
ber eğlenmelerini sağla-
maya yönelik muhteşem 
girişimi için köy muhtarı 
Hılmi Mustafa’yı tebrik 
ederim” diye konuştu. 
Türkiye Lüleburgaz 

şehrinde yaşayan Recep 
Yalçın, eşi Zehra, kızı 
Türkan ve torunları Emir 

ve Arda ile artık dördün-
cü kez şenliğe geliyor. 
Recep Yalçın, şu ifade-
leri kullandı: “Sinçets 
doğumlu olan sadece 
Lüleburgaz’dan 100 civa-
rında kişi geldi. Biz geç-
mişteki günleri arıyoruz, 
gençler ise geleceğini 
arıyor. Biz yaşlılar ancak 
anılarımızla geçmişe dö-
nüyoruz. Yıllar çok çabuk 
geçti. Bu girişimin devam 
etmesini diliyorum”. 
Şenl ik kapsamında 

1978 yılında Türkiye’ye 
göç eden yerel yazar Ni-
hat Altınok, “Turnalar ve 
Zurnalar” isimli yeni kita-
bını imzalayarak komşu-
larına hediye etti. 

İran ve Bulgaristan'dan 
yatırım atağı

Bulgaristan Başbakanı gittiği Tahran'da iki ülke ara-
sında üç alanda mutabakat zaptı imzaladı.

İran Birinci Başkan Yardımcısı İshak Cihangiri, Tah-
ran ve Sofya arasında özellikle siyaset ve ekonomide 
ikili ilişkileri geliştirmek için kararlı olduklarını vurgu-
ladı.

Geçen hafta pazartesi günü Tahran'a giden Bulga-

ristan Başbakanı Boyko Borisov ile düzenlediği ortak 
basın toplantısında konuşan Cihangiri İran ve Bulga-
ristan arasında daha önce yapılan üst düzey heyet 
görüşmelerini "olumlu ve yapıcı" olarak nitelendirdi. 
"Müzakereler sırasında, petrol, gaz, ulaşım, endüstri 
ve tarım da dahil olmak üzere işbirliğinin çeşitli alanları 
ele alındı" diyerek iki tarafın da farklı alanlarda ortak 
yatırım hakkında görüş alışverişinde sözlerine ekledi.

Cihangiri ve Borisov'un katıldığı toplantıda, iki ül-
kenin üst düzey yetkilileri ekonomik işbirliğini artırma 
çabaları kapsamında üç Mutabakat Zaptı imzaladı.

Mutabakat Zaptlarından biri, Tahran ve Sofya ara-
sında telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri işbirliğini 

geliştirme konusunda.
İkinci mutabakatta yatırım, ekonomik ve teknik yar-

dım konularında iki ülke arasında ortak bir çalışma 
grubunun kurulması kararlaştırıldı.

Üçüncüsünde ise İran'ın Küçük Sanayi ve Endüst-
riyel Parklar Örgütü ile Bulgaristan'ın Küçük ve Orta 
Ölçekli Tanıtım Ajansı arasında bir Mutabakat Zaptı 
yapıldı.
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Kırcaali Belediye Meclis Üyesi Ferdi Murad:
 “Siyasetçiler, yapamayacağı işleri söz vermesinler!”

Kırcaali Belediye Meclis 
Üyesi Ferdi Murad, Skal-
na Glava (Kayabaşı) köyü 
mescidine otomatik ezan 
okuma cihazı bağışında 
bulundu. Genç Meclis 
Üyesi, bu konuyla ilgili 
şunları paylaştı: “Rama-
zan ayından önce bizim 
köyümüze bağlı Bilallar 
Mahallesi’nde vefat eden 
Raim ağabeyimin cena-
ze merasimine katıldım. 
Orada bizim köyün imamı 
Recep Mahmut yanıma 
gelerek, köy mescidine 
ezan okuma cihazı sağ-
lanması konusunda ben-
den yardım istedi. Ben 
de hocamıza, elimden 
gelen yardımı yapmaya 
hazır olduğumu söyleye-
rek, fakat köy cemaatinin 
görüşünü de almamızı 
önerdim. Sonra köyü-
müzdeki büyüklerimiz ve 
yaşlılarımızla görüşüp bu 
konuda onay aldık. Ciha-
zın parasını ödemek iste-
diler. Ben kabul etmeyip, 
bu cihazının köyüme he-
diyem olmasını istediğimi 
söyledim. Bu görüşmeyi 
Ramazan ayına birkaç 
hafta kala yaptık. Ben 
bu ezan okuma cihazını 
on bir ayın sultanı Ra-
mazan ayı başlamadan 
önce mescide monte 
edip, Ramazan ayını id-
rak eden köy cemaatini 
beş vakit namaza davet 
eden ezanın ve özellikle 
de oruç tutanların oruca 
niyet ettikleri sabah eza-

nının ve orucunu açtıkları 
akşam ezanının bu cihaz-
dan okunmasını istedim. 
Rabbim, onların tüm iba-
detlerini kabul etsin! Ana-
vatanımız Türkiye’ye sipa-
riş verdim ve cihazı elime 
alınca Allah’ıma şükürler 
olsun ki, Ramazan ayına 
bir hafta kala mescide 
kendim monte ettim. Şim-
di köy mescidine minare 
yapmak istiyoruz. İnşal-
lah, Allah’ın izniyle bir be-
lediye meclis üyesi olarak 

her zaman komşularıma 
ne konuda olursa olsun 
yardımcı olmak isterim. 
Ben de bunun olmasını 

çok isterim ama, kesin bir 
söz veremiyorum, çünkü 
eldeki imkanlara bağlı bir 
şey. Gazeteniz aracılığıy-
la hayırsever kişilerin mi-
nare için destek verme-
leri çağrısında bulunmak 
istiyorum. Bir Belediye 
Meclis Üyesi olarak sa-
dece bizim bölgeyi değil, 
tüm Kırcaali İlçesini temsil 
ediyorum. Şu hususu da 
altını çizerek belirtmek 
isterim ki, ben elhamdülil-
lah Müslümanım ve Müs-
lüman kardeşlerime nasıl 
yardımcı olmak istersem, 
aynı şekilde ilçedeki Hı-
ristiyanlara da yardımcı 
olmak isterim. Onlara da 
her zaman yardıma hazı-
rım”. 

Bundan başka Ferdi 

Murad, geçen Rama-
zan ayında bin aydan 
daha hayırlı olan Kadir 
Gecesi'nde Kostino (Ke-
mikler) köyü mescidinde 
iftar yemeği verdi. Ko-
nuyla ilgili şunları söyledi: 
“Allaha şükürler olsun ki, 
bana Kadir Gecesi’nde 
iftar vermeyi nasip etti. 
İftar yemeğine bölgeden 
80 kişi katıldı. İftara gelen 
bölge halkına ve başta 
mescitte gönüllü hizmet-
te bulunan Sabahattin 

Erol olmak üzere organi-
zasyonda emeği geçen 
herkese şükranlarımı su-
nuyorum. İftardan sonra 

mevlit de okundu. Allah 
kabul etsin! Gönül ister-
di ki, diğer bölgelerde de 
aynı şekilde iftar yemeği 
vermek”.

Ferdi Murad, köy muh-
tarı Hüseyin Mustafa’nın 
davetine icabet ederek, 
geçen pazar günü Ohlyu-
vets (Süleköy) köyünde 
yapılan yağmur duasına 
katıldığını bildirdi. Meclis 
Üyesi, “Geleneksel olarak 
yapılan bu yağmur duası-
nın 6-7 yıl aradan sonra 
yeniden canlandırılma-
sına sevindim. Bu yeni 
muhtar Hüseyin Bey’in gi-
rişimi sonucunda yapılan 
bir şey. Büyük bir katılım 
oldu. Hep birlikte gele-
neksel keşkek yedik. Köy 
camisine yapılan maddi 

bağışlar açık artırmayla 
satıldı. Ben de bu açık 
artırmaya katılarak, satın 
aldığım her şeyi camiye 
bağışladım. Allah kabul 
etsin!” diye paylaştı. Fer-
di Murat, “Bizim bölge 
insanı hoşgörülüdür. Ya-
pılan yağmur duası olsun, 
köy mevlitleri olsun büyük 
saygı gösteriyorlar ve bü-
yük katılım oluyor. Hem 
yaz aylarında memleketi-
ne gelen Türkiye’deki va-
tandaşlar da mutlaka bu 

tür merasimlere katılıyor. 
Çok güzel bir şey oluyor” 
diye ifade etti. 

“Bir siyasetçi halkın gön-
lünü nasıl kazanabilir?” 
sorusuna Ferdi Murad,  
şöyle cevap verdi: Bizim 
insanlarımız onlara say-
gı göstermemizi, onlarla 
sohbet etmemizi, dert-
leşmemizi bekliyor. Bir 
selama muhtaç insanlar 
var. Yani Allah’ın bir se-
lamı bile bizim insanla-
rımızı çok mutlu ediyor. 
Bu bir saygı ifadesidir. 
Ben Meclis Üyesi olsam 
da, olmasam da insanla-
rımızdan Allah’ın selamı-
nı esirgemem. Az önce 
de söyledim gibi, bizim 
insanlarımız hoşgörülü, 
misaf irperver. Onların 
istedikleri oturup onlarla 

dertleşmek, paylaşmak, 
sohbet etmek, sıcak bir 
şekilde ilgilenmek. Bu in-
sanlar bana güvenerek oy 
vermişler. Ben Belediye 
Meclis Üyesi olarak üze-
rime düşen görevleri ye-
rine getirmek için elimden 
gelen her şeyi yapmaya 
hazırım ve mecburum. 
Şunu da belirtmek iste-
rim ki, benden yardım is-
teyen birine yardım etme 
imkanım yoksa o konuda 
ona yardım edebilecek 
kişilere yönlendiriyorum. 
Yapamayacağım iş için 
kimseye söz vermeyi sev-
miyorum. Çünkü kimseye 
boş yere ümit vermek is-
temem. Bence siyasetçi-
lerin yapamayacağı işleri 
söz vermemeleri gerekir. 
Gazetemiz aracılığıyla 

yerel seçimlerde bana oy 
veren ve vermeyen tüm 
ilçe sakinlerine teşekkür 
eder, saygılarımı belirt-
mek isterim. İnşallah, ya-
rınlarda güzel, iyi günler 
bizi bekliyor!” 

Ferdi Murad, 20 Ağustos 
1988 Kırcaali doğumlu. 
Kostino İvan Vazov İlköğ-
retim Okulunu bitirdik-
ten sonra Kırcaali Otets 
Paisiy Lisesi’nde mate-
matik ve bilişim ağırlıklı 
lise eğitimini tamamladı. 
2011 yılında Stara Zago-
ra (Eski Zağra) Trakya 
Üniversitesi’nde Turizm 
Ekonomisi Bölümü’nden 
mezun oldu. 2015 yılında 
yapılan yerel seçimlerde 
Kırcaali Belediye Meclis 
Üyesi seçildi. 

        Resmiye MÜMÜN

Şiir, hiç sevilmez mi? 
Nedense, popüler "Ce-

belli kız" şarkısı geldi ak-
lıma, bu şirin kasabamıza 
yaklaşırken ve heyecanım 
daha da arttı, daha bir 
başka coşku içine girdim. 
Bu sefer, Cebelli bir deli-
kanlı çıkacaktı şiir sah-

nesine, diye mırıldandım 
sessizce.

"Edebiyat, nerede olur-
sa olsun, onun olduğu 
yerde biz de varız!“ sloga-
nıyla, Kırcaali'deki "Ömer 
Lütfi" Kültür Derneği çatı-
sı altında faaliyet yürüten 
"Recep Küpçü” Edebiyat 
Kulübü üyeleri olarak, bu 
akşam Cebele ”Merha-
ba!” dedik.

On yedisinde genç bir 
delikanlıyı kutlamak ve 
ona destek vermek için 
buradaydık. “17’den Me-
sajlar” isimli ilk şiir kitabı-
nın dünyamıza göz açma-
sına şahitlik edecektik. 

Şiir salonunda, göze 
çarpan çok sayıda yaşlı 
edebiyatseverin yanı sıra, 
gençlerin yoğun ilgisini 
de aşikardı. Tabi ki, bu 
gurur verici bir duyguydu! 

Edebiyat kulübü üyeleri 
olarak, ilk defa Cebel'de 
genç bir yeteneğin kitabı-
nı tanıtımını gerçekleşti-
recektik.

Cebel'de bu akşam şiir 
vardı, şarkı ve müzik 
vardı, edebiyat sevenler 

vardı. Sıcak bir temmuz 
gecesinde, yukarıdan 
ay gülümsüyordu ve bol 
bol bizlere alkış ve tebrik 
yağdırıyordu.

Programın moderatör-
lüğünü üstlenen Habibe 
Halilibrahim ve Haşim 
Semerci, değişik bir tanı-
tım tarzıyla, katılımcıların 
gönlünde adeta taht kur-
dular. 

Şair Haşim Semerci, 
genç şair Ersin Hasan'ın 
ilk kitabının editörlüğünü 
de üstlenmiş, ayrıca onun 
öğretmeni de oluyordu. 
Ersin Hasan'ın şiirlerinde, 
sanki ruhun bedenlere 
sığmayan nice coşku ve 
öfkesini kucaklıyordu on 
yedi yaşındaki haykırışlar.

Tomurcuk kokan şiirler, 
yüreğimize sığmayıp, 
adeta yeryüzüne dar ge-

len çığlığımıza kulak ve-
riyordu. İlimizin en yaşlı 
yazarlarından av. Mustafa 
Bayramali, tebrik konuş-
masında, Ersin’in adı üs-
tüne, nice zirvelere ersin 
diye hitap etti.

Belediye Başkanı Bah-
r i  Ömer ise 
böyle genç ye-
tenekleri her 
zaman destek-
leyecekler ini 
ve ellerinden 
gelen yardımı 
esirgemeye -
ceklerini be-
lirtti. 

Şiir, bu ak-
şam gerçekten 
çok mutluydu. 
Kim demiş şiir 
konuşmuyor 
diye? Kim de-
miş şiir okun-
muyor diye? 

Kim demiş şiir dinlenmi-
yor diye? Artık şiir okun-
muyor demekten vazgeç-
meliyiz! Şiir, hiç sevilmez 
mi? Okunmaz mı? Hisse-
dilmez mi? 

Söz, Ersin Hasan'a gel-
diğinde, sevinçten boğa-
zı düğümlenmişti; "Ben 
sizlere, kendimi nasıl an-
latayım, bilemiyorum ki! 
Siz en iyisi kitabı okuyun, 
kitabım size beni anlata-
cak!" 

Bambaşkaydı bu tarifsiz 
temmuz akşamının güzel-
liği. Dedim ya, bizler şiirle 
mutluluk dans ettik. Çok 
sevildi, sevgilendi ve gö-
nüllerdeki değeri yüksel-
di. Şiirin dolambaçlı pati-
kalarında, yolu açık olsun, 
Cebelli genç ozanımız! 

             Habibe AHMET

Ferdi Murad
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Ölümünün 20. yılında 
Mümün Bekir’i anarken

Yıllar çılgın bir sel gibi akıp gidiyor.Arkamızda kalan 
olayların yakında zannettiğimiz mesafeyi uzaklaştırıyor 
bizlerden, farkına varmadan. Koca sen, büyük yürekli 
ve insansever hemşeri ve şairimiz Mümün Bekiri’in 
hayatını yitirmesinden 20 yıl geçmiş. Sanki 8-10 sene 
öncesiydi.  

Acımasız dünya...
Eşine hasrettiği bir şiirinde şöyle diyordu : 
Biliyorum , sıram gelince
Gideceğim bir gün bu dünyadan
Dizbağlarım çökerek
Kesilmiş bir dal gibi 
Yığılacağım ana toprağa
Duracak damarlarımda kan ...”
Oysa , sırasını beklemeden , sadece 55 yaşında bı-

raktı bu dünyamızı , göçtü ebediyete. En olgun çağın-
da. Babası Bekir amca 91-92 yaşlarında, hala dimdik 
ayakları üstünde. Öyle işte. Acımasız dünya ... Kimimiz 
sırasıyla , kimimiz sırasız terkedeceğiz bu dünyayı.
 Onunla şahsen tanışmam 1974-75 yıllarında doğ-

duğum Beli-vir (Maslar) köyünden, Çernooçene (Ka-
ragözler) lisesine coğrafya öğretmeni olarak atanmam 
ve ailemle temelli buraya yerleşmemden sonra oldu. 
Önceleri , kendisi için dolaylı bilgilerim vardı – Sofyada 
türk filolojisi okuduğunu, edebiyatla uğraşıları, türkçe 
gazete ve dergilerde şiirlerinin basılmış olmaları vs. vs. 
Benim de , edebiyata az çok eğilimim olmam, aramızı 
daha da yakınlaştırdı, sıcak sohbetlere yol açtı.
Aslında, fiziksel olarak, alçak boylu, yuvarlak yüzlü, 

gür perçemli, eksiksiz bir tebessümü ile tanıdım onu. 
Sohbetlerimizin daha ötesinde, kendisinin kişiselliği 
çok çok dikkatimi çekti – akıcı ve tatlı dili, derin zeka 
ve mantık düşünce ve yorumları, alçak gönüllülüğü, 
dürüstlüğü, insanlara açık geniş yüreği vs. vs. değerli 
nitelikleri.
 Edebiyatla başlar, edebiyatla biterdi sohbetlerimiz. 

Kadehlerimizin yudumları arasında, birşeyler mırıl-
dansana bana derdim, kendisine. O da son yazdığı 
mısralarını  söylerdi, gözlerini kırıştırarak, her defakisi 
gibi.  Ve yine dönerdik kalem ustalarına. Hele, merhum 
Recep Küpçü tutkunuydu. Sonra Sabahattin Bayram, 
Mustafa Mutkov, Naci Ferhatov, Sabri Tatov v.b. ün 
yapmış yaratıcıları da anmadan geçmiyordu.
Çok iyi hatırlıyorum – merhum Naci Ferhadov, kendi-

sini “Yeni hayat” dergisinde tanıtımını yaparken, birkaç 
da şiirlerini takdim etmişti. Yaşına göre olgun ve dol-
gun bir kişi, güler yüzlü, geleceğin umut dolu ve verimli 
yaratıcısı olacağını belirtmişti genel değerlemede. Ben 
oradan da bütünleştirdim Mümün ağabeğin sanat yö-
nünde gelişmesini.
Ve Naci’nin tahminleri boşa çıkmadı. Yılların geçme-

siyle hemşerim, kaleminin ucundan sesini duyurmaya 
başladı, ki “ Yeni ışık”, “Yenı hayat”, “Halk gençliği”, 
“Nov jıvot” ve başka milli ve yerli gazete, dergilerde şiir 
ve epigramlarıyle kendini geniş kitleye tanıttı. Benim 
bir hobim vardır – sevdiğim şiir ve diğer edebiyat türleri 
eserlerini arşivime toplar, teker teker okur, kendimce 
değer yaparım. Bunlardan biri de 17 mayıs 1975 yılın-
da “Yeni ışık- Nova svetlina” gazetesinde basılan Mü-
mün Bekir’ ın “Dağ güzeli” şiiri. Ne de özlü söylemiş:
 “Gözlerin alabildiğine mavi
  Alabildiğine mutlu

 ***
Çalıştığın toprak gibi akıllı cesur
Ellerin alabildiğine ıslak ellerin
Bu dağlarda nice güzellikler dokur
Elleri tütün kınalı dağ dilberi...” 
Zaten okuduğum bütün şiirlerinde, doğduğu Rodop 

dağları, onların alelade insanları, köydeşleri ve doğa 
güzellikleri, eksik olmayan bir konudur. Netekin bunu 
“Dağlı” şiirinde de, bu toprakların, Rodopların gururlu 
evladı olduğunu ıspat ediyor:
“Sefte koca kente geldiğim zaman
Parmakla beni gösterenler vardı
 “Dağlı, bakın dağlı” diyorlardı
Ben buna hiç aldırmyordum

***
Ama döndüğüm zaman sılama
 “Büyük şehirli” gelmiş deyenler oldu
Ben nedense gücendim buna”.
Merhum şairimizin yaratıcılık ve kişisel gücünü ve 

gelişimini, maalesef bazı olaylar, oldukça etkiledi. O 
yılların totaliter rejimine ayak uydurmuyor bahanesi, 
bazı temsilcileri ile arasında boşlıklar yarattı ve so-
nuçta öğretmenlik görevinden azledildi. O da, kendini 
bambaşka bir sahaya attı  - Dimitrovgrad taşkömürü 
ocaklarında 10 – 11 yıl çalıştı, fakat onur ve gururunu 
yitirmedi. Bu olayların aksini “Bunalım” şiirinde şair 
şöyle dile getiriyor:
“Yüce emellerin kanadıyle uçan bir kuştum
Gök mavi l ik ler inde yı l lar  y ı l ı  ben de 

uçtum 
 Fakat kanadımdan yaralanıp kalbimden vurul-

dum
 Ve yaralı bir kuş gibi yerlere düştüm

***
Bir gün ümitsizliğin mezarına vakitsiz gömül-

düm”
Başka türlü merhum M. Bekir ailesiyle mutluydu. İki 

oğlan çocuğu ve iki de torun sahibiydi. Büyük oğlu 
Razgrat eczane ürünleri fabrikasında kimya mühen-
disi, küçüğü de Plovdiv’ te meşhur kardiyoloji doktoru. 
Büyük torunu Sofya Kimya Tehnoloji Üniversitesi’nde 
4. Sınıf öğrencisi.
Kader bu ya, kendi ölümünün ikinci senesinde eşi 

de, bir tabiat afeti mağduru olarak, vakitsiz, yaşamını 
yitirdi. Ateş düştüğü yeri yakarmış...
Dünyamızın terkinden 20. yılında kendisini  saygı ile 

anarken, o alçak boylu adam, kocaman yüreği ve yü-
celiği ile çıkıveriyor karşıma, hep öylesine. Bir bilmece-
de dendiği gibi: “Alçacık dallı, yemişi ballı”. Arkasında 
derin  iz bırakarak, “Özlemler içinde dünyalarım” şiir 
kitabı(2006) değerli bir eser olarak , ailesine, dostları-
na ve tüm sevdiklerine, kendisini sonsuzluğa kadar ha-
tırlatacak. Kitabının basıldığı ikinci haftasında, aniden, 
aramızdan kayboldu. Oysa, daha nice eserler bekli-
yorduk kendisinden. Nasip olmadı... Acımasız dünya...
Yattığı yerler nur ve cennet olsun.
                                                     Hüseyin MÜMÜN

Mümün BEKİR

Dağ Güzeli
Gözlerin alabildiğine mavi
Alabildiğine mutlu
Dağ göllerinde sabah güneşi misali
Gözlerin alabildiğine umutlu.

Baharda söğüt dalları saçların
Her telinde dağ rüzgarında bir ıtır
Nice ozanlar en güzel dizelerinde
Bu altın saçları anlatır.

Çalıştığın toprak gibi akıllı cesur
Ellerin, alabildiğine ıslak ellerin
Bu dağlarda nice güzellikler dokur
Elleri tütün kınalı dağ dilberi.

Hava gibi, su gibi,bereket gibi
Saçların, gözlerin, hele ellerin
Gerçek bir umut erdem sahibi
Gerçek bir yaşamla donatırlar bu illeri.

Deniz Üstüne
Aslında dağlarla aranızda bir benzeyiş 

var
Saydam bir bahar sabahında dağlar so-

lur, deniz sütliman.
Ama bir rüzgar esmeye görsün dağlar 

dalga dalga deniz
Deniz ise balta görmemiş bir orman.

 Karadeniz
Haksızlık etmiş, kim dediyse Karadeniz
Bu renkle matem anlatılır tüm dillerde 
Büyüklüğün kadar, güzelliğin de anlatıl-

mış 
Üstüne yazılan bütün şiirlerde. 

Dağlarımızdan kopup, bir gün sana ge-
dim 

Kara değil gökmavi buldum sularını 
Sen mavi gözlü bir kız gibi güzeldin, 
Ben mavi gözlerin çılgını.

Ben dağların oğuluyum, dağlarsız ola-
mam 

Bilmem ki benzetimi nasıl bulacaksın, 
Sen ruhumda bir ömür boyu unutama-

yacağım, 
O mavi gözlü kalacaksın.  

                                       Mümün BEKİR
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Üsküp’ün kalbine Bursa mührü
624 yıl önce Üsküp’ü 

fethederek Osmanlı’ya 
Balkanlar’ın yolunu açan 
Paşa Yiğit Bey’in kana-
lizasyon giderlerinin al-
tındaki türbesi ile hocası 
Meddah Baba’nın med-
resesi, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin katkılarıy-
la restore edilerek aslına 
uygun haliyle hizmete 
açıldı.
Türbeyle medrese -

nin açılış kurdelesini, 
AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu ve eski ba-
kanlardan Cavit Çağlar’la 
birlikte kesen Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, kanali-
zasyon giderleri altında 
kalan Paşa Yiğit Bey’in 
mezarının ‘tamamlanan 
rekonstrüksiyon çalış-
maları sonucunda’ gün 
yüzüne çıkartıldığını ve 
Üsküp’ün fatihine böyle-
likle iade-i itibar sağlan-
dığını söyledi.
Bursa Büyükşehir Be-

lediyesi, Balkanlarda 
hayata geçirdiği tarihi 
ve kültürel miras çalış-
malarına Makedonya’nın 
başkenti Üsküp’ün mer-
kezindeki Paşa Yiğit 
Bey Türbesi ile Meddah 
Baba Medresesi’ni de 
ekledi. Şehrin fethiyle 
Osmanlı’ya Balkanların 
kapısını açan Paşa Yiğit 
Bey’in türbesiyle bölge-
nin İslamiyet’le tanışma-
sında önemli rol oynayan 
hocası Meddah Baba’ya 
ait medrese, yüzlerce yıl 
sonra Osmanlı’ya yakışır 
hale getirildi. Üsküp kent 
merkezindeki Türk Çarşı-
sı sınırları içerisinde yer 
alan türbe ile medrese-
nin açılışına, Makedonya 
Ekonomi Bakanı Driton 
Kuchi, Makedonya İslam 
Birliği Temsilcisi İsa Ya-
kubi ve Çayır Belediye 
Başkanı İzzet Mecidi de 
katıldı.
Balkanlara ilim yayacak
Türbe ile medresenin 

açılışında konuşan Bü-
yükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, Bal-
kanları İslamiyet’le bu-
luşturan seçilmiş zatlara 
itibarlarını iade etmenin 
gururunu yaşadıklarını 
söyledi. Zorlu çalışma-
lar sonucunda yeniden 
ayağa kaldırılan türbey-
le medresenin bundan 
sonra Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin himayesin-
de faaliyet göstereceğini 
belirten Başkan Altepe, 
“İnşallah şimdiden sonra 
da buradan Balkanlara 
ilim yayılacak. Artık bu-
rası da bizim birbirimi-
miz olarak hizmetlerine 

devam edecek” dedi.
Başkan Altepe, Üs-

küp’teki restorasyonda 
Çayır Belediyesi ve ha-
yırsever işadamlarıyla 
ortak hareket ettikleri-

ni ifade etti. Paşa Yiğit 
Bey Türbesi ile Meddah 
Baba Medresesi’ndeki 
çalışmaların 2008 yılın-
da başlatıldığını söyle-
yen Başkan Altepe, tari-
hi alan üzerinde bulunan 
binaların kamulaştırılarak 
gün yüzüne çıkartıldığını 
hatırlattı. Yıkım işlemleri-
nin Çayır Belediyesi’yle 
birlikte gerçekleştirildi-
ğini vurgulayan Başkan 
Altepe, “İşin başlangı-
cında Paşa Yiğit Bey’in 
mezarının nerede oldu-
ğu bilinmiyordu. 3. araş-
tırmamızda bulabildik. İlk 
2 binanın kamulaştırma-
sını İstanbul’da faaliyet 
gösteren Türker Nakli-
yat üstlendi. 3. binayı da 
Çayır belediyemiz yıktı. 
Daha sonra da Enka 
Holding’ten Şarık Tara 
devreye girdi ve iş niha-
yete erdi. Sayın Tara, ka-
lan binaları da kamulaştı-
rarak işin tamamını üzeri-
ne aldı. Bize ait bu tarihi 
ve kültürel mirasımız da 
bu şekilde ayağa kalkmış 
oldu” diye konuştu.
Sevgi ve barış duygu-

su aşılıyor
Törende konuşan AK 

Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Dr. Mehmet Mü-
ezzinoğlu ise tarihi ve 
kültürel mirasa yönelik 
Makedonya’da yapılan 
çalışmalar nedeniyle 
Başkan Altepe ile Çayır 
Belediyesi yetkililerine 
teşekkür etti. Açılışı ya-
pılan eserlerin işlevi iti-
bariyle dünyaya sevgi ve 
barış, birlikte güçlü olma 
duygusunu aşıladığını 
kaydeden Müezzinoğlu, 
“Kütüphanesi, külliyesi 
ve medresesiyle bu ese-
rimizi de gün yüzüne çı-

kardıkları, hak ve adalet 
medeniyetinin simgeleri-
ni geleceğe yansıttıkları 
için başta Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı-
mız Recep Altepe olmak 

üzere Çayır Belediye 
Başkanına, Makedon 
Hükümeti’nin ilgili yetki-
lilerine, katkı koyan her-
kese teşekkür ediyorum. 
Restore edip geleceğe 
aktaracağımız daha çok 
eser var. Şimdiden bu 
güzel örnek hayırlı uğurlu 
olsun” şeklinde konuştu.
Her zaman kolaylık 

sağlıyoruz
Makedonya Ekono -

mi Bakanı Driton Kuchi 
de Bursa Büyükşehir 
ile Çayır Belediyeleri-
nin somut işbirliğine bir 
kez daha şahit olmak-
tan mutluluk duyduk-
larını ifade etti. Make-
donya Cumhuriyeti’nin 
Türkiye’den gelen yatı-
rımcılara her zaman için 
kolaylık sağladığını ve 
bunu bir devlet politikası 
haline getirdiğini vurgu-
layan Kuchi, “Ne mutlu 
bizlere ki bundan 60 yıl 
önce göç edenlerin ço-
cukları yine bu toprakla-
ra yatırım yapıyor. Bugün 
bu çalışmalardan birine 
daha şahit oluyoruz” 
açıklamasında bulundu.
Törende söz alan Çayır 

Belediye Başkanı İzzet 
Mecidi de Üsküplü olma-
sına ve uzun yıllar Türk 
Çarşısı’nı kullanmasına 
rağmen Paşa Yiğit Bey 
ve Meddah Baba’nın 
varlığından haberdar ol-
madığını dile getirdi. Bu-
rada medfun bulunan ve 
Balkan Müslümanlarının 
oluşmasına büyük katkı 
sağlayanları tanımaktan 
büyük onur duyduğunu 
kaydeden Mecidi, “Bu 
önemli projenin mimarı 
Başkan Altepe ve çalış-
ma arkadaşlarıdır” ifade-
lerini kullandı.

Makedonya İslam Birliği 
Temsilcisi İsa Yakubi ve 
Enka Holding Temsilci-
si Tarık Kumbaracı da 
törende söz alarak, açı-
lan türbe ile medresenin 

hayırlı olması dileğinde 
bulundu.
Paşa Yiğit Bey Türbesi 

ile Meddah Baba Med-

resesi, Bursa Ulucami 
imam hatiplerinden Tah-
sin Karanfil’in ettiği duay-
la hizmete alındı. Başkan 
Altepe, açılış kurdelesini 
AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu, İşadamı 
Cavit Çağlar ve protokol 
üyeleriyle birlikte kesti. 
Açılış sonrasında Baş-
kan Altepe, Çayır Beledi-
ye Başkanı İzzet Mecidi 
ile Enka Holding Temsil-
cisi Tarık Kumbaracı’ya 
birer teşekkür plaketi tak-
dim etti. Protokol üyeleri 
açılışın ardından türbe 
ile medresenin birimleri-
ni gezdi.
Arasta Camii’nin avlu-

su da tamam
Başkan Altepe, Üsküp 

temasları kapsamında, 
Türk Çarşısı sınırları içe-
risinde bulunan Arasta 
Camii’nin ‘komünizm dö-
neminde yapılan binalar-
dan arındırılan’ avlusunu 
da hizmete aldı. Geçtiği-
miz günlerde kamulaştır-

maların tamamlandığını 
ve binaların bedellerinin 
Bursalı hayırsever işa-
damları öncülüğünde 
ödendiğini kaydeden 
Başkan Altepe, “Yıkımlar 
da hemen bunun akabin-
de başlatılarak, hızlıca 
sonuçlandırıldı. Arasta 
Camii, avlusu içinde bu-
lunan binaların ortadan 
kaldırılmasıyla tertemiz 
hale geldi. Katkı sağla-
yan herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.
Çayır Belediyesi’ne 

temizlik aracı
Başkan Altepe, Üsküp 

temasları kapsamında 
Çayır Belediyesi’ni zi-
yaret etti. Büyükşehir 
Belediyesi’nin yönlendir-
mesiyle Bursalı Simge 
Asfalt tarafından satın 
alınan 1 milyon TL’lik 
temizlik aracı, Başkan 
Altepe’nin de katıldığı 
organizasyonla Çayır 
Belediye Başkanı İzzet 
Mecidi’ye teslim edildi.
                   Diyarıtürk

Başbakan Borisov: Rusya'nın 
düşmanı olmak istemiyoruz

Bulgaristan Başba-
kanı Boyko Borisov, 
Rusya ile gerginlik 
ve düşmanlık iste-
mediklerini belir te-
rek, "Balkanlar 'da 
Rusya'nın en büyük 
düşmanı biz olmak 
istemiyoruz" ifadesini 
kullandı.
Borisov, Bulgaristan 

Ulusal Radyosuna 
(BNR) yaptığı açıkla-
mada, Bulgaristan'ın 
Rusya ile ilişkilerinde-
ki gerginiliği azaltmak 
istediklerini belirtti.
Dışişleri Bakanı Da-

niel Mitov'u, Soçi'deki 
Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Örgütü top-
lantısına, bu ilişkilerin 
düzeltilmesi talimatı 
vererek gönderdiği-
ni bildiren Borisov, 
"Rusya ile gerginlik 
ve düşmanlık istemi-
yoruz. Balkanlar'da 
Rusya'nın en büyük 
düşmanı biz olmak is-
temiyoruz" değerlen-
dirmesinde bulundu.
Rusya ile daha iyi ve 

pragmatik ilişkiler iste-
diklerini belirten Bori-

sov, şunları kaydetti: 
" B akan  M i tov 'a 

net bir görev ver-
d i m ,  m ü m k ü n -
se tabii, Rusya'nın 
Bulgaristan'a karşı 

son derece sert tavrını 
normalleştirmesi, aynı 
şekilde Balkanlar'da 
Rusya'nın adeta 'en 
büyük düşmanı' olarak 
görülen Bulgaristan'ın 
Rusya'ya karşı tavrı-
nı normalleştirmesi-
ni istedim. Rusya ile 
münasebetlerimizde 
yapay bir gerginliğin 
olmamasını istiyoruz."
Bulgaristan'ın Rusya 

ile vize rejiminin ko-
laylaştırılması, yaptı-

rımların uygulanması 
ve tarım sektörüne 
ilişkin görüşebileceği 
birçok konu bulundu-
ğunu vurgulayan Bo-
risov, Bulgaristan'ın, 

son dönemde yaşa-
nan gerginlik nede-
niyle maddi açıdan 
büyük zarar gördüğü-
nü ifade etti.
Öte yandan, Mitov, 

Soçi'de, iki yıllık ara-
dan sonra Rusya Dı-
şişleri Bakanı Sergey 
Lavrov ile görüştü. 
Görüşmede, ikili iliş-
kiler ile Türkiye-AB 
ilişkilerinin ele alındığı 
bildirildi.
        Kırcaali Haber
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КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
Bulgaristan’dan Türkçe Öğretmenleri Edirne'de Seminere Katıldı

Güney Bulgaristan Türkçe 
Öğretmenleri Derneği üyeleri 5 
Balkan ülkesinden 60 öğretme-
nin katılımıyla gerçekleştirilen 
"Soydaşlarda Dil ve Tarih Bi-
lincini Arttırma Eğitimi’ projesi 
çerçevesinde düzenlenen se-
minere katıldı.

Balkan Türkleri Federasyo-
nu Genel Başkan Vekili Refik 
Şahin'in açıklamasına göre 
Balkan Türkleri Federasyonu 
koordinatörlüğünde ve Edirne İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı 
ile Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı Mevla-
na Kültürel Etkileşim Programı 
kapsamında hazırlanan proje 
kapsamında Bulgaristan, Yu-
nanistan, Romanya, Makedonya 
ve Kosova’dan gelen 60 soydaş 
öğretmen Türkçe eğitimi alacak 
ve tarih sohbetlerine katıldılar.

Projenin amacı onların mesleki 
yeterliliklerini geliştirmek, eğitim 
alanındaki yeniliklerin ve geliş-
melerin gerektirdiği bilgi, beceri 
ve davranışları kazandırmak, 
Türkçe öğretimine ait temel 
prensip ve teknikleri uygula-
mada birlik sağlamak, Balkan-
lardaki Türk varlığını ve tarihi 
hakkında bilgi ve olumlu tutum 
edinmelerine yardımcı olmak.

5 Balkan ülkesinden gelen 
60 soydaş öğretmen 10 Tem-
muz - 17 Temmuz 2016 tarihleri 
arasında (Edirne Lisesinde) uz-
man eğitimcilerle birlikte Türkçe 
Okuma Yazma Öğretim Yöntem 
ve Teknikleri alanında eğitim 
alma fırsatı buldular. Hazırlana-

cak olan Türkçe eğitim setleriyle 
birlikte materyal paylaşımında 
bulunuldu. Türkçe eğitiminin 
ardından " Türk Tarihi ve Günü-
müz Balkan Politikası " temalı 
sohbetler düzenlendi. "Osman-
lı Öncesi Avrupa’da Türkler" 
( Doğu Avrupa), "Osmanlı’nın 
Rumeli’ye Geçişi", "Osmanlı’nın 

Son Dönemi ve Balkanlar’dan 
Kopuş" (93 Harbi ve sonrasında 
yaşananlar), “ Balkan Savaşları 
Dönemi’ ‘Cumhuriyet Döne-
mi Balkan Politikası”, “Türkiye 
Cumhuriyetinin Günümüz Bal-
kan Politikası" sohbetlerin tema-

sını oluşturdu. Eğitim sayesinde 
Türk Dili Öğretiminin incelikle-
rini öğrenen ve Balkanlarda 
Türk Tarihi üzerine sohbetlere 
katılan öğretmenler Edirne ve 
Çanakkale gezilerinin ardından 
17 Temmuz 2016 Pazar günü 
ülkelerine döndüler.

                       Kırcaali Haber

Yurtdışında en fazla 35 
seçim sandığı açılabilecek

Bulgaristan parlamentosunda yurt dışında yaşayanların oy kul-
lanabileceği yerlerin sayısının düşürüldüğü yasa onaylandı.

Yasanın oylamasına 240 üyeli parlamentoda 133 milletvekili ka-
tıldı. Oylamada, 100 milletvekili evet, 25 milletvekili ise hayır oyu 
kullandı.

Yasa ile başta Türkiye olmak üzere, yurt dışında yaşayan seç-
menlerin en aktif olduğu ülkelerde seçim sandığı kurulması ko-
nusunda getirilen sınırlamalar çerçevesinde bir ülkede Bulgar 
diplomatik temsilciliklerin dışında sadece 35 yerde sandık kurula-
bilmesine izin verilecek.

Yurt dışında bir yerde sandık kurulabilmesi için ayrıca ilgili ülkede 
yaşayan en az 60 Bulgaristan vatandaşının yazılı talebi gerekiyor.

Yasa ile Cumhurbaşkanı ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 
"kimseye oy vermiyorum" diye bir tercih hanesine yer verilmesi de 

kabul edildi.
- Yasaya tepki var
Parlamentoda gru-

bu olan üyelerinin 
çoğunluğunu Türk-
ler in oluşturduğu 
Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) ve 
kuruluş aşamasında 
bulunan Sorumluluk 
Özgürlük ve Hoşgö-
rü İçin Demokratlar 

(DOST) partisi lideri Lütvi Mestan yasa değişikliklerine tepki gös-
terdi.

Mestan, yasadaki sınırlandırıcı metinlerin "faşist" olduklarını ve 
"etno-nazi" sonuçlar getireceklerini söyledi.

HÖH milletvekillerinden Tuncer Kırcaliyev de GERB milletve-
killerinin PF ortaklarına "boyun eğdiklerini" belirterek, "Unutma ki 
reverans yaptığında hem onurun hem de bel kemiğin zarar göre-
bilir" diye konuştu.

HÖH milletvekillerinden Çetin Kazak da yasa değişikliklerinin 
tamamen Türkiye'de yaşayan göçmenlere yönelik olduğunu belir-
terek, "Türkiye'de yaşayan soydaşlarımız Bulgaristan'ın milli gü-
venliğine tehdit değiller" dedi.

Yurt dışında yaşayan Bulgarlar, yeni yasa düzenlemelerine göre 
ilk kez ülkede sonbaharda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde 
oy kullanacak.

Ülkede 2013 yılında yapılan son genel seçimlerde Türkiye'de 76 
yerde sandık kurulmuş, buralarda 80 bin civarında oy kullanılmıştı.

Parlamento aynı yasayı daha önce de kabul etmiş ancak Cum-
hurbaşkanı Rosen Plevneliev yasayı veto etmişti. Yasanın kabul 
edilmesinde iktidar koalisyonunun lideri Bulgaristan'ın Avrupalı 
Gelişimi İçin Vatandaşlar Partisi (GERB), hükümet dışından ırkçı 
ve aşırı milliyetçi Vatansever Cephe (PF) koalisyonu birlikte ha-
reket etmişti.                                                                            AA


