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T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Bulgaristan ziyareti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Bulgaristan
Cumhurbaşkanı Georgi
Pırvanov, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş
başa ve heyetler arasında yapılan görüşmelerin ardından ortak basın
toplantısı düzenlediler.
Ziyareti sırasında kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverliğe
teşekkür eden Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin
komşusu, dostu ve Nato
içerisinde müttefiki olarak gördüğünü belirtti.
Bulgaristan ile ilişkilerin
özellikle son 20 yıldır
çok güçlü bir şekilde devam ettiğini, son 10 yıldır
da Pırvanov'un Cumhurbaşkanlığında bu ilişkilerin sürdüğüne dikkat
çekerken, komşu iki ülke
olarak gerek siyasi, gerek ekonomik gerek kültürel olmak üzere bütün
alanlarda ilişkileri daha
da geliştirmek inancında
olduklarını söyledi. Gül,
"Bu ziyaretimle ilişkilerimizin yeni bir ivme kazanmasını, mevcut olan
ilişkilerin daha da güçlü
hale gelmesini arzu ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Gül, mevcut
ilişkilerin daha da ileriye
götürülmesi konusunda
iki tarafın da güçlü iradelerini teyit ettiklerini belirtirken, "2008 yılında ku-

ne hakim olması gerektiğini kaydetti. Türkiye'nin
siyasi iradesinin yapıcı
ve olumlu yönde olduğunu da vurgulayan Gül,
"Komşuluğun ne olduğunu herkesin bilmesi
gerekir. Bir apartmanda

aileler arasında iyi komşuluk, iyi ilişki yoksa huzur da olmaz. Komşular
arasında iyi dostluk ve
işbirliği varsa bundan
herkesin çıkarı olur. Bu
anlayış içinde iki ülkenin
Devamı 2’de

Ardino, Üçüncü Ulusal
Türk Folklor Festivaline
ev sahipliği yaptı
Resmiye MÜMÜN
rulan ortak komisyonun
daha sık toplanmasını
ve birçok konuyu ele alıp
bunları hem çözmesini
hem de yeni, güçlü fikirlerle ortaya çıkmasını
benimsedik. Bu ziyaretin
bu bakımdan çok faydalı ve değerli olduğuna
inanıyorum. Bütün Türk
halkının Bulgar halkına,
komşularına olan sevgi
ve muhabbetlerini sunmaktan memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.
Bugünkü Dünyada
kapalı, otoriter rejimlere artık yer yok
Cumhurbaşkanı Gül,
yapılan açıklamaların
ardından basın mensuplarının sorularını da
cevaplarken, yapılan
görüşmelerde Libya ve

Ortadoğu ülkelerinde
yaşanan olayların ve
bölgeye yansımalarının
da değerlendirildiğini
söyledi. Gül, "Bu konuyla ilgili görüşlerim gayet
açık. Olup bitenlerin aslında çok sürpriz olmaması gerekir. Bugünkü
dünyada kapalı, otoriter
rejimlere artık yer yoktur.
Dolayısıyla bazı ülkeler
bunu kolaylaştırıyor, bazı
ülkeler ise bu değişime
direniyor. Direnmenin
bir anlamı yok. Sonunda

a
a

her şeyin halkın arzusu
ve iradesi şeklinde olması gerekir. Kim buna
öncülük ederse ülkesindeki karmaşaya fırsat
vermemiş olur. O yüzden biz bu ülkelerin demokratikleşme eğilimini,
reformları güçlü bir şekilde destekliyoruz" dedi.
Gül, bir soru üzerine de
iki ülke arasındaki bazı
sorunların çözümü amacıyla kurulan ikili karma
komisyonun daha sık
toplanması ve gündemi-

Kırcaali ili nüfusunun % 40’ı
seçimlerde oyunu kullanamayacak
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Kirkovo bölgesinde tıp doktorları aranıyor
Sayfa 5

Ardino, 16 ve 17 Temmuz 2011 tarihlerinde 14
yıl aradan sonra tekrar
düzenlenen Üçüncü Ulusal Türk Folklor Festivaline ev sahipliği yaptı. Festival Ardino Belediyesi ve
bu sene kuruluşunun 90.
yıldönümünü kutlayan
“Rodopska iskra” (Rodop
Kıvılcımı) Halk Toplum
Merkezi tarafından Kültür
Bakanlığı ve “Hoşgörü”
Belediyeler Birliğinin ve
Avrupa Birliği milletvekili
Metin Kazak’ın da maddi
desteğiyle organize edildi.

a
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“Anlaşmanın Dili Müzik”
başlığı altında geçen Ulusal Türk Folklor forumu
Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murat’ın himayesi
altında gerçekleşti. Etkinlik esnasında Kırcaali
bölgesinden, Ardino’nun
kardeş belediyelerinden
ve ülke çapından toplam
500’den fazla folklorcu
katıldı. Onlar 20 folklor
topluluğu ve grubu şeklinde ve yaklaşık 40 halk
sanatçısı da tek başına
sahnede yer aldılar, Bulgaristan Türk kültürünün
canlı örneklerini sahnelediler. Ardino’nun merDevamı 3’de

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu
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Cihan Pehlivanı Koca Yusuf’un
heykeli açıldı
Sayfa 8
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T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Bulgaristan ziyareti
1. sayfadan devamı

ve halkların böyle düşündüğüne inanıyorum.
Zaten bugün, böyle bir
ortam içindeyiz. Gerek
hükümetler gerek devlet
kurumları bu anlayışa
sahiptir" dedi.
Pırvanov, NABUCCO
projesi iki ülkenin de
yararına olacaktır
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov, Türkiye ile Bulgaristan arasında bazı sorunlar olduğunu, ancak

bunların çözülebileceğini
belirterek, "Görüşmelerde, iki ülke arasındaki
sorunların çözümü için
siyasi iradenin mevcut
olması ve ifade edilmesi
gerektiğini vurguladık.
İki ülke hükümetlerinin
bu konular üzerinde aktif
olarak çalışacağına inanıyorum" dedi. Pırvanov,
ilişkilerin, hükümetlerin
değişmesinden etkilenmeden devamlılık esasıyla ilerlediğini belirtti.
Türkiye ile Bulgaristan
arasındaki ticaret hacminin hızla arttığını da

belirten Pırvanov, 2008
yılında 900 milyon dolar
düzeyinde olan hacmin,
günümüzde 4-5 milyar
dolara ulaştığını vur-

guladı. Görüşmede, iki
ülke arasındaki enerji
işbirliği imkanlarını da
değerlendirdiklerini belirten Pırvanov, "Türkiye

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Şumnu’da
Türkler tarafından coşkulu karşılandı
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bulgaristan'a
gerçekleştirdiği resmi
ziyaretinin son gününde
Türk kökenli soydaşların
yoğun olarak yaşadığı
Şumnu kentindeki tarihi ve kültürel mekanları
gezdi.
Gül, Şumnu'da ilk olarak Belediye Başkanı
Krasimir Kostov tarafından onuruna verilen öğle
yemeğine katıldı. Yemekte, Cumhurbaşkanı Gül'e
Şumnu hakkında sunum
yapıldı. Yemeğe Gül'ün
eşi Hayrünnisa Gül ve
beraberindeki tüm heyet
üyeleri katıldı.
Yemeğin ardından eşi
Hayrünnisa Gül ve beraberindekilerle Şerif Halil
Paşa ''Tombul'' Camisine geçen Gül, caminin
önünde toplanan soydaşlar tarafından sevgi
gösterileriyle ve ''Hoşgeldiniz'' sözüyle karşılandı.
Gül, caminin önünde
toplanan genç -yaşlı,
kadın-çocuk soydaşlarla
tokalaşırken bazı kişile-

rin duygulanarak ağladığı görüldü. Şumnu'ya
ilk kez bir Türk Cumhurbaşkanı geldiğini belirten soydaşlar, bundan
dolayı sevinç ve gurur

vanın önünde cami özel
defterini imzalayarak tamamladı.
Şumnu Müftüsü tarafından Cumhurbaşkanı
Gül'e Şerif Halil Paşa

içinde olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Gül,
daha sonra 1741 yılında
inşa edilen ve Balkan
coğrafyasındaki ayakta
kalan tek külliye olma
özelliği gösteren camiyi gezdi. Gül'e burada
Şumnu Müftüsü ve cami
imamı tarafından bilgi
verildi. Ziyaret sırasında bölgedeki camilerde
görev yapan 10 imam da
hazır bulundu. Gül, cami
ziyaretini, avludaki şadır-

' 'Tombul' ' Camisi'nin
resmedildiği tablo hediye edildi. Cumhurbaşkanı Gül'ün de camiye
Kur'an-ı Kerim'ler ve
tablolar hediye ettiği öğrenildi.
Gül ve eşi Hayrünnisa
Gül, daha sonra caminin karşısında bulunan
Şumnu İlahiyat Lisesi'ni
ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.
Buradan da yakla şık 200 metre uzak-
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lıktaki Nazım Hikmet
Kültürevi'ne yürüyen Gül,
davul çalan gençler tarafından karşılandı. Gençler, ''Sayın Abdullah Gül,
hoşgeldiniz'' diyerek davullarla tempo tuttu.
Nazım
Hikmet
Kültürevi'nde genç bir
kız bağlama eşliğinde
Deliorman bölgesinde
yaygın olarak söylenen
''Bir Dalda İki Kiraz''
türküsünü seslendirdi.
Cumhurbaşkanı Gül, türkünün nakarat bölümüne
eşlik etti.
Daha sonra, Kültürevi
Başkanı Nurten Remzi,
Bulgaristan'da yaşayan
Türkler adına Cumhurbaşkanı Gül için yazdığı şiiri okudu. Remzi,
1881 yılında kurulan
Kültürevi'nde Türk kültürünün her yönüyle yaşatıldığını söyledi.
Gül ve eşi Hayrünnisa

ve Bulgaristan'ı da kapsayan Nabucco projesi
iki ülkenin de yararına
olacaktır" dedi. Türkiye
ile Bulgaristan arasında kurulacak doğalgaz
iletim hattında gecikme
olduğunu belirten Pırvanov, bağlantıyı doğalgaz
iletim krizleri döneminde by-pass olarak kullanılacak bir hat olarak
değil, doğalgaz tedariki
için sürekli değerlendirilecek hat olarak gördüklerini vurguladı. Pırvanov, enerji alanında
Bulgaristan'ın Azerbaycan ve Türkmenistan
gibi tedarikçi ülkelerle
görüşmeler yaptığını ve
projenin son dönemde
ivme kazandığını belirtir-

ken, "Bulgargaz, BOTAŞ
ve Azerbaycan SOCAR
şirketleri arasında üçlü
görüşme başlatılması
önerimi yinelemek istiyorum. Bu görüşmede,
sistemler arası bağlantı
hattının teknolojik ayrıntıları değerlendirilebilecektir" dedi.
Bulgaristan'ın
Türkiye'ye vizeleri kaldırmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin bir soruya
ise Pırvanov, ülkesinin
vize politikasının üyesi
olduğu AB vize politikasına uygun olduğu cevabını verdi. Pırvanov,
konunun kurumlar arası
komisyon çalışmasıyla
çözülmesi gerektiğini de
öne sürdü.

Gül, Kültürevi'nden çocukların sevgi gösterileri
arasında ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Gül
daha sonra 1991 yılında
yapılan özelleştirmeyle
Türk sermayesine devrolunan alüminyum fabrikası Alcomet'e geçti.
Fabrikaya gelişinde Alcomet Yönetim Kurulu
Başkanı Fikret İnce ve
Şumnu Belediye Başkanı Krasimir Kostov tarafından karşılanan Gül,
üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. İnce,
fabrikanın faaliyetleri ve
ekonomik durumu hakkında Cumhurbaşkanı
Gül'e bilgi verdi.
Ziyaret sırasında fabrikanın yeni üretim biriminin de temeli atıldı. Fikret
İnce yaptığı konuşmada,
20 yıl önce yıllık 2 bin
500 ton üretim kapasitesiyle devraldıkları fabri-

kada 60 milyon Euro yatırım yapmaları sonucu
kapasitenin 58 bin tona
ulaştığını söyledi. Fabrikanın yıllık cirosunun 150
milyon Euro olduğunu
ifade eden İnce, bu rakamın 135 milyon eurosunu Avrupa'ya yaptıkları
ihracatın oluşturduğunu
söyledi.
Cumhurbaşkanı Gül
ise yaptığı konuşmada,
Deliorman bölgesini ziyaret etmekten ve fabrikanın yeni ünitesinin
temel atma töreninde
bulunmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Fabrikanın sahiplerini
Türk-Bulgar işbirliğinin
en güzel örneğini verdikleri için tebrik edip,
çalışanlara da başarılar
dileyen Cumhurbaşkanı
Gül, yeni üretim biriminin
de hayırlı olması dileğinde bulundu.
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Ardino, Üçüncü Ulusal Türk Folklor Festivaline ev sahipliği yaptı
1. Sayfadan devamı
kezinde “Rodopska iskra”
Halk Toplum Merkezinin
bulunduğu parka kurulan
sahneye çıkan sanatçılar
yerli halkın, Türkiye’den,
yurtiçinden ve yurtdışından gelen misafirlerin yoğun ilgisiyle karşılaştılar.
Festivalin açılışında resmi misafir olarak sahnede
yerini Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Genel
Başkan Yardımcısı ve
HÖH Parlamento Grubu
Başkan Yardımcısı Lütfi Mestan, HÖH Gençlik
Kolları Başkanı Ceyhan
İbramov, HÖH Dış İlişkiler
Sorumlusu Saliha Emin,
HÖH Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulu Üyesi
ve “Hoşgörü” Belediyeler
Derneğinin Müdürü Ayhan Etem, Kültür Bakanlığında uzman Sebahtin
Behçi, Ardino’ya kardeş
İstanbul-Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz,
Kartal Kaymakamı Nur
Mehmet Hamurcuoğlu,
İstanbul-Kartal BALGÖÇ
Derneği Başkanı Nizamettin Yumurtacıoğlu,
Bursa Ardinolular Derneği Başkanı Ahmet Kahraman, Ardino’nun fahri
vatandaşları Halit Aliosman Dağlı ve Reşat Aydın, HÖH Gençlik Kolları
Kırcaali İl Teşkilatı Başkanı Ahmet Habib, HÖH
Gençlik Kolları Momçilgrat İlçe Teşkilatı Başkanı
Ömer Hüseyin ve ev sahibi konumundaki Ardino
Belediye Başkanı Resmi

Murat hazır bulundular.
Resmi Murat kasabanın
misafirlerini ve Ardinoluları selamlama konuşmasında, “Ardino’nun
ülkede eşi benzeri olmayan Üçüncü Ulusal Türk
Folklor Festivali’ne ev sahipliği yapması, Ardino’da
manevi krizin olmadığını
gösteriyor” dedi. Başkan,
bu son derecede önemli
kültür olayından başka
Ardino’nun geleneksel
uluslararası etkinliklerin
merkezi olarak ün kazandığını belirtti. Bunun
için “Kardeşlik” Edebiyat
Forumunu, masa tenisi
turnuvasını örnek verdi.

Resmi Murat, demokrasileşmenin kültür sembolleri, Şeytan Köprüsü, Kartal
Yuvaları, Belite brezi gibi
kültürel tarihi yerler ve
doğa özellikleriyle birlikte
Ardino’nun alamet sem-

neviyatının ne olduğunu
bildiğimizi ve ondan nasıl
ihtiyaç duyulduğunu, özellikle de bir toplumda nasıl
hoşgörülü olunduğuna
açık bir alamet gösteriyoruz” dedi.

bolleri haline geldiklerini
ifade etti. Ardino Belediye
Başkanı, “Geniş kamuoyu
temeline dayanan Ulusal
Türk Folklor Festivali’nin
uluslararası bir otorite kazanacağına inanıyorum.
Çünkü Bulgar ve Rodop
folkloruyla birlikte aynı
zamanda Bulgaristan’nın
özel ulusal folklor zenginliğinin bir parçası olarak
Türk folkloru da gelişiyor”
diye altını çizdi. Başkan
Resmi Murat, ülkenin çeşitli bölgelerinden festivale gelen katılımcılara,
“Sizler Ardino’ya ap açık
mesajınızla geldiniz. Gelecek nesillerle ve tüm
dünyayla kültür diyalogu
kurmak için geldiniz” diye
vurgulayarak, onların yeteneği, kazanma hırsı ve

Lütfi Mestan Ardino’nun
bayramını kutlama konuşmasında, “Ben, Hak ve
Özgürlükler Hareketinin
Genel Başkanı Dr. Ahmet
Doğan’ın adına sizleri bu
gerçekten muhteşem bir
bayram için tebriklemekten büyük şeref duyuyorum. Sayın Doğan’ın bu
festivali “Güzelliğin ve
Hoşgörünün Bayramı”
olarak nitelendirdiğini size
bildirmek isterim. Resmi Murat’a 14 yıl aradan
sonra Ardino’nun Ulusal
Türk Folklor Festivaline
ev sahipliği yapması ağır
yükünü üstlendiği için
teşekkür etmeden geçemeyiz” dedi. Kırcaali
milletvekili, “Sayın Murat,
size bunun neye mal olduğunu çok iyi biliyorum.
Sadece mali olarak değil,
organize edilmesine sarf
edilen çabalar için tekrar
bizim alkışlarımızı kabul
edin. Çünkü siz, burada
Ardino’nun merkezine
Bulgaristan’ın tüm etnik,
kültür ve dil çeşitliliğini bir
araya toplamayı başardınız. Bu bayramların anlamı ise kültür farklılıklarını
bir araya toplamaktır”
diye belirtti. Sayın Mestan bu forumda nedense
ulusal devlete karşı bir
provokasyon görebilenlere şöyle büyük bir ricada
bulundu: “Kesin olarak
belirtmek isterim ki, bir
azınlığın kimliğini koruması ulusal devlete karşı
yapılan bir provokasyon
değildir. Tam aksine,
ne kadar farklı isek, bu
farklılığa karşı hoşgörülü
davranırsak, bir devlet o
kadar daha zengindir. Bir
kimliğin korunması devletin zenginliğini artırıyor. O
yüzden biz şu mesajı vermek istiyoruz: “Entegrasyon ve asimilasyon arasında esas fark yapmak
zorundayız. Biz HÖH partisi olarak, entegrasyonun
felsefesini taşıyoruz. Birlik ise, ancak etnik, kültür

göstermiş oldukları başarılar karşısında saygıyla
baş eğdiğini dile getirdi.
Ceyhan İbramov kalabalığı selamlama konuşmasında, “Bugün burada
bulunmaktan gurur duyuyorum, çünkü Ardino
ülkenin ayrı ayrı yerlerinden insanları bir araya getirmeyi başardı, bu
ise insanın hoşgörüyü,
birliği, sevgiyi taşıdığını,
diğer insanlara ihtiyaç duyan ruha sahip olduğunu
gösteriyor. Bu Üçüncü
Türk Folklor Festivali ile,
HÖH’nin iktidarında olan
Ardino Belediyesi’nin sayesinde bizler, kültür ma-

ve dil kimlikleri korunan
insan topluluklarında görülüyor. Bu farklılıklar asimile edildiği zaman, bir
devlet zenginliğini kaybediyor ve fakirleşiyor”. Lütfi Mestan sözünü, “Ben
biliyorum ki, bugün ve
yarın Ardino sokaklarında bir güzellik, bizim milli
hissiyatımız ve Bulgaristan Cumhuriyeti’nin milli
zenginliğinden bir parça
olan bir zenginlik yürüyüş yapacak. Artık Hasan
Rodoplu ve başka halk
sanatçılarımızdan türkü
dinleme fırsatım oldu ve
içimde onların türküleriyle
büyüdüğümüz çocuk yıllarıma bir nostalji doğdu.
Benim dileğim Türk Folklor Festivallerini gelenek
haline getirmek ve sadece onları değil, devlet yardımıyla Bulgaristan’da var
olan tüm etnik grupların
ve kültürlerin festivallerini
gelenekselleştirelim. Öyle
ki, yeni nesiller arasında
da Hasan Rodoplu gibi
yetenekler doğsun” diye
tamamladı. Konuşmasının
sonunda Sayın Mestan
katılımcılara başarı dilerken, provokasyon aramaya gelenlere, “Farklılıktan
korkmayın, çünkü bu farklılıkları bağlayan bir büyü
var, o da hoşgörü!” diye
seslendi.
Sunuculuğunu “Rodopska iskra” Halk Toplumsal
Merkezi adına Leman
Koçeva ve Şümnu “Nazım Hikmet” Kültür Derneğinin Başkanı şair
Nurten Remzi’nin yaptığı
festivalde sahneye ilk Ardino Sosyal Evinden Branislav Angelov çıktı ve
misafirleri “Hoşgeldin!”
şarkısıyla selamladı. Ardından Kültür Bakanı
Vejdi Raşidov’tan alınan
tebrikname okundu, bir
sepet çiçek sunuldu.
Festival programı Şumnu
“Nazım Hikmet” Kültür
Derneğinin Davul-Zurna
Grubunda yer alan kızların sunduğu muhteşem
davul şov gösterisiyle
başladı. Şumnu’dan toplam 20 kızın İstanbul’da
iki yıllık davul kursuna
gittikleri anlaşıldı. Gösteri esnasında seyircilerin
karşısında birden bire
sahnede ünlü pehlivan
Koca Yusuf canlandırıldı. Bol bol alkış kazanan
gruba teşekkürname ve
anmalık hediye sunan
Lütfi Mestan, “Anlayana
sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az” atasözünü söylemeye teşvik
edildiğini paylaştı. Milletvekili, “Bu davul seslerini
duyduk ve “Biz varız!” dedik. Bazı kabakulaklar için
gerekiyorsa, davul sesi de
duyduracağız” diye yeni
bir mesaj verdi.

Festival, yüksek seviyesini, sahnede yer alan
ünlü sanatçılarla ispatladı.
İlk önce seyirciler Bulgaristan Türkünün gönlünde
taht kuran ünlü ses sanatçısı Sıdıka Ahmedova’yı
vazgeçilmez “Ormancı”
ve “Yüksek Yüksek tepelere” türküleriyle dinlediler. Sunucular onun
15 yaşından beri Şumnu
Türk Tiyatrosunda türkü
söylediğini, Sofya Radyosunun arşivlerinde 200
civarında türkü kaydı olduğunu belirttiler. Sıdıka
Ahmedova, Ardino’ya tekrar 30 yıldan sonra geldiğini ve çok mutlu olduğunu paylaştı. Kendisine
hediyesini sunan Ayhan
Etem, “Bizim türkülerimiz
bir başka güzellikte” diyerek, Ulusal Türk Folklor
Festivalinin bundan böyle
Bulgaristan’ın çeşitli belediyelerinde yapılacağına
söz verdi.
Sıdıka Ahmedova’nın ardından sahneye Ardino’ya
yakın Yabılkovets (Elmalı)
köyünden Türkiye’ye göç
eden ünlü şaire, tiyatro

madalyası taktı. Hasan
Rodoplu’nun ardından
Şumnu kızları “Entarisi
Ala Benziyor” oyununu
sergilediler. Sırada Ardino
Halk Toplumsal Merkezine bağlı Yerli Otantik Türk
Folklor Orkestrası Yönetmeni ve solisti Yüksel İsmail sahnede yer aldılar.
Sunucular, orkestranın
geçen asrın 50’li yılların
sonlarında kurulan Otantik Türk Folklor Topluluğunun devamcısı olduğu
belirttiler. Topluluğun 90’lı
yıllarda Selahidin Karabaşev yönetmenliğinde çeşitli folklor festivallerinde
ve şölenlerde ilk sıralara
dizildiği vurgulandı.
Ardino’da, Bulgaristan
Türklerinin çok iyi tanıdığı Emel Tabakova, Aşık
Emrullah Topçu, Nargiz
Saidova ve başka sanatçılar bilinen türkülerini
seslendirdiler.
Fe s t i v a l s a h n e s i n de Momçilgrat’tan,
Loznitsa’nın Veselina köyünden, Devin’in Gövren
köyünden, Varna’nın Belogradets kasabasından,

oyuncusu ve ses sanatçısı
Hafize Beysim Gün çıktı.
Kendisi 45 yıl Bulgaristan
ve Türkiye’de devlet tiyatrolarında çalışmıştır. Yedi
kitabı basılmıştır. Hafize
Gün Ardinoluları ve kasabanın misafirlerini çok
ifadeli okuduğu “Rumelili
Kızlar” şiiriyle selamladı.
Şaireye hediyesini sunarken Ahmet Kahraman,
Bursa’daki Ardinoluların
selamlarını hemşerilerine iletti. O, “Her sene
Eğridere’ye geldiğimizde
çeşitli etkinliklerle karşılaşıyoruz ve onu onun için
seviyoruz” dedi.
Sofya Radyosunda 300
türküsü olan ünlü halk
sanatçısı Hasan Rodoplu
sazıyla sahneye çıkınca
tam bir coşku yaşandı.
Sanatçı, “Kerimem” adlı
Eğridere türküsünü ve
kendi değerlendirdiği
düğünlerin vazgeçilmez
“Ağır Gelir Osman Ağa”
türküsünü yorumladı.
Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Hasan
Rodplu’ya hediyelerini
sunarken Atatürk onur

Stambolovo’nun Dolno
Botevo köyünden, Krumovgrat ve Şumnu’dan,
Ruse’nin Dve mogili kasabasından, Silistre’nin
Dulovo kasabasından,
Razgrat’ın Tsar Kaloyan
kasabasından, Cebel’den,
K ı r c a a l i ’n i n G l u h a r,
Stremtsi, Entçets, Çilik
köylerinden, Mineralni
Bani Belediyesi’nin Karamantsi köyünden, “Kırcaali” Türk Folklor Ekibi ve
Kırcaali” Buket” Derneğine bağlı Türk Halk Müziği Topluluğu, Smolyan’ın
Borino köyünden, Ardino
ve Kobilyane köyünden
türkü ve halk oyunları toplulukları ve halk sanatçıları otantik ve işlenmiş Türk
folkloru ile iştirak ettiler.
Festivale katılan herkes
ve grup yöneticilerine teşekkür belgesi ve birer
anmalık sunuldu.
Ayrıca katılımcılar için
organizatörler, bölgenin
kültürel tarihi yerlerini
ziyaret etme ve başka
kültür etkinlikleri düzenlediler.
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Kemal Yurtnaç: “Tüm soydaşlarımıza destek vermeye hazırız”
Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanlık Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı Kemal Yurtnaç ile
söyleşi.

- Sayın Yurtnaç, kendinizi kısaca tanıtabilir
misin?
- Adım Kemal Yurtnaç,
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığının
başkanlığını yapıyorum.
Daha önce görevim İçişleri Bakanlığında 20 sene
kadar kaymakam, vali
yardımcılığı görevini yaptım. Sonra 4 sene Türk
Dünyasıyla ilgili Bakan’ın
danışmanlığını yaptım
ve en son Temmuz 2010
yılından beri de bu teşkilatın kurucu başkanlığını
yapıyorum.
- Başbakanlığa bağlı
bu yeni oluşumun görev
ve hedefleri nelerdir?
- Bu kurumun üç temel
ayağı vardır. Birincisi,
sayıları 6 milyona yaklaşan yurtdışında yaşayan
vatandaşlarımız. Bunlar
Türkiye’ye vatandaşlık
bağı ile bağlılar, vatandaşlığımızdan çıkmışlar,
ama yine de Türkiye’yle
irtibatları var. Bunların
Türkiye’de yaşadıkları
sorunlar gerek yaşadıkları yerdeki sorunlar ve
bunlarla ilgili sorunları
devletin diğer kurumlarıyla, Dışişleri Bakanlığı ile
beraberce takip edeceğiz
ve sonuçlandıracağız. Bizim kurulumuzun burada
bir koordinatör görevi var.
Bu bölgeyle ilgili 20 tane
kurum çalışıyor vatandaşlarımızın sorunlarıyla
alakalı. Özellikle Avrupa
ve Almanya’yı kastediyorum ki, Almanya’da bu
vatandaşlarımızın sayıları
3 milyonu buluyor. Diğer
bir ayağımız Kültürel ve
Sosyal İlişkiler Dairemiz.
Yani tarih sahnesinde
beraber olduğumuz, beraber yakın coğrafyaları
paylaştığımız, aynı dili
konuştuğumuz, aynı tarihi yaşadığımız, aynı
dine mensup soydaş ve
akraba diyoruz biz bunlara. Bunlarla uluslararası
hukukun – bunun altını
özellikle çizmek istiyorum,
uluslararası hukukun müsaade ettiği şekilde, onların kültürel kimlikleriyle
iki toplumun birbirleriyle
köprü olma amacıyla, iki
toplumun karşıdaki toplumlarla birbiriyle irtibatı
sağlamak amacıyla, oradaki soydaş ve akrabalarımızla bizim devletimizle
köprü yapmak, dolayısıyla o ülkelerle ilişkilerimizi
olumlu yönde geliştirmek

maksadıyla faaliyet yapacak bir birim. Diğer
üçüncü bir birimimiz de
yurtdışından getirdiğimiz
üniversite öğrencileri var
– sizin de okuduğunuz
şekilde burslu öğrenciler.
Buradaki amaç da şudur,
bu 1992’den beri başlamıştır. Özellikle Balkan,
Kafkas coğrafyasındaki
toplumlarla bilgi, tecrübe
paylaşımıdır. Bunun şimdi
Afrika açılımı da oldu. Dolaysısıyla bu bölgeden 42
ve diğer bölgelerden de
125, toplamda 167 ülkeden Türkiye’ye üniversite
öğrencisi geliyor. Bu öğrencilerin Türkiye’de eğitimlerinin olumlu bir şekilde başarıyla sonuçlanması ve okulları bittikten
sonra da tekrar ülkelerine
dönüp, ülkelerinde kendi
insanına, kendi devletine
hizmet etmeleri ve olursa
da bizim ülkemizle kendi
ülkesi arasında ekonomik, sosyal, tarih yönden
köprü olmalarını sağlamak amacıyla bu projeyi
de yönlendiriyoruz. Bizim
teşkilatın üç tane temel
vasfı bu olacak.
- Saydığınız bu coğrafyadaki sivil toplum
örgütleri ve dernekler
sizlerle beraber çalışmak için nasıl ve ne
şekilde bağlantıya geçecekler?
-Öncelikle şunu söylüyorum her zaman. Vatandaşlıkla bağlı olduğunuz
devlet sizin devletinizdir.
Buradaki yaşayan soydaş
akrabalarımızı da Bulgar
vatandaşı olarak biz kabul
ediyoruz.Onların da öyle

sadece toplumların değil,
ülkelerin de birbirleriyle
yakınlık hissetmesini sağlamak – tüm amaç budur
burada.
- Devletimize bağlılığımız konusunda bir
şüpheniz olmasın. Balkanlarla, Bulgaristan’la
ilgili herhangi bir ça-

olacak. Oluşacak olası
dil sıkıntısını önlemek
için bu masada görevli
arkadaşımız Bulgarca
bilecek mi?
- Sadece Bulgaristan
masası değil de genel itibarıyla Balkanlar masası
var, Bulgaristan da onların içinde. Şimdi o konu-

lışma gerçekleştirdiniz
mi, plan ve projeleriniz
nelerdir?
- Biz, yeni kurulan bir
teşkilatız. Bu Temmuzda
çalışmalara başlayalı bir
yıl oldu. Bu bir yılda ikincil
mevzuat dediğimiz yasanın altını doldurmakla yani
yönetmeliklerle, bakanlar
kurulu kararları - bunlarla ilgileniyoruz. Bunları
yapmadan da ne bütçeniz olabiliyor ne personel
alabiliyorsunuz. Şu anda
biz teşkilatlanma çalışmalarıyla uğraşıyoruz.
Personel alıyoruz, bina ile
ilgili çalışmalar yapıyoruz.
Tabi bunun yanında da
bölgeyle, Balkan olsun,
Kafkas olsun, burayla ilgili
de şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde
olduğu gibi geliyoruz, böl-

kabul etmesini ve kendi
devletleri için çalışmasını istiyoruz. İlave olarak
bir de kültürel bağları var
insanların, kültürel olarak
birbirine yakınlık duydukları toplumlar var. Bulgaristan vatandaşları için
Türkiye de bu toplumlardan bir tanesidir, bunlarla
irtibatta olarak beraber
yapılacak ortak tarih, kültür birliğiyle medeniyet
birliğiyle alakalı çalışmalar. Bu herhangi bir anma
günü olabilir, bir toplantı
bir bilgi şöleni olabilir, bu
tür organizasyonların desteklenmesi, beraber faaliyet yapılması, dolayısıyla

geyi tanımaya çalışıyoruz.
Nihayetinde biliyoruz, ancak yerinde görmek, bu
olaylarla beraber, toplantılarla beraber tanımak,
devlet adamlarının riyasetinde tanımak bizim
için daha avantajlı oluyor.
Dolayısıyla çalışmalarımız önümüzdeki günlerde
bilgi şölenleriyle, toplantılar olarak, çeşitli eğitim
faaliyetlerini desteklemek
olarak buradakilerine sunulacaktır.
- Anladığım kadarıyla başkanlığınıza bağlı
kurumlardaki dairelerden birine bağlı olarak
Bulgaristan masası da

ya geçmeden önce şunu
söylemekte yarar var. Biliyorsunuz ki, Türkiye’ye
okumaya gelenler eğer
Türkçe bilmiyorlarsa bir
yıl TÖMER’e (Türkçe
Dil Öğretimi Araştırma
ve Uygulama Merkezi)
gidiyorlar ve Türkçe öğreniyorlar. Bunun haricindeki çalışmalarla ilgili
biliyorsunuz ki, Türkiye’de
bir de Yunus Emre Vakfı kuruldu. Yunus Emre
Vakfı da Türkçe’nin öğrenilmesiyle ilgili çalışmalar
yapıyor. Bu bölgede de
bazı ülkelerde kuruldu,
bazılarında da kurulacak.
Türkçe öğrenmek isteyen
kişiler buraya başvururlar.
Diyelim ki, Türkçeyi bilmiyor, ama bizlerle beraber
olmak isteyen kişilerle ilgili teşkilatımızın şöyle bir
özelliği var. Her ülke masasında, o ülkenin dilini
bilen insanlar çalışacak.
Dolayısıyla o dediğiniz şekilde Bulgarca da önemli
dil bu coğrafyada. Orta
Asya’da Rusça önemli bir
dil, Avrupa’ya geldiğimizde Almanca ve İngilizce
önemli bir dil, Hollanda’da
Felemenkçe önemli bir dil.
Tabi ki uzman arkadaşlarımız bu dilleri iyi şekilde
bilmek durumundalar.
- Yurtdışındaki Türklerden ne tür beklentileriniz var?
- Bizim beklentilerimizden ziyade, biz yurtdışındaki Türklerin beklentilerine cevap vermek için
kurulan bir teşkilatız. Vatandaşımızın Türkiye’ye
geldiğinde önüne bir sürü
devlet dairesi çıkıyordu.
Şimdi muhatapları biz olacağız, onların sıkıntılarına
ve sorunlarına çözüm bulmak için nereye gitmeleri
gerektiğini biz yardımcı
olacağız. Vatandaşın tabi
ki bizden de beklentisi
var. Beklentisi ne? Onlara sahip çıkmamız, onlara

destek vermemiz, onlara
bulundukları ülkelerde
mutlu yaşamaları, huzurlu yaşamaları için gerekli
yasal çalışmalarda, hukuki çalışmalarda destek olmamız. Dolayısıyla
karşılıklı bir yardımlaşma
olacak. Biz vatandaşımızı kesinlikle yönlendirme
pozisyonunda olmayac ağız.Vatandaşımızın
istekleri doğrultusunda
onlara hizmet eden bir
birim olacağız. Bu arada
Almanya’da göçün 50.
yılı kutlama çalışmaları var. Bulgar vatandaşı
olarak Almanya’ya da gitmiş insanlar var, onlara
da biz hizmetlerimizden
bir sıkıntı oluşturmuyoruz. 50 yılda oluşan sıkıntıları ve sorunları nasıl
yeneriz diye Ekim ayının
sonunda Alman tarafıyla
birlikte orada göçü konu
alan bir bilimsel bilgi şöleni düzenliyoruz. Tabi
biz yurtdışında yaşayan
vatandaşlar derken biraz
evvel de söyledim. Soy
ve kültür birliği içerisinde
bulunduğumuz diğer ülke
vatandaşların da eğer
orada ihtiyaçları, hizmetleri varsa bizim çalışmaların, onlara da desteği biz
vereceğiz.
- Tüm Balkanlarda olduğu gibi Bulgaristan’da
da yok olmaya maruz
bırakılan Osmanlı eserleri var. Başkanlığınızın ortak tarihi mirası
koruma konusunda ne
tür çalışmalar yapacak,
TİKA’nın verdiği benzeri
hizmet verilecek mi?
- Bizim bina yapmak,
onarmakla ilgili bir görevimiz yok. Biz zaten
TİKA’yla Başbakanlığa
bağlıyız. Dolayısıyla bu
tür teknik ve kalkınma
yardımı dediğimiz konular okul, yol, onarım, hastane, su getirme, aklınıza
ne gelirse gelsin bunun
adresi TİK A’dır. TİK A
(Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı)
ülkemizin yüz akı bir kuruluştur. Bölgede özellikle
tarihi değerlerimizin ayağa kaldırılmasında Sayın
Başbakanımızın, devlet
büyüklerimizin talimatıyla çok güzel çalışmalara
imza atıyor. Bu çalışmalarını daha da hızla
devam ettirecektir. Biz
ancak yapılacak hizmetleri rapor edebiliriz, ama
bunları gerçekleştirecek
adres TİKA’dır, çeşitli sivil vakıflardır. Onlar kanalıyla çalışmalar yapılabilir. Tabi Bulgaristan’la
uluslararası çalışmalar
müzakereler yoluyla halledilir. Bir başka ülkede
hizmet ediyorsanız bunun
şartları neyse zaman içe-

risinde oluşturulabilir. İnanıyorum ki, bu bağlamda
Bulgaristan’da TİKA Ofisi
açılabilir, açılması da nihayetinde lazımdır. Bir
toplumdaki farklı unsurlar
o toplumun zenginliğini
oluşturur. Bu zenginlik
insanın hayatına da renk
katar, tat kadar – folkloruyla, yaşam tarzıyla,
olaylara bakışıyla ki, bu
bizim ülkemiz için de geçerlidir. Türkiye’deki farklı
etnik gruplara, kendisini
farklı ifade eden kişiler
için de geçerlidir, burası
için de geçerlidir. Bu nedenle biz günden güne
Bulgaristan’la ilişkilerimizin daha iyi olacağı düşüncesindeyiz. Buradaki
soydaşlarımızın da daha
güzel bir ortamda yaşayacağını düşünüyoruz.
- Son olarak Kırcaali Haber okurlarına ve
Bulgaristan’daki soydaşlarınıza ve Müslümanlara bir mesajınız
var mı?
- Öncelikle şunu söylüyorum. Bir kere azınlık
bir şekilde yaşamanın
zor olduğunu biliyoruz,
ama Bulgaristan Avrupa
Birliği’nin üyesi olarak,
kendisini demokratik haklar ve hukukun üstünlüğü
prensibi çerçevesinde
yasal yollara bağlamıştır. Bu da ileri demokrasilerin ulaşması gerektiği bir yoldur, yöntemdir.
İşte demokrasilerde en
önemli olay, azınlıkların
haklarının hukuken garantiye alınmasıdır. Ben
bu ortamda gerek soydaşlarımızın gerek genel
itibarıyla Müslümanların
haklarının hukuk garantisi altında olduğuna inanıyorum ve bunun böyle
olması gerektiği inancını
da taşıyorum. Demokratik
toplumlarda yaşamanın
en büyük özelliği insanların örgütlü olmalarıdır.
Yani bunu gazete çıkararak fikir hürriyeti çerçevesinde çeşitli konuları dile
getirerek, dernek ve sivil
toplum örgütü kurarak,
radyo, televizyon, dergi
gibi araçlar kurarak toplumu daha birbirine yakınlaştırıp daha zengin
hale getirmenin de yolunu
bulmak lazım. Sizin gazeteniz de işte bunlardan
birisini yapıyor. Tüm soydaşlarımıza ve dindaşlara
saygılar sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti
tarihsel sorumluluğu içerisinde herkesin yanındadır. Bu Bulgaristan için
de bir zenginliktir, güçtür,
bizim için de aynısıdır.
Herkesi saygıyla selamlıyorum sizlere de başarılar
diliyorum.

Söyleşi:
İsmail KÖSEÖMER
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Kırcaali ili nüfusunun % 40’ı seçimlerde oyunu kullanamayacak
Bulgaristan Milli Televizyonundan, (BNT)
Kırcaali ilinde seçmenlerin yürürlüğe giren ikamet prensibinden sonra
yaklaşık % 40 azalacağı
bildirildi. Seçim Yasasında yapılan değişikliklere
göre, yerel seçimden
önce seçmenin belirli
bir Belediye’de mevcut
adreste en az dört ay
ikamet etme zorunluluğu getirildi. Bundan önceki seçimlerde şu anki
Kırcaali ilinin nüfusundan iki misli daha fazla
vatandaş oy kullanma
hakkına sahipti. 23 Ekim

2011 tarihinde yapılacak
Cumhurbaşkanı ve Yerel
Seçimlerde, Türkiye’de
yaşayan Bulgaristan vatandaşları zorunlu 4 ay
ikamet süresinden dolayı oylarını kullanamayacaklar ve Kırcaali’deki
ana siyasi partiler bu durumu Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nin (HÖH) iktidarını elinden almak için
fırsat olarak görüyorlar.
Çünkü şu anda Kırcaali
ilinin yedi Belediye Başkanı da HÖH’nden olup,
yedi yerel Meclis’te de
aynı parti çoğunlukla
halkı temsil ediyor.

İstatistiklere göre Kırcaali ili ülkede en çok
nüfuslu illerden biri.
Fakat bu gerçekte böyle değil. Haziran ayının

yarısına doğru, il içerisinde sabit adreste 322
bin kişi kayıtlı olduğu görünüyor. Aynı zamanda
mevcut adreste 161 bin

BMT temsilcisi Gay Mc Dougall, Kırcaali Kamu Denetçisi
Hakif Emin ile azınlıkların hakları hakkında görüştü
Birleşik Milletler Teşkilatı
(BMT) için Bulgaristan’da
azınlıkların haklarına dair
rapor hazırlayan Gay Mc
Dougall, Kırcaali Kamu
Denetçisi Hakif Emin ile
görüştü. Konuk kendisini BMT’na bağlı İnsan
Hakları Konseyine etnik,
dini ve dil azınlıklarının
problemlerini rapor ediyorum” diye tanıttı. Sayın Mc Dougall, ülkedeki
azınlıklar temsilcilerine
karşı uygulanan fiziksel
şiddet, nefret ve polis
haksızlıklarından ilgilendiğini vurguladı. Konuk,
“Bulgaristan’da çeşitli
topluluklar kültür kimliklerini serbestçe ortaya koyabiliyor mu?” diye sordu.
Gay Mc Dougall, azınlıkların yönetime, hukuk idaresine ve polis sistemine
dahil edip, yer almalarına
karşı özel ilgi gösterdi.
Hakif Emin bu bağlamda, gelişmiş demokrasiye

sahip Amerika Birleşik
Devletleri’nde bile insan
hakları savaşının yüzyıllarca sürdüğünü hatırlattı. O, ülkemizde demokrasi değişikliklerinin
21 yıl önce başladığını
ve azınlıkların haklarının
güdülmesinde tartışılmaz
ilerleme olduğunu kaydetti. Sayın Emin, “Ben
Bulgaristan’da mevcut
Türklere mensubum ve

bizim azınlığımızın kesinlikle Bulgaristan devletine
entegre edildiğini söyleyebilirim. Bulgaristan
Türkleri, ülkenin yönetiminde, hukuk ve polis kurumlarında yer alıyorlar”
diye belirtti.
Kırcaali Kamu Denetçisi, aşırı milliyetçilik
gösterilerinden endişeli
olduğunu dile getirdi. Bu
eylemlerin çoğunlukta

hoşgörülü olan Bulgar
milletinin değil de, ayrı
ayrı ırkçı görüşlü şahısların işlediğini belirtti. Hakif Emin bu yönde, Sofya
Banya Başı Camisinde
Cuma namazı sırasında
Ataka partisi temsilcilerinin Müslümanlara karşı
yaptığı saldırıları örnek
verdi. Kamu Denetçisi,
“Bizler, vatandaşların dini
duygularına karşı çok dikkatli davranıyoruz. Çünkü
onlar çok ince bir gönül
meselesi, fakat bazıları
onları kullanarak spekülasyon yapmaya çalışıyorlar” diye ifade etti.
Hakif Emin, “Şu ana
kadar ne Kırcaali Belediyesinden, ne de ilin diğer
Belediyelerinden yardım
için bana başvuran vatandaşlardan dini veya etnik
ayrımcılığa karşı yapılan
bir dilekçe sunulmadı”
diye altını çizdi.

Kırcaali Haber

Kirkovo bölgesinde tıp doktorları aranıyor

Kirkovo Belediye Başkanı Şükran İdriz basınla yaptığı karşılaşmada, “Kirkovo bölgesi
nüfusunun %25’i günlük
sağlık hizmetinden mahrum. Toplam 22 sağlık
ocağından 10’u hizmet
veremiyor ve gerçekte
sınır bölgesinin yarı nüfusu sadece acil yardım
servislerine güvenmekte” diye yakındı. Başkan
devamında, “Üstelik,
Kirkovo Belediyesinde
hastane bulunmuyor ve
insanlar genelde Momçilgrat, Kırcaali ve Zlatograd hastanelerinde
tedavi görüyorlar. Bu
hastaneler, Kirkovo’dan

en az 40-50 kilometre
uzaklıkta. Bazı yerleşim
yerlerinden ise hatta
100 kilometre mesafede
bulunuyorlar” dedi. Şükran İdriz’in ifadesinden,
Kirkovo’dan uzakta kalan köy ve mahallelerde,
hatta ana yol üzerinde
bulunan Podkova’da
bile doktor olmadığı
anlaşıldı.Belediye Başkanı, “Üstelik Sağlık
Bakanlığı’nın Acil Yardım
Servislerine verdiği yeni
talimatnamelerde ekiplerin her hangi bir vakaya
tepki göstermek zorunda
olmadıkları belirtiliyor.
Bu da haber edilen bazı
vakalarda, ağır hasta

olsa bile, ilk yardımın
reddedilebilineceği anlamına geliyor” diye vurguladı. Başkanın ifadesine
göre, Kirkovo Belediye
yönetimi, yeni emekliye
ayrılanlar da dahil olmak

üzere doktor celbetmek
için elinden geleni yapıyor, fakat şimdilik bu
uğraşılarda bir ilerleme
kaydetilmiş değildir.
Kırcaali Haber

kişi bulunuyor. 4 yıl öncesi seçimlerde Kırcaali
ilinde 231 bin kişi oy kullandı, ilin şu anda nüfusu
ise 156 000 kişi. Yapılan
analiz, ikamet prensibinin, başlıca Türkiye’de
yaşayan Bulgaristan
vatandaşları olup, oy
kullanma hakkına sahip
kişilerin sayısını yaklaşık
% 40 azaltacağını gösteriyor.
HÖH Kırcaali İlçe Teşkilatı Başkanı ve Kırcaali
Belediye Başkanı Hasan
Azis durumu şöyle yorumladı: “Seçimlerde güdülen ikamet adresinin
demokrasiye atılan bir
tokat, yani vatandaşların oy kullanma hakkına
atılan bir tokat olduğunu
düşünüyorum”.
HÖH’ne rakip diğer partilerden Kırcaali ilinde ye-

rel seçimlerin sonucunu
Türkiye’deki Bulgaristan
vatandaşlarının belirlediğine inanıyorlar. Fakat
HÖH partisi aynı fikirde
değil. Hasan Azis, “Biz
bu düşüncelerin doğru
olmadığını kanıtlayarak,
bundan böyle Kırcaali’de
siyasi ve toplumsal hayatın normal akışına girmeye kararlıyız. Gelecek
seçimlerde göründüğüne göre, Kırcaali’ye seçmenlerle dolu otobüsler
gelmeyecek. Şimdi HÖH
partisi, Türkiye’den gelen vatandaşlarsız da
seçimleri kazanacağını,
diğer partiler ise bunun
olmasına izin vermemek
için seferber edilmiş durumda bulunuyorlar” diye
yorumladı.

Kırcaali Haber

Ana gıda ürünlerin pahalılaşması devam ediyor
Tarım ve Gıda Bakanlığından alınan bilgiye göre,
ana gıda ürünlerinin fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bulgaristan’ın yedi ilinde şeker geçen haftadan
beri daha yüksek fiyatlara satılıyor. Pahalılaşma 23
Stotinka ile en çok Dobriç kentinde hissediliyor. Şekerin kilosu 2,63 Leva olarak en pahalı Şumnu’da
olduğu bildiriliyor.
Un, bazı yerlerde %15 ile ucuzluyor, başka yerlerde ise %10’dan fazla pahalılaşıyor. Ticari zincirinde
en çok bir kilosu 1,25 Leva fiyatına satılıyor. Un en
pahalı başkent Sofya’da. Aynı zamanda geçen hafta
bitki yağı da başkentte litresine 20 Stotinka ile en çok
pahalılaşmış.
Çeşitli bölgelerde ürünün fiyatındaki fark yaklaşık
60 Stotinka. Bitki yağı en ucuz Şumnu’da, en pahalı
ise bir litresi 3,32 Leva fiyatıyla Varna’da. Tavuk eti
de ülkenin çeşitli bölgelerinde bir Leva farkla satılıyor.
Tavuk etinin fiyatına Burgas’ta %11 zam getirilerek,
5,50’ye satılıyor.

Her üç Bulgaristan vatandaşından biri sigara tiryakisi
Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (NSİ) verilerine
göre, Bulgaristan vatandaşlarının % 40’ı sigara
tiryakisi.
Dünya Sağlık Teşkilatının Paraguay’da tanıttığı
raporda, bu yıl içinde sigara içmenin doğurduğu
hastalıklardan dünya çapında yaklaşık 6 milyon
kişi hayatını kaybedecek.
Raporda, onlardan 5 milyonu sigara tiryakileri
olup, diğer 1 milyonu da tütün dumanına maruz
kalan sigara kurbanı olacağı kaydediliyor.
İstatistik uzmanları, 2030 yılına doğru sigara kurbanlarının bir yılda 8 milyon kişiye ulaşacaklarını
tahmin ediyorlar.
NSİ’den alınan bilgiye göre, sigara tiryakilerinin
%28’i her gün sigara içen 15- 24 yaş arasındaki
Bulgaristan gençleridir.
Nikotine bağımlı olanların % 60’ı, 25 ve 64 yaş
arası Bulgaristan vatandaşlarıdır. 65 yaşından
yukarı olanların ancak % 12’i devamlı sigara kullanıyor.
İstatistikler, Bulgaristan’da erkeklerin yaklaşık
yarısı, kadınların ise %70’inin fazlası kesinlikle
sigara kullanmadıklarını gösteriyor.
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Bulgaristan Devleti, Filibe’deki Caminin İbadete Kapalı Tutulmasını
Görmezden Geliyor, Müslümanlar Sokakta Namaz Kılıyor
Komünist dönemin Bulgaristan Başmüftüsü, Bulgar İstihbarat Albayı Nedim Gencev’in
Filibe’deki adamı Aşim Asan
t arafından kapalı tutulan
Filibe’deki Muradiye (Cuma)
Camii geçen Cuma günü sabah namazı vaktinde 20’ye yakın polis tarafından korunuyordu. Önceki gün camiye giden
resmi cami imamları ise binbir
zorlukla camiye girebilmişler,
ancak imamlık yapmaları engellenmektedir.
Bulgaristan kanunlarına ve
Başmüftülük Tüzüğüne göre
Filibe Belediyesi tarafından
tescili bulunan Filibe Bölge
Müftüsü Osman Hilmi ve Filibe
Cami Encümenliği Başkanı eski
Bulgaristan Başmüftüsü Selim
Mehmet halâ caminin yönetimini ele alamıyor ve camideki

hizmetlerin gerektiği şekilde yürütülmesini sağlayamıyorlar.
Bulgaristan Türklerinin isimlerinin değiştirildiği 1980’li yıllarda
Bulgaristan’da Türk olmadığını
ilan ederek Todor Jivkov’un gü-

venini kazanan Komünist Başmüftü Gencev’in adamı Aşim
Asan görevinden alınmasına ve
cami yönetimini iade etmesi için
kendisine noter tasdikli davetiye
teslim edilmesine rağmen po-

Ardinolu Sevgi Zeki, Mleçino’da düzenlenen
masa tenisi turnuvasını kazandı
Ardino’da yaşayan 17 yaşındaki Sevgi Zeki, geleneksel Mleçino köyü şenliğinde düzenlenen
amatör masa tenisi turnuvasını
kazandı. O, finalde enteresan
ve dinamik geçen oyunda Mleçinolu Fikret Cevcet’i 2:0 (11:6,

gerçekleştirildi. İlk önceleri ping
pong adı verilen masa tenisi yarışmasına aralarında Türkiye’li
de bulunan 30’dan fazla sporseverler katıldı. Spor etkinliğine
gençlerin yanı sıra yaşlıların da
büyük ilgi göstermesinden do-

11:7) ile yendi. 3. ve 4. yer için
yapılan karşılaşmada Ardinolu Şener Ömerov, Mleçinolu
Bircan Rıfkı’ya karşı 2:0 (11:3,
11:4) galip geldi.
Spor etkinliği Mleçino merkezinde bulunan Gençlik Evi’nde

layı organizatörler yarışmacıları
14 yaşına kadar ve 16 yaşından
yukarı olarak iki gruba ayırdı.
Tüm katılımcılar kıskanılacak
beceri ve spor ruhu gösterdiler.
Bunun için de seyirciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu-

lar.
Erkekler, dörder oyuncuyla
dört gruba ayrılarak, birbirine
karşı yarıştılar. Enteresan oyunlardan sonra her grupta birinci
kalanlar ileri devam ettiler. Yarışmaya 10’dan fazla çocuk katıldı ve birinci yeri Kırcaali’nin
Kobilyane köyünden Onur Osman kazandı. Yarışmada dereceye giren diğer çocuklar Mleçinolu Suat Necmi ve Türkiye,
Lüleburgaz’dan katılan Tamer
Kelebek oldular.
Kırcaalili Hristo Kirov, yarışmayı Facebook sosyal ağdan
öğrendiğini söyledi. O, “Grup
aşamasında turnuvada en iyi
oyuncu Sevgi Zeki tarafından
yarışmadan düşürüldüm. Buna
rağmen oyunda gösterdiğim
performanstan memnunum.
Kıskanılacak beceriler gösteren
katılımcıların oyun hazırlığından
hayret içinde kaldım” diye paylaştı.
Organizatörlerin sadece erkeklerde ilk iki sıraya girenlere
ve çocuklarda birinci olana ödül
sağlamış olmaları merak uyandırdı.
Güner ŞÜKRÜ

Kırcaali’de yeni ticari eğlence merkezi kurulacak
Büyük bir Plovdiv şirketi
Kırcaali Bölge Mahkemesi
binasının karşısına bir ticari eğlence ticari merkezi
inşa edecek. Ticari merkezin binası ünlü Kırcaali
mimarı Stanislav Lukov
tarafından tasarlanmıştır.
İnşaatına üç aya kadar
başlanılacak olan Merkezde ofis, daire ve alışveriş
yerleri öngörülmüş.Daha

şimdiden avukat ve noterlerin ofislere karşı ilgi gösterdikleri biliniyor. Büyük
ticaret zincirleri merkezin

ticari kısmına yerleşmeye
niyetleniyorlar.
Kırcaali Bölge Mahkemesinin karşısında bulunan bu
arazinin daha eski Kırcaali
Belediye Başkanı Rumen
Dimitrov’un döneminde ticari amaçla kullanılması
belirlenmişti. Bu mülk, açık
arttırmayla yapılan ihalede
üçüncü kerede satılmıştı.
Kırcaali Haber

lislerin ve noterin önünde ölüm
ve saldırı tehditleri savuruyor.
Albay Gencev’in bu saldırgan
adamının tutuklanması ile ilgili
Müslümanların beklentisi gerçekleşmedi. Güvenlik güçleri,
savcılık bugüne kadar üzerine
düşen görevi yapmadığı için
Gencev ve adamları halen Bulgar devletinin derin gölgesinde
keyif çatmaktadırlar.
Durumdan rahatsız olan Filibe Müslümanları bundan sonra
beş vakit namazı UNESCO’nun
koruması altında bulunan Muradiye Camii’nde kılmaya kararlı
olduklarını ifade ediyorlar. Caminin açılmaması durumunda
namazları cami önündeki cadde üzerinde kılacaklar.
Filibe ve genel olarak Bulgaristan Müslümanları şu soruların cevabını arıyor: Filibe ve

başka yerlerle ilgili savcılık ve
emniyete verilen onlarca şikayet
dilekçesi neden çekmecelerde
toz tutuyor? Polis ve savcılık bir
grup eşkiyayı neden tolere edip
Müslümanların haklarını kısıtlıyor? Başmüftülük sorunu kısmen çözülmüş olmakla birlikte
Gencev ve adamlarının zulümleri devam ederken, özellikle de
son günlerde binlerce dönümlük
vakıf orman arazisini birilerine
peşkeş çeken Gencev’e Avrupa
Birliği ülkesi olan Bulgaristan’da
neden kimse dur demiyor?
Bulgaristan Başbakanı ve diğer yetkililer bir taraftan camilerin onarımına önem verdiklerini
ifade ederken diğer taraftan camilerin kapatılmasına göz yumup meseleleri Müslümanlar
arasında kavga varmış gibi göstermeleri ne demek oluyor?

Müslümanlar yağmur
duasında bir araya geldiler
Geçen hafta Tırgovişte bölgesinin Obitel köyünde
yağmur duası düzenlendi. Yağmur duasına çok sayıda
Müslüman katıldı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen
yağmur duası, Obitel köylüleri ile birlikte diğer köylerden
ve bölgelerden gelen Müslümanların kaynaşması ve
kenetlenmesi için güzel bir fırsat halini alıyor. Düzenlenen organizasyona kendi köyü olan Kırcaali Bölge

müftüsü Beyhan Mehmet özel olarak katıldı. İnsanların
coşkulu bir şekilde karşıladığı Kırcaali Müftüsü’nün halk
ile kurduğu samimi ilişkileri dikkatlerden kaçmadı.Öğle
vakti başlayan program yaklaşık 3 saat sürdü. Yağmur
duası etkinliği ilk olarak Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet’in sohbeti ile başladı. İnsanlara çok samimi ve
önemli mesajlar veren Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet’in özellikle yağmur duasına katılan Bulgar misafirlere bu hoşgörülü davranışlarından dolayı teşekkür
etmesi sonucunda Bulgar misafirlerin duygulandıkları
gözlendi. Müftü sohbetini sona erdirmesinin ardından
programa biraz geç katılan Tırgovişte Bölge Müftüsü
Enver İsmail kısa bir konuşması ile devam etti. Tırgovişte Müftüsünün konuşmasının ardından öğle namazına
geçildi. Namazın kılınmasının ardından Müslümanların
asıl toplanmalarına vesile olan yağmur duası okundu ve
dua edildi. Etkinliğin son bölümünde ise yağmur duasına
katılanlara yemek ikram edildi.
Fevzi EHLİMAN
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Ardino bölgesinden gençler, hafta sonu “Belite brezi” turistik merkezine toplandılar
Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Gençlik Kolları Ardino
Teşkilatına üye gençler geçen
hafta sonu “Belite brezi” Turistik Merkezi’nde bir araya geldiler. Amacın, Belediye sınırları
içinde bulunan kültürel ve tarihi yerlerin popularize edilmesi.
Girişim HÖH Gençlik Kolları
Ardino Teşkilatı tarafından
organize edildi. HÖH Ardino
İlçe Teşkilatı Başkanı ve Ardino Belediye Başkanı Resmi
Murat, hafta sonunda yapılan
çeşitli kültürel faaliyetlerle meşgul olmasına rağmen zaman
ayırarak, gençlerin etkinliğine
katıldı.Etkinlikte HÖH Gençlik

Kolları Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ayhan Ethem ve HÖH
Gençlik Kolları Kırcaali İl Teşkilat Başkanı Ahmet Habib hazır
bulundular.
Resmi Murat, girişimcileri güzel organizasyon için kutladı.
Başkan, HÖH’nin genç üyelerine ve yandaşlarına hitaben
konuşmasında, “1998 yılında
Ardino’da HÖH Gençlik Kolları
teşkilatını kuranlardan biriyim.
Şimdi motiveli gençlerle çok
güzel çalışmalar yürütüyoruz.
Aynı şekilde devam edeceğimizi umuyorum, çünkü sarf
edilen ortak emeklerle mutlaka güzel sonuçlar elde ediliyor.

Her zaman girişimlerinizi desteklemişimdir. Daima ısrarcı
ve kararlı olunuz. Hedeflerinizi

Devlet Tarım Fonu, Kırsal Bölgeleri Kalkındırma
Programınca sunulan 189 dilekçeyi onayladı
Devlet Tarım Fonu’ndan, Kırsal Bölgeleri Kalkındırma Programınca finanse edilmek için
sunulan 189 dilekçeyi onayladıklarını bildirdiler. Dilekçeler,
Kırsal Bölgeleri Kalkındırma
Programı’nın 141’inci “Yeniden
Yapılandırma Sürecinde Bulunan Yarı Pazar İşletmelerini
Destekleme” adlı önlem üzere finanse edilmek için Tarım
Fonuna sunulmuştur. 2011 yılı
dilekçe kabulünün başından
beri bu önlemce destek için
fona toplam 995 öneri sunulduğu haber verildi. Onaylanan
çiftçiler, 5 yıl boyunca yılda 1
500 Euro miktarında mali yardım alacaklar. Yardıma aday
36 çiftçiden ek bilgi istenilen
mektup gönderildiği, 8 adayın
ise dilekçelerini geri aldıkları
açıklandı.
Kırsal Bölgeleri Kalkındırma
Programının 141. önlemi üzere
mali yardım, yarı pazar işletme-

lerinin çiftçi faaliyetini yeniden
yapılandırmada gördüğü zorlukları aşmak amacıyla sağlanıyor.
Şeffaflık Sağlayıcı Müfettişler
Komisyonunun oturumunda
onaylanmak üzere başka 10
Belediye projesi önerilecek.

Bu projelerin, 321’inci “Kırsal
Bölgelerin Nüfusu ve Ekonomisi İçin Temel Hizmetler” ve
322’nci “Yerleşim Yerlerini Yenileme ve Kalkındırma” Önlemleri üzere finanse edilmelerine
aday olunduğu anlaşılıyor.
Kırcaali Haber

T.C. FİLİBE BAŞKONSOLOSLUĞU

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu
Başkonsolosluğumuzda
münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna
sınavla personel alınacaktır.
I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,
3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca
onaylanmış yabancı okullardan
mezun olmak,
4. Kamu haklarından yoksun
bulunmamak,
5. Ağır hapis veya 6 aydan
fazla hapis veya affa uğramış
olsalar dahi zimmet, ihtilas,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı bir fiilden dolayı hapis
cezasından hükümlü bulunma-

mak,
6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
7. Her türlü iklim koşullarında
görev yapmaya engel durumu
bulunmadığını sağlık kurulu
raporu ile belgelemek (Tam teşekküllü hastaneden alınması
gereken Sağlık Kurulu Raporu
istihdam edilecek adaylardan
istenir),
8. Çok iyi derecede Bulgarca
ve Türkçe bilmek,
9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.
II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası,
e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)
2. Özgeçmiş (CV),

3. Türk pasaportunun aslı veya
onaylı sureti ile işlem görmüş
sayfaların fotokopileri,
4. Nüfus cüzdanının aslı veya
onaylı sureti ile arkalı önlü fotokopisi,
5. Son mezun olunan okuldan
alınan diplomanın aslı veya
onaylı sureti ile bir adet fotokopisi,
6. Erkekler için askerlik terhis
belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet
fotokopisi,
7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2
adet renkli vesikalık fotoğraf,
Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz
edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6.
sıradaki belgelerin fotokopileri
gönderilebilir.
III) SINAV:
Sınava girerken pasaport veya
nüfus cüzdanının aslının ibraz
edilmesi gerekmektedir.

adım adım planlayın ki, özel ve
profesyonel alanda çok yüksek
başarılar elde edersiniz. Sizin

Okur hattı
Geçen hafta Varna’nın Galata semtinde Bulgaristan’daki
Ermeni azınlığın temsilcilerini
ve yüzlerce Varnalıyı bir araya
getiren bir heykel açılışı gerçekleştirildi. Haber bültenlerinin bildirdiğine göre heykel,
Balkan savaşlarında Bulgaristan ulusuna (!) sayısız faydaları
dokunan ulusal bir “kahramana”
aitti. Söz konusu “kahraman”ın
ismi, 1865 yılında Giresun’a
bağlı Şebinkarahisar’da doğan
ve 1927 yılında ABD’de hayatı
sona eren Ermeni çeteci ve Rus
ordusunda I. Dünya Savaşında
Osmanlı’ya karşı savaşan Ermeni gönüllülerinin komutanı
Andranik Ozanyan.
II.Sason ayaklanmasının
başrol oyuncularından olan
ve binlerce Anadolulu Müslümanın katlinden sorumlu olan
Andranik Paşa, Sason ayaklanmasından istediği sonucu
alamayınca Balkanlar’a kaçmış
ve Makedonya’da Müslümanları
yıldırmak için girişilen katliamlarda başrol oynamış Ermeni
birliklerinin başkahramanlarından biri. Öyle ki Makedonya’dan
başlayarak Gümülcine’ye kadar
olan alan içinde girdiği Müslüman köylerinin hiçbirinde canlı
a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:
Yazılı eleme sınavı 5 Eylül
2011 Perşembe günü saat
10.00-16.00 saatleri arasında
T.C. Filibe Başkonsolosluğu’nda
yapılacaktır.
Sınav konuları:
Türkçe’den Bulgarca’ya çeviri
(1 saat)
Bulgarca’dan Türkçe’ye çeviri
(1 saat)
Türkçe Kompozisyon (1 saat)
Matematik ( 1 Saat)
b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:
Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 8 Eylül 2011
Perşembe günü saat 10.00’da
Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.
Sözlü Sınav Konuları: Genel
Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk
İnkılap Tarihi.
Uygulamalı Sınav Konuları :
(Bilgisayarda) Daktilo sınavı

desteğinizle biz, büyük amaçlara ulaşabiliriz” diye belirtti.
HÖH Ardino Teşkilatı Yerel
Kurul Başkanı Sezgin Bayramov, parti üyeleriyle bu tür
etkinliklerin ilk olmadığı gibi,
son da olmayacağını paylaştı. Sayın Bayramov, “Bu kadar
çok genç ve başarılı insanı bir
arada görmekten sevinç duyuyorum. Birliğin asıl anlamı budur” dedi.
HÖH Gençlik Kolları Ardino
İlçe Teşkilatı Başkanı Bahtiyar
Hocov, etkinliğin sponsorları “Tufistroy” Şirketi sahipleri
Rasim ve Recep Ferhadov’a
teşekkür etti.

kişi bırakmamasıyla ünlenmiş
bu Andranik Paşa. Belli ki Andranik Ozanyan bu “kahramanca” hareketi kimi gönüllerde yüz
yıl sonra dahi hatırlanacak bir
taht kurmasına vesile olmuş.
Sözlüklerdeki ve ansiklopedilerdeki “terör” tanımına giren
bütün cürümleri işleyen bir kişinin yine bu cürümler dolayısıyla
“kahraman” statüsüne getirilerek heykelinin dikilmesi ve üstelik bu heykelin dikildiği ülkenin
her türlü insani değerin en üst
düzeyde temsil bulduğu(!) ve kurumsallaştığı Avrupa Birliği’nin
üyesi Bulgaristan’da dikilmesi
ise ayrı bir paradoks. Öte yandan bu kişinin işlediği suçların
maktullerinin Bulgaristan’ın %
10’unu oluşturan Türk kökenlilerinin atalarına karşı işlenmiş
olması ise olayın vahametini
daha da belirgin hale getiriyor.
En son Yugoslavya’da duyduğumuz kanla beslenen eski
Balkan hayaletinin sesi belli
ki bu kez 20 yıllık bir aradan
sonra tekrar Bulgaristan’da bu
heykel vasıtası ile bize ulaşıyor
ve gayet soğukkanlı bir şekilde Bulgaristan’daki Türk ve
Müslüman azınlığın kulağına
Andranik’lerin yarım kalan işini
fısıldıyor.
Beycan Hocaoğlu
IV) BAŞVURU TARİHİ:
Başvurular en geç 19 Ağustos
2011 Çarşamba günü mesai
bitimine kadar Başkonsolosluğumuzun “Filip Makedonski
10 Plovdiv, Bulgaria” adresine
ulaşacak şekilde posta ile veya
mesai saatleri içinde şahsen
yapılabilir. Postada meydana
gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz
sorumlu değildir.
V) SINAV YERİ:
Yazılı Sınav: T.C. Başkonkonsolosluğu, Filip Makedonski 10
Plovdiv, Bulgaria
Sözlü ve Uygulamalı Sınav:
T.C. Başkonkonsolosluğu, Filip
Makedonski 10 Plovdiv, Bulgaria
Tel: +35932624010 / 624020
/ 632309
Fax: +35932624839
E-mail: consulate.plovdiv@
mfa.gov.tr
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Ramadan Atalay Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü
Bulgaristan’a iki günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiren
Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bulgaristan Millet

Meclisi’nde Türkiye ile Dostluk Grubu Başkanı ve Hak ve

Özgürlükler Hareketi Merkez
Yönetim Kurulu üyesi Ramadan Atalay ile bir araya geldi.
Otel Şerıtın’da yapılan resmi

görüşme esnasında iki komşu
ülke arasındaki meclis dostluk

gruplarının ortaklaşa çalışmalarının iyileştirmesi ele alındı.
Daha önce Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül Millet Meclisi’ni
ziyaret etti. Önce Ramadan
Atalay’ın başkanlığını yaptığı Türkiye ile Meclis Dostluk
Grup üyeleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı, ardından
Millet Meclisi Başkanı Tsetska
Tsaçeva ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül, dostluk grupları arasında yapılan yoğun çalışmalar
sayesinde komşu ülkelerdeki
siyasetçiler, o ülkeler arasında
daha aktif ekonomik ve ticari
ilişkilerin yanı sıra turizm ve
kültür alanında daha kapsamlı
işbirliği ve etkileşimin yapılabilineceğine vurgu yaptı.

Cihan Pehlivanı Koca Yusuf’un heykeli açıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül Şumen İline
bağlı Hitrino Belediyesinde
19. yüzyılın yenilgisiz Cihan
Pehlivanı Koca Yusuf’un
heykel açılışını yaptı. Hitrino
çocukları ve “Abagar” dörtlüsü Abdullah Gül’ü müzikle
selamladılar. Ayrıca bir grup

konuşmasında Cihan Pehlivanı Koca Yusuf heykelinin
açılışı “atalarımızı saygıyla
anmaya ve gururla onurlandırma” girişiminden sadece
birincisi olduğunu belirtti.
Ayrıca bu girişimin sporda
dünya zirvelerini fetheden
insan ruhunun gücü önün-

çocuk Türkiye Cumhurbaşkanı ziyaretine atfen kendi
yazdıkları şiirleri okudular.
Hitrino Belediye Başkanı
Nuridin Basri değerli misafiri, “Sizleri belediyemizde
misafir etmekten gurur duyuyoruz” sözleriyle karşıladı. Halka hitaben yaptığı

de saygıyla eğilme olduğunu ifade etti. Nuridin Basri,
Türkiye Cumhurbaşkanına
Bulgaristan’ın bu kesimindeki çalışkan insanları hatırlaması dileğiyle belediye
armasını hediye etti.
“Bugün burada sizlerle beraber olmaktan gerçekten

çok büyük mutluluk duyuyorum. Hepinize sevgilerimi
muhabbetlerimi sunuyorum,
küçük çocukların hepsini
gözlerinden öpüyorum” diyerek konuşmasına başlayan Türkiye Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, devamında sıcak karşılamadan dolayı çok
etkilendiğini ve Bulgar-Türk
ilişkilerinin iki ülke arasında
manevi bir köprü kurularak
daha çok gelişeceği ümidini
taşıdığını belirtti.
Heykel aşılışında Şumen
Valisi Dimitır Aleksandrov,
Hak ve Özgürlükler Hareketi
Şumen Milletvekilleri Georgi Kolev ve Çetin Kazak da
katıldılar.
Hitrino’ya gitmeden önce
Tür kiye Cumhur başka nı Balkan Yarımadası’nın
ikinci en büyük camisi olan
Şumen’deki Tombul Camiyi
ziyaret etti. Burada kendisi
yaklaşık bin kişi tarafından
karşılandı. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül camiye Kanuni
Sultan Süleyman döneminden kalma bir adet Kur’an-ı
Kerim kopyası hediye etti.
Daha sonra Şumen Nuvvab - İlahiyat Lisesine geçen
Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’e Yasenkovo köyü doğumlu ressam Behçet Danacı tarafından çizilen ve
üzerinde Nuvvab resmedilen tablo okul yönetimi tarafından hediye edildi. Ayrıca
Bençet Danacı, Koca Yusuf
heykelini yapan heykeltıraştır.

Kırcaali Haber

Türkiye Cumhurbaşkanı,
Balkan Yarımadası’nda farklı
etnik kimliğe sahip kişilerin
barış içinde yaşaması açısından uzun yıllardır örnek teşkil
eden Hak ve Özgürlükler Hareketinin çalışmalarına yüksek
not verdi.

Ayrıca bu görüşme esnasında Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül, Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Dr. Ahmet
Doğan’ı ve parti temsilcilerini
selamlamayı da ihmal etmedi.
Kırcaali Haber

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

