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Bulgaristan, burkayı yasakladı!
Bulgaristan Parlamentosu, al-

dığı kararla burka yasağı getir-
di. Parlamento, daha çok Burka 
Yasağı Teklifi olarak bilinen top-
lumsal yerlerde yüzü tamamen 
veya kısmen kapatan giysilerin 
yasaklanmasına ilişkin kanun 
tasarısını ikinci tur görüşmede 
yapılan oylamada kabul etti. 
Tasarıya göre yüzü tamamen 
veya kısmen kapatan giysiler, 
sıkı, ya da yarı saydam elbise-
ler, vücudu kapatan elbiseler, 
pelerinler, maskeler veya buna 
benzer yüzü tamamen veya kıs-
men kapatan elbiselerdir. 

Toplumsal yerlerde bu tür elbi-
se giyen kişilere kanunu ilk kez 
ihlal edenlere 200 leva ve daha 
sonraki her bir ihlal için ise 1500 
leva ceza kesilecek. İhlalcilerin 
görev başında olmaları halin-
de ise ilk ihlal için 500 leva ve 
daha sonraki her bir ihlal için ise 
2000 leva ceza kesilecek. 

Sağlık sorunları veya meslek 
icabı, spor, kültürel, eğitim veya 
buna benzer başka etkinlikler-
de, ülkede kayıtlı dinlerin iba-
det yerlerinde bu tür elbiselerin 
giyilmesi gerekirse ve kanunla 
bunun aksi belirtilmemişse, bu 
yasak geçerli değildir. 

Yasa tasarısı görüşmesi baş-
lamadan önce Hak ve Özgür-

lükler Hareketi (HÖH) Meclis 
Grubu, Parlamento’nun gün-
deminden düşmesini teklif etti. 
Çünkü partiye göre burka yasa-
ğı ile intikamcı, radikal ve sağ-
lıklı düşünmeyen güçlerin ders 
vermeye ve intikam almaya kal-
kışmasına yol açılıyor. 

Kanun tasarısını sunan aşırı 
ırkçı ve milliyetçi Vatansever 
Cephesi Koalisyonu Eşbaşkanı 
Krasimir Karakaçanov bunun 
aksini teklif etti. Karakaçanov, 
radikalizmin var olduğunu ve bu 
kanunun dini gerekçelerle toplu-
mun bölünmesi ve karşı karşıya 

getirilmesine son verilmesine 
yönelik bir teşebbüs olduğu-
nu ileri sürdü. Karakaçanov’un 
ifadelerine göre burka, dini bir 
simgeden çok bir forma giysidir. 

HÖH Grubu Üyesi Yordan 
Tsonev, burka yasağı teklifinin 
milli güvenliği ilgilendirdiği tel-
kin edilmeye çalışıldığını söy-
ledi. Tsonev’in ifadelerine göre 
aslında bölünme, dini ve başka 
her türlü tahammülsüzlük aşıla-
yan bu kanun tasarısıyla açıkça 
siyasi bir hedef güdülüyor ve 
seçim öncesi kasıtlı olarak gün-
deme getiriliyor. 

Burka yasağı teklif inin ka-
bul edilmesini protesto etmek 

Bulgaristan Başmüftülüğü AGİT’in 
İnsan Hakları Toplantısına katıldı

Avrupa Güvenlik İşbir l i -
ği Teşkilatı’nın (AGİT) her 
yı l  Polonya’nın başkent i 
Varşova’da düzenlediği “İn-
sani Boyut Uygulama Top-
lant ı lar ında” Bulgar istan 
Müslümanları’nın son dönem-
lerde yaşadıkları sorunlar gün-
deme getirildi.

Almanya dönem başkanlı-
ğında Avrupa Güvenlik ve İş-
birliği Teşkilatı ve Demokratik 
Kurumlar ve İnsan Hakları Da-
iresi Varşova’da 19-30 Eylül 
2016 tarihlerinde “İnsani Boyut 
Uygulama Toplantısı’nın en 
önemli gündemlerinden birisi 
İslamofobi ve Müslümanlara 

karşı hoşgörüsüzlük oldu.
Kongrede 56 üye ülke temsil-

cileri, sivil toplum kuruluşları, 
ayrımcılık ve ırkçılıkla müca-
dele eden örgütler temsilcileri, 
uluslararası güvenlik ve işbirliği 
partner teşkilatlar temsilcileri 
bir araya geldi.
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Resmiye Mümün, Kırcaali’de “Sırılsıklam” 
isimli beşinci şiir kitabını imzaladı

Kırcaali Haber gazetesi 
muhabiri, şair Resmiye 
Mümün’ün “Sırılsıklam” 
isimli beşinci şiir kitabının 
tanıtımı ve imza günü ya-
pıldı. Kırcaali Ömer Lütfi 
Kültür Derneği’nin çatısı 
altındaki Recep Küpçü 
Edebiyat Kulübü ve Gü-
ney Bulgaristan Türkçe 
Öğretmenleri Derneği 
tarafından Kültür Eği-
tim Merkezi Konferans 
Salonunda düzenlenen 
etkinlikte şairi kalemdaş-
ları, Türkçe öğretmenleri, 
kültür kurumu yöneticileri 
ve şiir sever dostları yal-
nız bırakmadı. Bu kitabını 
2014 yılında kaybettiği an-
nesine ithaf eden şair, ka-
tılımcılardan bol bol alkış, 
tebrik ve çiçek aldı. Kitap 
tanıtım etkinliği, samimi 
ve dostane bir atmosfer-
de geçti.

Tanıtım programının su-
nuculuğunu yapan şair 
Habibe Ahmet, “Şiirin na-
sıl, niçin, neden yazıldığı 
hiç önemli değil. Önemli 
olan onda ne anlatıldığı 
ve anlatılanı anlamaktır. 
Bu çok önemli” diyerek, 
Resmiye’nin yeni kita-
bından “Yankı” isimli şiiri 
okudu. Bu şiirle duygu-
lanan Habibe Ahmet, kı-
saca edebiyat türü olarak 
şiire değindi. 

Kitabın tanıtımını yapan 
Ege Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü’nde 

Türk Dili üzerine doktora 
yapan Habibe Halilibra-
him, hazırladığı kitap de-
ğerlendirme yazısından 
başka, müellifin biyogra-
fisini de okudu. 50 şiir içe-
ren kitabın editörü Kırca-
alili şair Haşim Semerci, 
basım önü hazırlıklarını 
yapan ise kızı Ayşe Se-
merci. 

Türkçe öğretmeni Habi-
be Halilibrahim, yazısında 
şunları belirtti: “Duyu or-

ganlarının dıştan algıla-
dığı bir nesnenin bilince 
yansıyan benzeri olan su 
imgesi ile Resmiye Mü-
mün kendi dünyasına ait 

ipuçlarını biz okurlarına 
daha kitabın başlığı ile 
sunmuştur. Su kavramı 
birçok şiirde ‘yağmur’ im-
gesine dönüşerek yeni ve 
farklı anlamlar kazanmış-
tır. Özellikle İslami gele-
nekte yağmur; bereket 
ve rahmet olarak karşılık 
bulmuştur. Kitaptaki şiir-
ler, nazımın sabit şekille-
rinden birine bağlı kalma-
dığından onları, serbest 
nazım olarak değerlen-
dirmekle birlikte şiirlerde 
kafiye, imge ve mecazlar 

yer almakta olduğu göz-
lemlenmektedir”. Habibe 
Halilibrahim, yalın bir dille 
yazılan şiirlerin lirik kahra-
manının genellikle tekil bi-
rinci kişi olup, içtenliği ile 
dikkatleri çeken bir kah-
raman olduğunu kaydetti. 
Tüm şiirlerin lirik olup aşk, 
din, özlem, dostluk, ayrı-
lık, yalnızlık gibi konuların 
yanı sıra sosyal temaların 
da yer aldığını belirten 
Türkçe öğretmeni, şiirlerin 

birçoğunun iç konuşma, 
yer yer de yakarış üslûbu 
ile kaleme alındığını ve 
şairin sıkça tezat sanatını 
kullandığını belirtti. Ayrı-

ca bunlara dair kitaptan 
“Anneme Mektup-5 ve 6”, 
“On Bir Nisan” ,“Küçük 
İnsancıklar”, “Özgürlük”, 
“Hayatımın Aşkı”, “Taş”, 
“Mestanlı Parkında”, “Ba-
şarı”, „Susma Zamanı”, 
“Gönüllere Gel” gibi şi-
irlerden örnekler okudu. 
Tanıtımının sonunda şairi 
kutlayan Habibe Halilib-
rahim, kitaptan “Elbet” ve 
“Başarı” şiirlerini seslen-
dirdi. 

Şair Haşim Semerci, 
Resmiye’nin beşinci şiir 

kitabının editörü olması-
na sevindiğini belirterek, 
“Tabii ki, Türkçe çıkan 
her kitap için hepimiz se-
viniyoruz. Bu da bize ayrı 
bir mutluluk veriyor. Çok 
güzel bir kitap” diye ifade 
etti.Ardından Haşim Se-
merci, yazdığı kitabın ön-
sözünü okudu. Editör kita-
bın önsözünde, “Kitapta 
düşünceler yine doğrudan 
söyleniyor, dolandırma-
dan, gevelemeden…”diye 

belirtiyor ve lirik kahra-
manı anlatıyor. Semerci, 
sonunda Resmiye’yi kut-
layarak, başarılarının de-
vamını diledi. 

Etkinlikte söz alan genç 
gazeteci Sibel Çalıoğlu, 
bundan 9 yıl önce Resmi-
ye ile eskiden Kırcaali’de 
Türkçe çıkan Yeni Hayat 
gazetesinde köşe yaz-
maya başladığı sıralarda 
tanıştığını söyledi. Çalı-
oğlu, şunları dile getirdi: 
“Ben Türkçeyi çok se-
viyorum. İki yıl da Bilgi 
Üniversitesi’nde Gülgün 

Feyman’ın öğrencilerin-
den biriyim. Ama burada 
yaşadığım için biraz Türk-
çem gitmek üzere. Ben 
çok üzülüyorum, çünkü 
okullarda Türkçe okumu-
yorlar. Benim yok da, sizin 
torunlarınız vardır. İster-
dim ki, torunlarınızla bu-
raya gelmenizi. Şu anda 
kafeler dolu çocuklarla, 
onları buraya getirebiliriz 
ve Türkçeyi sevdirebili-
riz. Benim beş yaşında 
çocuğum var. Ona her 
akşam masal okuyorum” 
diye ifade etti. Razgrat’ta 
iki yıl Türkçe televizyon-
da program yaptığını 
söyleyen gazeteci, “Biz 
Türkçeyi keşke oradaki 
Razgratlılar, Şumnulular 
kadar sevebilsek. Çocuk-
lar için burada Ömer Lütfi 
Kültür Derneği’nde yapı-
lacak o kadar etkinlikler 
var ki, ama bizim anne-
lerimiz bunu bir şekilde 
engelliyorlar”dedi. Gaze-
teci Kırcaalilere, “Çocuk-
larımıza lütfen Türkçeyi 
sevdirelim” diye seslendi. 
Kendisinin yazdığı şiirle-
rin defterlerde kaldığını 
ifade eden Çalıoğlu, ar-
kadaşını yeni kitabı için 
tebrik etti. Gazeteci, mes-
lektaşına dönerek şunları 
söyledi: “Resmiye’yi bu 
konuda tebrik ediyorum. 

İnşallah, 15.20. şiir kita-
bını da çıkartırsın. Bunu 
yapacağına da inanıyo-
rum. Sen yapacaksın! 
Sen çünkü konuşmayı 
sevmiyorsun. Kalemin-
le konuşmaya devam et! 
İyi ki, seni tanıdım, iyi ki, 
hayatıma girdin. Başarıla-
rının devamını diliyorum”.

Kısa konuşmasında 
Resmiye Mümün, etkin-
liğin organizatörlerine, 
kitabın basımında ve ta-
nıtımında emeği geçen 
herkese ve tüm katılım-
cılara şükranlarını sundu. 
Ayrıca kitabın basılması 
için bir miktar parayla 
destek veren Kırcaali-
li işadamı ve Ömer Lütfi 
Kültür Derneği Başkanı 
Seyhan Mehmet’e teşek-
kür etmeyi unutmadı. Şair, 
katılımcıları “Allah Yeter” 
isimli şiiriyle selamladı.

Programın sonunda 
Resmiye’yi tebrik eden 
Habibe Ahmet, çok be-
ğendiğini söyleyen kitaba 
ismini veren “Sırılsıklam” 
şiirini seslendirerek, tanı-
tımın kapanışını yaptı. 

G e c e  R e s m i y e 
Mümün’ün tebriklerini su-
nan katılımcılara imzalı 
kitabını hediye etmesiyle 
son buldu.
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Başbakan Borisov, Putin 
ile telefon görüşmesi yaptı
Bulgaristan Başbaka-

nı Boyko Borisov, Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir 
Putin ile iki ülke arasında-
ki ticari ve ekonomik iliş-
kileri ele aldıkları telefon 
görüşmesi gerçekleştirdi. 

Başbakan Borisov, Cum-
hurbaşkanı Putin’e Bulgar 
hükümetinin Ulusal Elekt-
rik Kurumu’nun (NEK) 
Atomstroyexport Şirketi’ne 
19 Eylül 2016 tarihinde 
anapara, faiz ve mahke-
me masrafları da dahil 
olmak üzere 628 milyon 
avroluk borcunu ödeme-
sine yönelik somut adım-
lar attığına dair bilgi verdi. 
Başbakan, konunun artık 
meclisin gündemine de 
girdiğini belirtti. Borisov, 
Bulgaristan’ın Atomstro-
yexport Şirketi’nin ortaya 
koyduğu faizlerin yeniden 
gözden geçirilmesini ısrar 
ettiğini kaydetti. 

“Amacımız iki kuruluş 
arasındaki sorunların gi-
derilmesi ve gelecekte 
ortak enerji projelerine 

yönelik daha sağlam bir 
temel üzerine adım atıl-
masıdır” diyerek, Rusya 
tarafından Bulgaristan’ın 
faiz oranına ilişkin iddiala-
rının dikkate alınmasında 
tekrar ısrar etti. 

Devlet yöneticileri önce-
ki telefon görüşmesinde 
kararlaştırılan enerji pro-
jeleri konusunda oluştu-
rulan çalışma gruplarının 
elde ettiği sonuçlardan 
memnuniyet duydukla-
rını ifade etti. Görüşme-
de Bulgaristan sınırları 
içinde Doğalgaz Dağıtım 
Merkezi kurulmasına iliş-
kin projeye vurgu yapıldı. 
Borisov ve Putin, projeyle 
ilgili teknik, ekonomik ve 
hukuki ayrıntılarının net 
bir şekilde belirtilmesini 
sağlayacak Bulgaristan, 
Avrupa Birliği ve Rusya 
arasındaki üçlü görüşme 
için yapılan hazırlıkları ele 
aldı. İkisi, Bulgartransgaz 
Şirketi’nde çalışan uz-
manların Rusya’yı “Bal-
kan” doğalgaz hub’ının iş 

modeli ile tanıştırmaları 
konusunda anlaştı. 

Rusya Cumhurbaşkanı, 
Bulgaristan Başbakanı’nı 
açık diyaloğu ve inşaatın-
da yer alan tüm taraflara 
karşılıklı yarar sağlayan 
koşullarda Balkan doğal-
gaz hub’ın kurulmasına 
ilişkin projenin AB Ko-
misyonu tarafından ve-
rilen sözleşmeli garanti 
kapsamında gerçekleş-
tirilmesi gerektiğine dair 
dürüst pozisyonundan 
dolayı tebrik etti. 

Borisov ve Rusya Devlet 
Başkanı Putin, yaz mevsi-
minde ülkeyi ziyaret eden 
Rus turistlerinin sayısında 
geçen yıl yazına kıyasla 
yüzde 40 oranında artış 
olmasından memnuniyet 
duyduklarını ifade ettiler. 
Putin, Bulgaristan’ın Ka-
radeniz sahilinde yaban-
cı uyruklu vatandaşların 
güvenliğini garanti eden 
güvenliği düzenlemesine 
yüksek not verdi.
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Ünlü Heykeltıraş Ziyatin Nuriev’in 
Sofya’da Retrospektif Sergisi Açıldı

Sof ya Şehi r  Sanat 
Galerisi’nde açılışı ya-
pılan Kırcaali’nin Most 
(Köprülü) köyü doğumlu 
dünyaca ünlü heykeltıraş 
Ziyatin Nuriev’in “Ret-
rospektif” başlığı altında 
sergisi sanatseverlerden 
büyük ilgi gördü. 

Açılışa katılan bir Kırca-
ali heyetinin başında olan 
Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis, bir sepet çi-
çekle heykeltıraşı tebrik 
ederek, Kırcaali Stanka 
Dimitrova Sanat Galerisi 
için eserlerinden birini sa-
tın alacağını açıkladı. 

Açılışta resmi konuklar 
arasında Kültür Bakanı 
Vejdi Raşidov ve ünlü Bul-
gar ressam Svetlin Rusev 
hazır bulundular.  

Ziyatin Nurisev’in 35 yılı 
aşkın yaptığı sanatı tanı-
tan “Retrospektif” başlığı 
altındaki sergide üniver-
site yıllarından bu son yıl-
lara kadar yaptığı en yeni 
eserleri yer alıyor. Tüm 
katılımcılar sergiyi büyük 
bir ilgiyle izledi.

Açılışta Ziyatin Nuriev, 
“Hayatım boyunca yap-
tığım çalışmalarımı bir 
araya toplayıp burada 
göstermek benim için son 
derece heyecan verici. 
Aslında bu bir hayatın bi-
lançosu, en azından şim-

diye kadarki hayatımın. 
Bir araya gelmemizden 
dolayı çok daha büyük 
memnuniyet duyuyorum. 
Böyle bir sergi yapılma-
sını düşünüp, organize 
eden kişilere teşekkür 
ederim” dedi. 

Ziyatin Nuriev, eserlerin-
deki derinlik ve yenilikçi 
yaklaşımıyla en yetenekli 
Bulgar heykeltıraşları ara-
sında yer alıyor. Ulusal 
sergilere daha ilk katılım-
larıyla eserleri dikkat çe-
kerek, neredeyse tamamı 
gerek Ulusal Sanat Gale-
risi ve Sofya Şehir Gale-
risi gerekse ülke çapın-

daki önde gelen galeriler 
tarafından satın alındı. İlk 
çalışmalarında malzeme 
olarak bazalt taşını kulla-
nan heykeltıraş figür ve 
portreler yapmayı tercih 
etti. 1988 yılından sonra 
insan figürünü neredeyse 
soyut hale gelecek kadar 
sentezledi ve mermer, 
tunç, ahşap, seramik gibi 
çeşitli malzemeler kullan-
dı. 

Ziyatin Nuriev’in yaratı-
cılığı antik ve modernliğin 
kombinasyonudur. Plas-
tik düşünce konusunda 
Mısır’dan alınan dersleri 
heykeltıraş kendine özgü 

sanatsal ifadelerle can-
landırıyor. Onun kişisel 
özellikleri kısa ve özlü 
konuşması, derin düşün-
mesi ve bastırılmış güç 
sahibi olmasıdır. 

İstanbul’da yaşamasına 
rağmen onun Bulgaristan 
ile bağlantısı kopmuş de-
ğil. 2014 yılında Varna ve 
2015 yılında Filibe şehir-
lerinde açtığı sergileri bu-
nun en taze ispatıdır. 

Ziyatin Nuriev’in daha 
önemli katılımları şunlar-
dır:

-1986 yılında Polonya’nın 
Oronsko kentinde Ulusla-
rarası Heykel Sempozyu-

mu;
-1993 yılında Türkiye’nin 

Avşa Adası’nda Granit 
Taş Heykel Sempozyumu;

-1995 yılında Türkiye’nin 
Yalova şehrinde Birinci 
Taş Heykel Sempozyumu;

-1997 yılında Japonya-
nın Toyamura şehrinde 
Uluslararası Heykel Bie-
nali; 

-2003 yılında Japonya-
nın Kyoto şehrinde Raku 
Sanat Galerisi’nde “Ruh 
Hali” söyleşisi projesi;

- 2004 ve 2005 yılların-
da Kanarya Adaları’nda 
Fuerteventura’da Ulusla-
rarası Heykel Sempozyu-
mu;

-2005 yılında Türkiye’nin 
Mar mara  Adası ’nda 
Saraylar’da Uluslararası 
Mermer Taş Heykel Sem-
pozyumu;

- 2 0 0 5  y ı l ı n d a 
Lüksemburg’da Simoncini 
Sanat Galerisi’nde kisisel 
sergi; 

- 2006 yılında İstan-
bul Akmerkez Sanat 
Galerisi’nde kişisel sergi;

-2014 yılında Türkiye’de 
Işık Sanat Galerisi’nde ki-
şisel sergi;

-2015 yılında Bulgaristan 
Plovdiv (Filibe) şehrinde 
Rezonans Galerisi’nde 
kişisel sergi;
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Mineralni Bani’de Bağbozumu 
Festivali Gerçekleşti 

Bağbozumu Festiva-
linde antik Trakya gele-
nekleri canlandırıldı. 
Kaplıcalarıyla ünlü ilçe 

merkezi Mineralni Bani 
(Meriçler) tekrar şara-
bın, üzümün ve otantik 
folklorun başkentine dö-
nüştü. İki gün boyunca 
tatil beldesinde canlan-
dırılan halk oyunları ku-
lüplerinin katıldığı Hora 
İle Bağbozumu Fes-
tivali gerçekleşti. Fo-
rum, Haskovo (Hasköy) 
Slavyani Folklor Kulü-
bü tarafından Mineralni 
Bani Belediye Başkanı 
Mümün İskender ve 
belediyenin desteği ile 
organize edildi. 
Festival programı ge-

çen hafta cuma günü 
antik Trakya geleneği 
olan bağbozumunun 
canlandırılmasıyla baş-

ladı. 
Cumartesi günü beyaz 

elbise giymiş kızlar top-
lanılan üzümleri çıplak 

ayaklarla ezdi. 
Festival, eşsiz ve ken-

dine özgü Bulgar folklo-
runun aracılığıyla daha 
Traklarla başlayıp günü-
müze ulaşan Mineralni 
Bani’de bağcılığın ve 
şarapçılığın asırlık gele-
nekleri arasında gerçek 
bir köprü kuruyor. 

Festival birkaç yıl ara-
dan sonra ikinci kez dü-
zenlendi. 
Mineralni Bani Bele-

diye Başkanı Mümün 
İskender, “Bu güzel fes-
tivali yaşatmaya ve ge-
lenek haline getirmeye 
çalışacağız” dedi.
Festival programın-

da Stara Zagora (Eski 
Zağra), Kırcaali, Kru-
movgrad (Koşukavak), 
Radievo, Dobriç ve 

Stamboliyski köylerin-
den ve Haskovo’dan 10 
kulüp sahne aldı. Festi-
val, yarışma niteliğinde 
değildi, fakat katılım-
cılara pek çok ödül ve 
sürpriz hazırlandı. Kon-
serin açılışını Gelenek-
sel Uluslararası Etnik 
Azınlıklar Festivali’nde 
ödül kazanan Krumovg-
rad Vasil Levski Lisesi 
Pıstra Kitka Çocuk 
Dans Grubu yaptı. 
Mineralni Bani çev-

resinde en çok üzüm 
bağı bulunan Susam 
köyü üreticileri bu yıl iyi 
rekolte olduğunu söy-
lüyor. Üzüm üreticileri, 
“Bu yıl önceki sezon-
lara göre dekar başına 
700-800 üzüm elde 
edildi, fakat son derece 
yüksek kaliteli ve ondan 
muhteşem bir şarap 
üretilmesi bekleniyor” 
dediler.
           Kırcaali Haber

Kapitan Andreevo’da 
rüşvet operasyonu

Edirne'den Avrupa’ya geçişin sağlandığı Kapıkule sı-
nır kapısında yine uzun araç kuyrukları oluştu. Edinilen 
bilgiye göre Bulgaristan'ın Kapitan Andreovo sınır ka-
pısında Bulgaristan polisi sabah saatlerinde rüşvet ve 
yolsuzluk operasyonu yaptı. Son günlerde artan rüşvet 
olaylarını mercek altına alan Bulgar polisi sabah saat 
06:00 itibari ile gümrük kapısında araç giriş ve çıkış-
larını durdurdu. Görevde olan ve rüşvet aldıkları belir-
lenen bazı polis ve gümrük görevlileri gözaltına alındı. 

Yapılan operasyon sırasında ise Türkiye ve Bulgaris-
tan tarafında küçük ve büyük araçlardan oluşan uzun 
araç kuyrukları oluştu. Operasyon sırasınca sınır kapı-
sı 4 saat kapalı kaldı. Gözaltı işlemleri sonrasında ge-
çici görevlendirilen ve diğer sınır kapılarından getirilen 
memurlarla gümrük kapısı yeniden alımlara yavaşta 
olsa başladı. Kapıkule tarafında 9 km tır kuyruğu olu-
şurken rüşvet operasyonu ile ilgili çok yönlü soruştur-
manın sürdüğü belirtildi. Bahse konu sınır kapısında 
son beş yılda 7 rüşvet operasyonunun Sofya merkezli 
yapıldığı belirtildi. KH

Aleksandır’ın tedavisi 
için yardım toplandı

Ardino’nun (Eğridere) hayırsever sakinleri, 
Filibe’nin Kalekovets köyünden 21 yaşındaki 
Aleksandır Maystorov’un tedavisine destek amaç-
la 810 leva yardım parası topladı. Pahalı tedavi 
Aleksandır’ın ailesinin mali imkanlarını aşıyor. 
Gencin tedavisi bir yıl sürecek ve her ay 2 bin 
levaya mal olacak.

“Aleksandır’ın Tedavisi İçin Yardım Edelim” baş-
lığı altındaki yardım kampanyası Ardino’da dü-
zenlenen Sonbahar Kültür Günleri kapsamında 
gerçekleştirildi. Ardino’nun çok sayıda sakini ve 
misafiri delikanlının talihsiz kaderine karşı duyar-
lılık göstererek, bağışta bulundu. Onların arasında 
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali Mil-
letvekili ve HÖH Merkez Yürütme Kurulu Üyesi 
Erdinç Hayrulla, HÖH Kırcaali İl Başkanı İzzet 
Şaban, Milletvekili Saliha Emin, Ardino Belediye 
Başkanı Resmi Murat da bulunuyor.

Yardım kampanyası Ardino Toplumsal Destek 
Merkezi tarafından organize edildi. KH
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Pirogov Hastanesi’nden Dr. Birkan Güney: “Nereye 
de gitsek, mutlaka doğduğumuz yere dönüyoruz”

Sofya Pirogov Çok Yön-
lü Aktif Tedavi ve Acil Tıp 
Üniversite Hastanesi IV. 
Ortopedi ve Travmato-
loji Bölümü’nde görevli 
ortopedi ve travmatoloji 
uzmanı Dr. Birkan Gü-
ney, artık Kırcaali ilinde 
düzenli muayeneler ger-
çekleştiriyor. 
Dr. Birkan Güney, 1978 

yılında Ardino’nun Gor-
no Prahovo (Tosçalı) 
köyünde dünyaya geldi. 
1991 yılında ailesiyle 
birlikte Türkiye’ye göç 
etti. Stara Zagora (Eski 
Zağra) Trakya Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi’ni bi-
tirdi. 2005 yılında Sofya 
Pirogov Çok Yönlü Aktif 
Tedavi ve Acil Tıp Üni-
versite Hastanesi’nde 
Ortopedi ve Travmatoloji 
Bölümü’nde uzmanlık 
eğitimi gördü. 2008 yı-
lından bu yana Pirogov 
Hastanesi IV. Ortopedi ve 
Travmatoloji Bölümü’nde 
görevli ortopedi ve trav-
matoloji uzmanı olarak 
çalışıyor. 
-Dr. Güney, hastaları 

muayene etmek için 
Sofya’dan Rodoplar’a 

gelmenizin sebebi ne-
dir? 
- G ü z e l  b i r  s o r u ! 

Kırcaali’de muayeneler 
gerçekleştirmem için 
birkaç sebep var. Ben 
Rodopluyum ve düzenli 
olarak memleketime dö-

nüyorum. Dünyanın ne-
resinde yaşarsak, yaşa-
yalım her zaman doğup 
büyüdüğümüz ve güzel 
anılarımız olan yerlere 
geri dönüyoruz. Başka 
bir sebep de bölge insan-
larının böyle bir şeye ih-

tiyaç duyması, yani talep 
olması. Her bir insanın 
muayeneden geçmesi 
için daha büyük bir şehre 
gitmeye imkanı yok. Ro-
dop insanları hemen he-
men her zaman ikinci bir 
görüş almak istiyor. Özel-
likle söz konusu sağlıksa.
-Muayenelerde ne 

tespit ediyorsunuz? 
Rodop insanı sağlığına 
özen gösteriyor mu? 
-Ne yazık ki, hayır. Öze-

likle daha yaşlı olanlar. 
Kronik hastalıkları var ve 
onları yeterli derecede 
tedavi etmiyor. Ebeveyn-
ler, daima çocuklarına 
bakıyor. Onlar bize muh-
taç kaldıkları zaman ise 
acaba biz onlara yeterli 
derecede bakıyor mu-
yuz?!
-Peki, ya siz hekimler 

hastalara yeterli dere-
cede tedavi uyguluyor 
musunuz acaba? 
-Hatasız insan yok. Ça-

lışmayan biri hata yap-
maz. Ancak bizim mes-
leğimizde yapılan hatalar 
düzeltilemez. Hekimlerin 
hatası sakatlıklara yol 
açıyor veya daha kötü 

bir şeye…Tıpta “Eğer 
yardımcı olamıyorsan, 
zarar da verme” sözü 
geçerlidir. 
-Siz acil sağlık hizmeti 

sunulan bir üniversite 
hastanesinde çalışı-
yorsunuz. Herhalde uz-
manlaşma eğitimi gö-
rüp iyi bir uzman olmak 
isteyen genç hekimler 
var. Genel olarak dok-
torların gelişme seviye-
si nedir? Sağlık reform-
ların durumu nedir? 
-Zor bir soru! Reform-

lar?! Tıp, pahalı bir zevk-
tir. Yeterli miktarda fi-
nansman sağlanmazsa, 
hiçbir değeri olmayan 
içi boş reformlar yapı-
lır. Bulgaristan’da sağlık 
sektörünün gidişatının iyi 
olduğunu söyleyemem. 
Kendini geliştirmek ve 

öğretim görmek isteyen 
herkese daha iyi koşullar 
yaratılmalıdır. Öğrenci 
öğretmenini bulur. 
-Siz öğretmeninizi 

buldunuz mu? 
-İlim beşikten mezara 

kadardır. Bazen yeterli 
derecede azimlilik gös-
termiyoruz. Benim için 
sadece bir öğretmen yok. 
-Ne zaman tekrar mu-

ayene yapacaksınız 
ve vatandaşlar sizinle 
nasıl irtibata geçebilir-
ler? Önceden randevu 
almaları gerekir mi? 
- Her ay yapacağım. Bu 

ay 28 Eylül’de yapaca-
ğım. Muayeneden geç-
mek isteyen herkes 0888 
849 668 numaralı telefon 
hattını arayarak randevu 
alabilir. 
Söyleşi: Güner ŞÜKRÜ

Bursa Bulgaristan’ın yanında
Bursa’yı eser ler iy le 

geleceğe taşıyan Bü-
yükşehir Belediyesi’nin 
Bulgaristan’a uzanan yar-
dım eli, büyük memnuni-
yetle karşılanıyor. Bursa 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe’nin, 
Cebel’de düzenlenen ‘19 
Mayıs 1989 Cebel Şe-
hitlerini Anma Günü ve 
Cebel Bayramı’ kutlama-
larına katılmasının dola-
yı büyük mutluluk duyan 
Cebel Belediye Başkanı 
Bahri Ömer, Bulgaristan 
DOST Partisi Genel Baş-
kan Yardımcısı Mehmet 
Hoca ile birlikte Bursa’ya 
gelerek, iade-i ziyarette 
bulundu.

Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep 
Altepe, Cebel Belediye 
Başkanı Bahri Ömer ve 
Bulgaristan DOST Partisi 
Genel Başkan Yardımcı-
sı Mehmet Hoca ile Bü-
yükşehir Belediyesi yeni 
binasındaki makamda 
bir araya geldi. Bursa’nın 
her zaman Bulgaristan 
ve Cebel’in yanında ol-
duğunu söylediği ko -
nuşmasında, ülkelerinin 
dostluğunun önemine 

vurgu yapan Başkan Al-
tepe, Bulgaristan’da ya-
şanan olası afetlerde de 
Bursa’nın her zaman kar-
deşlerinin yanında oldu-
ğunu söyledi. Başkan Al-
tepe, en kısa sürede yar-

dımlarını bölgeye ulaştır-
maya gayret ettiklerini ha-
tırlatarak, “Bulgaristan’da 
bizim de akrabalarımız, 
kardeşlerimiz yaşıyor. 
O yüzden orada yaşa-
nan her şey bizi de ilgi-
lendiriyor. Tek temenni-
miz, Bulgaristan’ın iyi ve 
huzur içinde olmasıdır. 
Dostlarımız mutlu olsun; 
herkes dilini, dinini, inan-
cını yaşasın… Bu yüzden 
Bulgaristan’ın gelişmesi 

ve kalkınması bizi mutlu 
eder” dedi.

“Hedefimiz dostluk”
B a ş k a n  A l t e p e , 

Bulgaristan’a her ziya-
rette, oradaki insanlara 
nasıl katkı sağlanacağı-

nı düşündüklerini söyle-
yerek, “Her zaman için 
dostluğumuzu gösterelim 
istiyoruz. Bölge ayrımı 
yapmadan Bulgaristan’da 
sıkıntı nerede yaşanıyor-
sa oraya destek oluyoruz. 
Çünkü komşuyuz, akra-
balık bağımız kuvvetli. 
Hedefimiz, Bulgaristan’ın 
da huzur bölgesi olma-
sı. Türkiye, Bulgaristan’a 
kardeşlik ve dostluk için 
gidiyor. Bulgaristan, geli-

şip kalkınacaksa, Türkiye 
ile birlikte hareket eder-
se çok daha rahat olur. 
Çünkü biz de bölge in-
sanıyız, bölgeyi biliyoruz. 
Türkiye’den zarar gelmez, 
sadece dostluk, kardeşlik 

gelir. Her zaman için 
yanınızda olmaya 
gayret ediyoruz” diye 
konuştu.

Başkan A l tepe, 
işbirliklerinin daha 
da ar tacağına ve 
güzel günlerin ya-
şanacağına inan-
dığını da sözlerine 
ekledi. Cebel Bele-
diye Başkanı Bahri 
Ömer de Bursa’nın 
desteğini her zaman 
yanlarında hissettik-

lerini ve Bulgaristan’da 
yaşayanların da bunun 
değerini bildiğini söyledi. 
Bulgaristan DOST Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Hoca ise Bulga-
ristan DOST Partisi Genel 
Başkanı Lütfi Mestan’ın 
selamını ilettiği Bursa’ya 
ve Başkan Altepe’ye des-
teklerinden dolayı teşek-
kür etti. Başkan Altepe, 
konuklarına el yapımı 
Bursa bıçağı hediye etti.

Bulgaristan, burkayı yasakladı
1. sayfadan devam

için HÖH Meclis Gru-
bu, oturumu terk etti. Bu 
HÖH Başkanı Mustafa 
Karadayı’nın gruba yap-
tığı çağrı üzerine oldu. 
Karadayı, kanun tasarı-
sının radikal ve yaban-
cı düşmanlığı besleyen 
kişilerin girişimi ve her 
şeyden önce iktidardaki 
Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaşlar 
(GERB) partisinin ortaya 
koyduğu tavrı sonucunda 
kabul edildiğini belirtti. 

Sorumluluk, Özgürlük 
ve Hoşgörü İçin Demok-
ratlar (DOST) Milletvekili 

Hüseyin Hafızov,“Ferace 
bir tür burkadır. Bu karar 
feracenin yasaklanması-
dır. Bu kanunla Müslüman 
kadınların haysiyetini ze-
deliyorsunuz. Siz tüm 
dünyadaki Müslüman 
toplumunu incitiyorsunuz” 
diyerek öfkesini gizleye-
medi.

Hüseyin Hafızov, “Nine-
lerimin ferace ve başör-
tülerini çıkarmaya zor-
landıklarını anlattıklarını 
hatırlıyorum. Bunu hatır-
lıyoruz ve biliyoruz ki, bu 
kanun tasarısı İslam dini 
kıyafetlerinin sınırlandırıl-
masına yönelik ilk adım-
dır.” dedi. 

Şumnatitsa köyünde su 
değirmeni restore edildi 
Kirkovo (Kızılağaç) İlçesi’nin Şumnatitsa (Fındıkçık) 

köyünde su değirmeni restore edildi. 
Restorasyon projesi kapsamında yapılan harcama-

lar tamamen 
Kirkovo Bele-
diyesi tarafın-
dan karşılandı. 
15 yıl öncesi-
ne kadar gece 
gündüz çalı-
şan değirmen 
Ş u m n a t i t s a 
köyünün mer-

kezinde bulunuyor. Restore edilen değirmen köydeki 
üç değirmenden biridir. Geçmişte önceden belirlenen 
106 aile yıllık ekmek ununu bu değirmende öğütü-
yordu. 

Restorasyondan sonra değirmen tekrar çalışmaya 
başladı ve bölgenin ziyaretçileri için turizm destinas-
yonuna dönüşmesi bekleniyor. KH
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Bölge İstihdam ve Öğretim Programı 
kapsamında 85 kişi işe alınacak

Kırcaali Vali Yardımcısı 
Rumen Mladenov tarafın-
dan yönetilen Kırcaali İl 
Gelişim Konseyine bağlı 
Daimi İstihdam Komisyo-
nu,17 Ekim’de başlayacak 
Bölge İstihdam ve Öğre-
tim Programınca sağlana-
cak mali kaynakların dağı-
lımı ve açılacak iş pozis-
yonlarını onayladı. Onay-
lanan projelerin maliyeti 
226 760 leva. Bu projeler 
kapsamında 5 veya 5,5 ay 
süreliğine toplam 85 kişi 
işe alınacak. Onların işve-
renleri bulunmadıkları için 
Momçilgrad (Mestanlı) ve 
Cebel (Şeyhcuma) beledi-
yeleri olmaksızın, Kırcaali 
ilindeki diğer beş belediye 
ve Karayolları İl Müdürlü-
ğü, Devlet Orman İşletme 
Müdürlükleri ve Su ve Ka-
nalizasyon Şirketi olmak 
üzere üç devlet kurumu 
olacak. 

İş büroları, iş müfettişlik-
leri ve sendikacıların yer 
aldığı özel bir komisyon, 
önceden belirlenen bir 
yönteme göre başvuru 
yapılan projeleri sıraladı. 
Program kapsamında işe 

alınacak kişiler, yolların 
bakımını yapacak, beledi-
ye mülkiyetini koruyacak, 
belediye hizmetlerine iş-
tirak edecek, ormancılık 
sektörüne hizmet vere-
cekler ve başka hizmet-
lerde de bulunacak. 

Beş belediye ve devlet 
kurumları, belediyelerin 
işveren olacağı 517 197 
levaya mal olacak 5,5 

ay süreliğine 184 iş po-
zisyonu ve devlet orman 
işletme müdür lükler i, 
Karayolları İl Müdürlüğü 
ve Su ve Kanalizasyon 
Şirketi’nin işveren ola-
cağı 225 895 levaya mal 
olacak 86 iş pozisyonu 
açılmasına ilişkin başvu-
ruda bulundu. Çalışma ve 
Sosyal Politika Bakanlığı 
tarafından Kırcaali ili için 

226 853 leva sağlanması 
üzerine proje önerilerinin 
ön değerlendirilmesi yapı-
lıp, finanse edilmek üzere 
aralarından proje seçimi 
yapılması gerekti. 

Vali Yardımcısı Rumen 
Mladenov, komisyonun 
yaptığı toplantıda katı-
lımcıları İstihdamı Teşvik 
Kanunu ve onun uygulan-
masına ilişkin yönetme-

likte yapılan değişiklikle 
tanıştırdı. Bu değişiklik-
lerle bölge istihdam ve 
öğretim programlarının 
hazırlanması, onaylan-
ması ve finanse edil-
mesine yönelik yeni bir 
yaklaşım getirildi. Her 
bir ilde valilik ve beledi-
yeler tarafından yapılan 
proje önerileri üzerine 
bir tane Bölge İstihdam 
ve Öğretim Programının 

gerçekleştirilmesi öngö-
rülüyor. İstihdam Komis-
yonlarının da ek işlevleri 
olacak. Bu komisyonlara 
verilen yeni yetkiler, Böl-
ge İstihdam ve Öğretim 
Programına ilişkin proje-
leri onaylamak ve prog-
ramları tasdik etmesi 
ve finanse etmesi üzere 
Çalışma ve Sosyal Politi-
ka Bakanı’na gönderme-
leridir. KH

Bulgaristan Başmüftülüğü AGİT’in 
İnsan Hakları Toplantısına katıldı

Bulgaristan Müslüman-
ları Başmüftülüğü Genel 
sekreteri Celal Faik ve 
Dış İlişkiler Dairesi Sek-
reteri Hayri Emin de top-
lantıya katılarak önemli 
katkıda bulundu. Başmüf-
tülük temsilcileri, Din ve 
İnanç Özgürlüğü başlıklı 
oturumda son dönemler-
de Bulgaristan parlamen-
tosunda milliyetçi partile-
rin Müslümanların hakla-
rını kısıtlayıcı yasa tasa-
rıları ve Dinler Yasası’nda 
değişiklik teklifleri ile ilgili 
konuşma yaptı. Bulgaris-
tan kurumlarına sunulan 
öneriler arasında, yasa 
tekliflerinin ve değişik-
liklerin kabul edilmeden 
önce temel özgürlüklerin 
kısıtlanmasıyla ilgili Avru-
pa Konseyi Venedik Ko-
misyonuna danışmalarını 
ve Anayasa Mahkemesi-
nin de gözden geçirme-
si bulunmakta. AGİT’in 
Demokratik Kurumlar ve 
İnsan Hakları Dairesi’nin 
ise bu süreci iyi takip et-
mesi önerildi.
Ayrıca, 27 Eylül’de Yu-

nanistan Batı Trakya 
Yüksek Tahsilliler Der-
neği ile ortak düzenle-

nen panelde Bulgaristan 
Müslümanlarının 25 yıldır 
çeşitli sorunlardan dola-
yı iade edilemeyen vakıf 
malları sorunu anlatıldı. 
Toplantının özel konuş-
macısı olarak Avrupa 
Konseyi “Kuzey-Güney” 
Merkezi Başkanı Dr. Je-
an-Marie Heydt davet 
dildi. Oturum başkanlı-
ğını ise EMİSCO Genel 
sekreteri ve ENAR yöne-
tim kurulu üyesi Bashy 
Qourayshi yaptı.

Bulgaristan Dışişleri 
Bakanlığı yetkilileri ce-
vap hakkını kullanarak, 

Bulgaristan’ın faklı dini 
ve etnik gruplara yönelik 
daima istikrarlı ve hoş-
görülü politika izlediğini 
söyledi. Ayrıca, Bulga-
ristan uluslararası söz-
leşmelere riayet ettiğini 
ve Anayasası’nın bütün 
hakları garanti altına 
aldığını dile getirerek, 
dini özgürlükler ve insan 
hakları konusunda gayret 
sarf ettiklerini söyledi.
Bulgaristan parlamento-

sunda milliyetçi partilerin 

1. sayfadan devam oylamaya sundukları tek-
lifler arasında şunlar var: 
Ataka partisi 20 Temmuz 

2016’da Din-
ler Yasasında 
değişikliklerin 
Bulgarcadan 
başka d i lde 
ibadet yapılma-
sı yasağı; Yine 
Dinler Yasa-
sında 21 Tem-
muzda öneri-
len yasaklar 
arasında Dini 
k u r u m l a r ı n 
bağış alması, 
yur tdışından 
imam davet 
etmesi, başka 
kuruluşlarla iş-

birliği yapması yasakları 
gibi birçok kısıtlama öne-
rileri; Patriotiçen Front 28 
Temmuz’da camilerde 
hoparlörlerin yasaklan-
ması teklifi; 24 Nisan’da 
ise “Burka kanunu” adı 
altında başörtüsü ya-
sağı teklifi; 7 Nisan’da 
Patriotiçen Front Ceza 
Kanunun’da terörizmin 
İslam’dan kaynaklandığı-
nı belirten ifadeler.
            Kırcaali Haber

Mleçino’da şifalı 
suyu olan çeşme

Ardino’nun (Eğridere) Mleçino (Sütkesiği) köyünde 
bir çeşmenin suyu şifalı olduğu söyleniliyor. Yerliler, 30 
yılı aşkın bir süre şifalı özellikleri olan sudan içiyor. Su, 
çeşmeye 600 metre uzakta bulunan bir dağ pınarın-
dan getirildi. Pınar suları beyaz huş ağaçlarının altında 
kaynıyor. Köy insanları suyun böbrek hastalıklarına şifa 
verdiğine inanıyor. Mleçino köyü çevresinde,Rodop 
dağlarında tek doğal bir huş ormanı bulunuyor. Yer-
liler, bu çeşmeye Türkiye’den bile insanların geldiğini 
söylüyor. Yakından ve uzaktan gelenlerin yakınları ve 
tanıdıkları şifalı pınar sularından damacanalarını dol-

durduklarını anlatıyor. 
Çeşme, 1977 yılında Sofya’da askerlik görevi sırasın-

da talihsiz bir olayda hayatını kaybeden 20 yaşındaki 
Mülazim Kazim’in hayratı olarak rahmetli babası Kazim 
Kasim tarafından 1978 yılında yaptırılmıştır. 

Çeşmede bulunan şu dizeler, “İnsan bu dünyadan 
yok olacak, eseri kalacak. Hayratımdan su içen mutlak 
beni anacak” baba acısını dile getiriyor ve çeşmeden 
su içen yolcuların oğlunun ruhu için dua etmeye davet 
ediyor. KH

Momçi lgrad  İ lçes i , 
turistlerin ilgi odağı oldu

Momçilgrad (Mestanlı) İlçesi Bulgaristan’ın Bağım-
sızlık Günü münasebetiyle geçen hafta dört günlük 
tatil boyunca turistlerin akınına uğradı. Momçilgrad’a 

bağlı Tatul (Acı-
oluk) köyü yakı-
nındaki Orfeyus 
Tapınağı’nın ziya-
retçi sayısı 2 bin 
kişiyi aştı. Bölgede 
diğer turistik yerler 
Harmankaya, Taş-
laşmış Orman ve 

Elmalı Baba Tekkesi’ni de çok sayıda turist ziyaret etti. 
Onlarca çevre sever ise Studen Kladenets Av Hayvan-
ları Çiftliği'ndeki vahşi hayvanları ve yaban öküzleri 
seyretti.KH
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Bulgaristan, Açık Yönetim Ortaklığı Küresel 
Girişimine olan taahhüdünü tekrar teyit etti

New York’ta yapılan 
Birleşmiş Milletler Ge-
nel Kurul 71. dönem 
toplantılarına katılan 
Başbakan Yardımcı-
sı ve İçişleri Bakanı 
Rumyana Bıçvarova, 
Bulgaristan’ın Açık Yö-
netim Ortaklığı (Open 
Government Partners-
hip) Küresel Girişimine 
olan taahhüdünü tekrar 
teyit etti. Tüm dünyada 
70’in üzerinde hükümet 
yönetimde şeffaflık, sivil 
toplumun aktif katılımı, 
yolsuzlukla mücadele 
ve yeni teknolojilerin 
uygulanmasına yönelik 
çabalarını girişim etra-
fında birleştirdi. 
BM Zirvesi, devleti-

nin Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu Dönem 
Başkanlığı’nı üstlene-
cek olan Fransa Cum-
hurbaşkanı François 
Hollande ve şu anda 

dönem başkanlığını 
yürüten Güney Afrika 
Cumhurbaşkanı Jacob 
Zuma’nın başkanlığın-
da gerçekleşti. Girişime 
sivil toplum kuruluşların 
ve iş örgütlerinin tem-
silcileri de iştirak etti. 

Bu yıl Amerika Birleşik 
Devletleri Cumhurbaş-
kanı Barak Obama tara-
fından 2011 yılında baş-
latılan küresel ortaklığın 
5.yıldönümü kutlandı. 
Bulgaristan, girişime 

katılan ilk ülkelerden biri 

ve şu anda iş dünyası 
ve vatandaşların yararı-
na kamu veri tabanlarını 
açma konusunda önde 
gelen ülkelerdendir. Veri 
tabanlarının açık olma-
sı, toplumu haberdar 
edilip, politikaların oluş-

turulmasına katılması-
nın yanı sıra hükümetin 
bu politikaları uygula-
ması ve kamu harca-
malarını raporlamasına 
yardımcı oluyor. 
Açık Yönetim Ortaklığı 

Küresel Girişimi Yöne-
tim Kurulu tarafından 
ülkemizin istikrarlı de-
mokrasinin ve sürdürü-
lebilir iş ortamının kilit 
ön koşulu olan, zorun-
lu mevzuatın etkisinin 
değer lendirmesi ve 
uygulanmasının yanı 
sıra elektronik yöne-

timin kullanılmasıyla 
Bulgaristan’ın kamu hiz-
metleri etkinliğinin iyi-
leştirilmesi gibi girişime 
ilişkin taahhütleri ger-
çekleştirme konusun-
da kaydettiği başarılar 
raporlandı. Forum kap-
samında girişimin he-
deflerine açık ve şeffaf 
yönetimin vatandaşların 
iş dünyasının ve devlet 
idarelerinin yararı oldu-
ğunun ispatlanmasına 
yönelik iyi uygulamalar 
ve stratejiler paylaşıldı. 
          Kırcaali Haber

Bulgaristan Hekimler Birliği, biyometrik kimlik 
doğrulama sistemi reklamına karşı çıktı
Bulgaristan Hekimler 

Birliği (BLS), sert bir dil-
le eleştirdiği biyometrik 
kimlik doğrulama sistemi-
ninin yaygınlaştırılmasına 
yönelik bir reklamla ilgili 
görüşünü açıkladı. Ulusal 
Sağlık Sigorta Kasası’nın 
(NZOK) sağlık için öde-
nen paraların çalınması-
na son verilmesi, sağlık 
sektöründe denetimin 
güçlendirilmesi ve sağlık 
hizmetlerinin kalitesinin 
artırılması çağrısı yapılan 
bir kampanyası söz konu-
sudur. 

Fakat BLS’ne göre bu tür 
bir mesaj, sağlık uzmanla-

rının hastaların çıkarlarını 
bir şekilde suiistimal et-
tikleri, hak etmedikleri bir 
ücret aldıkları ve Ulusal 
Sağlık Sigorta Kasası’nı 

zarara soktukları telkinleri 
oluşturuyor. 

BLS tarafından reklam-
la ilgili yapılan açıklamada 
şu ifadeler yer aldı: “He-

kimlerin prestijini ve itiba-
rını zedeleyen bu tür bir 
tutum kabul edilemez ve 
çok zararlıdır”. BLS üyele-
ri, bu tutumun hastalarda 
hekimlere karşı saldırgan-
lığı kışkırtabileceği görü-
şündeler. 

BLS’nin son toplantısın-
da kararlaştırılan görüşün 
açıklanmasında, “Biyo-
metrik kimlik doğrulama 
sistemi, NZOK’nın reklam 
afişinde belirtildiği gibi 
tedavinin kalitesini hiçbir 
şekilde etkileyemez du-
rumda bir nicel gösterge-
sidir” diye belirtildi.

              Kırcaali Haber

Genç dağ bisikleti tutkunlarından turizm 
destinasyonlarına yönelik girişim

Ardino (Eğridere) kasa-
basından genç dağ bi-
sikleti tutkunları Şeytan 
Köprüsü’nü işaret eden 
levhalar koydu. Genç 
bisikletçiler, ara bisiklet 
durağına dinlenmek için 
yeni bir peyke de mon-
te ettiler. Bunlar yeni 
kurulan Ardino Bisiklet 
Kulübü’nün girişimi so-
nucunda yapıldı. 
Ardino Bisiklet Kulübü 

Üyesi Emil Haciev, “Ama-

cımız, sağlıklı ve bilinçli 
yaşam tarzı olarak bi-
siklet kullanımını yaygın-
laştırmak. Bulgaristan’da 
dağ bisikleti sporu yap-
maya ilişkin koşulları ge-
liştirmek ve iyileştirmek, 
vatanımızın doğal gü-
zelliklerinin korunmasını 
teşvik etmek, aktif yaşam 
biçimini teşvik etmek ve 
sivil toplumun oluşturul-
ması sürecini destekle-
mek” diye kaydetti. 

Ardino Bisiklet Kulübü, 
birkaç ay önce kuruldu. 
Onlarca genç bisikletçi 
kulübe üye oldu. Onların 
arasında en küçük yaş-
ta Ardino Vasil Levski 
Lisesi’nde birinci sınıfa 
giden miniklerdir. Bisiklet 
tutkunları, ilçede bulunan 
turistik yerleri ziyaret et-
mek üzere neredeyse 
her akşam bisiklet turu 
düzenliyor. 
Genç bisikletçiler, “Do-

ğada olmak istiyoruz. Bu 
duygu anlatılmaz. İnsanın 
yaya veya bisikletle bu 
yollardan geçmesi lazım. 
Kuşların cıvıltısı, önünüz-
de ve etrafınızda koşan 
ceylanları ve eşsiz güzel-
likteki doğa manzarasını 
düşünün. Yaptığımız her 
bir tur bize enerji veriyor 
ve pozitif duygular uyan-
dırıyor, yaşanan anları 
eşsiz benzersiz kılıyor” 
diye ifade ettiler.  KH

Tüm Bulgar istan ’ ı 
ağlatan küçük Mustafa

Filibe Sveti Georgi Hastanesi Çocuk Onkoloji-
Hematoloji Kliniği’ne annesi ve ninesi tarafından 
bırakılan 9 yaşındaki Mustafa’nın Kırcaali’nin 
Bryagovets köyünden olduğu açıklandı.

Çocuk Koruma Ajansı Başkanı Ofeliya Kıneva, 
ebeveynlerin çocuklarını terk etmediklerini, fakat 
hastanede ona refakatçı olarak kalmak için mali 
imkanları olmadığını söyledi. 

Mustafa’nın annesi Ceylan Halilova’nın hasta-

nede oğluna refakat etmek üzere Filibe’ye gittiği 
anlaşıldı. 22 yaşındaki annenin daha üç çocuğu 
var. 

Mustafa en büyük oğlu. Üç çocuk, durum iyile-
şinceye kadar Kırcaali Ev Tipi Modern Yerleştir-
me Merkezi’nde kalacak. Aile son derece yoksul 
durumda. 

Facebook sosyal paylaşım sitesinde yapılan 
hasta çocuğa yardım çağrısı yüzlerce kişiye 
ulaştı. Paylaşımda Mustafa’ya giysi yardımı ya-
pılması çağrısı yapıldı. 

Dr. Angelina Stoyanova, BTV kanalına yaptığı 
açıklamada çocuğun lösemi hastası olduğu, fa-
kat durumunun iyi olduğu ve tedavisine devam 
edildiğini söyledi. 

Çocuğun aslında terkedilmediğini, fakat annesi 
ve yakınlarının mali imkanları olmadığı için ona 
refakat edemediklerini belirtti. Yaz giysileriyle 
kliniğe bırakılan çocuk için giysi yardımında bu-
lunan herkese teşekkür eden Dr. Stoyanova, 
artık aşırı fazla giysi bağışında bulunulduğunu 
da sözlerine ekledi. 

Çocuğun Bulgarcayı iyi bilmediğini, fakat has-
tanede sürekli Türk olan anneler bulunduğu için 
onunla iletişim sorunu olmadığını kaydetti. 
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Anavatan yollarındaSürmenler köyü Kırcaali 
şehrinin kuzeydoğusunda 
Doğu Rodop dağlarının 
alçaklı yüksekli kıvrıntı-
larının ova ile birleştiği 
yerde kurulmuş, bir köy. 
Evlerden sonra Arda 
nehrinin kıyısına kadar 
yayılmış, binlerce yıldır 
sahiplerinin yüzünü gül-
dürmüş,  bereketli, olduk-
ça geniş bir ova. Yusuf 
bu köyde doğup büyüdü. 
Aynı köyden Halime kızla 
gönüllerini kaptırıp mut-
lu bir yuva kurdular. Al-
lah onlara iki erkek evlat 
verdi. Oğullarının biri on 
bir, diğeri altı yaşlarına 
girmişlerdi, mutlu bir aile 
hayatı sürdürüyorlardı. 
Ağustos ayının başlarıy-
dı, Yusuf evinin önündeki 
bahçeden elma topluyor-
du. Sokaktan geçen yet-
mişlik Osman Hoca: 

 “Kolay gelsin Yusuf, 
olmuşlar mı? Dedi Yusuf 
da:

 “Allah razı olsun Ho-
cam, olmak da ne demek, 
baksana iri alyanaklı gelin 
gibiler. İçeri gel de sana 
da vereyim, hem biraz 
konuşuruz…”Dedi.

Osman Hoca Edirne 
medreselerinde tahsil 
görmüş, aydın kişiliğe sa-
hip biriydi. Köyde komşu-
ların her hangi bir sorunu 
çıksa, mutlaka onunla da-
nışıyordu. Osman Hoca 
avluya girip mor dudun 
gölgesine çakılmış, oturak 
tahtaların üzerine oturdu. 
Elinde bir sepet elma ile 
aksayarak Yusuf da gel-
di. Yusuf’un doğuştan bir 
ayağı kısaydı, bundan do-
layı askerlikten muaf bıra-
kılmıştı. Hoş beşten sonra 
o günlerde Türk halkının 
bir numaralı konusu olan 
Balkan Savaşı ve Bulgar 
haydut çetelerinin Türkle-
re yaptıkları zulümlerden 
konuşulmaya başlandı. 
Osman Hoca, Yusuf ’a 
dönerek: 

“Yusuf, iyi dinle, bütün 
bunların başımıza neden 
geldiğini ben anlatınca 
mutlaka sende anlaya-
caksın“.  

Rusya Ba lkan larda 
varlığını daha da pekiş-
tirebilmek için 1912 yılı 
baharında Sırbistan ve 
Bulgar istan devletler i 
arasında birlik antlaşma-
sı oluşturdu. Daha son-
ra bu birliğe Yunanistan 
ve Karadağ devletleri de 
dahil oldu. Rusya’nın asıl 
amacı bu birlik sayesin-
de Balkanlarda Osmanlı 
hâkimiyetine son ver-
dirmek, aynı zamanda 
Avusturya–Macaristan’ın 
da Balkan devletlerine 
yaklaşmasını önlemekti.

8 Ekim 1912 yılında Ka-
radağ Osmanlı devleti-
ne savaş ilan etti. Onun 
ardından Bulgaristan, 
Yunanistan ve Sırbis-
tan, Osmanlıya savaş 
ilan ett i ler. Bu savaş 
Osmanlı devleti için bir 

felaket oldu. Sırbistanı, 
Karadağ’ı, Makedonya’yı 
ve Batı Trakya’yı kaybet-
ti. Asıl olanlar kaybedilen 
Osmanlı topraklarında ka-
lan Türk halkına ve Müs-
lümanlara oldu. Rusların 
“ yakaladığın her Türkü, 

vur, öldür, varlığına hakim 
ol …” politikalarını uygula-
yarak haydut çeteleri Türk 
halkının malını mülkünü 
yağmalamaya ve erkekle-
ri öldürmeye başladı. Hele 
Doğu Rodoplar’da ve Batı 
Trakya’da Bulgar haydut 
çeteleri Türklerin evlerine 
baskınlar düzenliyor, ev-
leri yağmalıyor, zulümler 
yapıyor, ele geçirdikleri 
erkekleri, hatta on, on 
bir yaşlarındaki erkek 
çocukları da acımasızca 
boğazlarından kesiyor, 
gaddarca katlediyorlar. 
Bu cani haydutlara halkı-
mız artık gavur veya yavur 
diye hitap etmeye başladı.  
Yavurlar,   dinden iman-
dan çıkmış, kişiliğini kay-
betmiş, cani, cellata dö-
nüşmüş kişiler, demektir. 
Bütün Bulgar halkını aynı 
küfeye koymak da yanlış-
tır, çünkü yüzlerce köy ve 
kasabada Türkler ve Bul-
garlar, asırlardır birbirleri-
ne hiçbir zarar vermeden, 
dostluk ve kardeşlik için-
de yaşamışlar ve yaşa-
maktadırlar. Bu bölgede 
yapılan yavur eziyetleri 
Türk halkını canından 
bezdirdi. Önce Ortaköy 
kazasındaki Türk köyle-
rinde kaçabilen kaçmış, 
ele geçirdiklerini kıyım-
dan geçirmişler, köylerde 
tek canlı kişi bırakmamış-
lar. Bundan sonra Koşu-
kavak, Mestanlı, Kırcaali 
ilçeleri köylerinde yoğun 
bir şekilde yağmalamaya 
ve katliamlara başlamış-
lardır. Haydutların yaptık-
ları bu katliamları gören 
Türk halkı varını malını 
bırakarak, arabası olan 
arabasıyla, (ağaç araba) 
atıyla, eşeğiyle, olmayan-
lar sırtına alabildikleriyle 
büyük kafileler oluştura-

rak Edirne’ye doğru Ana- 
vatan, Tükiye’ye doğru 
göç yollarına düşüyorlar. 
Binlerce kişiden oluşan 
bu kafileler birkaç yaşlı 
ihtiyar, geri kalanı kadın 
ve çocuklardan oluşuyor.   
Erkekler genelde savaş-

larda. Bulgar haydut çe-
teleri işte böyle masum 
insanlardan oluşan kafi-
leleri küçük bebelere va-
rınca rastladıkları yerde 
canice kılıçtan geçiriyor. 
Koca Yayla Dağı etekle-
rinde bulunan Yukarı ve 
Aşağı Yürükler köylüle-
rini, Arnavutköy köylüle-
rini, Demirlerin Cabi’ler 
köyü başında kıstırdıkları 
binlerce kişiden oluşan 
bir kafileyi, Bursacık köyü 
yakınlarında rastladıkları 
başka bir kafileyi acıma-
sızca, en gaddarca kıyım-
lar yaparak öldürdükleri 
haberleri kulaktan kulağa 
bütün Türk köylerine ulaş-
mıştı. Arkadan gelenler 
bu trajik olayları görünce, 
“ Acaba biz de nereye ka-
dar varabiliriz! Allahım, 
bize yardım et,bizi koru 
yarabbi!...”Diye ağlaşa-
rak yürümeye çalışıyorlar. 
Cabi’ler katliamını gören 
bir görgü tanığı Kırcaali 
camisinde şöyle anlatı-
yordu: 

 “Ortaköy kazasına bağlı 
Demirler köyünün Cabi’ler 
mahallesine yaklaşırken 
ortalıkta dayanılmaz bo-
ğucu leş kokuyordu. Yo-
lun tam köyün başından 
geçtiği yerde bulunan 
küçük derede gördüğüm 
manzara korkunçtu. Bin-
lerce insan ölüsü, ara-
larında hayata yeni göz 
açmış, adeta sanki “Bu 
dünyada biraz olsun biz-
de yaşasaydık ne olurdu, 
bize neden kıydınız…”diye 
sorurcasına gözleri açık 
kalmış,  onlarca zavallı 
küçücük masum bebe-
cikler. Ölülerin kimi sı-
caktan davul gibi şişmiş, 
kimi patlamış, kimini kö-
pekler veya yabani yırtıcı 
hayvanlar parçalamıştı. 

Kiminin kellesi kopmuş, 
kimilerinin bacağı veya 
kolu!  Kıyım yapılalı dört 
beş gün kadar olduğu ölü-
lerin durumundan belliydi. 
Dere boyunca seller gibi 
kanlar akmış, pıhtılaşmış 
da olsalar hala dere dolu-

su duruyordu…”
Savaş boşluğunu fırsat 

bilen bu aç gözlü cani 
katiller birer cellata dö-
nüştüler. Böyle gaddar-
ca katliamların yapılıyor 
olmasını duymalarına 
rağmen, Türk halkı yine 
de göç yollarına çıkıyor, 
çünkü evlerinde de hiç 
bir can güvenlikleri yoktu.  
Evimize her an bir haydut 
çetesi baskın yapılabilir 
korkusu içinde yaşamak-
tansa, Allah’ın izini ile ka-
zasız, belasız belki Ana 
vatan Türkiye’ye ulaşırız, 
umuduyla yollara düşü-
yordu. Malı mülkü kimse 
düşünemiyor, tek dertleri 
canlarını, çoluk çocuğunu 
kurtarabilmek. Ortaköy 
balkanlarında pusuda 
bekleyen haydutların eli-
ne düşmemek için, Türk 
halkının bir kısmı Arda 
nehri boyunca gitmeyi 
tercih etmeye başladı. Yu-
suf, Allah kısmet ederse,  
bu akşam bizde ailecek 
Arda boyundan Anavatan 
yollarına çıkmaya karar 
verdik, sizinde niyetiniz 
varsa beraber gidebiliriz. 
Hadi, şimdi Allah’a ısmar-
ladık, hoşça kalın Yusuf, 
Halime’ye de selam söy-
le…” Diyerek ayrıldı.

Akşam olunca Yusuf’un 
eşi Halime ve oğlu Murat 
koyunları, inekleri, koşum 
öküzlerini köylü çobanları-
nın önünden alıp damlara, 
sayalara yerleştirdiler. Eşi 
Halime kısa akşam ye-
meği hazırlığından sonra 
sofraya oturdular. Yemek 
esnasında Yusuf eşine:

 “Osman Hoca ailesi bu 
akşam yola çıkıyor, ister-
seniz beraber gidelim, 
dedi. Biz ne yapacağız 
bilmem. Bu halimle ben 
nereye kadar gidebili-

rim… Sürmenler nerde, 
Edirne nerde…”Dedi. Ha-
lime de eşine: 

 “Yusuf, evde kalsak ne 
olacak, bu akşam değilse 
yarın veya öbür gün ak-
şam, kim bilir ne işken-
celerle öldürüleceğiz. Şu 
dünyalar tatlısı oğullarımı-
zın aşkına her şeye katla-
nacağız. Başka çaresi yok 
ki... Hem, biz bu akşam 
çıkamayız, hiçbir hazırlı-
ğımız yok. Yolculuk için 
küçük küçük ekmekler, 
kurabiyeler yapacağım, 
kurusalar da bozulmazlar, 
yolda ne yiyeceğiz? “ 

 Er tesi gün akşama 
doğru gereken hazırlıklar 
tamamlandı. Avludaki am-
bardan hayli mısır, arpa 
çıkarıldı, ineklerin, koşum 
öküzlerin, danaların, ka-
tırın ve koyunların tekne-
lerine dolduruldu. Kazlar 
ve tavuklarda unutulmadı. 
Halime avlu kapısını geri 
kadar açtı, kapanmasın 
diye önüne de kocaman-
ca bir taş koyarak şöyle 
mırıldandı: 

 “Hayvancıklarım, be-
nim canımın kıymıkları, 
benden bu kadar, sizi de 
çok seviyorum,  ama her 
ne pahasına olursa olsun, 
şu ceylan gibi evlatçıkla-
rımı kurtarmalıyım, onlar 
benim canım, onlar benim 
yarınlarım. Hayvancık-
larım, siz yiyin, için,  gi-
rin,  çıkın, dolaşın,  sakın 
evinizi unutmayın… Artık 
sizi Allaha emanet ediyo-
rum… Hoşça kalın.”

Temmuz ayının son 
günü 1913 akşamı karan-
lık basınca Yusuf ile Hali-
me sırtlarına birer torba, 
iki çocuklarını önlerine 
alarak sonu bilinmeyen 
yolculuğa çıktılar. Köpek-
leri Karabaş da onlarla 
gitmeye adeta ısrar edi-
yordu. Murat onu yanına 
çağırıp koyun ağlına gö-
türdü, işaret parmağını 
sallayarak:

 “Karabaş, yat buraya, 
bekle…” diye komut ver-
di. Karabaş yattığı yer-
den “Tamam” dercesine 
Murat’ın gözlerine baktı, 
bir daha yerinden kımıl-
damadı.

Bütün gece yolculuktan 
sonra, tan yeri ağarırken 
Soğuk Pınar köyü karşısı-
na, tam Şeytan Köprüsü 
diye bilinen Arda nehrinin 
en dar yerinin başucuna 
gelmişlerdi. Ortalık daha 
alaca karanlık şafak yeni 
söküyordu, önlerinde yer-
de yatan insan karaltıları 
görünmeye başladı. Yan-
larına yaklaşınca üç erkek 
cesediyle karşılaştılar. 
İkisi yüzüstü biri sırtüstü 
kalmıştı. Yusuf eğilerek 
sırtüstü olan cesede ba-
kınca komşusu altmışlık 
Nalbant Mustafa amca 

olduğunu tanıdı. Yüzüstü 
yatanlardan birini çevir-
di Osman Hocanın oğlu 
Bilal’dı. Üçüncü ceset 
boyundan postundan Os-
man Hocaya benziyordu, 
birde çevirdi Osman Hoca 
ta kendisiydi. Her üçü de 
göğüslerinden kasatura 
veya kılıçla saplanıp öldü-
rülmüşlerdi. Akşam bizde 
beraber çıkmış olsaydık, 
şimdi bende onların ara-
sında olacaktım, diye dü-
şündü. Yusuf ile Halime 
birer Fatiha okudular, Ha-
lime kısık sesle eşine: 

 “Acaba biz de nereye 
kadar varabileceğiz… “ 
Deyince Yusuf çocuklar 
korkmasın diye eşini ko-
lundan dürterek: 

 “Hepsine Allah gani 
gani rahmet eylesin, 
başka ne yapabiliriz ki… 
Gidelim…”Deyince yü-
rümeye başladılar, ama 
Yusuf ’un aklı onlarda 
kalmıştı, tekrar tekrar ba-
şını çevirip komşularına 
bakarak yürüyordu. Or-
talık aydınlanmış, ufukta 
yeni doğan kızıl güneşin 
yarısı ufuktaki dağlar 
üzerinden görünmeye 
başlamıştı. Biraz ileride 
Ardanın kıyısında bulu-
nan Hocaköy’ün evleri de 
önlerine serilmişti. Yusuf 
eliyle biraz yukarıdaki or-
manı göstererek eşine:

 “Halime, bu gün bura-
da kalalım, köy içlerinde 
Bulgar askeri falan ola-
bilir…” Deyince ormanın 
sıklık bölgesine çıktılar, o 
gün orada kaldılar. Orta-
lık kararmaya başlayınca 
yine yola düştüler. Hele 
buradan öte gittikleri yer-
lerde yol diye bir şey yok-
tu, onların yolu sadece 
doğu istikametiydi. İkinci 
gece tan yeri ağarırken 
Alemdar köyü yakınların-
daydılar, bulundukları yer 
düz geniş ovadan ibaretti. 
Biraz daha gittiler, önleri-
ne Alemdar köyü yönüne 
giden bir araba yolu çık-
tı. Araba yolunca biraz 
yürüdüler, gittikleri yönü 
kaybetme korkusu ile 
mahsulu toplanmış anız 
tarlaları içinden doğu isti-
kametine yönlendiler. Bu 
sırada “fıııy, fııııy “ diye 
atılan ıslık sesi duyuldu. O 
yöne bakınca, iki atlı atla-
rını doludizgin koşturarak 
onlara doğru geliyorlardı. 
Ne gizlenmeye, nede ka-
çabilmeye imkanları vardı,  
tam tarlaların ortasınday-
dılar. Atlılar biraz daha 
yaklaşınca asker kıyafetli 
suvari Bulgar askerleri 
olduklarını gördüler. Biri 
sağdan, diğeri soldan 
önlerini kestiler, çevik 
hareketlerle atlarından 
atlayarak askerlerden biri 
haykırdı:                 

“Durun bakalım,  ailecek 
nereye böyle?”  

“ ! ! ! . . . “

Hasan VARADLI

Devamı gelecek 
sayıda -->
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КЪРДЖАЛИХАБЕР
Türk Kültür Günleri'ne Yoğun İlgi

Şumen BİZ Derneği tarafın-
dan Türk Kültür Günleri’nin bu 
yıl dördüncüsü düzenlendi.

T. C. Burgaz Başkonsolosluğu 
tarafından desteklenen etkinlik 
bölgede büyük ilgi uyandırdı.

28-29 Eylül 2016 tarihleri ara-
sında düzenlenen Türk Kültür 
Günleri kapsamında pek çok 
etkinliğin yapıldığını ifade eden 
BİZ Derneği Başkanı Menent 
Şukrieva, bu tür etkinliklerin 
zengin Türk kültürünün önemli 
yönlerinin geniş kitlelere tanı-
tılmasına katkı sağlayacağını 
vurguladı.  

T. C. Burgaz Başkonsolosu 
Niyazi Evren Akyol “Dost, kom-
şu ve müttefik olan iki ülke ara-
sındaki en sağlam köprülerin 
insanlar arasındaki köprülerdir” 
diyerek bu tür etkinliklerin iki 
ülke arasındaki ilişkilerin daha 
da gelişmesi için yararlı olaca-
ğını söyledi.

İki gün devam eden etkinliğin 
açılış programı kapsamında hat 
ve tuğra, edirnekari ve mis sa-
bunları sergilendi. Ebru sanatı 
tanıtıldı.

Şumen Vasil Drumev Tiyatro-
su fuayesinde ilgi ve heyecan 
doruk noktadaydı. İki gün içe-
risinde 200’den fazla kişinin 
ziyaret ettiği sergiler ilgi odağı 
haline geldi.

Suudi Arabistan Kralı Kral 
Abdullah, Kuveyt Emiri, Endo-

nezya Devlet Başkanı Megava-
ti, İtalya Başbakanı Berlusconi, 
ABD Başkanı Obama, Hilary 
Clinton, T.C. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, eski 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 
için tuğralar çeken İsmet KE-
TEN yaptığı eserlerle herkesi 
büyüledi.    

Geleneksel Türk sanatların-
dan sayılan, hem sanatı hem 
tekniği birleştiren ebru, dünya-

ca ünlü Ebru Sanatçısı Hikmet 
Barutçugil’den ebru dersleri 
alan  Selat METİN tarafından 
uygulamalı bir şekilde gösterildi.

Bulgaristan’da az tanınan 
bir sanat olan ahşap süsleme 
Edirnekari’yi usta sanatkar 
Mehtap CÖMERT tanıttı ve bü-
yük ilgi gördü.

Edirne’ye has bir el sanatı olan 
meyve sabunculuğu, bu ilşi 15 
yıldır profesyonel bir şekilde 

yapan Sibel Zaralı tarafından 
sergilendi.

Hem ulusal hem yerel ba-
sının büyük ilgi gösterdiği et-
kinlik kapsamında Çarşamba 
akşamı saat 19:30’da Şumen 
Tiyatrosu’nda sahneye çıkan 
T.C. Edirne Devlet Müzik Top-
luluğu ve Edirne Halk Dansları 
Topluluğu izleyenleri kendilerine 
hayran bıraktılar.

İğne atsan yere düşmez şe-

kilde hınca hınç dolan konser 
salonunda hakiki bir şölen ya-
şandı.

Sahneye ilk çıkan T.C. Edirne 
Devlet Müzik Topluluğu’nun se-
sini duyan 600’den fazla müzik-
sever heyecanlandı. Türkülerin 
çoğuna eşlik eden izleyici keyifli 
anlar yaşadı.

Konserin ikinci kısmında HO-
TEAD (Edirne Halk Dansları 
Topluluğu) damat tıraşı, kına 
gecesi canlandırması ve halk 
oyunları örnekleri sundu. Ser-
giledikleri müthiş performans 
yoğun alkış topladı.

Sırf konseri izlemek için Razg-
rad (Hezargrad) ve Tırgovişte 
(Eskicuma) illerinden, Dulovo 
(Akkadınlar) ilçesinden, Şumen 
ilinin en büyük köyü Yasenkovo 
(Çukurköy)’dan izleyiciler geldi. 

Başkonsolos Niyazi Evren 
Akyol, Şumen Belediye Baş-
kan Yardımcısı Nayden Kosev, 
Tırgovişte Belediye Başkan Yar-
dımcısı Emine Yakubova, Tırgo-
vişte Belediye Meclis Başkanı 
Hatice Alieva, Şumen Müftüsü 
Mesut Mehmedov, Tırgovişte 
Müftüsü Enver Kasırgalı, Şu-
men Ombudsmanı İvan Kapra-
lov, çok sayıda belediye meclis 
üyesi, iş adamı, gazeteci, De-
liorman bölgesinden soydaş 
dernek başkanları etkinliğe teşif 
ettiler.                 Bizim Gazete

Tarım ve Gıda Bakan Yar-
dımcısı Svilen Kostov, Kırcaali 
Merkez Park’ta “Bulgar Ürün-
lerini Destekliyoruz” başlığı 
altında düzenlenen Kırcaali 
1. Bulgar Ürünleri Sergisinin 
açılışını yaptı. Sergide Kırcaali 
ilinden şirketler ve Dobriç’ten 
(Hacıoğlu Pazarcık) bir şirket, 
süt ve süt ürünleri, et ürünleri, 
sebzeler, meyveler, baharatlar 
ve hatta kabak çekirdeği yağı 
gibi kendi ürünlerini sergiledi-
ler. 
Kirkovo (Kızılağaç) ilçe mer-

kezi yakınında bulunan Lina 
Binicilik Merkezinde kurulan 
sergi çadırı son derece çe-
kiciydi. Buradan gelip geçen 
yolcular, kasabanın misafirleri 

ve sakinleri küçük bir midilli ve 
onun yanına park edilen retro 
arabanın yanında fotoğraf çek-
tirmek için sıra oldular. Bölge-
de bilinen MUSAN ve ŞENEL-
şirketleri, sosis ve et ürünleri, 
Ekofrut şirketi ise Petelovo 
(Horozlar) köyünde yetiştirilen 
organik üzüm ve armutlar ser-
giledi. Ekofrut şirketi temsilci-
si, “Kırcaali’de pazarda da bu 
meyvelerden satıyoruz” dedi. 
Solişte (Tuzluk), Sedlovina 
(Ercili) ve Zvezdelina (Kaya-
altı) köylerinden bal üreticileri 
“Dünya, bal yediği için hayatını 
kurtarmıştır” sloganıyla ürünle-
rini sergiledi. 
Amar Şirketi, sergiye gelen-

lere acı biber turşusu ve köz-

lenmiş biber gösterdi. Sergide 
“Sveti İliya” ve “Rodopçanka” 

marka yoğurt üreten şirketler 
tezgah açtı. Fotinovo (Hatipo-
ğulları) köyünden üreticiler ise 
ziyaretçilere kendi ürettikleri 

biber ve patlıcanları gösterdi. 
Tezgahların birinde Rodop ve 

Sakar dağlarından toplanan şi-
falı otlar, kuru meyveler, doma-
tes, elma sirkesi ve ün yapan 
dağ çayı vardı. 

Bakan Yardımcısı Kostov, Kırcaali 1. Bulgar Ürünleri Sergisinin Açılışını Yaptı
Serginin açılışında konuşan 

Tarım ve Gıda Bakan Yar-
dımcısı Svi len 
Kostov,”Bugünkü 
gir işim “Bulgar 
Ürünlerini Des-
tekliyoruz” başlığı 
altında gerçekleş-
tirilen ulusal kam-
panya kapsamın-
da düzenlendi. 
K a m p a n y a n ı n 
amacı bu toprak-
larda bizim tarım 
üreticiler imizin, 
hayvan üreticile-
rimizin tüm yü-
reği ile ürettikleri 
gerçek Bulgar 
ürünlerinin tüm 
tüketicilere ve tüm 
ilgili taraflara tanı-
tılmasıdır. Tüketi-
ciler ve üreticiler 

arasında bağlantı sağlamamız 
bizim için son derece önemli” 
dedi.               Kırcaali Haber

T .C. Nüfus Cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 
İBRAHİM DİNҪ


