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Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Fakıbaba’nın Bulgaristan Ziyareti

Türkiye Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Ahmet Eşref Fa-
kıbaba, "Hem hayvancılık hem 
de tarım alanında Bulgaristan 
ile Türkiye arasındaki ilişkileri 
en üst seviyeye çıkarmaya ka-
rarlıyız." dedi.

Bulgaristan'a iki günlük resmi 
ziyaret için gelen Bakan Fakıba-
ba, başkent Sofya'daki Ramada 
Otel'de düzenlenen Bulgaristan-
Türkiye Tarım İş Forumu'nda 
konuştu, ardından Bulgaristan 
Tarım Bakanı Rumen Poroja-
nov ile öğle yemeğinde bir ara-
ya geldi.

Bakan Fakıbaba, Bulgaristan-
Türkiye Tarım İş Forumu'nda 
yaptığı konuşmada, "Bulgaris-
tan ile Türkiye ortak geçmişe, 
ortak kültüre ve ortak değerlere 
sahip karşılıklı sevgi, saygı ve 
işbirliği temeline dayalı komşu-
luk ilişkilerini benimsemiş dost 
ülke konumundadır." diye ko-
nuştu.

Komşuluk deyince, çocukluğu-
nu geçirdiği mahalledeki kom-

şularının ve Bulgaristan'ın aklı-
na geldiğini anlatan Fakıbaba, 

Bulgaristan'dan tırlar geçtiğinde 
hep "komşunun tırları" diye bah-

sederdik." ifadesini kullandı.
Bakan Fakıbaba, şöyle devam 

etti: 
"Birbirine yakın iklimler, coğ-

rafyalar, toplumlar, insanların 
benzer karakterleri ve yaşam 
biçimleri yüzünden Türkiye'den 
Bulgaristan'a gelenler kendileri-
ni Edirne'de, Kırklareli'ndeymiş 
gibi hissederler."

Fakıbaba, "15 Temmuz hain 
darbe girişiminde Bulgaristan 
kardeşliğinin gereğini yerine 
getirmiş, Türkiye'nin yanında 
kararlı bir duruşuyla ilk destek 
veren ülkelerden biri olmuştu. 
Kadim dostluğumuz ve iyi niyet 
karşılığının bir göstergesi olan 
bu dayanışma, takdire değer-
dir." dedi.

İş forumuna, tarım sektörünün 
çok sayıdaki alanlarını temsil 
eden iş adamlarının katıldığını 
belirten Fakıbaba, 2016 yılında 
Bulgaristan ile gerçekleştirilen 
4,5 milyar dolarlık ticaret hacmi-
nin yüzde 7'si tarımsal alanda 
olduğunu anımsattı.

Fakıbaba, bakan olarak ziya-
retine gelen kişilerden birinin, 
Bulgar mevkidaşı Porojanov ol-
duğunu anlatan Fakıbaba, şun-
ları kaydetti: 

Devamı 4’de

İran ve Bulgaristan 
arasında uçuş gerginliği
İran'ın Bulgaristan Başbakanı 

Borisov'un uçağına hava sa-
hasından geçiş izni vermemesi 
üzerine, İran'ın Sofya Masla-
hatgüzarı Dışişleri Bakanlığına 
çağrıldı.

Resmi ziyaret iç in Suudi 
Arabistan'a giden Bulgaristan 
Başbakanı Boyko Borisov'un 
uçağına İran hava sahasından 
geçiş izni verilmedi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı 
Ekaterina Zaharieva, yaptı-
ğı yazılı açıklamada, uçağın 
Türkiye'ye dönerek Türk ma-
kamlarının yardımıyla Irak hava 
sahasından geçiş izni aldıktan 
sonra yoluna devam edebildiğini 
bildirdi.

Uçağın, uçuş için gerekli tüm 

diplomatik dokümanlara sahip 
olduğunun altını çizen Zaha-
rieva, olay üzerine İran'ın Sof-

ya'daki Maslahatgüzarını Dışiş-
leri Bakanlığına çağırdıklarını 
vurguladı.

İran Hava Kuvvetler i 'nin, 
Bulgaristan'a söz konusu uçak-

ta Borisov’un bulunduğuna dair 
bilgiye sahip olmadıklarını öne 
sürdüklerini aktaran Zaharieva, 

"İranlı yetkililer, uçağın 
rotasının belirtilen gü-
zergahın hafif dışına 
çıktığını fark edip hava 
sahasını terk etmesi 
emri vermişler. Olayla 
ilgili teknik ayrıntılar 
araştırılıyor" ifadelerini 
kullandı.

Bulgaristan'ın Suudi 
Arabistan ile diplo-
matik ilişkiler kurma-

sından bu yana ilk kez iki ülke 
arasında başbakan düzeyinde 
ziyaret gerçekleştiriliyor.

                    Anadolu Ajansi
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Geçen sayıdan 
devamı -->

Rodoplar’ın Bağrında Cennetten Bir Köşe
Eskiden tek veya iki 

katlı olan binaların yerini 
artık 5-6 katlı binalar al-
mış. Hâlihazırda, şehrin 
merkezinde göze çar-
panlar arasında belediye 
binası, hastane, liseler, 
ilköğretim okulu, tütün 
işletme binası, diğer 
kamu kuruluş binaları, 
market ve mağazalar, ip-
lik bükme- örme, halı do-
kuma ve metal fabrikala-
rı, halkın yıllarca ekme-
ğini kazandığı iş yerleri 
gelmektedir. Her geçen 
yılla Ardino’nun çehresi 
daha da güzelleşmekte-
dir. Söylenmesi gerekir-
se, nüfusu çoğunlukta 
Türklerden oluşan bu 
eski Osmanlı kasabası-
nın görüntüsü tamamen 
değişti. Şehrin içinde bir-
çok kalacak otel bulun-
maktadır. Hepsi de rahat 
ve konforlu. Çalışkan ve 
konuksever insanları ile 
sevilip, değer verilen bir 
yerleşim merkezi haline 
geldi. Bunları yazarken, 
Eğridereliler Kültür ve 
Dayanışma Derneği’nin 
eski başkanı, rahmetli 
Ahmet Kahraman’ın ” 
Dünya küçülüyor, Eğri-
dere büyüyor! ” sloganı 
aklıma geldi. Nedense 
bu slogan, onun doğup 
büyüdüğü kentle ilgili bir 
tasavvuruydu. Kendisi 
Eğridereliler camiası için 
çok şeyler yaptı. Yaptık-
ları önümüzde, yapama-
dıkları da içinde bir sır 
kaldı. O’nu her zaman 
saygı ve sevgi ile anaca-
ğız. Ruhu şad olsun!  
Sonbahar Şenlikleri ve-
silesiyle, Eğridere’de bu-
lunuşumuzun üçüncü 
günüydü. Dönüş vakti 
gelip çatmıştı. Geriye 
dönecekler, otobüslerine 
binme hazırlıkları içinde-
ler. Bursalı yolcu kafilesi 
biraz neşeli, bir o kadar 
da üzgün olarak veda-
laşma dakikalarını yaşı-
yordu. Buraya Eğridere 
Belediye Başkanı Resmi 
Murad ve ekibi gelmiş 
onları uğurlamakla meş-
gul. Son gülüşler ve son 
göz damlaları kendini 
belli etmiş, eller yukarı-
larda sallanmaktaydı. 
Oysa ortalığa bir sükûnet 
çökmüştü.  Bütün ayrılık-
lar, her seferinde böyle 
son bulur! Yeni hizmete 
giren Otogarda, uğurla-
yanlar arasında ben ve 
eşim de vardık. Bizler, 
dönüşümüzü birkaç gün 
sonraya erteleyerek, bu-
radaki gezimize devam 
ettik. Aynı gün, arkadaş-

larımızı Bursa’ya uğurla-
dıktan sonra, Eğridere’yi 
yükseklerden izlemek 
için “Bostancılar Sırtına” 
çıktık. Zira buradan şeh-
rin en güzel görüntüsü 
alınmaktadır. Akşamın 
geç saatlerine kadar gü-
neşin ufuktan batışını 
seyrettik. Bir de, merkez-

den sırtlara doğru uzan-
mış 3-4 katlı beyaz yapı-
ların, ihtişamlı ve büyüle-
yici güzelliğini tepeden 
izlemek, insana keyifli 
zaman yaşatmaktadır. 
Ayrıca şehri kuşatan ve 
birbirinden daha güzel 
dizilmiş dağların seyri 
insanın gönlünü okşa-
maktadır. Buranın yeşil-
likleri ve ahenkli peyzajı 
karşısında duygulanma-
mak elde değil! Burası 
bizim sevip, sevildiğimiz 
bir cennet yuvasıdır. La-
kin istemesek de, kader 
bizleri ayırdı. Biz, birbiri-
mize bu kadar yakın 
iken, şimdi aramıza dağ-
lar ve denizler girdi.  
Göç, ayrılıkların iç acısı-
dır ve gurbetlerin en ağı-
rıdır. Bu çileyi, ancak 
birbirinden ayrı düşenler 
bilir! Üzüldük ve gizlice 
ağladık. Şimdi, ” biz ay-
rılsak da, yine berabe-
riz!” diyorum. Bir gün 
dahi, bu Ata topraklarını 
unutmadık ve de unut-
mayacağız. Vatan, gur-
bet ve hasretlik Belediye 
başkanı Murad’ın sözle-
rini sonradan yorumluyor 
ve diyorum ki, Eğridere 
bölgesinde Arda’nın en 
güzel defilelerinden “ 
Değirmendüzü”, “ Keçi-
kayası” ve “ Örencikaltı” 
bu yörede bulunmakta-
dır. Bu güzel yerlere “ 
Belite Brezi”den yürüye-
rek günübirlik gidip geli-
nebilecek mesafedey-
mişler. Yine o noktalarda 
Doğal Buzdolabı olarak 
adlandırılan doğa harika-
sı bir yer de bulunmakta-
dır. Bunların dışında, be-

lediye sınırları içinde, 
Orlovi Skali’de Kuzgun 
Kayası’ında taş oyukları 
bulunmaktadır. Bu yerin 
başka bir adı da, Kartal 
Kayalıklar’dır. Bu kayalık-
lar merkeze 2 km’dir. Bu 
kayalıklarda 32-45-50 
ölçülerinde 8-12 metre 
derinliğinde oyulmuş 97 

adet delik bulunur. Riva-
yete göre, “Bu deliklerin 
içine ölülerle bir bağlan-
tısı olduğu sanılan çöm-
lekler konulduğu varsayı-
lır.” Buranın ziyarete açıl-
ması için;   uygulanan 
proje kapsamında asfalt 
yolun yanı sıra, turistik 
yol da inşa edilmiştir. Bu 
yol boyunca üç sığınak, 
otopark ve dinlenme yer-
leri vardır. Ayrıca turizmi 
geliştirme çerçevesinde, 
bir zamanlar ünlü yazar 
ve şair Sabahattin Ali’nin 
babasının da görev yap-

tığı Askeri Karargâh ve 
Baruthane de restore 
edilip ziyarete açılmış ol-
duğunu gördük. Bir sözle 
Eğridere,  bölgede turiz-
me en açık ve en müsait 
ilçelerden biridir. Bunlara 
benzer delikler Karagöz-
ler (Çernooçen’e) Beledi-
yesine bağlı Susuz köyü, 
Eğridere’ye bağlı Susuz-

burun köyü ve Kırcaali’ye 
bağlı Yağmurlar köyü ci-
varında kayalıklarda da 
vardır. Antik Traklar dö-
nemine ait tapınak, ilk 
gördüğünüzde nefesini-
zin kesilmesine sebep 
oluyor ve o dönemin taş 
oyma ustalarının yapmış 
olduğu şaheserin, son-

suza kadar var olacağı 
duygusunu uyandırıyor-
muş. Eğrilere bölgesine 
bağlı Hallar( Başevo )
köyüne 3 km mesafede 
çok dik bir yamaca yapıl-
mış olan Asar ( Krivus ) 
Kalesi bulunur. Kalenin 
üç tarafı Arda nehri ile 
çevrilidir. Güney tarafın-
da da korunaklı İçkale( 
Tsitadela) Şatosu bulun-
maktadır. Şatonun su 
ihtiyacı bir yeraltı tüneli 
vasıtası nehirden karşı-
lanmaktaymış. Bölgede 
bulunan Soğukmara bir 

doğal harikası olup, di-
ğer bir ilginç turistik 
mekândır. Bu mağara 
yeraltı suları tarafından 
eritilerek aş meydana 
gelmiş ( karstik) bir ma-
ğaradır. Bu mağara ya-
zın en sıcak ve kavurucu 
aylarında, içerideki sı-
caklığın çok düşük olma-
sından kaynaklanmakta-

dır. Yaz aylarında burası 
bir doğal buzdolabı göre-
vi yapmaktadır. Bunun 
yanında Sarıdağlar’ın en 
yüksek tepesi olan, de-
niz seviyesinden 1241 
metre yüksekte bulunan 
Aladağ Tepesi de turistik 
bir yerdir.  Her yıl bu te-
penin altında yer alan 
soğuk çeşmenin yanın-
da, sağlık ve bereket için 
Mevlidi- Şerif okunmakta 
ve dualar edilmektedir. 
Bir ara Belediye Başkanı 
Resmi Murad, konuşma-
sını şu sözlerle sürdür-
dü: “Turizmi geliştirme 
çerçevesinde, bir za-
manlar ünlü yazar ve 
şair Sabahattin Ali’nin 
doğduğu ve babası Yüz-
başı Ali Selahattin’in 
1912 yılına kadar görev 
yaptığı kenttir. Burada 
b u l u n a n  A s k e r i 
Karargâhı ve Baruthane-
yi de restore edip ziyare-
te açtık. Bir sözle ilçemiz 
bölgede turizme en açık 
ve müsait ilçedir. Ayrıca 
31 Mart 2007 tarihinde, 
Sabahattin Ali’nin 100. 
doğum yılı olduğu için, 
Eğridere’de bir toplantıy-
la kutlandı. Bu bizim için 
büyük bir gurur ve şeref-
tir!” dedi. Ardino yöresi 
doğal tarihsel ve diğer 
zenginlikleri ile tatil ve 
turizm aktiviteleri için ge-
niş bir seçenek yelpaze-
si sağlamaktadır. Kendi-
ne özgü bir ağaç türüne 
sahip olan tesis 3680 
dönüm arazi üzerine ku-
ruludur. Temiz havası, 
akciğer hastalıkları ve 
alerji hastalıkların tedavi-

si için bir nimettir.  Bura-
sı Sağlık Bakanlığı tara-
fından” Milli Öneme Sa-
hip Tesis” olarak ilan 
edilmiştir. Eskiden Ak 
kayınlar olarak bilinen bu 
bölge kendine özgü do-
ğal Adi Huş ağacı orma-
nına sahiptir. Adi huş ve 
kayın ağaçları dışında 
burada beyaz çam, kara-

çam ve ladin ağaçları da 
bulunmaktadır. Ağustos 
ayının kavurucu sıcağın-
da,  buranın “Beli Brezi” 
Turistik Tatil Merkezi, 
dinlenme ve serinleme 
için en uygun yerdir. Adi 
huş ağacı ve milli parkı 
olan burası, deniz sevi-
yesinden 950 metre yük-
seklikte bulunup, Doğu 
Rodopların en güzel yer-
lerinden biridir. Burası 
doğal zenginliklerle dolu-
dur. Doğal varlığın kendi-
si her yerde hissedilmek-
te; gökyüzünde, toprakta 
ve havada. Gökyüzünün 
ve yeşilliğinin varlığı; 
sanki kişileri ferahlatıcı, 
huzur ve güven vericidir. 
Buradaki mucizevi olay-
lar, sanki insanı kucaklı-
yor. Burada, anlatılması 
zor olan ve görünmesi 
gereken güneş batımı, 
otların ve yaprakların na-
zik fısıltısı, ayrıca ağus-
tos böceğinin şarkısı ve 
kuşların ötüşleri işitilir. 
“Belite Brezi” Turistik ve 
Tatil Merkezi Kırcaali’ye 
30, Eğridere’ye de 7 km 
uzaklıktadır.  Bu tesis 
Balkan Yarımadası’nda, 
eşi olmayan tek doğal 
Adi huş ağacı ormanın-
da bulunmaktadır. Bu 
sağlık tesisi çok çeşitli 
ağaç topluluğundan 
oluşmakta ve bol oksije-
ne sahip bir yerdir. Belite 
B r e z i  T u r i s t i k 
Kompleksi’nde yatılı kal-
mak için birçok otel bu-
lunmaktadır.  Turistik 
önem taşıyan diğer yer-
ler ise; Arda nehri sahil-
leri,  Kırcaali barajı, Şey-
tan köprüsü, Stoyan köp-
rüsü,  Momini Gırdi ( 
Hanım göğsü) Tepesi’dir. 
Bölge çok güzel iklime 
sahip olup, çevresinde 
birçok ağaç türü bulun-
maktadır. Bölge avlan-
mak isteyen; balık tut-
mak isteyen ve gezmek 
isteyenler için biçilmiş bir 
cennet köşesidir. Bu böl-
gede özellikle domuz, 
tilki ve kurt gibi değerli 
av hayvanları için çok 
elverişlidir. Eğridere şeh-
ri, alakasız konuları alay-
lı bir dille ifade etmek 
için kullanılan meşhur” 
Eğr ider ’n in topalını 
Bağdat’ta görmüşler, 
”deyiminde bahsi geçen 
ş e h i r d i r .  A y r ı c a 
Türkiye’nin Bursa şehrin-
de faaliyette buluna. Eğ-
ridereliler Kültür ve Da-
yanışma Derneği adı al-
tında bir dernekleri bu-
lunmaktadır.  SON                                                                                                         

Mümün ALTINDİŞ
Emekli Öğretmen
Bursa
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Öğretmen ve araştırmacısı Raif 
Eşref’in 80. yıldönümü kutlandı
22 Kasım 2017 Çarşam-

ba günü Ardino’nun (Eğ-
ridere) Gorno Prahovo 
(Tosçalı) köyünde uzun 
yıllar öğretmenlik yapmış 
ve bölge bilimi alanında 
çalışmış Raif Eşref’in do-
ğumunun 80. yıldönümü 
dolayısıyla kutlama yapıl-
dı. Köyün Lıç Halk Top-
lum Merkezi salonunda 
düzenlenen programda 
Raif Eşref’in yakınları, 
akrabaları ve dostları onu 
yalnız bırakmadı. Ardino 
Belediye Başkanı Resmi 
Murat ve Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram 
başta olmak üzere Ardino 
Belediye yönetimi kutlama 
programını şereflendirdi. 
Ayrıca Raif Eşref’in oğlu 
olan Kırcaali Dr. Atanas 
Dafovski Hastanesi Kulak 
Burun Boğaz Hastalıkları 
Bölümü Başkanı Dr. Tur-
gay Mustafa ve torunu 
Dr. Kadir Mustafa da kut-
lamadaydı. Katılımcıların 
çoğu Raif Eşref’in doğum 
gününü çiçek ve hediye-
lerle tebrik etti. 

Ardino Belediye Baş-
kanlığı Kültürel Varlıkları 
Koruma Kurulu Başkan 
Yardımcısı Selahaddin 
Karabaşev, Raif Eşref’in 
hayatı ve yaratıcılığına 
ilişkin mültimedya sunu-
mu yaptı. 

Ardino Belediye Başka-
nı Resmi Murat, kendisi-
nin de ilköğretim gördüğü 

o zaman “Dimir Blago-
ev” adını taşıyan şimdiki 
Sveti Sveti Kiril ve Meto-
diy İlköğretim Okulu’nun 
müdürlüğünü yapmış Raif 
Eşref’e eğitim alanında 
önemli katkıları sağla-

masından dolayı Ardino 
Belediyesi adına onur 
plaketi taktim etti. Resmi 
Murat, ayrıca Raif Eşref’e 
şahsı ve Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram 
adına tebrik mesajı sun-
du. Mesajda şu ifadeler 
yer aldı: “Siz uzun yıllar 
öğretmenlik yapmış ol-
manızdan başka Gorno 
Prahovo köyünde 100’den 
fazla ailenin soy ağacını 

araştıran ve gelecek ne-
siller için çok değerli ola-
cak kitap çıkardınız. Bu 
çalışmanız için teşekkür-
lerimizi ve takdirlerimizi 
sunuyoruz”.

Duygusal bir konuşma 

yapan Raif Eşref, Ardino 
Belediye yönetimine do-
ğumunun 80. yıldönümü 
dolayısıyla kutlama prog-
ramı düzenlediği için en 
içten teşekkürlerini dile 
getirdi. Raif Eşref, ”Her 
birinizin benim yaşıma 
gelmesini ve geçmesini 
dilerim. Hayatta önemli 
olan her bir anın değerini 
bilmektir” diye kaydetti. 

Raif Eşref’in eski öğ-

rencilerinden olan Gorno 
Prahovo köyünden uzun 
yıllar öğretmenlik yapan 
Aziz Murat, öğretmeninin 
80.doğum gününü tebrik 
ederek, Gorno Prahovo 
köyünden birçok öğretme-

nin, hekimin, mühendisin 
yetiştirilmesi ve geliştiril-
mesine yönelik yıllarca 
verdiği çabalarından do-
layı teşekkür etti. 

İzmir’de ikamet eden 
öğretmen çift Şükrü ve 
Ürküş Kartal, kutlama 
programına katılmak için 
yüzlerce kilometre yol-
culuk yaptı. Şükrü Kar-
tal,”1968-1987 dönemin-
de Gorno Prahovo köyün-

deki okulda öğretmenlik 
yaptım. Raif Eşref, çok 
ciddi ve çalışkan bir okul 
müdürüydü. Her zaman 
okula ilk gelen ve en son 
ayrılan oydu. Öğrenciler 
için bir baba ve varis gi-
biydi. Her zaman doğru 
yorumlar yapıyordu” diye 
anlattı. 

Raif Eşref’in öğrenci-
lerinden olan Bursa Eğ-
ridereliler Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneği Medya 
Sorumlusu Bayram Çağ-
daş, mesafeye rağmen 
öğretmenine sağlık ve 
uzun ömür temennisinde 
bulunduğu tebrik mesajı 
gönderdi. 

Gorno Prahovo İlköğ-
retim Okulu öğrencileri, 
Raif Eşref’in yazdığı şiir-
lerin yer aldığı şiir dinletisi 
sundu. 

Raif Eşref’in öğrencile-
rinden olan Gorno Praho-
vo köyü muhtarı Mehmet 
Mümün da öğretmeninin 
“80 Yaş” şiirini seslendire-
rek, sürpriz yaptı. 

Ardino Rodopska İskra 
Halk Toplum Merkezinin 
çatısı altında yeni kurulan 
Türk Folklor Kadın Koro 
Grubu, katılımcıları ses-
lendirdiği sevilen türkü-
lerle selamladı.

Kutlama programı, Ardi-
no Belediyesi tarafından 
Gorno Prahovo Muhtarlı-
ğı ve Gorno Prahovo Lıç 
Halk Toplum Merkezinin 

desteğiyle düzenlendi. 
Raif Eşref Kimdir?
Raif Eşref, 1936 yılında 

Gorno Prahovo’da dünya-
ya geldi. Babası Mestan 
Hoca, bölgede en eğitimli 
kişilerden biriydi. Raif Eş-
ref, 12 yaşına kadar Hacı 
Ahmet Hoca’dan Arapça 
dersleri aldı. 13 yaşın-
da köy okulunda eğitim 
görmeye başladı. 1955-
1959 yılları arasında Ar-
dino’daki Sabahattin Ali 
Lisesi’nde okudu. Daha 
sonra o zaman Hasko-
vo (Hasköy) şehrindeki 
Öğretmen Enstitüsü’nü 
bitirdi. 1965-1998 yılla-
rında köyündeki okulda 
öğretmenlik ve müdürlük 
yaptı. 1975 yılında Gorno 
Prahovo’daki okulun kuru-
luşunun 50. yılı dolayısıy-
la eğitim sürecine verdiği 
katkıdan dolayı Sveti Sve-
ti Kiril ve Metodiy Gümüş 
Madalyası ile onurlandırıl-
dı. Lıç Halk Toplum Mer-
kezine bağlı derneğin 15 
yıl başkanlığını yaptı. Evli, 
üç oğlu ve altı torunu var.

Raif Eşref, Türkçe yazılı 
“Tosçalı” isimli kitabının 
yazarıdır. Kitapta köyün 
tarihi, köy insanlarının 
yaşam tarzım, köyde spor 
ve kültürü detaylı bir şekil-
de anlatmıştır.

             Güner ŞÜKRÜ

Ünlü sanatçı Orhan Murat, 25. sanat 
yılını Kırcaali’de konserle kutladı

Bulgaristan'ın roman-
tik pop-folk sanatçısı 
Orhan Murat, sahne 
hayatının 25. yıldönü-
mü dolayısıyla sunduğu 
konserinde Kırcaalili iz-
leyicilerden coşku dolu 
alkışlar aldı. Kırcaali Ti-
yatro ve Müzik Merkezi 
salonunda sunulan kon-
seri izleyenler arasında 
Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Genel 
Başkan Yardımcısı ve 
Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis, 
Ardino (Eğridere) Be-
lediye Başkanı Resmi 
Murat, Kirkovo (Kızıla-
ğaç) Belediye Başkanı 
Şinasi Süleyman, Ne-
delino (Uzundere) Be-
lediye Başkanı Boyan 
Kehayov ve Ardino Be-
lediye Meclis Başkanı 
Sezgin Bayram da yer 
aldı. 
Konser, izleyiciyi bü-

yüleyen bir müzik ziya-
fetine dönüştü. Duygulu 
anlar yaşayan izleyi-

ciler, Orhan Murat’ın 
seslendirdiği unutulmaz 
şarkılarını bol bol alkış-

ladı. 
Kırcaali seyircisinin 

favorisinden başka yıl-
dönümü konserinde 
Orhan Murat’ın sanatçı 
dostları Kırcaali Tiyatro 

ve Müzik Merkezi Kad-
riye Latifova Müzikal 
Tiyatrosu’nun solistleri 

Leman Saledin, Or-
han Tahir, Ayhan Şa-
kir, Dinko Kovaçev ve 
gitar sanatçısı Mustafa 
İsmail de sahne aldı. 
Tiyatronun bale grubu-

nun sunduğu danslar 
da izleyicilerden sürekli 
alkışladı. 
Ünlü sanatçı Orhan 

Murat, kısaca kendisini 
şöhrete götüren zorlu 
yolu anlattı. Kırcaalili-
lerin favorisi, “Her şeyi 
müzik eğitimim saye-
sinde başardım. 5 ya-
şından beri müzikle uğ-
raşıyorum. Şimdi benim 
tutkum olan gitarımla 
huzurlarınızdayım. Dev-
let Konservatuarı'nı bi-
tirdiğimden beri uzun 
süre gitar çalmadım, 
fakat bendeki gitar sev-
gisi ve tutkusu bitmedi. 
Kalbinize aşk, sıcaklık 
ve iyilik dolsun. Daima 
sevin ve sevilin” diye 
dile getirdi. 

Yıldönümü konseri 
dolayısıyla Razgrad 
(Hazargrat) Tiyatro ve 

Müzik Merkezi tarafın-
dan gönderilen tebrik 
mesajı okundu. Me-
sajda, “Kıymetli sanat-
çılar, müzik ve tiyatro 
sanatının ileride de bizi 

birleştirmeye devam 
edeceğine ve bizi daha 
iyi ve zengin kılacağına 
inanıyoruz” deniliyor. 
Konser için Orhan Mu-

rat ve sanatçı dostlarına 
bir çok kurum ve kuru-
luştan çiçek sunuldu.
Kırcaali Tiyatro ve Mü-

zik Merkezi tarafından 
organize edilen kon-

serin sanat yönetmeni 
Gılıb Boçukov, kore-
ografisi ise Veselina 
Arabacieva’ya aittir.
           

Güner ŞÜKRÜ
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Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Fakıbaba’nın Bulgaristan Ziyareti

1. sayfadan devam

"İki hükümet bir ara-
ya gelip Bulgaristan'la 
Türkiye'nin nasıl iyi kom-
şuluk örneğini göstere-
ceklerini ve el ele verdi-
ğinde ekonomik olarak 
ülkelerini nasıl kalkın-
dıracağının en önemli 
örneğini Bulgaristan ve 
Türkiye'nin göstereceği-
ne, ben şahsen yürekten 
inanırım."

"Bölgenin güvenli limanı 
olan Türkiye, çevresindeki 
tüm sorunlarına rağmen 
istikrarlı bir şekilde yolun-
da devam etmektedir ve 
edecektir." diyen Fakıba-
ba, 2003 yılından bu yana 
ekonomisi ortalama yılda 
ortalama yüzde 5,9 büyü-
yen Türkiye'nin kalkınma 
hedeflerinin daha da bü-
yük olduğunu söyledi.

Bakan Fakıbaba, "Türki-
ye tarımsal potansiyelini 
dost ülkeleri ile paylaşma-
ya hazır. Ülkemizin gıda 
üretimi sadece 80 milyon 
vatandaşı değil de ülkeye 
sığınan 3 milyon göçmen 
ve 40 milyon turistin bes-
lenme ihtiyacını karşılaya-
biliyor." dedi.

Porojanov: "Türkiye 
bölgemizde bizim ana 
ticaret ortağımızdır"

Bulgaristan Tarım ve 
Gıda Bakanı Rumen Po-
rojanov da "Türkiye böl-
gemizde bizim ana ticaret 
ortağımızdır, dünyanın di-
ğer ülkeleri ile yaptığımız 
ticaret hacmi bakımından 
en üst sıralarda yer alı-
yor." diye konuştu.

İki ülke arasında 2012 yı-
lından bu yana canlı hay-
van ticaretinin yapılmadı-
ğını ancak bunun önünde-

ki engellerin kaldırılması 
konusunda mevkidaşı 
Fakıbaba ile ortak irade 

gösterdiklerini söyledi.
Türkiye'nin Avrupa Birliği 

(AB) üyesi olmamasından 
kaynaklanan sertifika ve 
diğer formalitelerin yüz-
de 90 oranında çözüldü-
ğüne belirten Porojanov, 
iki bakanlık arasında son 

dönemde yapılan 10 top-
lantının ardından önce kü-
çükbaş, ardından büyük-

baş canlı hayvan ihracatı 
konusunda olumlu sonuç-
lar beklediğini bildirdi.

Hayvancılık ve tarım 
alanında ilişkiler en üst 
seviyeye çıkarılacak

Fakıbaba, Bulgar Bakan 
Porojanov ile bir araya 

gelmelerinin ardından AA 
muhabirine yaptığı değer-
lendirmede, "Bizim ama-
cımız Bulgaristan ile ikili 
ilişkileri en üst seviyede 
tutabilmek. Bu bakımdan 
da Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı olarak bu ilişkileri 
en üste seviyeye çıkarma-
yı benim görevim kabul 
ediyorum." dedi.

Porojanov'un, Türkiye'ye 
çok önem veren bir mev-
kidaşı olduğuna işaret 
eden Fakıbaba, "Hem 
hayvancılık hem de ta-
rım alanında Bulgaristan 
ile Türkiye arasındaki 
ilişkileri en üst seviyeye 
çıkarmaya kararlıyız. 'Ka-
zan-kazan' temelli olacak 
bu ilişkilerin çerçevesinde 
bir eylem planını hazırla-
maktayız. Hangi konular-
da daha verimli iş birliği 
yapılabilir, her ülke nasıl 

ihracat ve ithalatını artı-
rabilir diye görüş birliği 
sağladık. Ben inanıyorum 
ki ticaret hacmimizi daha 
büyük rakamlara çıkara-
cağız, bu konuda iki taraf 
da çok kararlı, bunu gör-
mekten mutluluk duyuyo-
rum." diye konuştu.

B a k a n  F a k ı b a b a , 
Bulgaristan'da Türkiye'ye 
büyük ilgi duyulduğunu 
aktararak, "Türkiye'mizin 
çok büyük bir ülke olduğu-
nu biliyorlar. Sayın Cum-
hurbaşkanımızın bu böl-
gede çok önemli bir lider 
olduğunu kabul ediyorlar. 
Bu, bizim için bir avantaj. 
Onun için buradayım. Bu 
avantajı iyi kullanmanın 
ve değerlendirmenin bi-
zim görevimiz olduğunu 
kabul ediyorum." ifadele-
rini kullandı.

Tursun Hüsni, 20 yıldır 
G ırb işte köyünün 
muhtarlığını yapıyor
Ardino’nun (Eğridere) Gırbişte (Sırtköy) köyü muhtarı 

Tursun Hüsni, daima komşularına yönelik hizmetlerde 
bulunuyor. İdari görevlerinden başka muhtar, ilaçları-
nı eczaneden alarak köyün yaşlı sakinlerine yardımcı 
oluyor. Muhtar, “Ardino’ya gittiğimde ilaç reçetelerinde 
yazılı ilaçları da alıyorum. Köy nüfusunun yarısını oluş-
turan emekliler zor hareket edebilen ve geliri düşük 
olan kişilerdir. Her bir şey için kasabaya yolculuk yap-
ma imkanları yok” dedi. 

Tursun Hüsni, Ardino İlçesi’nde uzun yıllar muhtarlık 
yapan muhtarlardan biridir. Artık beşinci dönem kö-
yünün muhtarlığını yapıyor. Yerliler, muhtarın işinden 
memnunlar. 

Tursun Hüsni, “Köyde her bir sülale, soy sop ve ai-
leleri tanıyorum. Onların sorunlarından haberdar olup 
çözüm arayabilmek için her eve girmek, komşularla 
görüşmek önemlidir” diye ifade etti. 

Tursun Hüsni, 1961 yılında Gırbişte’de dünyaya gel-
di. Köyde ilköğretim okulunu bitirdikten sonra Smolyan 
(Paşmaklı) kasabasında Karayolu Taşımacılık Lisesini 
bitirdi. Botevgrad kasabasında askerlik görevini ta-
mamladı. Uzun yıllar Plovdiv Telekomplex’te grup yö-
netmeni görevinde bulundu. Smolyan ve Kırcaali şehir-
leri arasındaki bölgeye elektrik temininden sorumluydu. 
1994 yılında Gırbişte köyü muhtarı seçildi ve o zaman-
dan bugüne kadar karşısına rakip çıkmaksızın her bir 
muhtarlık seçimlerini kazandı. Başarılı bir şekilde köyü 
yönetmektedir. 

AB Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, 
Bulgaristan’da temaslarda bulundu

Avrupa Birliği (AB) Par-
lamentosu Başkanı Anto-
nio Tajani Bulgaristan’da 
çalışma ziyaretinde bu-
lundu. Başbakanlık Ba-
sın Merkezinden yapılan 
açıklamaya göre Bulgaris-
tan hükümeti ve AB Parla-
mentosu Başkanı Antonio 
Tajani başkanlığındaki AP 
heyetinin gerçekleştirdiği 
genel oturumun başında 
Başbakan Boyko Borisov, 
“Bulgaristan, AB şüpheci-
liği en az olan ülkelerden 
biridir, Bulgaristan halkı 
AB’ye güvenmeye devam 
ediyor” dedi. 

Başbakan, “Biz Var-
şova Paktı ve Karşılıklı 
Ekonomik Yardımlaşma 
Konseyi'ne ve AB’ye üye 
olup olmama arasında 
fark yapabilen devletler-
den biriyiz. Bu, bilinçli 
bir seçimdi ve Bulgaris-
tan halkının AB’ye güven 
duymaya devam etmesi 
rastgele bir şey değil” diye 
konuştu. 

Bor isov, “Sizler AP 
üyesi olarak tüm Avru-
pa uluslarının iradesi-
nin temsil ediyorsunuz. 
Ben tekrar bu ziyaretten 
duyduğum sevinci ifade 
ediyor, saygılarımı sunu-
yorum. Bulgaristan’a hoş 
geldiniz! Bulgaristan’ın 
önümüzdeki AB Konseyi 
Dönem Başkanlığı gö-
revine yardımcı olmaya 
hoş geldiniz! Çünkü mü-
tevazi olanaklarımızla 

da olsa, yardımcı olup 
temel konularda Birliği 
ileriye taşımak istiyoruz. 
Bulgaristan’ın AB Kon-
seyi Dönem Başkanlığı 
konusunda iyimserim ve 
AP’nin desteğiyle bunun 
herkes için yararlı ola-
cağı kanısındayım. Pek 
çok politikadan bahsedil-
di, ama her bir durumda 

Bulgaristan’ın AB Konseyi 
Dönem Başkanlığının zor-
lukları karşılayabileceğini 
düşünüyorum. İyimse-
rim ve AP’nin desteğiyle 
Bulgaristan’ın AB Konseyi 
Dönem Başkanlığının he-
pimiz için yararlı olabile-
ceği kanısındayım” dedi. 

AB Parlamentosu Baş-
kanı Tajani, “Ortak ama-
cımız yarım milyar Avrupa 
vatandaşının beklentileri-
ne somut karşılık vermek-
tir. AB’nin dış sınırlarının 
korunması, terörizmle mü-
cadele ve sayısallaştırma 

odaklı ekonomik büyüme 
konularını konuştuk. Çoğu 
konularda uzlaştık” diye 
kaydetti. 

Tajani ,”B iz hepimiz 
AB’ye aday ülkelerin bu-
lunduğu Avrupa'nın bu 
kesiminde, bu öncelikli 
bölgede çok aktif bir şe-
kilde çalışmamız gerekti-
ği konusunda hemfikiriz. 

Başbakan’ın ek bir so-
rumluluk üstlenilmesine 
ihtiyaç duyulduğuna dair 
görüşüne katılıyorum. 
AB ve AP için Balkan-
lardaki durum önceliktir. 
Bağlantıları güçlendirme, 
bazı ülkelere AB’ye üye-
lik perspektifi sunma so-
rumluluğu taşıyoruz” diye 
yorum yaptı. 

Tajani’nin ifadelerine 
göre Karadağ, AB’ye üye-
lik konusunda ciddi adım-
lar atmaya başladı. AB 
Parlamentosu Başkanı, 
“Önümüzdeki yılın başın-

da ilgilendiğimizin işareti-
ni vermek için Sırbistan, 
Kosova, Bosna-Hersek’i 
ziyaret edeceğim” açıkla-
mada bulundu. 

Bulgaristan hükümeti 
ve AB Parlamentosu he-
yetinin gerçekleştirdiği 
genel oturumdan önce 
Tajani, Başbakanlık ko-
nutunda Borisov ile ikili 
görüşme gerçekleştirdi. 
İkisi Bulgaristan’ın AB 
Konseyi Dönem Başkan-
lığı sırasında görevlerini 
ve sorumluklarını, Avru-
pa için kilit önem taşıyan 
konuları ve Batı Balkan 
ülkelerinin AB perspektifi 
ve bağlantıları konularını 
ele aldılar. 

Tajani, Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev ve Meclis 
Başkanı Tsveta Karayan-
çeva ile de görüştü. 

AB Parlamentosu Baş-
kanı 44. Halk Meclisi Ge-
nel kurulunda konuştu. 
Daha sonra AB Parla-
mentosu ve Halk Meclisi 
Başkanlık Konseyleri or-
tak bir toplantı düzenledi. 

Antonio Tajani, gençler-
le görüşerek, “Gençlerin 
Sesi: Nasıl Bir Avrupa 
İstiyoruz?” konulu bir tar-
tışma toplantısına katıldı. 
Tartışma toplantısı Sofya 
Sveti Kliment Ohridski 
Üniversitesi 272 Nolu Sa-
lonunda gerçekleşti.

               Kırcaali Haber
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Başbakan Borisov: Avrupa’nın iç sınırlarına 
değil, dış sınırlarına duvar yapalım

Başbakan Boyko Bo-
risov, Sofya Ulusal ve 
Dünya Ekonomisi Üni-
versitesinde "Bulgaris-
tan, Balkanlar, Avrupa ve 
Dünya" konulu konuşma 
yaptı. Borisov, “AB - Tür-
kiye arasındaki Göç ve 
Mülteciler Anlaşması işe 
yarıyor ve göçmen baskı-
sından AB'nin uzak tutul-
ması için en doğru olanı 
da budur” dedi. 

Konuşmasının başında 
son günlerde meydana 
gelen trafik kazalarında 
hayatını kaybeden vatan-
daşların ailelerine baş-
sağlığı dileyen Başbakan, 
Londra’da ATP Dünya 
Turu Finalleri'nde şampi-
yonluğa ulaşan en başa-
rılı Bulgar tenisçisi Grigor 
Dimitrov’u tebrik etti. Baş-
bakan Almanya’da hala 
hükümet kurulmamasın-
dan dolayı endişesini de 
dile getirdi. 

B o r i s o v ,  “A v r u p a 
Birliği’nin (AB) iç sınırla-
rına değil, dış sınırlarına 
tüm eldeki imkanlar kul-
lanılarak, duvar örülmesi 
gerekir” dedi. 

Başbakan’ın ifadeleri-
ne göre Avrupalı liderler 
Türkiye’yi tamamen red-
detmekteler ve yakınla-
şabilecekleri her hangi 

bir konu yoktur. Borisov, 
“Türkiye, Avrupa’nın en 
büyük komşusu duru-
munda, iyi eğitimli ve si-
lahlı. Avrupa’da en büyük 
orduya sahip dev bir ülke” 
diye dikkat çekti. Başba-
kan, “Avrupalı liderler, 
barış ve müzakerelerin en 
iyi yol olduğunu anlamak 
zorundadırlar. 

B a ş b a k a n ,  “ A v r o 
Bölgesi’nin bekleme oda-
sına alınmamıza yönelik 
ilk adım konusunda iyim-
serim, çok çalışıyoruz ve 
bunun olmasını umuyo-

rum. Her bir devlet, belli 
bir dönemde avroyu kul-
lanacağına dair sözleşme 
imzaladı. Mali ve ekono-
mik göstergelerimiz, Avro 
Bölgesi için risk oluştur-
muyor” diye ifade etti. 

Başbakan, “AB ülkele-
rinin AB Dönem Konseyi 
Başkanlığını yürütmesi, 
Avrupa’yı yönettiği an-
lamına gelmez. Avrupa 
ülkelerinin olgunluğunu 
gösterir. Her hangi bir 
avantaj yaratmaz, ancak 
konuyu saygı ve iyi bir za-
manlama ile meslektaşla-

rınızın dikkatine sunarsa-
nız, onlar onu gündeme 
alacaklardır” diye belirtti. 
Borisov, “Schengen Alanı 
dahilinde orada olmama-
sı gereken devletler de 
bulunuyor, çünkü serbest 
dolaşım iyi bir şey, ama 
Avrupa’nın kontrolsüz 
harekete ihtiyacı yok. 
Schengen Bölgesi ’ne 
katılmak için daha yeni 
çalışmaya başlayacağız, 
ancak bu şekilde olma-
yacaktır. En azından ben 
böyle düşünüyorum” dedi. 

Batı Balkan ülkeleri ko-

nusuyla ilgili Borisov, 
Avrupalı liderlerin Batı 
Balkan ülkeleri AB’ye ka-
tılmazsa, bunun gelecek-
te büyük bir gerginliğe 
neden olacağının farkında 
olduklarını söyledi. 

Boyko Borisov, “Bu ko-
nuda ilk başarımız, Batı 
Balkanları Avrupa’nın 
gündemine taşımayı ba-
şarmamızdır. Bu ülkelerin 
tam olarak hangi tarihte 
AB’ye katılacağına dair 
söz veremeyiz, henüz bu 
tarihler belli de değil. Bu 
ülkelerin gençlerine onları 
nasıl bir gelecek bekledi-
ğini açık bir şekilde an-
latmalıyız, aksi takdirde 
onlar Balkanları terk ede-
cekler” dedi. 

Başbakan, “17 Mayıs’ta 

Bulgaristan’da Batı Bal-
kan ülkelerinin liderleri ile 
Avrupalı liderler arasında 
tarihi bir görüşme gerçek-
leşecek. O zamana kadar 
Avrupa ve değerlerinin 
her şeyden önce geldiği-
ni, dersimizi aldığımızı ve 
geriye değil, ileriye baka-
cağımızı göstermek için 
bir şansımız var” dedi. 

Borisov’un konuştuğu 
konferansta Bulgaristan’ın 
Avrupalı Geleceği İçin 
Vatandaşlar (GERB) Mil-
letvekilleri General Kons-
tantin Popov, İvelina Va-
sileva, Krasimir Velçev, 
büyükelçiler, Ulusal ve 
Dünya Ekonomisi Üniver-
sitesinde öğretim görev-
lileri ve öğrenciler hazır 
bulundu.  

Vali Çanev’ten, Bulgaristan’ın AB 
üyeliğinin 10.yılı dolayısıyla sunum

Krumovgrad’ın (Koşuka-
vak) Devisilovo köyü sa-
kinleri, Bulgaristan’ın Av-
rupa Birliği (AB) Konseyi 
Dönem Başkanlığı’nın 
sloganı olan birlikten 
güç doğduğunun gerçek 
olduğunu gösterdiler. 
17 Kasım 2017 Cuma 
günü Devisilovo köyü-
nü ziyaret eden Kırcaali 
Valisi Nikola Çanev, Bul-
garistan Cumhuriyeti’nin 
AB’ye İlişkin 2017 İletişim 
Stratejisi çerçevesinde 
düzenlenen görüşmede 
Bulgaristan’ın Avrupa 
Birliği  üyeliğinin 10.yılı 
ve önümüzdeki yıl AB 
Konseyi Dönem Baş-
kanlığı dolayısıyla AB’ne 
üyeliğin getirdiği avantaj-
lar ve dezavantajlar hak-
kında sunum yaptı.
Yunanistan sınır bölge-

sinde bulunan Devesilo-
vo, Avren ve Malık De-
vesil köylerinden amatör 
sanat grupları Devisilovo 

köyündeki Halk Toplum 
Merkezinde eşsiz ses ye-
teneğini, Rodoplara has 
renkli milli kıyafetler ve 
dağda yaşayan insanla-

rın güçlü ruhunu sergile-
diler. Onlar, Brüksel’den 
uzak yerde yaşasalar 
da AB’nin sembollerini 
biliyorlar. Bütün dünyayı 
kendine hayran bırakan 
Bulgar folklorunun Birle-
şik Avrupa’da ülkemizin 
ticari markası olduğuna 

inanıyorlar. 
Vali Çanev, “Sizin için 

uzlaşma ve uyum gibi 
kavramların anlaşılmaz 
geldiğini ve AB’yi ço-

cuklarınızın iş aramaya 
gittikleri bir yer olarak 
gördüğünüzü biliyorum. 
Fakat şunu unutmama-
mız gerekir ki, AB ya-
kınsamayı hedefliyor. 
Onun mali araçları sa-
yesinde sizler tarım için 
hibe desteği alıyorsunuz. 

Sınırlar açıldı ve herkes 
AB içinde serbestle do-
laşabiliyor. Komşumuz 
olan Yunanistan ise bize 
bir karış mesafede bulu-
nuyor” diye vurguladı. 
Devisilovo köyü muhtarı 

Radostina Handeva, “Zor 
günlük yaşamına ve karlı 
bir geçim kaynağı olma-
masına rağmen buradaki 
insanlar son derece mi-
safirperver, çalışkan ve 
cesur. Mücadeleci ve ye-
tenekli, çıktıkları her bir 
sahnede sergiledikleri 
performansla izleyicile-
rin gönlünü fethediyorlar” 
diye kaydetti. 
Yerliler, Yunanistan’a 

yakın mesafede yaşa-
dıkları için çoktandır 
Avrupalı olduklarını ve 
Avrupa çeşitlilikte birlik 
olduğu için aynı istek ve 
hırsla Bulgar folklorunun 
adını yurt içine ve yurt 
dışına yaymaya devam 
edeceklerini anımsattılar. 

Benkovski anaokulun-
da interaktif eğitim uy-
gulamasına başlandı

Okul öncesi eğitim ve okul eğitimi sisteminde bilgi ve 
iletişim teknolojileri programları kapsamında geliştirilen 
özel yazılımla çocukların bilgi edinecekleri ilk anaokulu 
Kırcaali ili Kirkovo (Kızılağaç) İlçesi’nin Benkovski (Killi) 
köyündeki Mickey Mouse Anaokuludur. 

Benkovski köyündeki anaokulunda çocukların ve 
öğretmenlerin, onlar için özel olarak geliştirilmiş olan 
eğitsel web uygulamalarına katılabilmeleri için onlara 
belediye idaresi tarafından 30 adet tablet verildi. 

Tabletler öğretmenlere Kirkovo Belediye Başkanı 
Şinasi Süleyman tarafından teslim edildi. 

Tablet takdimi sırasında Belediye Başkanı, “Erken 
çocukluk döneminde interaktif eğitim, Bulgaristan’da 
bir yenilik ve “Know-how” dur. Kirkovo İlçesi’nde in-
teraktif eğitim uygulamasına en büyük anaokulundan 
başlamaya karar verdik. Çocukların, teknolojilerin sa-
dece oyun oynamak için kullanılmadığını ve daha iyi 
bir eğitim almak için de kullanılabileceğini anlamasını 
istiyoruz. İnteraktif eğitim uygulamasına Benkovski’de-
ki anaokulundan başlıyoruz. Öğretmenler, ebeveynler 
ve çocuklar bu uygulamayı onayladıkları takdirde ilçe-
de diğer anaokullarında da uygulamayı düşünüyoruz” 
dedi. 

Eğitsel web uygulamalarının uygulamalı olarak gös-
terilmesi sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Valen-
tina Dimitrova, Belediye Eğitim, Kültür, Sağlık, Sosyal 
Faaliyetler, Spor ve Turizm Daire Başkanı Stela Dimit-
rova ve Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kirkovo 
İlçe Başkanı Ercan Fırıncı hazır bulundu. 

İnteraktif eğitimin temel amacı, yenliklerin anaokul-
larında kullanılması ve öğretmenlerin işini kolaylaştı-
rarak, çocukların başarılı gelişimine katkıda bulunma-
sıdır. 
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Kanada, 1 Aralık’tan itibaren Bulgaristan 
ve Romanya’ya vizeleri kaldırdı

Kanada makamları, 
01 Aralık 2017 tarihi 
saat 16.00’dan itibariy-
le Bulgaristan ve Ro-
manya vatandaşlarına 
uygulanan vize kısıtla-
masını kaldırmış oldu. 
Buna rağmen uçakla 
Kanada’ya giden her bir 
Bulgaristan ve Romanya 
vatandaşının Electronic 
Travel Author ization 
(eTA) sistemine kayıt ol-
ması ve 7 Kanada Doları 
ödemesi zorunluluğu ge-
tiriliyor. 
Kayıt için geçerli bir 

pasaport, e-posta ve 
banka veya kredi kartı 
bilgileri kullanılacaktır. 
Geçerli vize sahibi olan 
veya geçerli online ka-
yıt yaptıran Bulgaristan 
vatandaşları o vize ile 
seyahat etmeye devam 
edecek. ve yeni bir ka-
yıt yaptırmalarına gerek 
duyulmayacak. Kanada 
makamları, Kanada’ya 
uçak bileti alınmazdan 
önce eTA sistemine ka-
yıt olunmasını veya vize 
alınmasını tavsiye etti. 
Karayolu veya deniz yo-
luyla Kanada’ya giriş ya-

pan Bulgaristan ve Ro-
manya vatandaşlarından 
1 Aralık’tan sonra vize 
veya eTA sistemine kayıt 
olmaları istenmeyecek. 
Bulgaristan ve Roman-

ya vatandaşları, https://
www.canada.ca è http://
www.cic.gc.ca sitelerin-
de Kanada’ya seyahat 
şartları ile ilgili daha ay-
rıntılı bilgi bulabilirler. 
Vizelerin kaldırılmasın-

dan sonra Kanada’ya 
nasıl yolculuk yapılacak 

1 Aralık’tan itibaren 
Bulgar istan ve Ro -
manya vatandaşları-
nın Kanada’ya seyahat 
etmek için vize alma-
larına gerek kalmadı. 
Kanada’ya giden kişile-
rin uçuş izni almak için 
eTA sistemine kayıt ol-
maları gerekir. 
Son 10 yılda Kanada 

vizesine sahip olunması 
veya ABD için göçmen 
olmayan geçerli bir vi-
zeye sahip olunması du-

rumunda uçuş izni talep 
edilebilir. Bu şartlara uy-
mayan kişiler, şartların 
kaldırılacağı 1 Aralık’ta 
Doğu Avrupa ülkelerin-
de saat 16.00 olmasını 
beklemeleri gerekecek. 
Ancak uçakla yolculuk 

yapacak olanlara izin 
veriliyor. 1 Aralık 2017 
tarihinde vizelerin kal-
dırılmasıyla Bulgaristan 
ve Romanya vatandaş-
larının kara veya deniz 
yoluyla Kanada’ya giriş 

yaptıklarında ek belgeler 
almasına gerek kalmadı. 
Kanada havaalanına 

transfer yapılması ge-
rektiren uçuşlarda da 
Bulgaristan ve Roman-
ya vatandaşlarının eTA 
sistemine kayıt olma-
ları gerekecek. Geçerli 
Kanada vizesine sahip 
olanların bunu yapması 
şart değil. 
Kanada vizesine sahip 

olan kişiler onları geçer-
lilik süresi doluncaya ka-
dar kullanabilirler. 
Bir kere Kanada’ya 

uçuş izni almış kişilerin 
yeniden böyle bir izin 
talep etmesine gerek 
kalmıyor. 
Kanada veya çifte va-

tandaşlığa sahip kişile-

rin Kanada’ya uçuş izni 
talep hakkı yoktur ve ge-
çerli bir Kanada vizesine 
sahip olmaları şarttır. 
Sürekli Kanada’da ika-

met eden kişilerin daimi 
ikametgâh ve pasapor-
ta sahip kişilere verilen 
uçuş kartı veya uçuş izni 
almaları gerekir. 
Ne gereklidir?
-7 Kanada Doları;
-Pasaport;
-Kredi veya banka kar-

tı;
-E-mail adres.
Çoğu uçuş izni bir iki 

dakika içinde onayla-
nacak. Vatandaşlardan 
ek belgeler istenilen du-
rumlarda onay için daha 
uzun süre beklenebilir.
           Kırcaali Haber

Bakan Dimov, hava kirliliği hakkında konuştu
Hava kirliliği ile ilgili bir 

konferansın açılışında 
konuşan Çevre ve Su 
Bakanı Neno Dimov, 
“Hava temizliği ile ilgili en 
ciddi problem havadaki 
ince partikül madde mik-
tarının yüksek seviyede 
olmasıdır” diye kaydetti. 
Bakan, bazı belediye 

başkanları ve belediye 
idarelerinin sorundan 
bihaber olduklarını veya 
onu yeterince ciddiye 
almayıp ilgilenmedikleri-
ni belirtti. Dimov, mese-
lenin yeterli finansman 
olmayışından da kay-
naklandığını sözlerine 
ekleyerek, bu konuda 
işsizliğin yüksek oranda 
olup mali kaynakların ye-
tersizliğinden dolayı en 
çok zorluk çeken Vidin, 
Montana ve Vratsa bele-
diyelerini örnek gösterdi. 
Bakan, “Küçük belediye-
lerin ne sorunu belirle-
me, ne de çözüm bulma 
veya çözümü için kaynak 
ayırma kapasitesi yok” 
dedi. Bakan, bu konuda 
sivil toplum çalışmaları-
nın artırılması gerektiğini 

düşünüyor. 
Bakan, “Ulusal düzeyde 

sorunlar arasında hava 
kalitesine ilişkin ulusal 
programın geliştirilmesi-
nin geciktirilmesidir. Bu 
durum Çevre Operasyo-

nel Programı çerçeve-
sinde sektöre öngörülen 
115 milyon levalık kayna-
ğın sağlanmasını gecikti-
recek” diye izah etti. 
Dimov, havadaki ince 

partikül madde mikta-
rının yüksek seviyede 
olmasının iki temel so-
rundan kaynaklandığını 

söyledi. Bu sorunlardan 
birincisinin ev ısıtması, 
ikincisinin ise taşıma 
araçları olduğunu kay-
deden Bakan, ev ısıtma-
sı ile ilgili olarak satılan 
yakıtların kül ve kükürt 

içeriğine ilişkin açık şart-
lar bulunması gerektiğini, 
yakacak  odunların nem 
oranın düşük olması ge-
rektiğini, kömür ve briket 
mangal kömürün amba-
lajla satılması gerektiğini 
söyledi. Dimov, ihlal söz 
konusu olan durumlarda 
net bir yaptırım rejimi ön-

görülmesinin yanı sıra 
ısıtma aletlerinin yeni-
lenmesinin teşvik edil-
mesi ve desteklenmesi 
gerektiğini düşünüyor. 
Dimov’un ifadelerine 

göre taşıma araçlarının 
yaydığı zararlı 
egzoz emis -
yonlarının azal-
tılması için mü-
cadele etmeli-
yiz. Trafik Polisi 
(KAT) bu yönde 
ilk önlem olarak 
partikül filtresiz 
araçların tescil 
kayıt işlemini 
y a p m a m a s ı -
dır. Başka bir 
önlem KAT’ın 
araçlarda par-
tikül filtresi bu-
lunup bulunma-

dığını kontrol etmesine 
izin verilmesidir. Çöp 
toplama merkezlerinin 
partikül filtreleri satın al-
masına izin vermeyecek 
şekilde ilgili mevzuatta 
değişiklikler yapılması 
gerekir.
               Kırcaali Haber

Ardino Hastane-
sine klima bağışı 

Laserwar Balkans Askeri Spor Kulübü Başkanı 
Evgeniy Smirnov, Genel Cerrahi Bölümü ameliyat-
hanesinde uygulanması üzere Ardino (Eğridere) 
Hastanesine klima sistemi bağışında bulundu.

Bağış takdimi sırasında Smirnov, şöyle konuştu: 
“ Arzumuz bölgede sağlık hizmetlerinin iyileştiril-
mesidir. Yeni kazanımın gerek hastalara, gerekse 
ameliyat ekibine maksimum konfor sağlamasını 
umuyorum”.

Laserwar Balkans Askeri Spor Kulübü, daha 
önce de çok kez bağış yaparak hastanenin faali-
yetini destekledi. Kulübün desteğiyle fuayeye ve 

bu bölümüde enerji tasarruflu LED aydınlatma sis-
temi kuruldu. Ayrıca Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Bölümü’nde elektrik prizleri değiştirildi. Kablolu TV 
tesisatı, sonbahar-kış dönemi için 40 metreküp 
yakacak odun ve çamaşır makinesi sağlandı. 

Şahsı ve tüm hastane ekibi adına hastanenin 
yöneticisi Dr. Güner Osman ve Hastane Derneği 
Başkanı Sezgin Bayram birçok kez bağışta bulu-
nan Evgeniy Smirnov’a bu jesti için en içten te-
şekkürlerini dile getirdiler. Kendisine sundukları 
teşekkür belgesinde şu ifadeler yer aldı: “İnsan 
yaşamının en büyük sırlarından birisi, yapılmaya 
değer tek şeyin başkaları için yaptıklarımızın ol-
masıdır. Onurunuz ve ahlakınız için candan te-
şekkürler!”.
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HÖH, tarım üreticileri için asgari sigor-
ta prim tutarının yükseltilmesine karşı
Hak ve Özgürlükler Ha-

reketi (HÖH) Kırcaali İl 
Başkanlığı’nın girişimiyle 
düzenlenen HÖH tem-
silcilerinin bölgede tarım 
üreticileriyle görüşmele-
rinden sonra ildeki bele-
diyelerin tarım alanında 
ortak bir politikadan yana 
oldukları anlaşıldı. HÖH 
partisi, hükümetin, çift-
çi ve tütün üreticilerinin 
ödediği sigorta prim tutar-
larının ciddi oranda artırıl-
masına ilişkin teklifini geri 
çekmesini ısrar etti. 

Görüşmede HÖH Ge-
nel Başkan Yardımcısı ve 
Kırcaali Belediye Başkanı 
Hasan Azis, HÖH millet-
vekilleri Erol Mehmet, Ad-
len Şevket ve HÖH Kırca-
ali İl Başkanı İzzet Şaban 
hazır bulundu. 

Tartışma toplantısı tarım 
sektörünün onlarca tem-
silcisini bir araya topladı. 
Onlar, bizzat milletvekille-
ri, belediye başkanları ve 
belediye meclis başkan-
larına sorularını yöneltme 

imkanı buldu. Milli Gelir 
Ajansı Kırcaali Şubesi 
Başkanı Elvan Gürkaş da 
toplantıda hazır bulundu. 

Milletvekili Adlen Şev-
ket, “HÖH, Bulgaristan’ın 
Avrupalı Geleceği İçin Va-
tandaşlar (GERB) partisi 

ve Birleşik Vatanseverler 
Koalisyonunun kayıtlı ta-
rım üreticilerinin ödediği 
sigorta prim tutarlarının 
300 levadan 480 levaya 
yükseltilmesine kesinlik-
le karşıdır” dedi. Millet-
vekilinin ifadelerine göre 

orta ve küçük üreticilerin 
büyük çoğunluğu yoksul-
luk eşiğinde yaşıyor ve 
sigorta prim tutarlarının 
yükseltilmesi onları sek-
törden vazgeçmeye zor-
layacaktır.

Adlen Şevket, “Mec-

lis gruplarından sadece 
HÖH Grubu olarak bu akıl 
almaz teklife karşı çıktık. 
Tarım üreticileri savuna-
cağımıza ve hükümetin 
iyi düşünülmemiş bu tek-
lif inden vazgeçeceğine 
inanıyorum” diye belirtti. 

HÖH partisi çiftçilerin ve 
tütün üreticilerinin ödedi-
ği sigorta prim tutarının 
minimum bir tutarda 300 
levadan 330 levaya yük-
seltilmesini teklif etti. 

M i l l e t v e k i l i  E r o l 
Mehmet’in ifadelerine 
göre böyle bu karar tarım 
üreticilerinin ekmeğinin 
elinden alınması demektir. 
Milletvekili, “HÖH Meclis 
Grubu olarak tüm emekli 
maaşlarının güncellenme-
sini öneren yasa tasarısı 
sunduk. Önceki yıl sigor-
ta geliri artışının ve tüke-
tici fiyat artışı arasındaki 
oranın yüzde 50/50’den 
75/25’e değiştirilmesini 
öneriyoruz. İktidardakiler, 
emekli maaşların yüksel-
tilmesi yönündeki seçim 

öncesi vaatlerini çok ça-
buk unuttular. 2018 Yılı 
Merkezi Yönetim Bütçe 
Taslağında 2 milyar leva 
bütçe fazlası öngörülüyor. 
Emeklilerin uzun zaman-
dır beklediği zam için en 
çok 290 milyon leva gere-
kecek” diye kesin bir tonla 
konuştu.

Forumda Kırcaali ilinde 
belediyelerin tarım alanın-
da ortak bir politika yürüt-
mesi kararı alındı. Müh. 
Hasan Azis, “Belediye 
başkanları ve belediye 
meclis başkanları, uz-
manlarla birlikte Belediye 
Arazi Fonu’na ait arazile-
rin kiraya verilmesiyle ilgili 
ortak hareket edilmesi 
imkanlarını ele alacağız” 
dedi. 

Forum kapsamında Kır-
caali bölgesinde çiftlik 
sahiplerine Kırsal Kesim-
lerin Kalkınması Progra-
mı kapsamındaki güncel 
tedbirler hakkında bilgi 
verildi.

              Kırcaali Haber

Bulgaristan Sanayi Sermayesi Derneği, 
eğitimde radikal değişiklikler istedi

Bulgaristan Sanayi Ser-
mayesi Derneği (AİKB) 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Müh. Vasil Velev, “Eğiti-
min Bulgar ekonomisinin 
ve Bulgar toplumunun 
ihtiyaçlarına yönelik ol-
masını bekliyoruz. Eğitim 
ücretsiz değil, eğitimin 
maliyetini bizim ödediği-
miz vergiler karşılıyor ve 
bize işletmelerimizde ça-
lışacak eğitimli elemanlar 
yetiştirilmesini bekliyoruz” 
diye konuştu. 

Müh. Velev, an itibariyle 
okullarda yetiştirilen ele-
manların çalışmak için 
hazır olmadıklarının altını 
çizdi. Şimdiye kadar alı-
nan tedbirlerin yeterince 
cesur ve radikal olduğun-
dan şüphe eden Velev, 
değişikliklerin kesinlikle 
kozmetik olmadığını dü-
şünüyor. 

Velev’in ifadelerine göre 
Bulgaristan’da eğitim be-
şeri bilimler alanında çok 
sayıda uzman yetiştirilir-
ken mühendislik ve teknik 
alanlarında çok az sayıda 
uzman yetiştiriyor. Velev, 
işgücü piyasasında mü-
hendislere ihtiyaç duyul-
duğunu düşünüyor. 

Velev, “Bu tür meslek-

lere daha fazla ve daha 
yetenekli genci çekmek 
için ekonomik teşvikler 
oluşturmaya yönelmek 
lazım” diye izah etti. AİKB 
Yönetim Kurulu Başkanı, 
işveren örgütlerin sendi-
kalara yönelik en temel 
eleştirisinin işgücü eksik-
liği sorununu göz ardı et-
meleri olduğunu söyledi. 

Velev, “Son yıllarda daha 
az çalışıp daha fazla para 
kazanılması için her türlü 
mucizevi çareler aranıyor. 
Biz böyle çarelerin olma-
dığını düşünüyoruz. Daha 
yüksek ücret alınabilmesi 
için daha iyi ve daha fazla 
çalışılması ve daha az ça-
lınması lazım, başka çare 
yok. Sendikalar bu konu-
da her türlü şey konuştu-
lar” diye kesin bir tonla ko-
nuştu. Velev, sendikaların 
gayrisafi yurtiçi hasılayı 
oluşturan faaliyetlerde ça-
lışanların gelirlerinin taz-
minat oranının çok düşük 
olduğunu ve Avrupa’da 
ortalama tazminat ora-
nına eşit olursa herkesin 
maaşının 100-200 leva 
artırılabileceğini söyleye-
rek, insanları yanılttı söz-
lerine ekledi. 

Vasil Velev, “Aslında 

gayrisafi yurtiçi hasılayı 
oluşturan faaliyetlerde ça-
lışanların gelirleri tazmi-
nat oranının çoğu Balkan 

ve Doğu Avrupa ülkelerin-
dekinden daha yüksek ol-
duğu ortaya çıktı. Üstelik 
AB ülkelerine göre son 10 
yıllarda en hızlı bir şekilde 
büyüyor” diye izah etti. 

İşgücü piyasasında ola-
ğandışı önlemlere gerek 
olmadığını ifade eden 
AİKB Yönetim Kurulu 
Başkanı, sendikaların 

şirketlerin kazanç oranını 
azaltılarak, işçi maaşları-
nın artırılmasına yönelik 
önerisini kınadı. 

Velev’in ifadelerine göre 
kazanç oranı yüksek olan 
şirket iyi maaş ödüyor, iyi 
maaş ödemeyen şirketle-
rin ise kazancı düşüktür. 
Ekonomi uzmanı, “İyi çalı-
şan şirketlerin kazancının 
bir kısmının alınması ve 
iyi çalışmayan şirketlerin 
çalışanlarının maaşlarının 
artırılması olacak şey de-

ğil. Sosyalizm döneminde 
ve planlanan ekonomide 
bile bu yoktu” dedi ve 
sendikaların hala bu ef-
saneyi anlatmaya devam 
ettiklerini ve bu efsane 
anlatmaktan vazgeçme-
diklerini sözlerine ekledi. 

Avrupa Birliği (AB) İs-
tat ist ik Of isi ’nin (Eu-
rostat) GSMH’ya ilişkin 
araştırmasına atıfta bu-
lunan Velev, Sürdürüle-

bilir Ekonomik Kalkınma 
Enstitüsü’nün de aynı 
şeyleri tespit ettiğini kay-
detti. Velev, “Avrupa’da 
ortalama işgücü verimliliği 
oranının yüzde 15’lik payı-
nı avro olarak saatlik üc-
rete göre Bulgaristan’da 
işgücü verimliliği oranının 
oluşturduğu ortaya çıktı. 
Aynı zamanda avro ola-

rak saatlik ücret tutarı 
yüzde 21’ini oluşturuyor. 
Yani böyle de daha faz-
la ve daha iyi çalışma-
dan mucizevi bir şekilde 
zengin olmamız açıkçası 
olur şey değil. Zengin-
leşmek için böyle muci-
zevi yollar arayacağımı-
za daha iyi çalışmamız 
için bizi neyin engelledi-
ği üzerinde düşünelim” 
diye özetledi. 
Velev’in ifadeler ine 

göre daha iyi yatırımlar 
yaparsak ve daha iyi 
yatırımcılar çekersek, 
ekonomik ilerleme ola-
caktır. Bu tür sorunları 
çözersek, ücret düzeyi 
sorununu da çözeceğiz. 
Bazı konularda sendi-

kalarla aynı görüşte ol-
duğunu dile getiren Ve-
lev, Bulgaristan’da kriz 
dönemlerinde genelde 
işverenlerin ve sendika-
ların aynı görüşte oldu-
ğunun altını çizdi. 
Velev, “Böylece Bulga-

ristan Kurumsal Ticaret 
Bankası’nın (KTB) iflas 
etmesinden kaynakla-
nan krizden dolayı 2014 
yılında iki işveren örgü-
tü ve dört sendikal örgüt 
euro banknot ve madeni 
paralara geçiş sürecini 
hızlandırmaya yönelik 
ortak bir öneri hazırla-
yıp, ortak bir pozisyonda 
birleşmiştik” diye anım-
sattı.
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İzmir BAL-Göç’ten Merhum Naim Süleymanoğlu’na Vefa

İzmir Balkan Göçmenleri Kül-
tür ve Dayanışma Derneği yö-
netim kurulu ve başta Genel 
Başkan Abdurrahim Nursoy 

olmak üzere, Bulgaristan Türk-
lerinin ve Yüce Türk Milletinin 
Milli Kahramanı, Yüzyılın Ef-
sane Sporcusu, Olimpiyat ve 

Dünya Şampiyonu Merhum 
Naim Süleymanoğlu’nun adının 
yaşatılması ve yeni nesillere ak-
tarılması için, Şubat 2018 de in-

şasına başlanacak olan Sosyal 
Tesisine “İzmir Balkan Göçmen-
leri Naim Süleymanoğlu Sosyal 
Tesisi “adını vermek üzere oy 
birliği ile karar almıştır.

Sosyal Tesis Arsası bir önce-
ki Dernek Yönetim Kurulu’nun 
olağanüstü gayretleri ile üyele-
rimizin, esnaf ve işadamlarımı-
zın katkıları ile Gaziemir İlçesi, 
Sarnıç’a üyelerimizin büyük bir 
çoğunluğunun ikamet ettiği böl-
gede satın alınmıştır.

Genel Başkan Nursoy” Gazi-
emir–Sarnıç’ta Mülkiyeti Der-
neğimize ait bir arsamız var. Bu 
arsaya milli kahramanımız mer-
hum Naim Süleymanoğlu’nun 
adına yakışacak bir şekilde 
büyük ve güzel bir sosyal tesis 
yapmayı düşünüyoruz. Proje 
çalışmalarına başladık. Tesisin 
alt katında çok amaçlı bir salon 
(Konferans ve Kültürel Etkin-
likler icra etmek üzere) bir üst 

katında kültürümüzü sergile-
yeceğimiz bir bölüm ve ofisler, 
onun üst katında da sosyal alan 
bir alan olacaktır. Gençlerimiz 
ve üyelerimiz burada sosyal ve 
kültürel faaliyetlerini gerçekleş-
tirecekler. Yönetim kurulumuzla 
birlikte bu tesise hepimizin gu-
ruru Naim Süleymanoğlu’nun 
adını verme kararını almanın 
onurunu yaşıyoruz. Onun adını 
yaşatacağız, unutmayacağız, 
unutturmayacağız özellikle genç 
nesillere onun başarılarını, ülke-
mize verdiği katkıları ve kattığı 
değeri anlatacağız ki örnek ol-
sun” dedi.

Bulgaristan Türklerinin, vefaya 
büyük önem verdiğini de belir-
ten Nursoy tesisin yapımını üye-
lerimizin, Balkan kökenli yardım-
sever esnaf ve işadamlarımızın 
katkıları ile öz kaynaklarımızla 
tesis edeceğiz diye belirtti.

                   İhsan ŞENTÜRK

Naim’e gittim bu sabah…
Geçtiğimiz pazar gün Fatih 

Camii’nden cenazen kalkarken, 
yüce Türk milleti ardından “Seni 
unutmayacağız, unutturmaya-
cağız” demişti bir ağızdan.

Bugün yedi gün oldu aramız-
dan ayrılalı. Bizler için kişinin 
öbür dünyaya intikal edişinin 
7. gününün anlamı bir başka-

dır. Sabah sabah Edirnekapı 
Mezarlığı’na uğradım ziyare-
tine. Köşedeki mezarında çi-
çekler taptaze. Yedinci günü, 
mevlit okuyamadım, üç ihlâs bir 
fâtihâ yeterli diyor din adamları. 
Ben de dilimin döndüğünce o 
kadarını yapmaya çalıştım se-

nin ruhuna…
Altı akşamdır buradasın, hem 

de milli şairimiz Mehmet Akif’le 
yan yana. Onunla ortak yönle-
riniz var bilir misin? Bir yandan 
Rumelilisiniz, diğer yandan mil-
lisiniz- o milli şair, sen milli spor-
cu… Üçüncü özelliğiniz ise, Akif 
de zulmü sevmezdi senin gibi. 

“Zulmü alkışlayamam, zalimi 
asla sevmem;

Gelenin keyfi için geçmişe kal-
kıp sövemem.

Biri ecdadıma saldırdı mı, hat-
ta boğarım!” 

Diyor bir şiirinde büyük üstat.
Sen de 1984 yılı sonunda 

Bulgaristan’da Jivkov’un kö-
pekleri ecdadına saldırdığında 
onun ülkesini ölümün paha-
sına terk ederek, karşılığını 
nispi olarak vermeyi başardın. 
Sen Jivkov’u boğmadın, ama 
indirdiğin darbe için Kırcaali 
Emniyet Müdürlüğü’nde olayı 
soruşturan bir görevlinin “Eğer 
Bulgaristan’dan 500 bin Türk 
Türkiye’ye kaçıp iltica etseydi, 
Bulgaristan’a ve tüm sosyaliz-
me Şalamanov (Süleymanov) 
kadar ağır darbe indiremez-
di. Onun için Naum’un (Naim) 
vatan ve sosyalizme ihanetten 
dolayı ölmesi gerekir” sözleri-
ne karşılık sen, bu tehditlerin 
yıldıramayacağını, vatanın ve 
milletin adına seve seve öle-
bileceğini söylemiştin. Senin 
bu hareketinin tüm Bulgaris-
tan’daki Türklerin durumunun 
vahametini ortaya en iyi şekilde 
koyacağından emindin. Nitekim 
öyle de olmuştu.

Onun için tabutuna T.C.‘nin 
Başbakanının omuz vermesi-
ni ve on binlercesinin cenaze 
namazında saf tutmasını hak 
etmiştin. 

Tekrar ruhun şâd olsun “Cep 
Herkülü” büyük adam!

                 Mehmet TÜRKER

Filibe'de Mevlit Kandili
Bulgaristan'ın Filibe şehrindeki Murat Hüdavendigar Camisi'ni 

dolduran Müslümanlar, Mevlit Kandili'ni birlikte idrak etti.
Mevlit Kandili dolayısıyla Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Baş-

müftülüğü, ülkenin güneydoğusundaki Filibe şehrindeki Murat Hü-
davendigar Camisi'nde, 
bölge müftülerinin de 
katılımıyla program dü-
zenledi.

Programa Başmüftü 
Dr. Mustafa Aliş Hacı, 
Türkiye'nin Filibe Baş-
konsolosu Hüseyin Er-
gani ve çok sayıda Müs-
lüman katıldı.

Programda konuşan 
Ergani, Bulgaristan Müslümanlarının geçmişte yaşadıkları sıkın-
tıları büyük ölçüde aştığını belirterek, "Türkiye ile Bulgaristan ara-
sındaki ilişkilerin güçlü olması en fazla Bulgaristan'da yaşayan 
kardeşlerimize fayda sağlayacaktır." dedi.

Programda, Edirne Selimiye Camisi'nden din görevlileri Yusuf 
Serenli, Erdal Albayrak, Ankara'dan din görevlisi Sait Yozgat, Filibe 
Muradiye Camisi imam hatibi Neşat Taşkan ve Filibe İmaret Cami-
si imam hatibi Kamil Demir Mevlid-i Şerif ve Kuran-ı Kerim okudu.

Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü himayesinde ve 
Filibe Bölge Müftülüğünün ev sahipliğinde düzenlenen programın 
ardından Filibeli işadamlarının katkılarıyla yemek verildi. AA


